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»التنمية واإلصالح«
تدعو لمهرجان 

»التضامن مع األقصى«
التنمية  دعا ن����واب كتل����ة 
واالصالح البرملانية النواب الى 
املشاركة مبهرجان التضامن مع 
االقصى الذي سيقام في صالة 
االحتفاالت مبجلس األمة ظهر 
اليوم.  جاء ذلك في بيان هذا نصه: 
تابعنا وتتابع األمة االس����المية 
بقل����ب دام ووج����دان جريح ما 
يجري للمسجد األقصى املبارك 
من عدوان آثم من قوات احملتل 
الصهيون����ي تصاعد وتزايد في 
األيام املاضية وما أعلنته عصابات 
املتطرفني اليهود من نوايا فاجرة 
الستهداف أولى القبلتني وثالث 
احلرمني بالتخري����ب والتدمير 
من أجل بناء الهيكل املزعوم. إن 
نوايا اليهود الستهداف األقصى 
قدمية وراس����خة ف����ي االعتقاد 
الصهيوني منذ تأسيس الكيان 
الغاصب، لكنها خرجت اآلن من 
حيز التخطيط والتآمر الى مجال 
التنفيذ والتطبيق، تشجعها في 
ذلك حالة الضعف والتفكك في 
اركان األمة االسالمية وتخاذل 
كثي����ر من احلكومات املس����لمة 
ف����ي واجب التص����دي لألطماع 
الصهيونية. وإنن����ا في الوقت 
الذي نشجب فيه حالة التهاون 
والتخاذل من ط����رف كثير من 
احلكومات جتاه قضية األقصى 
وخصوصا سلطة محمود عباس 
العملية فإنن����ا نحيي اهلنا في 
القدس وجميع ارض فلس����طني 
على ثباتهم وصمودهم في وجه 
االعتداءات االسرائيلية ونهوضهم 
في وجه خطط التهويد والتدمير 
ملس����رى الرسول ژ وتقدميهم 
التضحي����ات الكبي����رة في هذا 

السبيل.

في ندوة »الفرعيات في ميزان العدالة« بديوان حسين قويعان

الحويلة: ما حدث في انتخابات الـ 4 والـ 5 موّجه ضد القبائل
هايف: قانون الفرعيات جائر وحان الوقت إللغائه ألنه وصمة »عار«

الخرافي استقبل رئيس وزراء مملكة البحرين

السعدون يسأل العفاسي عن »التمييز والتفضيل«
في »الشؤون« بين أصحاب العمل

اصدار تصاريح العمل ألنش����طة 
املادة  محددة دون غيرها، وحكم 
11 من القانون رقم 6 لس����نة 2010 
املشار اليه، فإن هذا القرار يكون 
قد ألغي بقوة القانون اعتبارا من 
21 م����ن فبراير 2010. وقال: وعلى 
الرغم من صراحة هذه النصوص، 
فقد نشر في العدد 873 من جريدة 
اجلريدة الصادر في يوم االحد 7 
من مارس 2010 بعنوان »الشؤون 
الغاء استثناءات تصاريح العمل 
للش����ركات والقطاع����ات التي لم 

يشملها القرار 136«.
وقال الوكيل املساعد: وملا كان 
هذا التصرف من وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل يعتبر تصرفا 
باطال بطالنا مطلقا، وكأن لم يكن 
ملخالفته لصريح نص املادتني 11، 
149 من القانون رقم 6 لسنة 2010، 
متس����ائال عن االجراءات الفورية 
التي اتخذمتوها لوقف هذا التمييز 
والتفضيل الذي متارسه الوزارة 
بني اصحاب العمل استنادا لقرار 

ألغي بقوة القانون.

وجه النائب أحمد الس����عدون 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعم����ل د.محمد العفاس����ي جاء 

فيه:
نشر القانون رقم 6 لسنة 2010 
في شأن العمل في القطاع االهلي 
في اجلريدة الرس����مية، وقد جاء 
نص املادة 11 من القانون املش����ار 
اليه صريحا وقاطعا بحظر التمييز 
الذي كانت متارس����ه  والتفضيل 
املعاملة بني أصحاب  الوزارة في 
العمل، خاص����ة ما تضمنه القرار 
الوزاري رقم 136 لسنة 2001 بشأن 
اصدار تصاريح العمل، حيث نصت 

املادة 11 على ما يلي:
الوزارة واجلهة  »يحظر على 
املختصة أن متارس أي متييز أو 
املعاملة بني اصحاب  تفضيل في 
العمل ف����ي منح اذونات العمل أو 
التحويل، وذلك مبنحها لبعضهم 
وايقافها للبعض اآلخر حتت أي 
ذريعة أو مبرر، ويجوز للوزارة 
ألسباب تنظيمية أن توقف اصدار 
اذونات العمل والتحويل ملدة ال تزيد 

على اسبوعني في السنة، على انه 
ال يجوز استثناء بعض اصحاب 
االعمال من هذا االيقاف دون غيرهم 
خالل هذه املدة. ويعتبر باطال بطالنا 
مطلق����ا وكأن لم يكن كل تصرف 
يجري على خالف ه����ذه املادة«.  
وبالنظ����ر للتعارض الصارخ بني 
ما تضمنه القرار الوزري رقم 136 
لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح 
العمل الذي أج����از إلدارات العمل 

اس���تقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
مبكتبه امس رئيس وزراء مملكة البحرين صاحب 
الس���مو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

والوفد املرافق له.
حضر املقابلة نائب رئيس مجلس األمة عبداهلل 
الرومي والنواب حسني احلريتي وخالد السلطان 

ومرزوق الغامن ومب���ارك اخلرينج واألمني العام 
ملجلس األمة عالم الكندري.

ورافق الوفد الضيف املستشار بالديوان األميري 
الش���يخ احمد احلمود وسفير الكويت لدى مملكة 
البحرين عزام الصباح وسفير مملكة البحرين لدى 

الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة.

والذين كانوا سببا في حماية 
ه���ذا البلد، موضحا ان مجلس 
امة 1996 مرر القانون ملصالح 

ضيقة.

حكم اإلعدام

م���ن جانب���ه أكد الناش���ط 
السياس���ي عايض بوخوصة 
ان قانون الفرعيات موجه ضد 
أبناء القبائل وهو القانون الذي 
لم تطبقه وزارة الداخلية ضد 
اجلميع، رافضا ان يكون ممثلو 
الشعب ينتخبون من سراديب 
الس���فارات األجنبي���ة بل من 
خالل االنتخابات الش���رعية، 
وأض���اف بوخوصة لو حكمت 
احملكمة باإلعدام على املشاركني 
بالفرعيات فسنشارك فيها وال 

نقبل املساومة على حرياتنا.

أعضاء المجلس 

أش���ار احملامي محمد منور 
الى ان أبناء القبائل ال يتمنون 
املش���اركة ف���ي االنتخاب���ات 
الفرعي���ة ولكنهم اجبروا على 
املش���اركه فيها، مشيرا الى ان 
سياسة احلكومة مع املواطنني 
أثبتت ان احلقوق ال تأتي عن 
طريق الدستور بل عن طريق 
األشخاص، مضيفا ان السبب 
الفرعيات  احلقيقي في جترمي 
هم أعضاء مجلس األمة الذين 
صادقوا عليه قبل ان يرفع الى 
صاحب الس���مو األمير وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

هيبة القانون

الناش���ط السياسي طرقي 
س���عود قال ان القانون وصل 
ملراحل���ه النهائية وهو في أيد 
أمينة، مبينا ان القانون مت طرحه 
كفكرة في مجلس 96 ثم كجنحة 
في مجلس 98 واقر كجناية في 
2003، الفتا الى ان سلبيات هذا 
القانون كثيرة وتطبق حسب 
األهواء وهو يحمل شوائب كثيرة 
وهو ما يسيء لهيبة القانون.

دانيا شومان ـ حسين البريكان
اعتبر عدد من املشاركني في 
ندوة »قانون الفرعيات في ميزان 
العدالة« والت���ي أقامها النائب 
السابق د.حسني القويعان مساء 
أمس األول في ديوانه بضاحية 
صباح الناصر، ان القانون رقم 
45 النتخاب���ات أعضاء مجلس 
األمة جائر وغير عادل و»مشوه« 
الكثير من الشوائب  وتعتريه 
وم���ن خالله انتهك���ت كرامات 
املواطن���ني في عدد من املناطق 
الس���ابقة،  خ���الل االنتخابات 
وأعربوا عن ثقتهم الكبيرة في 
نزاهة القضاء الكويتي العادل 
بحسم هذا القانون ورده وعدم 

متريره. 

خلل دستوري

أشار النائب السابق د.حسني 
قويعان إلى ان القانون رقم 45 
يع���رض حاليا عل���ى احملكمة 
الدس���تورية والتي س���تفصل 
في مدى قانونيته قريبا، الفتا 
إلى ان القانون بسببه تعرض 
الكثير من املواطنني للمضايقات 
واإلساءة الى كراماتهم في بلدهم، 
موضحا ان ه���ذا القانون غير 
دس���توري ويعاني من اخللل 
في حال تطبيقه، ولفت إلى ان 
وزارة الداخلي���ة وبينما كانت 
قواتها تهاجم أبناء القبائل في 
الس���ابقة مبنطقة  االنتخابات 
الصباحية، كانت دورياتها تقوم 
بتنظيم السير لعدد من اللقاءات 
التشاورية في عدد من مناطق 
الكويت الداخلية وهو ما يعني 
الكيل مبكيالني من قبل الوزارة، 
وأشار الى إقرار هذا القانون في 
مجلس األمة عام 1996 كان من 
قبل قوى سياسية تهدف خلدمة 
أجندته���ا اخلاصة، مس���تذكرا 
مقول���ة احد النواب حينما قال 
ان أبناء القبائل الذين قاموا بعقد 
اللقاءات التشاورية كان البد ان 
تداهمهم الدبابات أيضا وليس 

األفراد من رجال الداخلية. 

هي ممارسات موجهه ضد أبناء 
القبائل، في وقت شاهدنا انتخابات 
متهيدية تتم في ا ملناطق الداخلية 
بحماية رج���ال األمن، مبينا أنه 
تبنى تعديل هذا القانون ومتت 
املوافق���ة عليه في مجلس األمة 
وسينظر قريبا في جلنة الداخلية 

والدفاع.

حماية البلد

السابق عبداهلل  النائب  رأى 
راعي الفحم���اء ان ما حدث في 
انتخابات عام 2008 بحق أبناء 
القبائ���ل هو أمر مرفوض جملة 
وتفصي���ال، الفتا ال���ى ان أبناء 
القبائل هم ج���زء ال يتجزأ من 
الواحد والذي  الكويتي  الشعب 
كان���ت ل���ه العديد م���ن املالمح 
البطولية، مش���يرا الى ان وزير 
الداخلي���ة تعس���ف كثي���را في 

استخدام قانون الفرعيات.
ولف���ت راعي الفحماء الى ان 
أحداث مناطق الرحاب وصباح 
السالم كادت ان تعصف بالبالد 
لوال وجود احلكماء في هذا البلد 

التمهيدية، ووصف هذا القانون 
بأنه وصمة عار في جبني املسيرة 
السياسية الكويتية وان مت إقراره 
فإن إس���قاطه سيكون سهال في 
مجلس األمة، متمنيا ان توضع 
مث���ل هذه القوان���ني للمخدرات 
أو صالونات املس���اج والنوادي 
الصحية وما يشاع فيها من أمور 

سلبية.

 معارضة الدستور

النائب د.محمد  بدوره شدد 
احلويلة على ض���رورة حماية 
مصالح املواطنني من خالل عدم 
سن مثل هذا القانون ملا فيه من 
شبهه جنائية وستكون لنا في 
مجلس األم���ة وقفة جادة معه، 
موضحا ان هذا القانون يعارض 
مادة الدستور رقم 36 والتي تنص 
على ان احلريات مكفولة ومنها 
حرية التعبير وعلى الس���لطة 

التنفيذية احترام ذلك.
وأش���ار احلويلة ال���ى ان ما 
الس���ابقة  حدث في االنتخابات 
في الدائرتني الرابعة واخلامسة 

القويعان ان تقرير  وأضاف 
جمعية الشفافية العاملية وبعد 
تقييمه���ا النتخاب���ات مجلس 
األم���ة الكويتي األخيرة أش���ار 
الى ان اإلج���راءات التي اتخذت 
بحق املشاركني في االنتخابات 

التمهيدية كانت قاسية كثيرا.

قانون جائر

من جانبه لفت النائب محمد 
هايف ال���ى ان قانون الفرعيات 
أم���ام احملكمة  املنظ���ور حاليا 
الدس���تورية هو قان���ون جائر 
ومن خالله مت االصطدام بني أبناء 
القبائل ورجال الداخلية ومت إلقاء 
الطلقات املطاطية فيها، مشيرا إلى 
ان رجال األمن دخلوا الى املنازل 
وقاموا بنبش الصناديق ألسباب 
غير معروفة، مؤكدا ان الوقت قد 
القانون والذي  حان إللغاء هذا 
أدى الى أزمة حقيقية بني الشارع 
الكويتي واحلكومة، الفتا الى ان 
اكبر دول العالم في الدميوقراطية 
والتحضر كالوالي���ات املتحدة 
تنتهج االنتخاب���ات الفرعية او 

اخلرافي مستقبال االمير خليفة بن سلمان آل خليفة

أحمد السعدون

)محمد ماهر(د. مححمد احلويلة وعبداهلل راعي الفحماء في مقدمة احلضور

سالم النمالن

شاركوا مش���اركة فاعلة في 
تنمية الكويت واحلفاظ على 
امنها واستقرارها وفي الدفاع 
الساعني  الطامعني  امام  عنها 
الى السيطرة عليها او ضمها 

أشاد النائب سالم النمالن 
بالدور التي تقوم به د.ميمونة 
خليفة العذبي الصباح بالبحث 
التاريخي  النقل  في س���بيل 
التي وقعت  املهمة  للحوادث 
لتأسيس الكويت والتي منت 
وأصبح���ت دولة مس���تقلة 
ناهضة بعمل وجهد وتضحيات 
الكويتي���ني جميعه���ا حاكما 

محكوما.
مؤك���دا عل���ى ان العوازم 
الكويت  كانوا مستقرين في 
قبل تأسيسها ككيان سياسي 
وانهم اندمجوا مع املستوطنني 
اجلدد وقدموا والءهم لصباح 
األول واستمروا على هذا الوالء 
آلل الصباح منذ التأس���يس 
والى الوق���ت احلاضر وانهم 

وشاركوا في كل املعارك التي 
تعرضت لها وقدموا التضحيات 
في سبيلها شأنهم في ذلك شأن 
آل  الكويتيني جميعا بزعامة 

الصباح.
النمالن باالهتمام  وطالب 
الذي  التاريخ���ي  باجلان���ب 
يعزز روابط املجتمع الكويتي 
بتدوينه وتدريسه في املناهج 
التعليمية واجلامعات ليحقق 

الفائدة جلميع ابناء الوطن.
واس��تدرك النم��الن قائال 
اننا بحاج���ة الن نتعلم ممن 
سبقونا في حب الوطن ونعمل 
جاهدي���ن لنمنع م���ن يري�د 
ش���ق صف الوحدة الوطنية 
او تقس���يم ابناء الوطن الى 

طوائف او شرائح.

النمالن: العوازم مستقرون في الكويت
قبل تأسيسها ككيان سياسي

جوهر: ما طبيعة ترخيص »البلدي« الستخدام مبنى »الغرفة«

وجه النائب د.حسن جوهر سؤاال لوزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء 
فيه: تثار بعض التساؤالت حول طبيعة الترخيص 
الذي أصدرته بلدية الكويت الستخدام مبنى غرفة 
جتارة وصناعة الكويت في املنطقة التجارية التاسعة. 
ورغبة في استجالء احلقيقة حول هذا املبنى يرجى 
موافاتي بنس����خة من جميع قرارات املجلس البلدي 
في ش����أن املبنى املشار إليه، نس����خة من ترخيص 
البناء للمبنى املش����ار إليه، كش����ف تفصيلي بعدد 

االدوار املرخص بها للمبنى املشار إليه، ونسبة البناء 
املسموح بها، ونوعية االستخدام املصرح بها )جتاري 
� مكاتب(، وما إذا كان ذلك يشمل حق التأجير للغير، 
نس����خة من كتاب بلدية الكوي����ت املوجه إلى وزارة 
الكهرباء واملاء اليصال التيار الكهربائي للمبنى املشار 
إليه. وهل وقعت أي مخالفات في املبنى املشار إليه 
للرخص التي اصدرتها بلدية الكويت في هذا الشأن، 
مع تزويدي به����ذه املخالفات ان وجدت واإلجراءات 

د.حسن جوهرالتي مت اتخاذها في هذا الشأن.

سـأل صفر عن عدد األدوار المرخصة للمبنى

د.روال دشتي

وجهت النائبة د.روال دش���تي س���ؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان جاء فيه: تنص املادة 15 مكررا من قانون اخلدمة 
املدنية الصادر باملرس���وم بالقانون رقم 15 لس���نة 1979 على ان »تكون 
مدة التعيني في اي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية ملدة 4 سنوات 
قابلة للتجديد«، والوظائف القيادية )وفقا للجدول املرفق بنظام اخلدمة 
املدنية الصادر باملرس���وم املؤرخ 1979/4/4( هي: الدرجة املمتازة، وكيل 
وزارة، وكيل وزارة مس���اعد، وما يعادل ه���ذه الوظائف، طالبة تزويدها 
بعدد وأسماء شاغلي الوظائف القيادية وما يعادلها في الوزارات واإلدارات 
احلكومية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة لكل جهة من اجلهات 
املذكورة على ح���دة )وزارة � إدارة حكومية � جهة ذات ميزانية ملحقة � 
جهة ذات ميزانية مستقلة(، وكل مستوى قيادي )في كل جهة من اجلهات 
السابقة( على حدة )الدرجة املمتازة � وكيل وزارة � وكيل وزارة مساعد، 

او ما يعادل كال من هذه الوظائف(.

روال تطلب أسماء شاغلي »القيادية« باإلدارات الحكومية


