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أسيل: بعض المؤزمين في المجلس يحاولون الوصول لـ»الحل« لكنهم الخاسرون

إعاقتهم من مواد القانون.

غير محددي الجنسية

وبخص����وص غي����ر محددي 
اجلنس����ية، قال����ت: وقعت على 
اجللسة اخلاصة إلقرار احلقوق 
املدنية واالجتماعية لغير محددي 
اجلنسية، مشيرة الى ان املوضوع 
مدرج على جدول اعمال مجلس االمة 
في 31 - 3 حسب خطة االولويات، 
وقالت »الكويت ستعرض تقريرها 
اخلاص بحقوق اإلنسان في شهر 
مايو لدى منظمة العمل الدولية« 
وقالت »ان شاء هلل خالل شهري 
11 و12 تكون مش����اريع احلكومة 
واضحة ملعاجل����ة املوضوع قبل 

جلسة 31 - 3«.

تعديل القوانين الخاصة بالمرأة

وفي مداخلة إلحدى احلاضرات 
عن حكم احملكمة الدستورية والذي 
رفع وصاية الرجل عن املرأة في 
إصدار جواز سفر علقت، العوضي 
بالق����ول »ان كل القوانني التي ال 
تساوي الرجل باملرأة فيما يتعلق 
باملواطنة تناقش اليوم في جلنة 
ش����ؤون املرأة، الفتة الى انه لهذا 
الس����بب مت رفض تشريع قانون 
خاص باملرأة ألن املرأة ال حتتاج 
لقانون خ����اص، فهي مثل الرجل 
باملواطنة وبالتالي األفضل تعديل 

القوانني التي تبخس حقوقها.

استجواب وزير الداخلية

امتناعه����ا عن  وبخص����وص 
التصويت في جلس����ة استجواب 
وزي����ر الداخلية، قال����ت: لم أندم 
عن امتناعي عن التصويت ألنني 

املعنيني وتطرقت الى قانون ديوان 
احملاسبة، مشيرة الى انها قدمت 
فيه تعديل بحيث ال يسمح لديوان 
النيابة  الى  احملاس����بة ان يحول 
العوضي عن  العامة. وحتدث����ت 
القوانني اخلاصة باألسرة واملجتمع 
والتي ركزت عليها ايضا الى جانب 
القوانني املتعلقة بالفساد كقانون 
الرعاية السكنية للمرأة وقانون 
حماية الطفل من العنف اجلسدي 
كما أش����ارت الى تقدميها اقتراحا 
بزيادة القرض السكني من 70 ألف 

دينار الى 100 ألف دينار.

مالحظات ناقدة بناءة

وأيض����ا تطرق����ت العوض����ي 
ال����ى قوانني اخ����رى ركزت عليها 
وتتعلق ببناء املستقبل متحدثة 
عن مالحظ����ات ناقدة دونتها عن 

عن موض���وع املعاق���ني، لفتت 
العوض���ي ال���ى ان م���ا ينقص 
الكويت التشريعات التي تنظم 
التعامل مع هذه الفئة، سواء من 
الكويتيني أو من غيرهم، مؤكدة 
ان القانون الق���دمي يحتاج الى 
تعديل، مبينة انها قدمت مشروع 
النواب سيتم  قانون مع بعض 
رفعه في 20 - 11 وهو آخر يوم 
لرفع القانون الى مجلس االمة، 
الفتة الى احتمال طلب جلس���ه 
ادراجه في  خاصة إلقراره، ألن 
جدول األعمال سيأخذ وقتا أطول. 
وبينت العوضي ان القانون شامل 
ملواد كثي���رة منها معاملة أبناء 
الكويتية كمعاملة الكويتي كما 
يعطي الصالحية للمجلس األعلى 
للمعاقني بتحديد مدى استفادة 
غير محددي اجلنس���ية حسب 

خطة التنمية التي قدمتها احلكومة، 
مبينة انه مت تش����كيل جلنة للرد 

على املالحظات.

3 أولويات للمرحلة المقبلة

العوض����ي ان هناك  وقال����ت 
حتدي����ات كبيرة في دور االنعقاد 
احلالي، مشيرة الى انها من خالل 
اللج����ان التي حالفه����ا احلظ في 
الدخول اليها وهي جلنة الشؤون 
الصحي����ة واالجتماعية والعمل، 
وجلنة الرد على اخلطاب األميري، 
املرأة،  البيئة، وجلن����ة  وجلن����ة 
ستسعى الى حتقيق مجموعة من 
االولويات للمرحلة املقبلة تتعلق 
بتطوير الفرد والعنصر البشري من 
خالل االستثمار في برامج تأهيل 
املعلمني وتطوير ادائهم وإنش����اء 
مجلس خاص يحدد أسس االعتراف 

باجلامعات داخل الكويت وخارجها 
لتطوير مؤسسات التعليم العالي 
واجلامعي، والعمل على ضرورة 
حفظ حق األسر في اختيار شكل 
التعلي����م ألبنائها من  وطبيع����ة 
خالل تع����دد خيارات التعليم بني 
العام واخلاص والتعليم املشترك 
واملنفصل. وقالت ان لديها أولوية 
أخرى ايض����ا كالقوانني اخلاصة 
بالسكن وتوفير أراض رخيصة 
الثمن. كما اكدت العوضي اهتمامها 
الكبير بقضية البيئة، مشيرة الى 
وجود تش����ريعات بيئية ناقصة 
ومشاكل كبيرة وكل ما يظهر من 
أمراض في الكويت نتيجة للتلوث 

البيئي.

مشروع قانون المعاقين سيرى النور

وفي اطار ردها على مداخلة 

بيان عاكوم
أكدت النائب في البرملان د.أسيل 
العوضي ردا على سؤال عن مدى 
التزامها بحكم احملكمة الدستورية 
اذا حكمت بارت����داء احلجاب انها 
ستلتزم به لكنها تساءلت بالقول 
هل يريد من يطالب بارتداء احلجاب 
ان نعزز النفاق؟ مشيرة الى انهم 
يري����دون ان نرتدي احلجاب عند 
دخولن����ا املجلس وان نرميه عند 
خروجنا واصفة ذلك بأنه النفاق 
بعينه. وأشارت العوضي في أول 
لقاء يجمعها مع ناخبي وناخبات 
الدائرة الثالثة بعد وصولها للبرملان 
الى وجود بعض النواب املؤزمني 
الذين يريدون فض مجلس األمة إال 
انها أكدت أنهم هم اخلاسرون وغير 

قادرين على حتقيق ذلك.

األمل موجود

وتوجه����ت العوضي في بداية 
حديثه����ا الى احلض����ور بالقول: 
تاريخ 5/16 رس����م صفحة جديدة 
في تاريخ الكويت السياس����ي من 
حيث التغيير وكلنا في هذا اليوم 
صوتن����ا للتغيير وهذا ما حققته 
نتائج االنتخابات حيث انها جاءت 
الى  واضحة ورسالة من الشعب 
النواب تترجم رغبتهم في حتقيق 
التغيير املنشود«. وأكدت العوضي 
لناخبيها انها بدأت خطواتها نحو 
التغيير في أسلوب العمل البرملاني 
إال انها بينت لهم مدى احتياجها 
للدعم والتواصل معهم لتحقيق 
النجاح في املهم����ة التي اؤمتنت 
عليها. وتابعت كلمتها لهم »انتم 
تشعرون بفقدان األمل إال انني أؤكد 
لك����م ان األمل اليزال موجودا الن 

هناك الكثير من النواب اجلادين في 
االجناز«، وأضافت »املطلوب منا أال 
نيأس وال نفقد األمل الن الكويت 
تس����تاهل ان نقدم لها كل ما نقدر 
عليه ومادام األمل موجودا ولدينا 
كل اإلمكانيات للتطور سواء من 
الناحية املادية او من ناحية العنصر 
البشري الفاعل فاملفروض أال نبخل 
بأي جهد وبالتالي سنحصد ثمرات 
التغيير اذا تواصلنا ووضعنا يدنا 

مع بعضنا البعض«.

إنجازات عديدة

وحتدثت العوضي عن االجنازات 
التي س����عت ال����ى حتقيقها خالل 
فترة االنعقاد املاضي ومن خالل 
عضويتها ف����ي اللجان التي ظلت 
تعمل خالل عطلة البرملان إذ قالت: 
دخلت عضوة في اللجنة التعليمية 
وجلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
وجلنة املرأة حيث اقررنا الكثير من 
املشاريع وهي مدرجة اليوم على 

جدول أعمال مجلس األمة.
وقالت ان االقتراحات بقوانني 
التي قدمناه����ا ركزنا فيها على 3 
أنواع من القوان����ني وهي قوانني 
تكافح الفساد كقانون إلنشاء مكتب 
خ����اص للمعامالت داخل املجلس 
الن����واب تخليص  بحيث مين����ع 
الوزارات، مش����يرة  معامالت في 
الى ان هذا األمر أصبح احد أنواع 
الفس����اد اما القان����ون اآلخر فهو 
قانون متابعة السلوك البرملاني، 
مشيرة الى ان هذه جلنة تشكل من 
رؤساء اللجان األصلية في املجلس 
حيث تنظر في الشكاوى في حال 
استغالل النائب لسلطاته بحيث 
تفرض اللجنة عقوبات على النواب 

رأيت ان هناك 5 ماليني بها شبه 
تنفيع، أما وزير الداخلية فمشهود 
له بنظافة اليد، ولم أكن أرى انه 
السياسي، ومن  يستحق االعدام 
ناحية أخرى الوزير شكل جلنة 
حتقيق وأح����ال االمر الى النيابة 

العامة.
وبخصوص مجموعة ال�� 26، 
قال����ت: ان لكل مجموعة احلق ان 
تقابل من تري����د وتوصل وجهة 
نظرها للس����طات العلي����ا، وهذا 
ليس انتقاصا م����ن حق النواب، 
وبالتالي يجب اال نعطي املوضوع 
اكبر م����ن حجمه، الفت����ة الى ان 
جماعات الضغط في دول العالم 
تستطيع ان توصل رأيها ملن تريد 

من املسؤولني.
العوضي:  النهاية، قالت  وفي 
ان اولى خطوات الطريق الصحيح 
هي برنامح عمل احلكومة، ويجب 
ن يأخذ الوقت الكافي، خصوصا 
ان هناك معلومات بان احلكومة 
ستقدم 3 مشاريع ملكافحة الفساد 
التنفيذ لضمان  بآلية  وسنطالب 

فعاليتها.
وذك����رت العوض����ي ان هناك 
توجه����ا للنواب لعقد جلس����ات 
خاصة إلقرار مش����اريع القوانني 
املنتهية، وه����ذه مطالبة نيابية 
ووافقت عليها احلكومة، مشيرة 
الى أنها ضد التوقيع على جلسات 
خاصة ملزايدات سياسية، ولذلك 
رفضت الطلب لعقد جلسة حول 
انفلونزا اخلنازير، ولكنها أشارت 
ال����ى ان قضايا معين����ة وقوانني 
منتهية حتتاج إلقرارها وستشارك 
في تقدمي طلب جلس����ات خاصة 

إلقرارها.

خالل لقاء مفتوح عقدته مساء أمس األول لناخبي وناخبات الدائرة الثالثة في صالة الميلم بالعديلية

)أسامة البطراوي(د.أسيل العوضي تتحدث أمام الناخبني والناخبات

خاصـة جلسـة  فـي  القوانيـن  بعـض  إلقـرار  نيابـي  لدينا معلومات بأن الحكومة سـتقدم 3 مشـاريع لمكافحة الفسادتوجـه 
لقطات

دعوة للفخر
عبرت احملامية جنالء النقي في مداخلة 
لها ع���ن مدى جناح العوضي والنائبات 
في دور االنعقاد السابق، مشيرة الى ان 
مشاريع القوانني واالجنازات التي قدمنها 
تدعو للفخر، الفتة الى ان موضوع احلجاب 
يجب الترفع عنه ألن األخالق واملبادئ ال 

تختصر بقطعة قماش.

هذه منطقتي
وعدت العوضي أهالي اجلابرية بلقاء 

معهم بعد مداخلة ألحد احلضور حتدث 
فيها عن التعديات املوجودة في اجلابرية 
على املواطنني، وردت: هذه منطقتي وهذا 
يحتاج للقاء خاص مع أهالي اجلابرية.

كيكة المجلس
قالت احدى احلاضرات للعوضي يقولون 
عنك كيكة املجلس وشوكوالتة املجلس، 

وأنا أقول عنك انك ابنة الكويت.

تواصل دائم
أش���اد احلضور بتواصل العوضي 

معهم بع���د وصولها الى مجلس األمة 
وهي بدورها وعدتهم بالتواصل الدائم 
بني الفت���رة واألخ���رى لالطالع على 

احتياجاتهم ومطالبهم.

العالج في الخارج
إحدى احلاض���رات انتقدت تعامل 
املسؤول عن ملف العالج في اخلارج 
مع الكويتيي�����ن ووج��ود الكثير من 
املخالفات وقالت لها العوضي ان هذا 
املوض���وع هام جدا وس���أجلس معك 

ملتابعته.

الدقباسي: منح الجنسية بمرسوم
للمولود من أم كويتية بصفة أصلية

عاشور يسأل رئيس الوزراء عن أسباب 
تأخر صدور مرسوم أعضاء إدارة التحقيقات 

خاص بتعديل جدول مرتباتهم وبدالتهم

قدم النائب علي الدقباسي 
اقتراحا لتعديل قانون اجلنسية 

الكويتية، جاء فيه:
الى  أول���ى: دتضاف  مادة 
املرس�����وم األمي��ري رقم 15 
لس���نة 1959 املشار اليه مادة 
جديدة برقم )5 مكررا( نصها 

اآلتي:
»متنح اجلنسية الكويتية 
مبرس���وم بناء على طلب االم 
للمولود من أم كويتية بصفة 
اصلي���ة، احملافظ على االقامة 
الكويت حتى بلوغه سن  في 
أبوه االجنبي  اذا كان  الرشد، 
أس���يرا أو قد طلق أمه طالقا 
أو توفي عنها. ويعامل  بائنا 
املولود الذي تتوافر فيه هذه 
الشروط معاملة الكويتي حلني 

بلوغه سن الرشد.

وجه النائب صالح عاشور 
سؤاال لس����مو رئيس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد تساءل 
فيه: ما األس����باب التي دفعت 
الى التأخر في صدور مرسوم 
العامة  خاص بأعضاء االدارة 
للتحقيق����ات )محققي وزارة 
الداخلي����ة( بتعدي����ل جدول 
مرتباتهم وبدالتهم على غرار 
الذي مت بالنس����بة  التعدي����ل 
ملرتب����ات وبدالت نظرائهم من 
اعضاء النياب����ة العامة والذي 
صدر مبوافقة مجلس الوزراء 
املنعق����دة بتاريخ  بجلس����ته 
2009/2/23 وذلك باملرسوم رقم 
41 لس����نة 2009. مضيفا: فقد 
ورد ذكر النيابة العامة واالدارة 
العام����ة للتحقيقات في نفس 
املادة رقم 167 من الدس����تور، 

ويش���ترط للحصول على 
اجلنس���ية طبقا ألحكام هذه 
امل���ادة ان تتوافر فيمن متنح 
له الشروط املنصوص عليها 
في البنود 2، 3، 5 من الفقرة 

وكذلك ورد ذكر اختصاصات كل 
من اجلهازين سالفي الذكر في 
مادة رقم 9 من قانون االجراءات 
واحملاكمات اجلزائية، مما يدل 
على ان النيابة العامة واالدارة 

االولى من املادة الرابعة«.
م���ادة ثانية: يلغ���ى البند 
ثاني���ا من الفق���رة االولى من 
املادة اخلامس���ة من املرسوم 
األميري رقم 15 لس���نة 1959 

املشار اليه.
المذكرة اإليضاحية

التعدي���ل ملنح  جاء ه���ذا 
أم كويتية بصفة  املولود من 
اصلية اجلنسية الكويتية اذا 
تقدمت بطلب ذلك وانطبقت 
عليه الشروط املنصوص عليها 
في البن���ود 2، 3، 5 من املادة 
الرابعة من قانون اجلنسية، 
وذلك ملا لوحظ من تأخير كبير 
في منح اجلنس���ية الكويتية 
لهذه الش���ريحة رغم انطباق 

كل الشروط عليهم.

العام����ة للتحقيق����ات تقومان 
بأعمال مطابقة لبعضهما، فال 
يجوز ان منيز جهازا من هذه 
القضائية عن اآلخر،  االجهزة 
ف����كل منهم ال يق����ل أهمية عن 

اآلخر.
كما ان صدور املرسوم املشار 
اليه سالفا ضروري ألن صدوره 
يعد تطبيق����ا للقانون، حيث 
ساوت املادة رقم 10 من قانون 
االدارة العامة للتحقيقات رقم 53 
لسنة 2001 بني مرتبات وبدالت 
وعالوات اعضاء االدارة العامة 
للتحقيقات ومرتبات وبدالت 
وعالوات نظرائهم اعضاء النيابة 
العامة، وحيث جاءت املادة رقم 
10 من قانون رقم 53 لسنة 2001 
واضحة وال تدع مجاال للتشكيك 

فيها.

قدم تعديالً على قانون الجنسية

علي الدقباسي  صالح عاشور 

الطاحوس للعبداهلل: ما مهام 
قسم التشغيل في شركة النفط؟

وج���ه النائب خالد الطاحوس س���ؤاال لوزير النفط ووزير 
االعالم الش���يخ احمد العبداهلل جاء فيه: منا الى علمنا وجود 
بعض املخالفات واوجه القصور في قس���م التشغيل في دائرة 
تكنولوجيا املعلومات التابع لشركة نفط الكويت، متسائال: ما 
مهام قسم التشغيل وكيف يعمل منذ تأسيسه؟ وما املهام التي 
سلبت من هذا القسم وملاذا؟ ومن هم االشخاص الذي يعملون 
به وما درجاتهم وشهاداتهم وسنوات ترقيتهم؟ وما املعايير التي 
تعطى على اساس���ها الدرجات والدورات في دائرة تكنولوجيا 
املعلومات في ش���ركة نفط الكويت وملاذا اعطيت هذه الدرجات 
والدورات جلميع االقسام في هذه الدائرة ولم تعط لقسم التشغيل 
اسوة بغيرهم من االقس���ام االخرى مع ان اغلبية العاملني في 
هذا القس���م من حملة الدبلوم وامضوا في هذا القسم ما يقارب 

ال� 20 عاما وتقاريرهم السنوية جيدة جدا؟
وما اسباب عدم مش���اركة قسم التشغيل في املعرض املقام 
س���نويا في دبي )جايتكس( املختص بالكمبيوتر الذي تشارك 
فيه جميع االقسام سنويا وهناك من شارك اكثر من مرة ما عدا 
قسم التشغيل، وما االسباب؟ وما اسباب حرمان قسم التشغيل 
من احلوافز رغم حصول اجلميع في القطاع النفطي عليها وما 
مهام قسم التسويق الذي استحدث قريبا في دائرة تكنولوجيا 
املعلومات وما مهامه وماذا يسوق وكم صرف عليه منذ تأسيسه 
في اقامة املعارض؟ ومن االشخاص احلاصلني على الدرجات 12 

و13 و14 في دائرة تكنولوجيا املعلومات وما شهاداتهم.

غ���ادر البالد امس 
النائب س���يد حسني 
الق���الف ال���ى اململكة 
املتح���دة الس���تكمال 
الع���الج املق���رر ل���ه 

سابقا.

القالف غادر 
الستكمال العالج دعا النائب سالم النمالن وزير الصحة 

د.هالل الساير الى استعجال الرد على سؤاله 
حول تلوث منطقة أم الهيمان وطالب في 
كتابه � باإلشارة الى السؤال املرسل مني 
الى وزير الصحة بتاريخ 2009/8/5 اخلاص 
ب� »منطقة ام الهيمان أكثر املناطق تعرضا 
لألمراض وتزويدنا بصورة من الدراس���ة 

الصحية التي أجرتها وزارة الصحة على 
منطقة علي صباح السالم بعد وعود من 
قبل الوزارة مبسح صحي وحتليلي لسكان 
املنطقة وما التطورات في هذا الشأن وعدد 
احلاالت املصابة مبرض السرطان من سكان 
هذه املنطقة« لذا يرجى مخاطبة األخ الوزير 

باالستعجال في الرد على السؤال.

النمالن يستعجل الساير للرد على أسئلته


