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أكد النائب د.جمعان احلربش 
ان تقرير جلنة شؤون املرأة بشأن 
احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة 
أفرغ القانون من محتواه، السيما 
أنه استبعد أهم مادتني في القانون 
توهما املتعلقتان براتب ربة البيت 

والتقاعد املبكر.
وق����ال احلرب����ش ان ما ذهبت 
اليه اللجنة م����ن جتزئة القانون 
الى قوانني عدة، هو بدعة تشريعية 
ونكبة للحقوق االجتماعية واملدنية 
للمرأة، مشيرا الى ان الهدف من ذلك 
هو أال يكون هناك قانون متكامل 

يصون حقوق املرأة.
وبني: اننا سنطلب في جلسة اليوم ان يتم التصويت 
على القانون املقدم من قبلنا. داعيا جميع النواب الى 
التصويت على القانون، السيما ان هناك تواطؤا حكوميا 

الستبعاد بعض املواد املهمة في القانون.
ولفت احلربش الى ان اللجنة من خالل تلك اخلطوة 
الت����ي قامت بها لم متنح مقدم����ي القانون حقهم في 
مناقشته، متمنيا ان تكون ادارة التشريعات بعيدة 
عن تس����جيل نقاط سياس����ية هنا أو هناك، السيما 

أنه قد يكون في االمر توجه نحو 
أال يسجل القانون في حال اقراره 

ملقدميه.
من جانبه����ا، توجهت النائبة 
د.سلوى اجلسار بالشكر جلميع 
النواب الذين أبدوا مالحظاتهم في 
القضايا املتعلق����ة باملرأة، مؤكدة 
ان هذه اجلهود لم تأت من فراغ، 
بل مس����تمرة ألن الن����واب بدأوا 
في تن����اول هذا املوضوع وركزوا 
اهتماماتهم على التشريعات التي 
تعنى باملرأة. ورفضت اجلس����ار 
في تصريح صحافي أي اتهامات 
توجه الى اعضاء جلنة ش����ؤون 
املرأة، خصوص����ا »النائبات«، فالكل يعرف ان هناك 
دورة مستندية للعمل البرملاني وهي مستمرة وليست 
مؤقتة، ويعلم اجلميع كذلك احلالة السياسية التي 
مر بها مجلس االمة خالل فترة حله مرتني متتاليتني، 
االمر الذي لم يتح للنواب الفرصة إلقراره ونحن أتينا 
الستكمال هذا العمل، خصوصا بعد دخول النائبات 
الى مجلس االمة نظرا لكونهن األقرب لتفهم قضايا 

املرأة املختلفة. 

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا 
الكويتية  املرأة  برغبة طالبا إعطاء 
املتزوجة من غير كويتي بدل إيجار، 
املتزوج من غير  أس���وة بالكويتي 

كويتية.

عسكر إلعطاء المرأة الكويتية 
المتزوجة من أجنبي بدل إيجار

نواب ونقابيون: الخصخصة »قانون سخرة وبيع للبلد« 

أسامة أبوالسعود
»ال للخصخصة.. ال لبيع البلد«، هذا واحد من شعارات عديدة وصرخة 
مدوية اطلقها العديد من النواب والنقابيني الذين احتش����دوا مساء اول 
م����ن امس مبقر االحتاد العام لنقابات عم����ال الكويت للتصدي لقانون 
اخلصخصة ال����ذي وصفوه بأنه قانون س����خرة ينتظره مجموعة من 
املتنفذين لالنقضاض على ثروات البالد وفي مقدمتها القطاع النفطي.

في البداية، أشار رئيس االحتاد العام لعمال الكويت سالم العجمي 
الى أن نظام اخلصخصة ثبت فش����له في البلدان الرأس����مالية وتعاني 
من����ه الطبقة العمالية الكادحة، وخير دليل على ذلك كثرة االضطرابات 
واملظاهرات واالعتصام����ات املتكررة التي تعم البلدان في مختلف دول 
العالم من أجل زيادة الرواتب واألجور وحتسني شروط العمل واملعيشة 

وتعزيز اخلدمات الصحية واالجتماعية.
وأضاف: وهذا النظام هو نفسه الذي تعاني منه البلدان األكثر فقرا وأقل 
تطورا وتعاني من الفقر واإلهمال وسوء اخلدمات الصحية والتعليمية، 
وارتفاع املديونية العامة للدولة إلى غير ذلك من مشاكل، وهذا هو النظام 
االقتصادي اجلديد الذي يري����دون فرضه علينا هنا في الكويت بطرق 
ملتوية عن طريق إصدار قانون مخالف للدستور يقر في مجلس األمة 

لذلك ينبغي علينا كشعب وكطبقة عاملة أن نقف في وجهه.
واختتم العجمي باإلش����ارة إلى أن االحتاد العام لعمال الكويت كان 
مدركا من البداية مخاطر هذا املش����روع على حق����وق ومطالب الطبقة 
العاملة، ومكاس����ب العمال واملوظفني العاملني في القطاع العام، وعلى 
مجمل مصالح الشعب الكويتي ومستقبل أبنائنا، وعلى مستقبل وأمن 
العمالة الوطنية وتطول مئات األلوف من العاملني في مؤسسات القطاع 
العام الذين يش����كلون الش����ريحة األوسع من الش����عب الكويتي، لذلك 
نؤكد على ان املس����اس بالقطاعات العامة ال يجوز دستوريا ومرفوض 
م����ن قبل العمال، وينبغي على الدولة البحث عن مرافق اخللل في هذه 
املرافق وتعمل على إصالحها بدال من تس����ليمها للقطاع اخلاص مطالبا 
النواب بتحمل مسؤوليتهم الدستورية والوطنية للتصدي ملن يحارب 
الدستور واتخاذ موقف مشرف جتاه هذا القانون الذي يتعلق مبستقبل 
الوطن، مش����يرا الى أن احلركة العمالية سوف تكون لها وقفة صارمة 

جتاه إقرار هذا القانون.

تعديالت كتلة »الشعبي«

بدوره، حتدث النائب مسلم البراك مشيدا بدور احلركة النقابية على 
املس����توى السياسي في الكويت، مشيرا الى أن هناك طلبا وقع من قبل 
23 نائبا بأن يتم إعادة التقرير اخلاص مبش����روع القانون الى اللجنة 
املالية متهيدا ملناقشته ومع األسف رئيس مجلس األمة لم يعرض القرار 
وجتاهل طل����ب 23 نائبا ما يريدونه هو مزيد من النقاش وإحالة األمر 

لكل أبناء الشعب الكويتي.
وأضاف: تقدمت مجموعة من النواب ومن ضمنها كتلة العمل الشعبي 
بتعديالت جوهرية على رأس����ها ما جاء في املادة 152 من الدس����تور ان 
النفط والغاز والثروة الطبيعية واملرافق العامة ال يجوز تخصيصها، 
ألن مثل هذه الثروات ملك أصيل ألبناء الشعب الكويتي وال يجوز بأي 

حال من األحوال نقل ملكيتها من االمة ألي شخص آخر.
وزاد: نعلم أن هناك متنفذين ينتظرون عملية االنقضاض على ثروات 
الشعب وفي مقدمتها القطاع النفطي لذلك قمنا بإلغاء املادة 3 التي تقول 
ال يجوز تخصيص مرفق����ي التعليم والصحة إال بقانون، وكأنها تقول 

وقفة من أجل ذلك. 
بدوره قال النائب شعيب املويزري ان هذا القانون جاء لتدمير أبناء 
الشعب الكويتي، مشيرا الى أن احلكومة ضغطت من أجل مترير خطة 
التنمية،  وان هناك مخططا بديال ألناس متنفذين يحيط به مسؤولون 

فاسدون غرضها خصخصة ثروة الكويت التي تعتبر حقا للمواطن.
وأش����ار الى أن هناك بعض أفراد احلكومة يس����عون الى تدمير هذا 
الش����عب، األمر الذي أدى إلى انتشار الهموم بني أبناء الشعب الكويتي 
بسبب سيطرة املتنفذين على بعض أصحاب القرار، متسائال ماذا تريد 

الدولة واحلكومة واملسؤول الفاسد من الشعب الكويتي؟!
وأضاف: يريد هذا الفاس����د تدمير اجليل القادم من الشعب الكويتي 
هذا الشعب الذي ال يوجد له مثيل في حب أرضه وحب أسرته احلاكمة 

لذلك نتساءل: من يتصدى لهؤالء املتنفذين الفاسدين؟!
ودعا أبناء الش���عب الكويتي الى التحرك س���لميا من أجل أن يروا 
احلكومة واملتنفذين أن هذا األمر لن مير مرور الكرام، مشيرا الى أنه 
ال خالف على أن هذا األمر مخالف للدس���تور إال أن املشكلة تكمن في 
وجود فساد إداري ومالي وهناك شلل في اإلدارات احلكومية وهي مالكة 

للثروات ملكية كاملة فماذا سيكون الوضع عند اخلصخصة؟!
وأضاف: أدرس مع مستش���ارين قانونيني تش���ريع قانون يعاقب 
من يسرق أموال الشعب بعقوبة مشددة تصل الى التجرمي باخليانة 
العظمى، مش���يرا الى أن القطاع اخلاص فش���ل فشال ذريعا في جميع 
الشركات والبلدان املختلفة. وتطرق الى دراسة بعض النواب حتجيم 
دور النائب الكويتي في تقدمي أسئلة للوزراء، مشيرا الى أن ذلك أمر 
خطي���ر جدا فه���م ال يريدون حتى أن نقدم أس���ئلة والغرض من ذلك 
حتجيم يد الس���لطة التش���ريعية ومن هنا يبدأ انهيار البلد ومتزق 

املجتمع الكويتي.

أغلبية نيابية

بدوره أكد النائب خالد الطاحوس أن مجلس األمة يتجه وبقوة نحو 
إقرار قانون اخلصخصة لوجود أغلبية نيابية محسوبة على احلكومة 
مؤيدة له، مناشدا املنظمات النقابية التكاتف وإعالء أصواتهم للضغط 

على بعض أعضاء املجلس الذين ال يتحركون إال بتحرك الشارع.
وقال الطاحوس: »نحن بصدد قانون حاز أغلبية نيابية في مداولته 
األولى، السيما أنه من الصعب تنفيذه في الكويت من دون إصدار قوانني 
موازية حتافظ على حقوق العمالة الوطنية، ومتنع نهب مقدرات البالد 
وخيراته����ا من جانب املتنفذين«، معتبرا أن االس����تعجال في إقرار هذا 

القانون يثير العديد من التساؤالت وعالمات االستفهام«.
وأضاف »طالبنا في نهاي����ة املداولة األولى للقانون رده مرة أخرى 
إلى اللجنة املالية البرملانية للتمعن في دراس����ته والتعديل عليه ولكن 
قوبل طلبنا باعتراض ش����ديد من جانب البعض، فضال عن الدور الذي 
أداه رئي����س مجلس األمة الذي كان يدفع وب����كل ما أوتي من قوة نحو 
إقرار القانون«. وأوضح الطاحوس أن ثمة 13 تعديال قدمتها كتلة العمل 
الشعبي على أغلب مواد القانون، ستضيق اخلناق على كل من تسول له 
نفسه سرقة البلد، السيما انها ستحافظ على حقوق العمالة الوطنية، 
مشيرا إلى أنه ال توجد أدنى درجات الثقة في احلكومة أو القطاع اخلاص 
الذي هو أقوى من احلكومة، مبينا أنه ال يوجد مشروع تناوله القطاع 
اخلاص إال وسرق ونهب ولم يطبق على سارقيه القانون مثل مشروع 

ستاد جابر ومشروع محطة مشرف.

يج����وز تخصيص باقي املرافق، وفي اعتق����ادي أن املادة 152 هي املادة 
املفصلية التي س����تفصل بني احلق والباطل والتي نعلن من خاللها أن 
الثروة النفطية واملرافق العامة هي ملك للشعب الكويتي وال يجوز أن 

تكون هذه القطاعات سلعا تباع للمتنفذين.
وأكد البراك أن قانون اخلصخصة سيكون قانون سخرة مثل الذي 
صدر عام 1949 الذي اس����س نظام الس����خرة في البلد، مشيرا الى أن ال� 
40% التي خصصت في كل مش����روع ألبناء الش����عب الكويتي يجب أن 
متنح ألبناء الشعب، مشيرا الى أن هناك مشروعا مماثال لهذا املشروع 
وهو مشروع خصخصة محطات البنزين مت بإجراءات غير عادلة ال على 
املال العام وال على العمالة الوطنية وقاموا باالس����تيالء على احملطات 

ولم يتغير فيها أي شيء.
وأضاف: وعندما لم يجدوا فائدة قاموا بتسريح العمالة الوطنية ونحن 
سنحاول مع املختصني الدستوريني وذلك »ألن اإلجراءات التي متت بها 
غير عادلة وس����نضع قانونا ونقدمه للمجلس إلبطال هذه الصفقة لكي 

تعود هذه احملطات الى مالكها األصلي وهو أبناء الشعب الكويتي«.
وأش����ار الى أن هذا القانون جاء لبي����ع الكويتي ونحن نرفض بيع 
الكويت ونقول »ال لبيع الكويت«، ونحن ال نطالب بأكثر فإذا خصخصوا 

كل شيء فماذا سيبقى لنا نحن أبناء الشعب الكويتي؟!

القدرة على النهب

وأش����ار إلى أن القطاع اخلاص أحيانا كثيرة تكون لديه القدرة على 
النهب ولألسف من يس����اعدهم على هذا األمر هو احلكومة، ومشكلتنا 
في البلد أن هناك جمعا بني احلكم والتجارة »فالوزراء ورئيس الوزراء 
وغيره����م لديهم حرص غي����ر طبيعي في متكني بع����ض املتنفذين من 
القطاع اخلاص على مقدرات البلد ولذلك لدينا عالمات استفهام كثيرة 

حول ذلك«.

ودع����ا العمال إلى وقفة في املداولة الثانية للقانون، مش����يرا إلى أن 
احلركة النقابية هي القلب النابض وبدأت تستعيد أمجادها لذلك نؤكد 

أنها ستقف ضد االعتداء على الدستور وضد بيع الكويت. 

العمالة الوطنية

بدوره حتدث النائب علي الدقباس����ي عن العمالة الوطنية، مش����يرا 
الى أنه كانت هناك جتربة وهي جتربة املسرحني الكويتيني في القطاع 
اخلاص، مشيرا الى أن هؤالء املس����رحني لم يكونوا فقط مسرحني في 
القطاع النفطي إمنا كانوا من قطاعات وش����ركات مختلفة، وعلى الرغم 
من عدم وجود قانون للتخصيص كان هناك تسريح للعمالة الوطنية 

بشكل مخيف وفجأة وجدنا أنفسنا أمام آالف من املسرحني.
وأضاف: مت وضع حلول ترقيعية لتلك القضية لذلك نوجه رس����الة 
للحكوم����ة مفادها أننا يعترينا القلق عل����ى وضع العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص، خاصة أن حكومة الكويت لم تستطع أن تكوت جهازها 
احلكومي الذي يوجد به 30% م����ن العاملني غير كويتيني وفي وزارات 
سيادية مثل وزارة الداخلية والدفاع وهناك كويتيون باآلالف ينتظرون 

في جهاز اخلدمة املدنية من اجل احلصول على وظيفة.
وتساءل كيف سيكون وضع العمالة الوطنية مع وجود هذا القانون؟ 
مشيرا الى أنه سيترتب عليه الكثير من املشاكل االقتصادية واالجتماعية 
نتيجة لعدم وجود فرص عمل لذلك أشرنا الى ضرورة حماية العمالة 
الوطنية من خالل قانون العمل، وتوفير كل الضمانات للموظف الكويتي 

وتشجيعه وإيجاد فرص عمل حقيقية.
واختتم الدقباس���ي بالتأكيد عل���ى أن هناك تصديا لكل ما ميس 
احلركة العمالية الكويتية وكل ما ميس مقدرات الش���عب الكويتي، 
مشيرا الى أن لديه دراس���ات من قبل األمانة العامة للبحوث تؤكد 
أن مؤش���ر البطالة ارتفع في الكويت إلى أقصى درجة لذلك البد من 

الدقباسي: سنتصدى لكل ما يمس الحركة العمالية الكويتية وكل ما يمس مقدرات الشعب الكويتي الب�راك: متنفذون ينتظرون عملية االنقضاض على ثروات الش�عب وف�ي مقدمتها القطاع النفطي

الطاحوس: مجلس األمة يتجه إلقرار قانون الخصخصة لوجود أغلبية نيابية محسوبة على الحكومة المويزري: بعض أعضاء الحكومة يس�عون إلى تدمير الش�عب فانتش�رت الهموم لدى المواطنين

خالل مهرجان خطابي حاشد أقيم باتحاد نقابات عمال الكويت مساء أمس األول

د.سلوى اجلسار
م.خالد الطاحوس

)أنور الكندري(شعيب املويزري ومسلم البراك وسالم العجمي وعلي الدقباسي وأحمد الشحومي وعايض أبوخوصة وناصر املصري خالل الندوة

جانب من احلضور خالل ندوة احتاد نقابات عمال الكويت

نزع ملكية وتثمين 57 بيتًا 
في الجهراء القديمة

البراك: نرفض إنهاء خدمات 
الموظفين الكويتيين من الشركات

رأى النائب مس���لم البراك ان »طريق���ة النمو االداري وقطع 
االرزاق ومسلسل التجاوزات التزال متارس في الشركة الكويتية 

لالستثمار التي متلك احلكومة فيها %70.1.
واك���د في تصريح للصحافيني ام���س ان وزير املالية اليزال 
متقاعسا في ممارسة مسؤولياته جتاه هذه التجاوزات، مشيرا 
الى وجود توجه مرفوض النهاء خدمات املوظفني الكويتيني في 

هذه الشركة من دون استنادات قانونية.
واوضح ان املوظف الكويتي يتعامل في هذه الشركات وفق 
قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، مؤكدا ان وزير املالية والقياديني 

في تلك الشركة ال تعنيهم القوانني.
واش���ار إلى أن الرئيس التنفيذي للكويتية لالستثمار بدر 
السبيعي لم يجد س���ببا النهاء خدمات احمد سعود الطيار اال 
ان يعود الى دفاتره القدمية ليجد الئحة صادرة في العام 1995 
اي قب���ل 15 عاما تتحدث عن انه���اء خدمات من أمضى 30 عاما 

في الشركة.
واوضح البراك ان القانون الذي صدر في شأن العمل االهلي 
عالج املوضوعات املتعلقة بانهاء اخلدمة وفقا ملا ورد في املادة 
37 التي تش���ير الى عدم جواز توقيع جزاء على العامل اال بعد 

ابالغه كتابة وسماع اقواله مع بيان اسباب العقوبة.
وذكر انه وفق���ا للقانون هناك لوائح تنظم انهاء عقد العمل 
مبعاجل���ة حقيقي����ة، إذ ورد في القان���ون احلاالت التي يحق 
لصاحب العمل ان ينهي خدمات العامل دون اخطاء او تعويض 
او مكافأة اذا ارتكب خطأ جنمت عنه خسارة جسيمة لصاحب 
العمل او إذا اثبت انه غش ودلس او افش���ى االس���رار اخلاصة 

باملنشأة.

الحربش: تقرير »المرأة« عن الحقوق المدنية أفرغ القانون من محتواه

الجسار: نرفض اتهام النائبات بتعطيل 
قانون الحقوق االجتماعية للمرأة 

قدم النواب مس���لم البراك 
الدقباس���ي وخال���د  وعل���ي 
الطاحوس وعس���كر العنزي 
اقتراحا بقانون في شأن نزع 
ملكية وتثمني القطع السكنية 
في منطق���ة اجلهراء القدمية، 

وجاء في القانون:
مادة أول���ى: تتولى الدولة 
خالل س���نة من تاريخ العمل 
بهذا القانون نزع ملكية وتثمني 
57 بيتا ف���ي منطقة اجلهراء 
القدمية )بيوت الشيخ عبداهلل 
السالم الصباح طيب اهلل ثراه( 

قطعة 5.
م���ادة ثاني���ة: تص���رف 
االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ 
هذا القانون م���ن االحتياطي 

العام للدولة.
مادة ثالث���ة: على رئيس 
الوزراء والوزراء كل  مجلس 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في 

مساحة كل بيت 750م واصبحت 
غير قابلة للترميم.

وهناك تكدس اسري االب 
وابناؤه املتزوجون مما يسبب 
الكثير من املشاكل خاصة ان 
املنطق���ة وهي قطعة 5 بيوت 
الشيخ عبداهلل السالم اصبحت 
واقعة في قلب منطقة جتارية 
واستثمارية مما يخلق وضعا 
معكوس���ا، االمر الذي يترتب 
عليه ضرورة تثمني واستمالك 
هذه البيوت وعددها 57 بيتا 
وهذا ما ورد باملادة األولى من 

هذا القانون.
وجاءت املادة الثانية لتدبير 
املبال���غ واالعتم���ادات املالية 
القانون وهو من  لتنفيذ هذا 
الع���ام للدولة،  االحتياط���ي 
وجاءت امل��ادة الثالثة لتنفيذ 
هذا القان���ون والعمل به من 
تاريخ نش���ره ف���ي اجلريدة 

الرسمية.

اجلريدة الرسمية.
وجاء في املذكرة االيضاحية 
للقانون: حيث ان هذه املنازل 
والتي مت توزيعها على مجموعة 
م���ن املواطنني منذ عش���رات 
السنني، وحيث ان هذه البيوت 
يفصلها شارع واحد عن مواقع 
جتارية واستثمارية، وحيث ان 

في اقتراح بقانون قدمه البراك والدقباسي والطاحوس وعسكر


