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قال النائب فيصل الدويس���ان ان اذاع���ة الكويت قدمت برنامجا 
»شكك في عصمة« رسول اهلل ژ، جاء ذلك في بيان هذا نصه: بعد 
أن وصل املس���اس الى مقام نبي اهلل الك���رمي صلى اهلل عليه وآله 
وأش���رف اخللق وأكرمهم والتشكيك بعصمة رسول اهلل وصحابته 
األجاء واإلمام علي بن أبي طالب س���ام اهلل عليه عبر أثير إذاعة 
الكويت )البرنامج الثاني(، فإنه ال خير في من نطق الش���هادتني إن 
سكت لسانه عن احلق وتدارى ضميره عن الدفاع عن سيد األنبياء 
واملرسلني ولم يناصره قوال أو فعا. فقد قامت اذاعة البرنامج الثاني 
وعبر برنامج بعنوان »مهمة سام« من اعداد وتقدمي د.صاح الراشد 
بإذاعة حلقة يوم االثنني املوافق 2010/1/11 تضمنت تعريضا بسيرة 
نبي اهلل صلى اهلل عليه وآله والتش���كيك في عصمته، والتعرض 
الش���ائن لردود أفعال النبي ژ جتاه بعض املواقف احلياتية التي 
مرت عليه بأس���لوب ال يتناسب مع مقام سيد اخللق، كما استخدم 
مقدم البرنامج تش���بيها ال يتناس���ب بأي حال م���ن األحوال مع ما 

يحدث على الس���احة السياسية بني السلطة التش���ريعية والسلطة التنفيذية بفتنة 
)صفني( بني خليفة املسلمني اإلمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والتي 

أحدثت ش���رخا ال ُيجبر في تاريخ األمة اإلسامية، كما تفوح من 
حلقة البرنامج رائحة التسييس املتعمد إذ انه يتضمن دعوة غير 
مباشرة للدفاع عن أخطاء مسؤولي الدولة وتهجما على استخدام 
بعض أعضاء مجلس األمة حلقهم الدستوري في أداة االستجواب 
حني وصم بعض النواب من أصحاب االس���تجوابات بالس���ذاجة، 
فهل من مارس حقا دستوريا كاالستجواب برأيك ساذجا كما تقول 
إذاعت���ك؟ لذا أطالب وزير اإلعام بأن يصحو من س���باته العميق 
وينتفض انتفاضة األس���د وصولته ليزمجر بوجه املسؤول عن 
هذا اخلطأ القاتل ويضطلع بأعباء مس���ؤولياته الوزارية في منع 
د.صاح الراشد من التقدمي وإقالة الوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة 
خالد العنزي فورا وذلك بعد األخطاء املتكررة واملتعمدة الفادحة 
بحق الدين والتي ارتكبها خال األيام القليلة املاضية والتي منها 
محاولة إيقاف برامج إذاعة القرآن الكرمي حتى يعيد الوزير األمور 
الى سبيلها القومي ويحميها من أي اعوجاج، فإن لم يفعل الوزير 
ذل���ك فعليه وزر هذه اإلهانة للنبي األكرم في الدنيا واآلخرة، وليقتطف ثمرة النوم 

عما يجري في وزارته أمام األمة والتاريخ.

د.محمد املقاطع و عبدالرحمن البراك ود.سلوى اجلسار خالل الندوة

د.فيصل املسلم

فيصل الدويسان

)متين غوزال(د.روال دشتي ود.أسيل العوضي خالل املؤمتر الصحافي  سعدون حماد متحدثا في مجلس األمةرئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي خالل حديثه للصحافيني

الخرافي: كلفت نائب الرئيس بالتحقيق حول ما أثير عن قانون العمل في القطاع األهلي
روال وأسيل ترفضان اتهام حماد لهما بمحاولة تزوير قانون العمل في »الخاص«

قدم النائب س���عدون حماد العتيبي واحملامي نواف الفزيع أمس 
باغني للنائب العام يتعلقان مبخالفات مالية كبيرة في صفقة الفحم 

املكلسن.
وعقب تقدمي الباغني صرح النائب سعدون حماد للصحافيني بأنه 
قدم باغا للنائب العام املستش���ار حامد العثمان عن مشروع الفحم 
املكلسن وقدم مع باغه مستندات تؤكد جدية الباغ عن التجاوزات 

املالية والتعدي على املال العام في مشروع الفحم املكلسن.
وأضاف قائا: قدمنا باغنا لنبني التعدي على املال العام من خال 
املشروع وأيدنا أقوالنا مبستندات تثبت التجاوز في مساحات األرض 

املخصصة للمشروع.
لقد شكل مجلس األمة 3 جلان حتقيق بخصوص مشروع الفحم 
املكلس���ن مما يعني إصرار املجلس على وجود جتاوزات على املال 

العام.
 وبس���ؤاله عما إذا كان الباغ موجهًا ضد النائب د. روال دش���تي 

أجاب: إننا قدمنا الباغ ضد الشركة ولم نقدمه ضد أسماء محددة.
وأكد العتيبي أن املس���ألة اآلن في عهدة القضاء الكويتي النزيه 
الذي نثق به ونحترمه ومن ثم لم تعد هناك مراجعة للمش���روع من 

قبل ديوان احملاسبة.
من جانبه ص���رح احملامي نواف الفزيع، الذي قدم باغا آخر عن 
نفسه وبصفته، بأن باغه املكون من أكثر من ستمائة صفحة تضمن 

اتهاما ضد 16 شخصا.
وأك���د الفزيع أن الباغ موجه ضد أعضاء مجلس اإلدارة بكاملهم 
ومنهم النائب د. روال دشتي التي سهلت عملية االستياء على املال 

العام.
وأضاف الفزيع أن النائب العام املستشار حامد العثمان سيحيل 

الباغ إلى أحد وكاء النيابة للتحقيق فيه خال أيام.
يذكر أن باغ س���عدون حماد تضمن قضيتي مصنع إنتاج الفحم 
البترولي املكلسن والقروض التي منحها بنك الكويت الصناعي لشركة 
صناعات الفحم البترولي وذلك باملخالفة ألحكام الدستور وقانون البنك 

املركزي ولوائح البنك الصناعي وقانون حماية األموال العامة.
وأرفق العتيبي باغه مبستندات منها أن رأسمال شركة صناعات 
الفحم البترولي ال يتجاوز 250 ألف دينار في حني حصلت الش���ركة 
على قروض مالية من البنك الصناعي بقيمة 50.5 مليون دينار على 
شكل ثاثة قروض: األول قرض صناعي مببلغ 20.000.000 دينار، 
للمس���اهمة في متويل مش���روع إنش���اء املصنع بالشروط امليسرة 
للقروض الصناعية التي يقدمها البنك. والثاني: تسهيات مصرفية 
مساندة للقرض الصناعي مببلغ 15.500.000 دينار. والثالث: تسهيات 

وبحث االجراءات اخلاصة بأي خلل واذا ثبت لدينا هذا اخللل فلدينا 
اجلرأة ملعاجلة اي س���لبية او خطأ، ونأمل عدم تكرار مثل االخطاء 

ان متت.
وفي الساق ذاته عقدت النائبات د.روال دشتي ود.سلوى اجلسار 
ود.اسيل العوضي امس مؤمترا صحافيا في مجلس االمة للرد على 
االتهامات املوجهة اليهن من قبل النائب سعدون حماد مبحاولة تزوير 
قانون العمل في القطاع االهلي والذي احيل الى احلكومة مؤخرا بعد 

اقراره في املداولة الثانية.

اتهمات باطلة

ورفضت رئيسة اللجنة النائب د.روال دشتي هذه االتهامات معتبرة 
انها اتهامات باطلة يفترض من النائب االعتذار عنها لزمياته النائبات 
ومستشار اللجنة املختصة عبدالفتاح حسن الذي لم يؤكد ما قاله.

واكدت دش���تي ان النائبات س���يلجأن الى القض���اء في حال عدم 
اعتذار النائب س���عدون حماد عما بدر منه معربة عن اسفها ملا آلت 

اليه االمور.
وذكرت انه في تاريخ املجلس الكثير من القوانني احيلت الى احلكومة 
متضمنة بعض االخطاء ويتم تعديلها الحقا ولم تثر حولها اي اتهامات 
بينما اآلن نرى هذا اللغط وهذه االتهامات الباطلة وكأننا ارسلنا القانون 

الى احلكومة دون علم املجلس.
واضافت: اعتقد انه غير اخاقي ان يزج بأسمائنا في هذه االتهامات 
وكذلك باسم املستشار عبدالفتاح حسن فلو كنا ال نريد اجناز القانون 
لقمنا بسحبه ولم ننجزه ولكننا مؤمنون بحق االغلبية في حسم اخلاف 
في اي موضوع، معربة عن اس����فها لتوجي����ه االتهامات جزافا واالتهام 

بالتزوير والطعن في النيات مسبقا.
وبس����ؤالها: مبا انك كنت طرفا في مناقشة القانون وكان لك موقف 
واضح من بعض املواد، افلم يكن من االولى ان تش����اركي في تفس����ير 

التصويت حرصا على حيادية اللجنة؟
اجابت دشتي: ان دعيت، وسئلت وليس بالضرورة ان يؤخذ برأيي 
بل ان املستش����ار يأخذ مبا ورد في املضبطة وال يوجد تأثير آلرائنا في 

صياغة القانون.
وبخص����وص الباغ الذي تقدم به النائب مس����لم البراك الى النائب 
العام بشأن مشروع الفحم املكلسن وقرض البنك الصناعي قالت دشتي 
هذا حقه واحتدى حماد ان يقدم وثيقة واحدة بأن روال دش����تي اخذت 
قرض����ا ب� 50 مليون دينار دون فوائد من البنك الصناعي وان يظهر ما 
لديه للشعب الكويتي، فالبنك الصناعي ال يقرض افرادا مؤكدا انها من 
اجل استجاء احلقائق ستطلب من وزير املالية من خال سؤال برملاني 

مصرفية مببلغ 15.000.000 دينار لتمويل وزيادة رأس املال العامل 
للشركة.

كم���ا اتهم النائب حم���اد أمس زميلتيه النائبتان د.روال دش���تي 
ود.أسيل العوضي بتزوير قانون العمل في القطاع األهلي قبل إحالته 
للحكومة وبعد التصويت عليه ف���ي املداولة الثانية وحتديدا املواد 

اخلاصة باإلجازات.

تحقيق

وفي هذا اإلطار اعلن رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن تكليف 
نائب رئيس املجلس عبداهلل الرومي مبتابعة كل ما اثير حول قانون 
العم���ل االهلي، كما اكد انه خاطب احلكومة بعدم نش���ر القانون في 

اجلريدة الرسمية حلني االنتهاء من التحقيق.
وق���ال الرئيس اخلراف���ي في رده على اس���ئلة الصحافيني امس 
»يؤس���فني االس���لوب واالتهامات املتبادلة بني الزماء النواب حول 
قان���ون العمل االهلي« مؤكدا ان ما حص���ل من تعديات كثيرة على 
القان���ون ليس جديدا وحصل مع قوانني اخرى في الس���ابق ولذلك 
نسعى دائما للتحقيق من مواد القوانني التي يحصل عليها تعديات 

قد تثير بعض املواضيع.
اضاف: لطاملا حذرنا من االس���تعجال ف���ي تقدمي التعديات على 
القوانني مؤكدا في الوقت ذاته ان لدى املجلس من االدوات واالجهزة 

الرقابية القادرة على معاجلة اي خلل او خطأ يصدر.
واس���تبعد اخلرافي وجود س���وء نية فيما حصل قائا: انا على 
يقني بعدم وجود س���وء نية من أي كان، ال م���ن اللجنة وال اجلهاز 
الرقابي، ومع ذلك كلفت نائب الرئيس للبحث فيما حصل، ومعاجلة 
اي س���لبية في اس���لوب الرقابة من اجل حتصينه والعمل على عدم 

تكرار االخطاء ما امكن.
مؤكدا ان من يعمل البد ان يخطئ وتفوته بعض االجراءات، السيما 

كثرة التعديات التي تصل الى املجلس متأخرة.
وذكر اخلرافي اننا اعضاء في مجلس واحد وبلد واحد، وتربطنا 
رروابط اخوية وعاقات يجب ان تكون طيبة، وأال نس���يء لبعضنا 
البعض، معربا عن امله ف���ي معاجلة اي اخطاء قد حتصل خطأ، او 

بأسلوب اثارة يشكك في نوايا الغير.
اضاف: سأنتظر نتائج تكليف االخ نائب الرئيس، ونأمل في معاجلة 

اي ماحظات في مصلحة املجلس والقوانني الصادرة عنه.
وس���ئل اخلرافي عن اي ضمانة بعدم نشر القانون في اجلريدة 
الرس���مية قبل االنتهاء من التحقيق فأج���اب مت االتصال باحلكومة 
وطلبنا التمهل في نش���ر القانون حلني االنتهاء من معاجلة ومتابعة 

بافادتها عما اذا كان البنك الصناعي اقرض افرادا أو ش����ركات بقيمة 50 
مليون دينار مع تزويدها باالسماء.

اتهام خطير

بدورها اكدت مقررة اللجنة النائبة د.اسيل العوضي ان ما ورد على 
لسان النائب سعدون حماد عار من الصحة وتضمن اتهاما خطيرا جدا 
للنائبات مبحاول����ة تزوير قانون العمل في القطاع االهلي مطالبة اياه 

باالعتذار واال فسنلجأ الى القنوات القانونية ألخذ حقنا.
وقالت العوضي: ال روال دش����تي وال اصيل العوضي وال املستش����ار 
ميلك����ون تغيير القانون بعد ان اقره املجلس وهذا يقودنا الى احلديث 
عن اسلوب ممارس����ة العمل السياسي فا يجوز للنائب الذي يفترض 
ان يكون قدوة للشعب الكويتي ان يلفق االتهامات لزمائه النواب وان 

يستخدم االلفاظ واالساليب غير الائحة.
وشرحت العوضي ان ما حصل هو ان املستشار طلب منا رأينا من 
اجل الوصول الى التفسير الصحيح للتصويت الذي مت على احدى مواد 
القانون نظرا لعدم وضوح التصويتات لكون اجللسة من اكثر اجللسات 
لغط����ا وخروجا عن ادبيات احلوار مما ادى الى عدم وضوح املضبطة، 
مش����يرة الى انها والنائبة روال دشتي ادلتا بدلوهما واآلن اصبح الرأي 
للمستش����ار واذا عجز عن التوصل الى نتيجة واضحة فسيحيل االمر 

الى رئيس املجلس لتشكيل جلنة تنظر في املوضوع.
واوضحت ان اللجنة املعنية احالت القانون الى احلكومة مع طلب 
عدم اعتماده بصورة نهائية الى حني التأكد من املضبطة مشددة على 

اننا ال نتدخل بعد التصويت على القانون في صياغة اي مواد.
وبس���ؤالها عن الرأي الذي ادلت به بش���أن املادة املتعلقة باجازة 
االعياد قالت العوضي: بغض النظر عن الرأي الذي طرحناه، لم يكن 
هناك تزوير كما ادعى النائب سعدون حماد رافضا الكشف عن الرأي 
الذي ابدته هي والنائبة د.روال دش���تي الى حني حسم املوضوع من 

قبل املستشار في اللجنة املعنية.
من جهتها قالت عضوة اللجنة الصحية د.سلوى اجلسار: يؤملني 
ويؤس���فني ما بدر من تصريح من النائب سعدون حماد وكلمات ال 
تليق ان تخرج من عضو في مجلس االمة جتاه زمياته وكنا نتمنى 
ل���و كانت لدي���ه اي ماحظات او نقلت الي���ه معلومات ان يتأكد من 
رئيسة او مقررة اللجنة وعدم اللجوء مباشرة الى الصحافة الثارة 
املوضوع. واضافت: »كلن يرى الناس بعني طبعه« وهذا االس���لوب 
ال يليق مبؤسس���ة برملانية حضارية و»عيب« هذا االسلوب معتبرة 
ان ما قام به النائب سعدون حماد محاولة الفشال عمل كل النائبات 

في مجلس االمة.

م بالغاً للنائب العام عن مصنع الفحم المكلسن: بالغي ضد الشركة وليس ضد أسماء محددة سعدون حماد قدَّ

خالل ندوة »المرأة القاضية.. إلى متى؟« في »المحامين«

الجسار: دخول المرأة إلى القضاء من أولى أولويات لجنة األسرة

الدويسان: أطالب وزير اإلعالم  بأن يصحو من سباته العميق

دارين العلي
أك���دت عضو مجل���س األمة 
د.سلوى اجلسار موافقة صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحم���د على مقابل���ة النائبات 
االربع لطرح عدة قضايا متعلقة 
باملرأة وأبرزها إيصال رس���الة 
بأهمية وجود العنصر النسائي 

في السلك القضائي.
وأعرب���ت خال مش���اركتها 
في الن���دوة التي نظمتها جلنة 
املرأة في جمعية احملامني مساء 
أمس األول حتت عنوان »املرأة 
القاضية.. إلى متى؟« عن تفاؤلها 
بأن قرار السماح بدخول املرأة 
إلى القضاء قادم وليس ببعيد إذ 
أنه من أولى أولويات جلنة املرأة 
واألسرة في مجلس األمة، مؤكدة 
أنها ستدفع وبقوة باجتاه إقرار 
قانون محاكم األسرة الذي سيرفع 
قريبا إلى اللجنة التش���ريعية، 
مؤكدة أن هذه اللجنة قد وافقت 

املرأة في احلياة العامة إذ تشكل 
نسبة 51% من السكان وحتتل 29 
من املراكز القيادية مقابل 322 
للرجال أي ما نس����بته 11% من 
الوظائف القيادية كما تس����اهم 
املرأة بنسبة 58.3%من قوة العمل 

على ضم جهاز التحقيقات الذي 
يضم عناصر نسائية إلى النيابة 
العامة والنيابة العامة هي طريق 

إلى القضاء.
 وأوردت اجلس����ار ع����دة 
الى وضع  إحصائيات تش����ير 

بينما يتمتع 21.2%من النس����اء 
مبؤهل ثانوي وجامعي مقابل 
15.2% م����ن الرجال حيث تبلغ 
نسبة االناث املسجلة في اجلامعة 
70.6% من العدد الكلي و%63.9 

في التطبيقي.

بدوره أكد استاذ القانون العام 
في جامعة الكويت د.محمد املقاطع 
أمر وصول املرأة إلى القضاء لن 
يصبح من املسلمات حتى لو أقر 
وسيبقى محل نقاش وحوار ألنه 
لديه عدة أبعاد وجوانب مفرطة 
احلساسية من النواحي الشرعية 

والتقاليد والعادات.
وأوضح أنه يدعم دخول املرأة 
إلى القضاء النوعي أو اجلزئي 
الذي يتخصص بقضايا معينة 
تكون املرأة قادرة على احلكم بها 
بشكل أفضل وهذا سيكون بابا 
لها لانطاق إلى القضاء الكامل 

فيما بعد.
وكان ممثل جمعية احملامني 
الب���راك قد حتدث  عبدالرحمن 
بداية الندوة ع���ن إثبات املرأة 
الكويتية جدارتها في املجاالت 
كاف���ة وخروجها ع���ن دورها 
التقليدي إلى االنخراط بالعمل 

احلكومي والعمل اخلاص.

المسلم: توافق بين »المرافق« والحكومة
إلنشاء شركات مساهمة للمدن العمالية

ناقش����ت جلنة املراف����ق العامة 
البرملانية في اجتماعها امس ثاثة 
اقتراحات بش���أن انشاء شركات 
مس���اهمة لتنفيذ مش����اريع املاء 
والكهرباء واملدن العمالية، بحضور 
وزير الكهرباء واملاء بدر الشريعان. 
وقال مقرر اللجنة د.فيصل املسلم 
عقب االجتماع امس ان اللجنة اطلعت 
وزير الكهرباء واملاء على االقتراحات 
املقدمة من قبل املجلس التي تتعلق 
بإنش����اء شركات مس����اهمة تتولى 
تنفيذ مش����روعات املياه واحملطات 
الكهربائية. وأش����ار املسلم الى ان 
الوزير الش����ريعان اب����دى موافقة 
احلكومة عل����ى االقتراحات الثاثة 
املقدمة من حيث االطار العام، وتنصب 
االقتراحات على انش����اء ش����ركات 
مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ 

محطات القوى الكهربائية وحتلية 
املياه، بحيث تنقسم هذه الشركات 
كما حدث في شركة االتصاالت الثالثة، 
بنسبة ال تزيد على 24% للحكومة 

وللشركات التابعة، ومبا ال يقل عن 
26% للبيع في مزايدة علنية تشترك 
فيها الشركات املدرجة في البورصة، 
و50% توزع في اكتتاب على املواطنني. 
ولفت املسلم الى ان ابرز التأكيدات 
في تلك املقترحات هو ان تكون نسبة 
الكويتيني العاملني في هذه الشركات 
ال يقل ع����ن 70%، والتي لم تقر الى 
اآلن من قبل اللجنة، متمنيا اتفاق 
احلكومة مع اللجنة فيما يخص هذه 
النسبة، مشيرا الى ان اللجنة سترفع 
تقريرها الى املجلس، بحيث تنشأ 
كل محطة كهرباء وماء مستقبا من 
خال شركة مساهمة. وأكد املسلم 
انه مت اقرار انشاء شركات مساهمة 
للمدن العمالية، وشركات مساهمة 
للمصافي، التي من ش����أنها حتقيق 

التنمية في الباد.


