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الخرافي: سأنقل للنواب رسالة من صاحب السمو..  وما حصل في الجلسة الماضية لم يكن جيدًا

معصومة: الموافقة على منح المرأة إجازة مرافقة الزوج براتب كامل وحقها في العالوة االجتماعية ورعاية األسرة

أعلن رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي ع���ن توجيه الدعوة إلى 
النواب حلضور اجتماع تش���اوري يعقده ف���ي مكتبه ظهر غد االربعاء، 
موضحا انه سينقل الى االعضاء رسالة من سمو امير البالد، كما سيتم 

خالل االجتماع مناقشة آلية ترتيب االولويات.
وذكر الرئيس اخلرافي في تصري���ح للصحافيني قبيل خروجه من 
املجلس امس انه وجه الدعوة الى االعضاء لاللتقاء في مكتبه للتشاور، 
ومناقشة املواضيع التي تهمنا في اجتماع ودي غير رسمي، كاشفا عن ان 
سمو االمير كلفه بنقل رسالة الى االعضاء، وهو ما سيتم خالل االجتماع 

الذي يعقد االربعاء.
واضاف: س���يتم التشاور حول االولويات التي متت صياغتها مطلع 
دور االنعقاد اجلاري، واعادة النظر في هذه االولويات، ودراسة امكانية 
جتديد وترتيب االولويات ومواعيد نظرها في اجللسات املقبلة، على ان 
يت���م عرض ما ينتهي اليه االجتماع على مكتب املجلس، متهيدا لعرضه 

في احدى جلسات املجلس املقبلة.
وقال: ان االجتماع س���يبحث آلية اليجاد التوافق بني النواب، ومنع 
اخلالفات، مؤكدا ان االختالف ف���ي وجهات النظر ال يعيب، امنا يعيبنا 
أال نع���رف كيف نختلف، معربا عن امله في تواجد اكبر عدد من النواب 

الثراء احلوار والنقاش والتوصل الى النتيجة املرجوة.
وفيما ان كانت لهذا االجتماع عالقة مبا حصل في جلسة املجلس االخيرة 
من تراش���ق بني النواب، ذكر اخلرافي ان املسألة ليست رد فعل على ما 
حصل في هذه اجللسة، فأنا سأنقل رسالة من سمو االمير لالعضاء، كما 

ان ترتب االولويات ال عالقة له مبا حصل في اجللسة املاضية.
فمناقشة بعض االستجوابات تستوجب اعادة ترتيب االولويات التي 
تأخرت، خصوصا مع قرب مناقشة امليزانيات، منوها باجلهد الذي يقوم 
به رئي���س واعضاء جلنة امليزانيات في اعداد تقاريرها حيال املوازنات 

واحلساب اخلتامي.

وس���ئل ان كان يعتزم اتخاذ اجراءات معينة بح���ق االعضاء الذين 
يخرجون عن الالئحة، كما حصل في اجللس���ة االخي���رة فأجاب: ان ما 
حصل في اجللس���ة املاضية لم يكن جي���دا، واالخ نائب رئيس املجلس 
عبداهلل الرومي الذي ترأس اجللسة قام باملطلوب منه وشطب الكلمات 

غير الالئحية من املضبطة.
وفيما ان كان هناك توجها لتكثيف اجللسات من اجل اجناز االولويات 
املتأخرة اوضح اخلرافي اننا بصدد اعادة ترتيب االولويات، ما قد يضطرنا 
الى تكثيف اجللسات، لكن املهم هو التزام االعضاء مبا يتم االتفاق عليه. 
وس���ئل عن كيفية اخلروج من اللغط الدائر ح���ول مدى قانونية غرفة 
التجارة، فأجاب: نحترم وجهات النظر وهناك مقترحات نيابية ومشروع 
حكومي في اللجنة املختصة، وس���تتم تغطية اي مالحظات من الناحية 
القانونية، وحتى نصل الى النتيجة، ستس���تمر الغرفة كما كانت عليه 

منذ عشرات السنني.

غرف�ة التج�ارة ستس�تمر كما كان�ت عليه من�ذ عش�رات الس�نين لحين االنته�اء م�ن االقتراحات 
النيابي�ة والمش�روع الحكوم�ي م�ن اللجن�ة المختصة بحي�ث تغط�ى المالحظ�ات القانوني�ة جميعها

الطبطبائ�ي: نحن من قدمنا قانون الم�رأة منذ 3 مجالس ونفتخ�ر بوقوفنا مع حقوقها

الم�رأة أق�رت  الراش�د: لجن���ة 
القانون وس�ترفع تقريرها للمجلس قريبًا

القانون واليوم  المس�لم: باألمس أجلوا 
أنجزوه بعد معرفتهم طلب األغلبية استعجاله

دعا النواب إلى اجتماع موسع ودي وغير رسمي في مكتبه ظهر غٍد لمناقشة إعادة ترتيب أولويات المجلس

)متين غوزال(رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي محييا الصحافيني لدى دخوله املجلس

يتقدمــون بخــالــ�ص الـعــزاء واملــوا�ســاة مــن

اأبناء ال�صهيد/ فهد الأحمد الجابر ال�صباح
ال�ضيخ اأحمد - ال�ضيخ طالل - ال�ضيخ عذبي - ال�ضيخ خالد - ال�ضيخ �ضاري

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

لــــوفــــاة  فقيدتــهم املغــفـــور لـــها  بــــاإذن اهلل تـــعـــالــى

جــدتــهـــــم

خليل حممود �ضليمان واأوالده

د.وليد الطبطبائي د.فيصل املسلمعلي الراشد د. معصومة املبارك

توصلت جلنة املرأة واألسرة 
البرملانية لتعديالت على قانون 
اخلدمة املدني���ة وأبرزها منح 
املرأة املوظفة حق مرافقة زوجها 
براتب كامل في حالة سفر الزوج 
بدورة أو إعارة للخارج وذلك 
ط���وال فترة ابتع���اث الزوج، 
ال���ى منح املتزوجة  باالضافة 
ع���الوة اجتماعية بش���رط أال 
يحصل الزوج على هذه العالوة، 
وقالت رئيسة اللجنة د.معصومة 
املبارك في تصريح صحافي امس 
ان اللجنة وافقت على معاملة 
ابناء الكويتي���ة املتزوجة من 
غير كويت���ي معاملة الكويتي 
في كافة الرسوم املفروضة من 
الدولة ووافقت على اجازة للمرأة 
لرعاية األس���رة واملسن وذلك 

واك����دت د.معصوم����ة أننا 
في مرك����ب واحد خلدمة املرأة 
واملواط����ن والكوي����ت وه����ذا 

ديدننا.
من جهته قال عضو اللجنة 
النائب علي الراشد ان اللجنة 
انتهت من قانون احلقوق املدنية 
للمرأة وس����تحيله للمجلس 
والنواب املطالبون باستعجاله 
هدفهم ضرب املرأة داخل مجلس 

األمة.
من جانبه استغرب الناطق 
الرسمي باس����م كتلة التنمية 
واالص����الح النائ����ب د.فيصل 
املس����لم اتهام اعض����اء جلنة 
امل����رأة لثالثني نائب����ا طالبوا 
باس����تعجال قان����ون احلقوق 
املدني����ة واالجتماعية للمرأة 

ألهمية دور املرأة في أسرتها.
انه طوال  وقالت معصومة 
الفترة املاضي���ة وباجتماعات 
متصل���ة وصل���ت لع���دد 12 
اجتماع���ا التقين���ا بع���دد من 
اجلهات احلكومية منها وزارة 
املالية وديوان اخلدمة واالسكان 
والتأمينات االجتماعية وذلك 
للوص���ول لرؤي���ة واضح���ة 
الى  املقدم، مش���يرة  للمقترح 
اللجنة وافقت على مرافقة  ان 
الزوجة لزوجها املريض او االبن 
داخل الكويت وخارجها وكذلك 
منح س���اعتي رضاع���ة يوميا 
ملدة سنتني براتب كامل وعدم 
املساس باجازتها اذا وافقت على 
العمل اجلزئي بتخفيض ساعات 
الراتب  العمل مقابل تخفيض 

بأن هدفهم ضرب املرأة داخل 
مجلس االمة في حني ال يرون 
ضربهم حلقوق املرأة الكويتية 
الوظيفي����ة واالجتماعية رغم 
تكليف املجلس باالجماع لهم 

منذ شهور باجناز القانون.
وقال املسلم: »باألمس كانوا 
يقولون اننا لن نستطيع اجناز 
قانون حقوق املرأة االجتماعية 
وبعد معرفتهم طلب االستعجال 

مت اجنازه فورا«.
النائب  الكتلة  وقال عضو 
د.ولي����د الطبطبائي نحن من 
قدمنا قانون حقوق املرأة قبل 
3 مجالس نيابية ونفتخر باننا 
املرأة  نقف بقوة مع حق����وق 
الكويتية ونح����ن نصر على 

استعجال القانون.

وذلك بطلب من املوظفة التي 
لديها التزامات اسرية وان ذلك 
س����يكون وفق الضوابط التي 
يحددها ديوان اخلدمة املدنية 

لعمل اللجنة وبينت د.معصومة 
أن اللجن����ة تدرك مدى الضرر 
الذي حلق باملرأة طوال السنوات 
املاضية، مشيرة الى ان هؤالء 

بحيث ال يؤثر على العمل.
وأشارت د.معصومة الى أن 
اللجنة ال تريد الدخول مبزايدات 
مع بعض النواب الذين اساءوا 

النواب قضوا سنوات طويلة 
باملجل����س ولم يحرك����وا قيد 
أمنلة ه����ذه القوانني املجحفة 

بحق املرأة.


