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قدم النائب سعدون حماد اقتراحني برغبة 8
قال في االقتراح األول: مبا أن منطقة املنقف 
تعاني من كثافة س���كانية عالية وأسواق 
جتارية وعمارات استثمارية كثيرة، وملا 
كانت هذه املنطقة تفتق���ر لوجود مخفر 
الش���رطة حلف���ظ األمن واالس���تقرار في 
املنطقة، اقترح إنش���اء مخفر شرطة في 

منطقة املنقف.
وفي االقتراح الثاني: ان مضخة املياه 
املوجودة في منطقة املنقف تتس���بب في 
حوادث مرورية كثيرة وازدحام يعرقل حركة 
السير بشكل مستمر في املنطقة، مقترحا 
»نقل مضخة املياه من منطقة املنقف الى 

خارج املناطق السكنية«.

حماد إلنشاء مخفر شرطة في منطقة المنقف

المال يطلب أسماء الشركات والمؤسسات 
المتورطة في قضية االتجار بالبشر

الخنفور قدم قانون الحقوق المدنية واالجتماعية للمرأة

تكافؤ فرص القيادة بين المرأة والرجل في شغل وظائف اإلدارة 
والقيادة ومنحها إجازة لرعاية األمومة بمرتب كامل لمدة 6 أشهر

الطبطبائي يسأل البصيري عن قواعد تنظيم الترقيات بالموانئ الكويتية
وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
س����ؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجل����س األمة 
د.محمد البصيري بشأن الترقيات 
في مؤسس����ة املوانئ، وتس����اءل 
الطبطبائي: ما القواعد التي تنظم 
عملية الترقيات والتي تستند إليها 
الكويتية لشغل  املوانئ  مؤسسة 
درجات السلم الوظيفي باالختيار 
أو االستثناء أو باالقدمية الدرجات 
العامة منها أو املعاونة أو الفنية 
املس����اعدة وبجميع مراتبها؟ وما 
كن  ����دة الزمة يمُ أقص����ى وأدنى ممُ
للموظف البقاء في درجته للحصول 
على الدرجة التي تليها طبقا ملا هو 
معمول لديكم؟ وهل يكن للموظف 
احلص����ول على أكثر م����ن درجة 
باالختيار وكذلك باالستثناء؟ مع 
عدم التقيد باالقدمية في ذات مرتبة 
الكفاية؟ وما املدة القانونية والتي 
يجب توافره����ا بني اختيار وآخر 
استثناء؟ وآخر ما املدة القانونية 
التي يشترط بقاء املوظف بالدرجة 
العامة لينتقل إل����ى الدرجة التي 
تليها باالختيار او باالس����تثناء؟ 
وما ادنى مدة بقاء املوظف بالدرجة 
العامة لينتقل الى الدرجة التي تليها 
باالختيار أو باالستثناء؟ وما ادنى 

مدة يكن بقاؤه بالدرجة األولى 
)ب( لينتقل إلى األولى؟

وطلب تزويده بصور ضوئية 
من جميع القرارات التي تنظم جميع 
الترقيات وكذلك النصوص الدالة 
من الالئحة الداخلية أو أي قواعد 
أخرى تستند إليها مؤسسة املوانئ 
الكويتية لشغل تلك الدرجات املشار 
إليها؟ كما يرجى تزويدي بكشوف 
جلميع قرارات الترقية باالختيار او 
االستثناء او باالقدمية مبا في ذلك 
العالوات االستثنائية والتي صدرت 
من قبل مؤسسة املوانئ الكويتية 
بحق جميع املوظفني وذلك منذ سنة 
2003 وحتى العام احلالي 2009؟ 
املرتبات  وكذلك تزويدي بجدول 
املعمول به في مؤسس����ة املوانئ 
الكويتية؟ والقواعد األخرى امللحقة 
باجلدول املش����ار إليه وارفاق أي 
تعديالت أخرى طرأت على تعديل 
ذلك اجلدول؟ وهل كانت املؤسسة 
تقوم بتوزيع كش����وف الترقيات 
إدراجها بالصحف  أو  للموظفني؟ 
اليومية؟ وإذا كان اجلواب بالنفي 
ألي الشقني من السؤال فما االسباب 

التي دعت الى ذلك؟
وتس����اءل: ما صحة قيام أحد 
مسؤولي مؤسسة املوانئ الكويتية 

بالتوقيع على انهاء عقود بعض 
الش����ركات؟ وطلب قط����ع التيار 
الكهربائي عن مكاتبهم املستأجرة 
من مؤسس����ة املوان����ئ الكويتية 
بتاريخ 2009/1/18؟ إذا كان اجلواب 
باإليجاب فما االسباب التي دعت 
وأدت إلى إنهاء تلك العقود؟ ومن 
املس����ؤول الذي ق����ام بإنهاء تلك 
العقود؟ وهل كان مخوال بالتوقيع 
من قبل وزير املواصالت األسبق؟ 
وما صحة ان����ه قام بالتوقيع عن 
تل����ك الفترة وهو بدورة تدريبية 

خارج البالد؟
وما صحة شحط إحدى السفن 

التجارية مليناء الشعيبة بتاريخ 
2009/5/9 بالقرب من بوابة دخول 
السفن؟ واذا كان اجلواب بااليجاب؟ 
هل مت التحقيق باحلادث ومعرفة 
اسبابه التي ادت الى ذلك؟ واذا كان 
اجلواب بنع����م؟ فيرجى تزويدي 
بصورة ضوئية عن تقارير ذلك 
احلادث وما اسفر عنه من نتائج 
او اج����راءات؟ وكم  حتقيق متت 
عدد احلاوي����ات التي مت حتميلها 
وتفريغها مليناء الشعيبة منذ بداية 
عقد استئجار املوبايل كرين؟ وما 
ايراد املؤسسة عن تلك الفترة منذ 
بداية عملها مبيناء الشعيبة؟ وما 
االيجار الشهري لكل موبايل كرين؟ 
الرافعات املتحركة  وكم عدد تلك 
واملستأجرة مبيناء الشويخ وميناء 
الشعيبة؟ وما صحة قيام مؤسسة 
املوانئ الكويتية بإنش����اء مصعد 
خدمات مالصق ملبنى مجمع املوانئ 
الكويتية؟ اذا كانت االجابة بنعم 
يرجى تزويدي، هل قامت الشركة 
مبباش����رة العمل بنفسها؟ ام عن 
طريق مقاول����ني بالباطن، تاريخ 
بدء انشاء املصعد؟ كم كانت مدة 
تنفيذ العقد مبوجب العقد املبرم 
بني الطرفني؟ كم كانت القيمة املتفق 
عليها بالعقد املبرم بني الطرفني؟ 

هل كانت هن����اك غرامات جزائية 
مت تطبيقه����ا على منف����ذ العقد؟ 
وكم بلغت تل����ك الغرامات؟ قيمة 
انش����ئت  التي  التغييرية  االوامر 
على العقد ان وجدت؟ ما االعمال 
التغييرية التي اضيفت على العقد 
املبرم ان وجدت؟ تاريخ تس����ليم 
املصعد؟ الوقوف على مدى جاهزية 
املصعد وتاري����خ دخوله اخلدمة 
الفعلية؟ العقب����ات التي واجهت 
تنفيذ املصعد منذ بداية االنشاء 
ان وجدت؟ هل قامت املؤسس����ة 
بتعيني مكتب هندسي استشاري 
او اش����رافي على الشركة املنفذة 
للمشروع؟ في حالة االجابة بنعم؟ 
كم كانت القيمة املتفق عليها لتلك 
التي قدمت من قبل  االستشارات 
املكتب االستشاري؟ ما مدى صحة 
وجود تقرير يفيد بأن هناك خطورة 
تتمثل في مالصقة املصعد باملبنى 
وما االجراءات التي اتخذت لتالفي 
تلك املالحظات وجتاوزها؟ هل كانت 
الترسية ملكتب االستشارات بأمر 
مباش����ر؟ ام كانت الترس����ية عن 
طريق جلنة املناقصات املركزية؟ 
بخصوص الشركة االستشارية؟ 
هل قام����ت املؤسس����ة بطلب من 
شركة استشارية هندسية انشائية 

متخصصة بدراسة هيكل املصعد 
لضمان سالمة املبنى باملصعد قبل 
البدء بعملية التنفيذ؟ اجمالي املبالغ 
اتعاب استش����ارية  املدفوعة من 
او مراقبي او دراس����ة متت خالل 
فترة املش����روع حلني االنتهاء من 
تنفيذه، مع ذكر اسماء الشركات 
التي متت االستعانة بها طيلة فترة 
اجناز املشروع بالتفصيل كل على 

حدة؟
وتساءل الطبطبائي: ما اجلهة 
التي تش���غل حالي���ا مقر مبنى 
احلضانة الس���ابق قب���ل نقلها 
الى ال���دور االرضي؟ وهل تقوم 
املؤسسة بتحصيل قيمة ايجارية 
املذكور؟  املبنى  نظير استغالل 
ما قيمة االوامر التغييرية التي 
انشئت على العقد ان وجدت؟ ما 
التي اضيفت  التغيرية  االعمال 
عل���ى العقد املب���رم ان وجدت؟ 
وما الشركة التي قامت املؤسسة 
بترس���ية املناقصة عليها بشأن 
اجناز مبن���ى احلضانة بالدور 
املوانئ؟  االرضي مببنى مجمع 
وكم كانت قيمة العقد؟ وهل يشمل 
العقد اإلدارة والتشغيل ام ستقوم 
املؤسسة بطرح مناقصة اخرى 

تشمل االدارة والتشغيل؟.

ق����دم النائب س����عد اخلنفور 
اقتراحا بقانون بش����أن احلقوق 
املدني����ة واالجتماعية للمرأة جاء 

فيه:

أحكام تمهيدية

مادة 1: تسري احكام هذا القانون 
على املوظفات باجلهات احلكومية 
واالدارة املركزي����ة والالمركزي����ة 
والهيئات واملؤسس����ات العامة، 
وكذلك على العامالت في الشركات 
واملنشآت التي متتلك فيها الدولة 
او احد االشخاص العامة نصيبا 
في رأس املال، وعل����ى العامالت 
في القطاع االهل����ي وغيرهن من 

املشموالت بأحكامه.
مادة 2: في تطبيق هذا القانون 

يقصد:
املوظفة: كل من تشغل وظيفة 
مدنية من وظائف اجلهات احلكومية 
او االدارية او الهيئات او املؤسسات 
العامة اينما كانت طبيعة عملها او 

مسمى وظيفتها.
العاملة: كل من تشغل وظيفة او 
تعمل لدى شركات القطاع االهلي 
او لدى الشركات التي متتلك فيها 
الدولة او احد االش����خاص العامة 

نصيبا في رأس املال.
جهة العمل: كل شخص طبيعي 
او معنوي يتخذ من العمل الذي 
يزاوله جتارة او صنعة او حرفة 
او مهنة او غيرها ويستخدم عماال 

مقابل اجر.

الباب االول: الحقوق الوظيفية 
للمرأة العاملة

مادة 3: تلتزم اجلهات احلكومية 
وجهات العمل االخرى بتحقيق مبدأ 
تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل 
في شغل وظائف االدارة والقيادة 

وضوابط بفرص متكافئة.
مادة 4: متنح املرأة في اجلهات 
السابقة الذكر االجر املماثل الجر 
الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته 
الذي يقوم به، وتلتزم هذه اجلهات 
باحلد االدنى لالجور الذي يقرره 
مجلس الوزراء وتستفيد منه املرأة 

على قدم املساواة مع الرجل.
مادة 5: تس����تحق املوظفة او 
العاملة املتزوجة التي يتقاعد زوجها 
وكذلك االرملة واملطلقة اذا كان لديها 
حكم بحضانة االوالد او الكويتية 
املتزوجة بغي����ر كويتي العالوة 

االجتماعية وعالوة االوالد.
مادة 6: متنح كل من املوظفة 
والعاملة اجازة خاصة مبرتب كامل 
ال حتسب من اجازاتها االخرى ملدة 
عشرة ايام قبل الوضع وستني يوما 

بعد الوضع.
مادة 7: تس����تحق املوظفة او 
العاملة الكويتي����ة اجازة خاصة 
لرعاية االمومة مبرتب كامل ملدة 
ستة اش����هر وبنصف مرتب ملدة 
ستة اشهر اخرى ولها ان تطلب 
متديد هذه االجازة بحد اقصى ثالث 

سنوات اخرى بربع مرتب.
مادة 8: يجوز بقرار من الوزير 
وبقرار من صاح����ب العمل منح 
املوظفة او العاملة وبناء على طلبها 
اجازة لرعاية الطفولة وذلك على 

النحو التالي:

� إجازة لرعاية األبناء الذين ال 
تزيد أعمارهم على 15 عاما بنصف 
مرتب ال تزيد مدتها على شهر في 
السنة، بشرط تقدمي اسباب تبرر 
هذه االجازة وتقبلها جهة العمل.

مادة 9: تستحق املوظفة بقرار 
من الوزير وبناء على طلب منها 
اجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية 
االسرة واالمومة والطفولة ملدة ال 
تقل عن 6 اش����هر وال تزيد على 4 

سنوات، وذلك الى:
� املوظفة الكويتية املتزوجة 
وكذلك غي����ر الكويتية املتزوجة 

من كويتي.
� املوظفة الكويتية االرملة او 
املطلقة التي لها اوالد دون س����ن 

ال� 16.
� املوظف����ة غي����ر الكويتية او 
االرمل����ة او املطلقة وله����ا اوالد 
كويتيون، على ان تكون املوظفة 
قد قض����ت في اخلدمة مدة ال تقل 

عن سنة.
ويتحمل الصندوق الذي ينشأ 
في مؤسسة التأمينات االجتماعية 
والذي نصت عليه املادة 23 من هذا 
القانون، االعباء املالية التي تقع 
على عاتق صاحب العمل نتيجة 

لهذه االجازة.
مادة 10: تس����تحق املوظفة او 
العامل����ة الكويتي����ة او املتزوجة 
من كويتي اجازة خاصة لرعاية 
االسرة والعائلة وذلك على النحو 

التالي:
أ � اجازة لرعاية العائلة )مريض 
او مسن او معاق من االقارب الى 
الدرجة الثانية( مدة ال تقل عن سنة 
وتكون مبرتب كامل، وال تزيد على 

4 سنوات بنصف مرتب.
ب � اجازة مبرتب ملرافقة مريض 
الى الدرجة الثانية، يتلقى عالجه 
في اخلارج طوال فترة عالجه سواء 
كان العالج على نفقة احلكومة او 
على نفقته اخلاصة ملدة 6 اشهر، 
وبنصف مرت����ب اذا جاوزت هذه 
املدة، وذلك بناء على قرار صادر 
عن املجلس الطبي العام، على اال 

تتجاوز مدتها القصوى سنتني.
ج � متن����ح املوظفة بقرار من 
الوزير، اجازة خاصة بربع مرتب 
ملرافقة زوجها في اخلارج اذا نقل او 
أوفد في بعثة او اجازة دراسية او 
مهمة رسمية او التحق بعمل خاص 
في اخلارج وبحد أقصى 4 سنوات، 
وجواز منح العاملة هذه االجازة 
بقرار من صاحب العمل، ويتحمل 

مرتبها في هذه احلالة الصندوق 
املنصوص عليه في املادة 22 من 
هذا القانون، وفي جميع األحوال 
حتسب مدة مرافقة الزوج ضمن 
مدة اخلدمة الفعلية وفقا ألحكام 

قانون التأمينات االجتماعية.
امل����ادة 11: أ � متن����ح املوظفة 
والعاملة فرصة ملدة ساعتني يوميا 
للرضاعة بناء على طلبها، وتكون 

مبرتب كامل.
ب � متنح املوظف����ة والعاملة 
تخفيضا لس����اعات العمل يوميا 
لرعاية العائلة )مس����ن أو معاق( 
تتولى رعايت����ه بناء على طلبها، 

وتكون مبرتب كامل.
املادة 12: يجوز لكل من املوظفة 
العاملة طلب تخفيض ساعات عملها 
مقابل تخفي����ض املرتب او األجر 
وبش����رط موافقة جهة االدارة او 
صاحب العمل على حسب االحوال 
وبناء على ظروف العمل، وتضع 
جهات العمل في القطاع احلكومي 
واألهلي نظاما للعمل اجلزئي خالل 

5 اشهر من صدور هذا القانون.
املادة 13: تستحق املوظفة او 
العاملة املسلمة اجازة مبرتب لوفاة 
الزوج مدتها 4 اشهر و10 ايام، كما 
تستحق غير املسلمة االجازة ذاتها 

ملدة 10 ايام.
امل����ادة 14: يجوز من����ح املرأة 
املعت����دة من طالق اج����ازة مبدة 

اقصاها 3 اشهر.
املادة 15: يج����وز منح الزوج 
اجازة ملرافقة الزوجة املوظفة او 
العاملة وذلك وفقا لألحكام املقررة 

في املادة 10 من هذا القانون.
املادة 16: يجوز منح املوظفة، 
بناء على طلبه����ا، اجازة خاصة 
مبرتب كامل او بنصف مرتب او 
من دون مرت����ب خالف االجازات 
االخرى املنصوص عليها في هذا 

القانون وغيره من القوانني املنظمة 
لشؤون اخلدمة املدنية، وذلك وفقا 
للقواعد والضوابط التي يقررها 

مجلس اخلدمة املدنية.

الباب الثاني: الحقوق التأمينية 

أوال: المرأة العاملة

املادة 17: يتم احتساب معاش 
التعاقد بالنس����بة للمؤمن عليها 
املتزوجة، وكذلك املطلقة او األرملة، 
اذا كان لدي اي منهن ولدان فأكثر 
بواقع 70% من آخر مرتب ش����هر 
عن مدة االش����تراك في ال� 15 سنة 

األولى.
اما ما زاد على هذا احلد من مدة 
االشتراك في التأمني فيتم حساب 
التعاقدي وفقا للنس����ب  املعاش 
التي نص عليها قانون التأمينات 

االجتماعية.
املادة 18: متنح ربة العمل التي 
تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها 
شروط الباب اخلامس من قانون 
التأمين����ات االجتماعية احلقوق 
واملزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع 
بها املؤمن عليها التي تنتمي الى 
الفئة التي تنطبق عليها شروط 
الباب الثالث من قانون التأمينات 

االجتماعية.
املادة 19: متنح املوظفة والعاملة 
املتزوجة املؤمن عليها وليس لديها 
أوالد احل����ق ف����ي احلصول على 
معاشها التعاقدي، أسوة باملؤمن 
عليه����ا املتزوج����ة او املطلقة او 
األرملة ولها أوالد، متى كانت مدة 
االشتراك في التأمني 15 عاما بلغت 
اي منها السن احملددة في اجلدول 
رق����م 7 املرافق لقانون التأمينات 

االجتماعية.
امل����ادة 20: يجوز االس����تفادة 
من خدمات املوظفات والعامالت 
املتقاعدات في الوظائف التي حتتاج 
خلدماتهن في القطاعني احلكومي 
واألهلي مقابل مكافأة يجوز لهن 
اجلمع بينها وبني املعاش، ويضع 
ديوان اخلدم����ة املدنية الضوابط 

والقرارات الالزمة لتنظيم ذلك.

ثانيا المرأة غير العاملة:

املادة 21: تعتبر املرأة املتزوجة 
ولديها ول����دان او اكثر ومتفرغة 
لرعايتهم مستحقة ملعاش تأميني 
يعادل املرتب األساس����ي للمؤهل 
الدراسي الذي حتمله وفقا للقرار 
الذي يص����دره وزير املالية، ومبا 
ال يق����ل عن 250 دين����ارا كويتيا 

ش����هريا، يصرف م����ن الصندوق 
املنصوص عليه في املادة 22 من 

هذا القانون.
امل����ادة 22: ينش����أ صن����دوق 
للضمانات التأمينية واالجتماعية 
مبؤسسة التأمينات االجتماعية على 
قرار صندوق املساعدات االجتماعية 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

تتكون موارده كما يلي:
1� املبالغ التي تخصصها امليزانية 

العامة للدولة لهذا الصندوق.
2� مساهمات وتبرعات االفراد 

ومؤسسات القطاع االهلي.
3� االموال املقدمة من اجلمعيات 

التعاونية.
4� اي اموال ت����رد للصندوق 

وتكون غير مشروطة.
وتبني الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون كيفية تنظيم الصندوق 

واالنفاق من موارده.
امل����ادة 23: يتحم����ل صندوق 
الضمانات التأمينية واالجتماعية 
األعباء املالية التي تقع على عاتق 
جهة العمل، صاحب العمل حسب 
االحوال، نتيجة حلصول العاملة 
املؤمن عليها عل����ى اجازة رعاية 
االسرة واالمومة والطفولة، وكذلك 
حصت����ه في التأمين����ات وحصة 
املوظفة والعاملة املؤمن عليها عند 
حصول اي منهما على إجازة خاصة 
ملرافقة الزوج خارج البالد، وفقا 

ملا نص عليه هذا القانون.

الباب الثالث: الرعاية التعليمية 
والصحية والسكنية

املادة 24: تعفى األم الكويتية من 
نفقات تعليم أوالدها من اب غير 
كويتي في جميع مراحل التعليم في 
املؤسسات التعليمية احلكومية.

امل����ادة 25: تكف����ل الدولة حق 
السكنى للكويتية املطلقة او االرملة 
او الكويتية املطلقة من زوج غير 

كويتي اجلنسية.
املادة 26: تتحمل الدولة نفقات 
اخلدمات الصحية في املؤسسات 
الصحية احلكومية التي حتصل 
عليها الكويتي����ة واوالدها الذين 
يكونون حتت وصايتها، ويستثنى 
هذا احلكم من احكام اي قانون قائم 
او مستقبال بفرض رسوم مقابل 

اخلدمات الصحية.
امل����ادة 27: يج����وز منح املرأة 
غير املتزوجة التي ليس لها ولي 
شرعي او يكون وليها غير قادر على 
االنفاق عليها بدل االيجار توفيرا 

للرعاية السكنية

األحكام العامة

املادة 28: يختص وزير املالية 
بإصدار القرارات التنفيذية الالزمة 

لتطبيق هذا القانون.
امل����ادة 29: مع ع����دم االخالل 
بحكمي املادتني 24 و26 تعفى األم 
الكويتية من اي رسوم او مقابل 
النتفاع تف����رض على اوالدها من 
اب غير كويتي ألي خدمات اخرى 

تقدم مجانا للكويتية.
املادة 30: ال تخ����ل احكام هذا 
القانون بأي احكام اخرى تضمنت 
حقوقا افضل للمرأة من احلقوق 

الواردة في هذا القانون.

هايف يسأل عن مدرس تطاول 
على  النبي يوسف وواقعة اعتداء جنسي على طالب

الجسار: ما جدية البنوك المحلية  
في تطبيق توحيد الدوام المصرفي؟

وجه النائب صالح املال سؤاال 
لوزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس����ي جاء فيه: بناء 
عل����ى طلب الس����ادة االعضاء في 
الفصل التشريعي املاضي مت دعوة 
املجلس الى اجتم����اع غير عادي 
بتاريخ 2008/9/10 للنظر في تقرير 
جلنة الدفاع عن حقوق االنس����ان 
بصفتها جلنة حتقيق للوقوف على 
االجراءات احلكومية جتاه االحداث 
العمالية التي شهدتها البالد في ذلك 
الوقت، وقد تعهد في حينه وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل السابق 
بكش����ف جميع احلقائق املتعلقة 
بش����ركات االجتار بالبشر والتي 
اساءت لسمعة الكويت ومللفها في 
حقوق االنسان وساهمت في العبث 
باالمن االجتماعي للشعب الكويتي 
الس����كانية للمجتمع،  والتركيبة 

وجه النائب محمد هايف سؤاال 
التعليم  التربية ووزيرة  لوزيرة 
العالي د.موضي احلمود جاء فيه: 
نشر في جريدة »الشاهد« تلفظ احد 
التطبيقي  التعليم  مدرسي هيئة 
العقيدة تطاول  بعبارات مت����س 
خاللها على نبي اهلل يوسف گ، 
طالبا اس����م هذا االستاذ ودرجته 
العلمية وسيرته الذاتية واملادة التي 
يدرسها واالجراءات التي اتخذتها 

الوزارة معه.
كما وجه هايف سؤاال آخر جاء 
فيه: في واقعة االعتداء اجلنسي 
على طفل في مدرسة العارضية من 
انتهى  قبل عامل نظافة وحارس 
التحقيق مبعاقب����ة مدير املنطقة 
الراتب، متسائال: هل  بخصم من 
مت تنفيذ هذه العقوبة؟ اذا كانت 
االجابة بنعم يرجى تزويدي مبا 
يثبت ذلك واذا كانت بالنفي يرجى 

استفسرت نائب مجلس االمة 
د.سلوى اجلسار عن مدى جدية 
البنوك احمللية في تطبيق توحيد 
الدوام املصرفي على اساس فترة 
واح����دة بدال من فترتني، حيث ان 
دوام الفترتني مرهق وله اثار سلبية 
كثيرة منها قلة التواصل االجتماعي 
وعدم متكن املوظفني من االهتمام 
بأسرهم، وقد ادى هذا القرار كذلك 
الى ع����زوف الكثير من املوظفات 
النس����اء وخاصة املتزوجات  من 
ف����ي ع����دم رغبته����ا بالعمل لدى 
املؤسسات املالية وخاصة القطاع 
املصرفي بس����بب دوام الفترتني، 
والذي يحتم عليها قضاء ساعات 
طويلة في العمل وعدم متكنها من 
رعاية اسرتها. واكدت د.اجلسار 

مضيفا: لذا وبناء على عدم التزام 
احلكومة بتعهداتها بالكشف عن 
اسماء املتجاوزين في قضية العمالة 
وايضا عدم اجلدي����ة في التعامل 
مع توصيات املجلس املوقر التي 

تزويدي بقرار االعفاء من العقوبة، 
القرارات  طالبا تزويده بجمي����ع 
اخلاصة بكبي����ر االختصاصيني 
محمد شيخ العرب محمد املليجي 
متضمنا عقد التعيني وقرارات النقل 
واالنتداب وبيان عالقته مبسؤوله 

عل����ى ض����رورة االس����راع إللغاء 
الدوام املس����ائي وتطبيق النظام 
املوحد في جميع مناطق الكويت، 

كانت احداها كشف اسماء الشركات 
واالفراد الذين ثبت بحقهم االجتار 
باالقامات.وطلب املال تزويده باسماء 
الشركات واملؤسسات املتورطة في 
قضية االجتار بالبشر واملخالفة 
لقوانني العمل وغيرها من القوانني 
والتي احيلت للتحقيق وساهمت في 
خروج عدد من العمالة الوافدة الى 
التظاهر والعصيان خالل تلك الفترة 
مع بيان اسماء مالك هذه الشركات 
واملؤسسات واسماء اعضاء مجالس 
االدارات ان كانت هذه الش����ركات 
مس����اهمة بناء عل����ى املعلومات 
املستقاة من جلان التحقيق املشكلة 
لهذا الغرض، وما االجراءات التي 
اتخذت حيال الش����ركات املخالفة 
باالضافة الى االجراءات املستقبلية 
للحد من مخالفة ش����ركات اخرى 

لتلك القوانني؟

املباشر خالل الفترة من 1993/10/14 
حتى 2007/11/15 والسيرة الذاتية 
ومؤهالته الدراسية وعدد اللجان 
التي شارك فيها املذكور اعاله في 
ال����وزارة واملبالغ التي صرفت له 
نظير هذه اللجان ونظير االعمال 
املمتازة من  االضافية واالعم����ال 
تاريخ تعيينه حتى تاريخ ورود 
الس����ؤال مفصلة شهريا، وهل مت 
منح املذكور تصريحا للعمل لدى 
الغير بعد انتهاء العمل الرسمي؟ 
اذا كان����ت االجاب����ة بنعم يرجى 
تزويدي بعدد امل����رات التي منح 
بها مرفقة بصور لتلك التصاريح 
وصلة قرابة املذك����ور مع مراقب 
البحث والفتوى بادارة الشؤون 
القانونية وبالسيرة الذاتية ملراقب 
البحث والفتوى بادارة الشؤون 
القانونية والتقييم االداري وتقييم 

االداء السنوي.

مع اتاح����ة املجال لبعض الفروع 
التي تقتضي آليات عملها بالعمل 
مساء، حرية عدم املشاركة بالدوام 
املوح����د ولكن في اضيق احلدود، 
كذلك االبقاء على فرع واحد فقط 
في كل محافظة، واالماكن احليوية 
مثل املط����ار واملجمعات التجارية 

الكبرى للعمل بفترة دوامني.
واضافت ان التكنولوجيا وتقنية 
املعلومات املوجودة حاليا واملعمول 
بها في جميع املصارف احمللية في 
الى  الكويت، قد خفضت احلاجة 
البنوك شخصيا إلجناز  مراجعة 
املعامالت مشددة على ضرورة تفهم 
القطاع املصرفي حلاجات موظفيهم 
ملا له من اثر ايجابي على املوظفني 

واملوظفات.

صالح املال

سعد اخلنفور

محمد هايف

د.سلوى اجلسار

د.وليد الطبطبائي

المذكرة اإليضاحية
تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل االمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني كما نصت املادة 
الثامنة من الدس��تور، وكذلك قررت املادة السادس��ة والعشرون ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط 
بالقائمني بها والشباب عماد الوطن ومستقبله املشرق واملرأة اساس املجتمع لألمومة والطفولة ورغبة 
في التسهيل على املرأة العاملة واعطائها حقوقها الوظيفية ليتسنى لها التوفيق بني وظيفتها وحياتها 

االسرية وحماية ألبناء الكويت.
م��ن اجل ذلك اعد هذا االقتراح ملنح املرأة العاملة حقوقها املدنية واالجتماعية على الباب األول من 
هذا القانون وعدد مواده 16 مادة اما الباب الثاني فيعالج احلقوق التأمينية للمرأة وعدد مواده 7 مواد، 

والباب الثالث تناول كل ما يتعلق بالرعاية التعليمية والصحية وعدد مواده 8 مواد.

المسلم يسأل الوزراء 
عن األحكام القضائية التي لم تنفذ

وجه النائب د.فيصل املسلم 
س����ؤاال جلميع الوزراء جاء فيه: 
تنص املادة السابعة من الدستور 
على ان العدل واحلرية واملساواة 
دعامات املجتمع، كما تنص املادة 
الثامنة منه على ان تصون الدولة 
دعامات املجتم����ع وتكفل االمن 
والطمأنينة.وملا كان حكم القضاء 
يرسخ العدل وتطبيق احكامه يكفل 
االمن والطمأنينة، فإن أي اهمال 
أو تعطي����ل ألحكام القضاء يخل 
بصون الدولة لدعامات املجتمع 
التي نص عليها الدستور، متسائال: 
كم عدد االحكام القضائية النهائية 

الصادرة ضد الوزارة واجلهات التابعة لكم التي لم يتم تنفيذها؟ طالبا 
تزويده بنوع هذه القضايا واسباب تعطيل تنفيذها.

كما وجه سؤاال آخر للوزراء جاء فيه: نصت املادة 17 من الدستور 
على »لالموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن« ونظرا 
ألهمية احلفاظ على اموال الدولة ومحاربة الفساد املالي واالداري في 
مختل����ف مرافق الدولة، ونظرا ألن الدولة هي املس����ؤولة عن تطبيق 
املبادئ السامية للدس����تور من خالل تكافؤ الفرص وحتقيق العدالة 
االجتماعية وتطبيق القانون حملاربة الفساد املالي واالداري، فأرجو 
افادتي بخطة الوزارة حملاربة الفساد املالي واالداري، واالجراءات التي 
متت حملاربة الفساد املالي واالداري في الوزارات التابعة لكم والعقوبات 
التي متت ضد بعض موظفي الوزارات التابعة لكم في هذا االطار، وهل 
هناك وحدة اداري����ة بالهيكل التنظيمي للوزارات التابعة لكم مهمتها 

الرقابة واملتابعة للكشف عن أي فساد مالي أو اداري؟ .

د.فيصل املسلم


