
االثنين 26 ابريل 2010   7مجلس األمة
أسيل: البعض يحاول اختزال حقوق المرأة 

المدنية بمعاش مقابل الجلوس بالبيت 
الطبطبائ�ي: لجنة المرأة تجاهلت بعض االقتراح�ات النيابية حول الحقوق المدنية

استغربت د.اسيل العوضي 
االنتقادات التي يسوق لها بعض 
الن���واب املتعلقة بعمل جلنة 
ش���ؤون املرأة واالسرة والتي 
هدفها االنتقاص املباش���ر من 
دور املرأة التشريعي والرقابي 

في املجلس احلالي.
مؤكدة أن جهدا كبيرا يقوم 
به اعضاء اللجنة الس���تكمال 
التعديالت على التش���ريعات 
القائمة بشأن احلقوق املدنية 

للمرأة.
وقالت العوضي في تصريح 
صحافي لها امس »هناك العديد 
م���ن التش���ريعات احلالية ال 
املرأة والرجل،  تس���اوي بني 
وهي نت���اج س���نوات غياب 
املرأة من املمارسة التشريعية 
في البرملان، وفي الوقت الذي 
نح���اول ان نع���دل اعوجاج 
عشرات السنني في التشريعات 
الكويتية، يأتي لنا بعض من 
يزايد علينا ويرغب في االنتهاء 
بأقرب فرصة، متس���ائلة: اين 
كانوا طوال هذه الس���نوات؟، 
مش���يرة الى ان اللجنة تعمل 
على تعدي���الت لقوانني قائمة 
في ثالث عشرة جهة حكومية 
املدنية  املرأة  متعلقة بحقوق 
مث���ل التأمين���ات االجتماعية 
واخلدم���ة املدنية واالس���كان 
وذلك بغرض اخلروج باحلل 

االمثل للمرأة.
وأوضح���ت العوض���ي ان 
هن���اك توجهات ف���ي مجلس 
االمة للتعامل مع قضية حقوق 
املرأة املدنية، فهناك من يريد 
صياغة قانون واحد ش���امل 
املدنية واالجتماعية  للحقوق 
للمرأة، بينما نرى أن القانون 
الواحد يعزل املرأة عن املجتمع 

والتأمين���ات وغي����ره���ا من 
احلقوق املصيري����ة والهامة 
جدا، رافضة ان يزايد احد على 
حقوق املرأة واستخدامها كسلعة 
سياسية يتفاخرون بها بينما 
هم صامتون لسنوات عديدة، 
مش���يرة الى ان م���ن يختزل 
املوضوع به���ذا االمر يريد ان 
يحد من دور املرأة في املجتمع 

ويحد من فرص عملها.
وذكرت العوضي ان التوجه 
في جلنة شؤون املرأة واالسرة 
هو ان تعامل املرأة بالتساوي 
والنظر لها كمواطنة مع حفظ 
املرأة فيما  خصوصية وضع 

ام���رأة كحالة  ويتعام���ل مع 
خاص���ة، وهذا ام���ر ال يجوز، 
فاملرأة ج���زء مهم في املجتمع 
مثلها مث���ل الرجل وال يجوز 
عزلها بقوانني خصوصا مجلس 
االمة الذي يفترض به ان يكون 
حارسا ملبادئ املساواة والعدالة، 
معربة عن اسفها في ان يختزل 
البعض حقوق املرأة املدنية في 
منحها راتبا شهريا للجلوس 
في املنزل، متناس���ني حقوقها 
االخرى واالهم كاملساواة في 
الدخل املادي مع الرجل في حال 
تساوت الدرج�����ة الوظيفية، 
باالضافة الى حقوق الس���كن 

يخص اجازات الوضع واالمومة، 
مشددة على أن اللجنة تتبنى 
القيام بالتعديالت على القوانني 
القائمة املتعلقة بحقوق املرأة 
املدنية والتي س���تحفظ حق 
املرأة االجتماعي وتساهم في 
انخراطه���ا في س���وق العمل 

واملجتمع.
وفيما يتعل���ق بانتقادات 
بعض النواب على عمل اللجنة 
ذكرت العوضي ان قضية حقوق 
املرأة ليست عرضة للمزايدات 
السياسية، وقالت »نستغرب 
ممن يطالبون باستعجال تقرير 
جلنة املرأة وه���م اعضاء في 

املجلس الكثر من اربع دورات«، 
وختمت »ومن يستطيع تأجيل 
قضية املرأة كل هذه الس���نني 
باس���تطاعته االنتظار الى ان 
تنتهي اللجنة من عملها بالشكل 
الكامل، خصوصا ان من يقوم 
بالعم���ل على ه���ذه القوانني 
معظمهن نساء تشكل قضايا 
املرأة اولوية عندهن وال ميكن 

الحد ان يزايد عليهن«.

انتقاد

من جانبه أكد النائب د.وليد 
الطبطبائي أن قانون احلقوق 
املدني���ة واالجتماعية للمرأة 
يجب أن يؤخذ بالكامل، منتقدا 
ما قامت به جلنة شؤون املرأة 
البرملانية من جتزئة للمقترحات 

النيابية.
ف���ي  الطبطبائ���ي  وق���ال 
تصريحات للصحافيني أمس: إن 
جلنة املرأة قامت بترك وجتاهل 
بعض املقترحات النيابية املهمة 
مثل تقاعد املرأة املوظفة، ومنح 
راتب للمرأة ربة املنزل، والسكن 
لفئ���ات امل���رأة احملرومة مثل 

املطلقات واألرامل.
وأضاف أن جلنة املرأة أقرت 
مقترحات أخرى أقل أهمية مثل 
اعفاء أبناء الكويتية من رسوم 
التعلي���م العام ومنحهم إقامة 

دائمة.
وأش���ار الطبطبائي إلى أن 
اللجنة أفرغت مقترح قانون 
حقوق املرأة من محتواه، الفتا 
إلى أن كتلة التنمية واإلصالح 
س���يكون لها موقف وستعقد 
اجتماعا لتحديد ما ستتخذه 
ردا على أس���لوب جلنة املرأة 
ف���ي تعاملها م���ع املقترحات 

النيابية.

النمالن: ما المعدالت العالمية لألخطاء الطبية؟

»ثوابت األمة« يستنكر توجه ساركوزي لحظر النقاب

وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الساير أكد فيه: ان األخطاء الطبية التي 
حتدث باملستشفيات بصورة عامة ومستشفى 
العدان بصورة خاصة والتي تسبب الكثير من 
القلق لدى املواطنني واملقيمني الذين يحتاجون 
بصفة يومية تقريبا ملراجعة املستشفيات واملراكز 
املتخصصة الصحية واملس����توصفات التي قد 
تسبب لهم هذه األخطاء الطبية إعاقات دائمة 

أو مؤقتة. وتساءل النمالن: ما املعدالت العاملية 
املسموح بها لألخطاء الطبية في مستشفيات 
العالم م����ع مقارنتها مبعدالت األخطاء الطبية 
الواقعة في املستش����فيات العام����ة بالكويت؟ 
كما طلب بيانا باألخطاء الطبية التي ارتكبت 
باملستشفيات العامة )كل مستشفى على حدة( 
يتضمن نوع اخلط����أ الطبي، واإلجراءات التي 
اتخذت بشأنها سواء مع الطبيب املعالج او الفريق 

الطبي املعاون له، وصورة من التحقيقات التي 
أجريت عن األخطاء الطبية باملستشفيات العامة 
والعدان بصورة خاصة وصورة من القرارات 
التي اتخذت ف����ي كل حتقيق مع بيان احلاالت 
التي مت فيها حفظ التحقيق وأس����باب احلفظ، 
وبيانا بالشكاوى التي تقدم بها املواطنون عن 
أخطاء طبية تعرض لها أقرباؤهم باملستشفيات 

العامة والعدان بصورة خاصة.

استنكر جتمع ثوابت األمة توجه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
حلظر النقاب في عموم فرنسا، والتضييق على املسلمات والالئي يفضلن 

ارتداء النقاب انطالقا من تعاليم الدين االسالمي.
واعلن التجمع عن حملة مضادة بالتنسيق مع البرملان االسالمي اذا 

ما نفذت فرنسا قرارها الذي يناقض الدعوة الى حقوق االنسان وحرية 
االعتقاد. ودعا التجمع النواب الى املشاركة في املؤمتر الصحافي الذي 
س����يعقد اليوم بعد صالة الظهر في مجلس االمة وبدعوة من امني عام 

التجمع النائب محمد هايف املطيري.

.. هل ألغت وزارة الداخلية حفل الجالية السريالنكية؟

البراك يسأل موضي 
عن االبتعاث 

من خالل األوفست
وجه النائب مسلم البراك 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
العال����ي د.موضي  التعلي����م 

احلمود جاء فيه:
اعلن مؤخرا عن الشروط 
اجلديدة لالبتعاث عن طريق 
االوفس����ت متضمنة اقتصار 
االبتعاث على الدول االجنبية 
فقط، متسائال عن وجود فروع 
جلامعات عاملية تقع في قائمة 
العشرين االوائل على مستوى 
العالم في دول خليجية مجاورة. 
ما املعايير التي اعتمدت عند 
اتخاذ هذا القرار؟ وما مبررات 
منع االبتع����اث الى مثل هذه 
اجلامع����ات أو اي جامع����ات 
اخرى تتمتع بنفس املستوى 

في املنطقة العربية.

الدقباسي والطاحوس يقترحان نزع
ملكية وتثمين قطع في جليب الشيوخ

قدم النائبان علي الدقباسي وخالد الطاحوس 
اقتراحا بقانون بش����أن ن����زع ملكية وتثمني 
القطع 1 و2 و3 و4 و13 و21 في منطقة جليب 

الشيوخ.
مادة اول�ى: تتولى الدولة خالل س����نة من 
تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمني 
القطع 1 و2 و3 و4 و13 و21 في منطقة جليب 

الشيوخ.
مادة ثانية: تصرف االعتمادات املالية الالزمة 
لتنفي����ذ ه����ذا القانون م����ن االحتياطي العام 

للدولة.

المذكرة اإليضاحية

على الرغم من احملاوالت التي جرت للقضاء 
على بعض الظواهر املزعجة للسكان في منطقة 
جليب الشيوخ، اال ان االمر اليزال بحاجة الى 

معاجلة جذرية، خاصة فيما يتعلق بعدم اتخاذ 
االجراءات الضرورية والسريعة حلل مشكلة 
سكن العزاب في املنطقة باالضافة الى ايجاد 
حل مناسب لس����كان القطع 1 و2 و3 و4 و13 
و21 في منطقة جليب الش����يوخ وذلك بنزع 
ملكيتها وتثمينها والعمل كذلك على حتويل 
اس����تعمال القطع في املنطقة ذاتها الى نظام 

السكن االستثماري.
ومن اجل حتقيق ذل����ك، اعد هذا االقتراح 
بقانون ناصا في مادته االولى على ان تتولى 
الدولة خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 
نزع ملكية وتثمني القطع 1 و2 و3 و4 و13 و21 

في منطقة جليب الشيوخ.
حي����ث ان معاناة املنطق����ة واهاليها ظلت 
مستمرة لسنوات طويلة سواء لسوء اخلدمات 
او لتكدس العزاب، االمر الذي يهدد االمن داخل 

املنطقة واحيانا كثيرة يكون خارج س����لطة 
رج����ال االمن، خاصة ان الكثير منهم من دون 

اقامات رسمية في البالد.
كما ان االهالي قد منعوا من شهادات االوصاف 
التي تعطيهم احلق في عملية البيع والشراء 
واصبحت لديهم الكثير من االلتزامات املالية 

امام البنوك احمللية.
وحيث ان ه����ذه املنطقة ذات موقع متميز 
لقربها من منشآت استراتيجية كاملطار واجلامعة 
واملعاهد التطبيقية وستاد جابر، فإن املستفيد 
االول من االستمالك هو الدولة عندما تتخذ قرارا 
بعد االستمالك بتحويل استخدامات االراضي 
وستجني الدولة بعد ذلك اضعاف ما دفعته.

ونصت امل����ادة الثانية عل����ى ان تصرف 
االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ هذا القانون 

من االحتياطي العام للدولة.

وجهت النائبة د.أسيل العوضي سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد جاء فيه: ورد بافتتاحية جريدة »القبس« ليوم االحد 
املوافق 2010/4/25 حتت عنوان قضية اليوم عن قيام مجموعة 
من االش���خاص بالتدخل واملطالبة بإلغاء احلفل املقام في نادي 
اجلهراء الرياضي من قبل اجلالية السريالنكية مبناسبة العيد 
الوطني جلمهورية سريالنكا مما ترتب عليه إلغاء هذا احلفل، 

يرجى موافاتي وتزويدي بالتالي:
ما مدى صحة ما تردد من ان وزارة الداخلية هي التي اقدمت 

على إلغاء هذا احلفل؟ وما االسباب؟ 
وهل منح���ت وزارة الداخلية اجله���ة املنظمة للحفل جميع 

التراخيص الالزمة القامته؟ 
ف���ي حال وجود املوافقة يرجى تزويدنا بجميع املس���تندات 
الدالة على ذلك، مع بيان اسباب إلغاء املوافقة � ان صحت � بعد 
ذلك، وهل مت االتصال بوزارة الداخلية من قبل اجلهة املش���رفة 

على االحتفال للتواجد في موقع النادي؟ 
وفي حال تواجد وزارة الداخلي���ة ف�����ي مكان االحتفال هل 
قام افراد وزارة الداخلية بالتصدي لالش���خ����اص الذين قاموا 
بالتدخل واملطالبة بوقف االحتفال ومنعه؟ وفي ح���ال امتناعهم 
عن التصدي لهم ومنعهم من الدخول للحفل يرجى بيان سبب 

ذلك.

د.أسيل العوضي تطلع على رسالة عن تصريحها في هاتف الزميل متني غوزال

»التشريعية«: ديوان المحاسبة ال يرغب 
أن يكون طرفًا في رفع قضايا جرائم المال العام

»الداخلية« وافقت على إعفاء اللحى للعسكريين
وافقت جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانيني أمس على قانون يجيز 
اعفاء اللحى للعسكريني املقدم من 
النواب محمد هايف ود.ضيف اهلل 
بورمية وخالد السلطان ومحمد 
املطير وحسني مزيد. وقال مقرر 
اللجنة النائب شعيب املويزري: 
هناك مش���روع بقانون بتعديل 
بع���ض احكام القان���ون رقم 17 
لسنة 1959 في شأن اقامة األجانب 

والذي يهدف الى تشديد العقوبة 
للمتسللني الذين يدخلون البالد 
من غير اذن، ومشروع بقانون 
بتعديل بعض اح���كام القانون 
رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة 
االجانب والذي يهدف الى تغيير 
مسميات ادارة الهجرة الى ادارة 
االقامة واملوافقة على املرس���وم 
بقانون رقم 16 لسنة 2009 بحكم 
وقتي من املادت���ني 27 و32 من 

القانون رقم 35 لسنة 1962 في 
ش���أن انتخابات اعضاء مجلس 
التحقق  الى  االمة والذي يهدف 
من ش���خصية الناخب بشهادة 

اجلنسية.
 كما رأت تأجيل االقتراحات 
املتعلقة باجلنس���ية  بقوان���ني 
القادم بتوجيه دعوة  لالجتماع 
لوزير الداخلية واالخوة االعضاء 

مقدمي االقتراحات.

حال عدم اكتمال النصاب دون تصويت جلنة 
الشؤون التشريعية في اجتماعها امس على طلبات 

رفع احلصانة املقدمة جتاه عدد من النواب.
وبني مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي ان 
اللجنة ستطلب عقد اجتماع على هامش اجللسة 
املقبلة لتقدمي تقرير في هذا الش���أن حتى يتسنى 
للمجلس اتخاذ ق���رار قبل فوات املدة احملددة في 

هذا االطار.
من جهة اخرى قال الطبطبائي ان اللجنة ناقشت 
خالل االجتماع مع ديوان احملاسبة االقتراح بشأن 
رقابة ديوان احملاس���بة على املصروفات اخلاصة 

»السرية« لبعض اجلهات.

واوضح ان ديوان احملاسبة ذهب الى انه ال مانع 
من تكليفه باعداد تقرير بشأن املصروفات السرية، 
اما فيما يتعلق بتقدمي التقرير الى املجلس فترك 

الديوان هذا االمر لقرار املجلس.
وقال الطبطبائي ان ديوان احملاسبة ال يرغب 
في ان يكون طرفا في رفع القضايا بش���أن وجود 
شبهة جرمية في املال العام مضيفا: انه فيما يتعلق 
باملقترح اخلاص مبنح الديوان السلطة في االحالة 
مباش���رة الى النيابة في حال تبني وجود ش���بهة 
جرمية، ذهب الديوان الى انه ال يحبذ ان يأخذ هذا 
الدور مكتفيا بأن يبلغ اجلهات احلكومية املعنية 

بذلك، وارسال تقرير عاجل الى املجلس.

د.وليد الطبطبائي ود.معصومة املبارك ومحمد هايف خالل اجتماع اللجنة التشريعية


