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قدم النائب خالد الع���دوة اقتراحا برغبة أكد فيه ان فئة ذوي 6
االحتياجات اخلاصة هي الفئة االولى بالرعاية، وان التعليم يعد 
ركنا أساسيا من أركان تأهيل هذه الفئة، وان محافظتي االحمدي 
ومبارك الكبير تفتقران ملدارس متخصصة لفئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وينص االقتراح على »انشاء مدارس لذوي االحتياجات 

اخلاصة في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير«.

العدوة إلنشاء مدارس لذوي
االحتياجات الخاصة في األحمدي

احتاد اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية

�إعـــالن
دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية

وفتح باب قبول طلبات مراقبي احل�ضابات

اجلمعية  اأع�ساء  ال�سادة  دعوة  اال�ستهالكية  التعاونية  اجلمعيات  احتاد  ي�سر 

عن  لالحتاد  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  باالحتاد  العمومية 

وذلك  والثالثون(،  ال�سابع  )االجتماع   2009/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة 

 2010/5/26 املوافق  االربعاء  يوم  م�ساء  من  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف 

مقابل   - الرابع  الدائري  الطريق  على   - حويل  مبنطقة   - االحتاد  مقر  مببنى 

اجلابرية.

ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء نف�س  اإىل  الن�ساب يوؤجل االجتماع  واإذا مل يكتمل 

اليوم، وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:

امل�سادقة على امليزانية العمومية واحل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية   - 1

يف 2008/12/31.

مناق�سة التقرير ال�سنوي لالحتاد لعام 2009.  - 2

امل�سادقة على امليزانية العمومية واحل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية   - 3

يف 2009/12/31، واالطالع على �سهادة مراقب احل�سابات.

تعيني مراقب ح�سابات لل�سنة املالية التي تنتهي يف 2009/12/31 وحتديد   - 4

اأتعابه.

كما يعلن االحتاد عن فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�سابات الذين يرغبون 

مت�سمنة  مغلقة  مظاريف  يف   ،2010 لعام  االحتاد  ح�سابات  بتدقيق  القيام  يف 

االأتعاب املطلوبة، ونبذة عن �سابقة االأعمال، على اأن تقدم العرو�س يف موعد 

اإدارة  مبقر   2010/5/25 املوافق  الثالثاء  يوم  ظهر  بعد  الثانية  ال�ساعة  اأق�ساه 

االحتاد - مبنطقة حويل.
اإدارة االحتاد

دولــة
الكويت

النائب أحمد الس����عدون  قدم 
اقتراح����ا لتعديل قانون إنش����اء 
صندوق ملعاجلة أوضاع املواطنني 
املتعثري����ن في س����داد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه البنوك 

وشركات االستثمار.
وقال الس����عدون ف����ي مقدمة 

القانون:
س����بق أن تقدم����ت مع بعض 
االعضاء بتاريخ 2008/6/5 باقتراح 
بقانون بتعديالت على مش����روع 
القانون املقدم م����ن احلكومة في 
ش����أن انش����اء صندوق ملعاجلة 
أوضاع املواطنني املتعثرين في سداد 
القروض االستهالكية واملقسطة 
جتاه البنوك وشركات االستثمار. 
وبعد ان صدر بذلك القانون رقم 
28 لسنة 2008 بتاريخ 2008/7/17 
ومت نش����ره في اجلريدة الرسمية 
بتاريخ 2008/7/27، وبس����بب ما 
يشوب هذا القانون من قصور وما 
ينطوي عليه من عيوب، تقدمت 
مع بعض االعضاء باقتراح بقانون 
بتاريخ 2008/7/30 بتعديل عنوان 
وبع����ض أحكام القان����ون رقم 28 
لس����نة 2008 املشار اليه. مضيفا: 
ومل����ا كانت احلكومة ق����د تقدمت 
ببعض التعدي����الت على القانون 
املذكور بعد أن تبني ان الصندوق 
عجز بالصيغ����ة التي أقر بها عن 
حتقيق حل شامل وعادل ملشكلة 
القروض االستهالكية واملقسطة، 
االمر الذي يسري كذلك على هذه 
التعديالت، خاصة بعد ان تأكد من 
تطبيقات القانون انه ينحاز لصالح 
الدائنني دون حتميلهم املسؤولية 
عن جتاوزه����م للتعليمات، االمر 
الذي أدى الى اقتصار من تقدموا 
لتسوية أوضاعهم على عدد قليل 

من املدينني.
وقال: وملا كانت جلنة الشؤون 
املالي����ة واالقتصادي����ة تنظر في 
التعديالت املقدم����ة من احلكومة 
ومن بعض االعضاء على القانون 
املذكور، فإنني ومن أجل معاجلة هذا 
اخللل � خاصة ما يتعلق بتحميل 
اجلهات الدائنة مسؤولياتها فيما 
� أتقدم  ارتكبته م����ن مخالف����ات 
باالقتراح بقانون املرفق، وهو ذات 
ما س����بق ان تقدمت به مع بعض 
االعضاء كما سلف بيانه بتاريخ 
2008/7/30 بتعديل عنوان وبعض 
احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 
في ش����أن إنشاء صندوق ملعاجلة 
أوضاع املواطنني املتعثرين في سداد 
القروض االستهالكية واملقسطة 
جتاه البنوك وشركات االستثمار، 

مشفوعا مبذكرته االيضاحية.
المادة األولى

يستبدل بعنوان القانون رقم 28 
لسنة 2008م املشار اليه العنوان 

أو الصادرة من أي جهة رس����مية 
مختصة، أسقط الفوائد و العوائد 
املستحقة على الزيادة التي منحت 
فوق احلد األقصى للقرض اعتبارا 
من تاريخ منح هذه الزيادة، واعتبر 
ما مت حتصيله من فوائد أو عوائد 
عنها قبل العمل بهذه املادة دفعات 
نقدية تخصم من رصيد القرض 
لصالح العمي����ل، فإن ترتب على 
ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل 
رصي����د القرض أعيد هذا الفائض 

للعميل.
مادة 7: إذا جاوزت فترة سداد 
القرض االس����تهالكي أو القرض 
املقسط أو كليهما الفترة القصوى 
احملددة لتقس����يط قيمة القرض 
وفقا للمعايي����ر والقواعد الواردة 
في القرارات والتعليمات الصادرة 
من بنك الكويت املركزي أو الصادرة 
من أي جهة رس����مية مختصة، أو 
متت زيادة فترة س����دادها بسبب 
زيادة األعباء املالية بعد إبرام العقد، 
خفضت فترة الس����داد الى الفترة 
احملددة لتقس����يط قيمة القرض 
االستهالكي أو القرض املقسط أو 
كليهما بحسب األحوال، بشرط ان 
تبقى قيمة القس����ط الشهري مبا 
ال يجاوز قيمته عند إبرام العقد، 
فإن جاوزت ذلك أسقطت الزيادة 
في القس����ط الش����هري من رصيد 

القرض.
مادة 8: إذا متت زيادة األعباء 
املالية على القرض االس����تهالكي 
أو القرض املقسط أو كليهما عما 
كانت عليه وقت إبرام عقد القرض، 
أسقطت هذه الزيادة واعتبر ما مت 
حتصيله منها قب����ل العمل بهذه 
املادة دفعات نقدي����ة تخصم من 
رصيد القرض لصالح العميل، فإن 
ترتب على ذلك وجود فائض بعد 
تسديد كامل رصيد القرض أعيد 

هذا الفائض للعميل.
مادة 9: مع مراعاة أحكام البند 
5 من املادة 1 وأحكام املواد 6 و7 و8 
من هذا القانون، تعاد جدولة أقساط 
أرصدة جميع القروض االستهالكية 
وأرصدة جميع القروض املقسطة 

التالي:
قانون رقم 28 لس����نة 2008م 
في ش����أن إنشاء صندوق ملعاجلة 
أوضاع املواطنني املتعثرين في سداد 
القروض االستهالكية واملقسطة 
جتاه البنوك وشركات االستثمار 

وتنظيم منح هذه القروض.
المادة الثانية

تستبدل بنصوص البند 1 فقرة 
ثانية، والبنود 2 و5ب و6 و9 من 
املادة 1 وبنص املادتني 2 و3 فقرة 
أولى وبنص املادة 4 البندين 1 و2 
وبنصوص املواد 6 و7 و8 و9 و12 
من القانون رقم 28 لسنة 2008م 

املشار اليه النصوص التالية:
مادة 1 بند 1 فقرة ثانية: ان يكون 
الوضع املالي للعميل قد أثقل بأعباء 
والتزامات شهرية قد ترتبت عليه 
ألي جهة، مبا أدى الى عدم قدرته 
على مواجهة التزاماته الش����هرية 
جتاه أي جه����ات دائنة في ضوء 
تعريف الوضع املالي للعميل املتعثر 
وفقا ألحكام املادتني 9 و9 مكررا من 

هذا القانون.
مادة 1 بند 2 – املديونية املتعثرة: 
ه����ي الرصي����د القائ����م للقروض 
االستهالكية والقروض املقسطة 
أو كليهما وفقا ألحكام هذا القانون 
والتي حصل عليها العميل املتعثر 

من اجلهات الدائنة.
مادة 1 بند 5 ب: اجمالي االلتزامات 
الشهرية املستحقة في ذمة العميل 
املتعث����ر لكافة اجله����ات الدائنة، 
باالضاف����ة الى ما ق����د يكون على 
العميل من التزامات مالية شهرية 
تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية 
واجبة النفاذ، وأي أقس����اط جتاه 
بنك التسليف واالدخار واملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية واملؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
مادة 1 بند 9 – تسوية املديونية 
املتعثرة: ه����ي اجلدولة املقترحة 
ملديونية العميل املتعثر من قبل 

البنك املدير.
مادة 2: ينش����أ صندوق تكون 
تبعيت����ه وادارته ل����وزارة املالية 
ملعاجلة أوضاع مديونيات املواطنني 
املتعثرين في تس����ديد القروض 
االستهالكية والقروض املقسطة 
املمنوحة لهم من اجلهات الدائنة، 
والثابتة بدفاتر وسجالت اجلهات 
املذكورة في تاريخ العمل بهذه املادة، 
وذلك وفقا ألحكام املادة 9 مكررا من 
هذا القانون. وميول هذا الصندوق 

من االحتياطي العام للدولة.
مادة 6: إذا جاوزت قيمة أي قرض 
استهالكي أو قرض مقسط أو كليهما 
مت منحه ألي عميل احلد األقصى الذي 
يستحقه وفقا للمعايير والقواعد 
القرارات والتعليمات  الواردة في 
الصادرة من بنك الكويت املركزي 

أو كليهما، بحيث ال يزيد القسط 
الشهري بعد العمل بهذه املادة على 
30% من الدخل الش����هري للعميل 
ولفترة ال تزيد على الفترة الباقية 
لسداد القرض االستهالكي أو القرض 
املقسط أو كليهما عما كانت عليه 

عند إبرام العقد بحسب األحوال.
مادة 12: تقوم اجلهات الدائنة، 
عقب إبرام التسوية، بالتنازل عن 
أي دعاوى قضائية متداولة تكون 
قد أقامتها جتاه العمالء املتعثرين، 
وذلك على النحو الذي يرد بيانه 

بالالئحة.
م����ادة )9 مكررا(: اذا تبني عدم 
قدرة العميل على الوفاء بس����داد 
القرض االس����تهالكي أو القرض 
املقسط أو كليهما وفقا ألحكام املادة 
9 من هذا القانون تولى الصندوق 
منح العميل قرضا حسنا دون فوائد 
يسدد للجهات الدائنة لتخفيض قيمة 
القرض الى احلد الذي ميكن معه 
تسديد رصيد القرض مستبعدة من 
هذا الرصيد املخصصات املتوافرة 
مقابله لدى اجلهات الدائنة والبدء 
في الوقت ذاته بتس����ديد القرض 
احلس����ن على دفعات ش����هرية ال 
تتعدى في مجموعها 30% من دخله 
الشهري وذلك بتسديد 20% شهريا 
من الدخل الشهري للجهات الدائنة 
خالل فترة السداد املقررة للقرض 
االستهالكي أو القرض املقسط عند 
ابرام العقد أو كليهما بحسب االحوال 
مع تسديد 10% شهريا في الوقت 
ذاته من الدخل الش����هري للعميل 
كقسط لسداد قيمة القرض احلسن. 
وبعد االنتهاء من سداد كامل رصيد 
القرض للجهات الدائنة وفقا ألحكام 
الفقرة السابقة يكون قسط سداد 
القرض احلس����ن 30% من الدخل 
الشهري للعميل حتى نهاية سداد 

قيمة هذا القرض.
كما تقوم البنوك املديرة بتسديد 
ما يخصها ويخص اجلهات الدائنة 
من املبالغ املستلمة من الصندوق 
بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك 
وفقا ملا تتضمنه التسوية املقررة، 
ومتابعة تخفيض مديونية العميل 

املتعثر باملبالغ املسددة.
وتتولى البنوك املديرة حتصيل 
االقساط الشهرية لسداد القروض 
املقدم����ة م����ن الصن����دوق وذلك 
باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري 
للعميل وفقا ألحكام املادة 9 مكررا 
من هذا القانون، وتتم اضافة قيمة 
تلك االقساط الشهرية الى حساب 

الصندوق.
مادة )14 مكررا(: ال يجوز بعد 
العم����ل بهذه امل����ادة ألي جهة من 
اجلهات املخاطبة بأح����كام املادة 
االولى من القانون رقم 2 لس����نة 
2001 املش����ار اليه ان جتاوز قيمة 
القروض االستهالكية والقروض 
املقس����طة أو كليهما التي تقدمها 
للعميل مبا في ذلك ما هو مقدم اليه 
من هذه القروض من جهات اخرى 
مبا يزيد على احلد االقصى الذي 
يحدده بنك الكويت املركزي، وال ان 
يجاوز القسط الشهري املستحق 
على العميل عن القروض املمنوحة 
له من جميع اجلهات املشار اليها 

30% من دخله الشهري.
وفي جمي����ع االحوال ال يجوز 
اتخاذ اي اجراءات قضائية جزائية 
مبا في ذلك املنع من السفر بحق 
أي عميل مينح بع����د العمل بهذه 
املادة أي قرض استهالكي أو قرض 
مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء 
بالتزاماته. ويس����ري حكم الفقرة 
السابقة على كفيل العميل وكفيل 

كفيله � إن وجدا �..

أيد نواب من الدائرتني الرابعة 
واخلامس����ة ما ذهب إليه زميلهم 
النائ����ب خالد الطاح����وس برفع 
سقف املساءلة السياسية في ملف 
أم الهيم����ان وقرار اغالق املصانع 
املخالفة املؤقت الى س����مو رئيس 
مجلس الوزراء او الوزير املعني.

ف����ي مؤمتر  النواب  وطال����ب 
صحافي مبجلس االمة امس بسحب 
تراخي����ص تلك املصان����ع نهائيا 
وتعويض مواطني املنطقة ونقل 
املصانع الى منطقة اخرى معتبرين 
ان قرار احلكومة ضحك على الذقون 
وذر الرماد بالعيون واس����تخفافا 

مبجلس األمة.
وفي هذا السياق، أعلن عضو 
كتلة العمل الشعبي النائب خالد 
الطاحوس عن انه سيتقدم االثنني 
املقبل باس����تجواب لسمو رئيس 
مجلس الوزراء ما لم يتم سحب 
تراخيص املصان����ع املخالفة في 

منطقة أم الهيمان.
وب����ني ان القرار ال����ذي اتخذه 
املجلس األعلى للبيئة ال يهم عدد 
املصانع التي يتم اغالقها ألن القرار 
ما هو اال هروب من احلل اجلذري 
وحماية ملالك املصانع، وس����بق 
ان مت اتخاذه عند التلويح سابقا 
باس����تجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء مش����ددا على ان القانون 
يجب ان يطب����ق على الكبير قبل 
الصغير بسحب تراخيص املصانع 

املخالفة.
حسب قانون هيئة الصناعة رقم 

1996/56، وشدد على أنه لم يسئ 
ألي من النائبني خالد العدوة ومحمد 
احلويلة، أما فيما يتعلق بالنائب 
الذي قال انني حضرت االجتماع 
الذي عقد قبل اسبوعني فأنا حضرت 
االجتماع بالصدفة وفتحت الباب 
ووجدت النواب يتناقشون مع سمو 
الوزراء وشاركت  رئيس مجلس 
في هذا االجتماع بهاتني الكلمتني 
»إذا اردت ي����ا س����مو الرئيس ان 
تطبق القانون فعليك ان تسحب  
تراخي����ص املصان����ع املخالفة«، 

وغادرت االجتماع مباشرة.
محذرا م����ن محاول����ة بعض 
النواب خلط األوراق فيما يتعلق 
بهذا االجتماع وموقفه من قضية 

التلوث في منطقة ام الهيمان.
واستغرب تصريح وزير املالية 
الكويت  الش����مالي بأن  مصطفى 

ان يك����ون في ه����ذه الصناعة ما 
يهدد صحة املواطنني الفتا الى ان 
هناك دراسات عديدة منذ عام 94 
تؤكد ان هذه املنطقة غير صاحلة 
للسكن وشكلت جلانا ومؤمترات 

لتأكيد ذلك.
وأضاف النمالن ان هذه املصانع 
مسببة للتلوث ومسؤولو احلكومة 
يتلقون تصريحاتنا ويقابلونها 
باالبر املسكنة متسائال: الى متى هذا 
التردي احلكومي ومحاباة اصحاب 

املصانع.
واس����تنكر النم����الن قول احد 
اصحاب املصانع نريد حال حتى 
ال مي����وت الذئب ويفن����ى الغنم، 
متسائال هل اصبح ذئبا أم أصبح 
سكان ام الهيمان غنما؟ مؤكدا ان 
آخر العالج الك����ي، فإذا لم تبادر 
احلكوم����ة بإج����راءات صحيحة 

الثانية رافضا االستخفاف بآراء 
الزم����الء النواب وحجر حقهم في 
التعبير عن ذل����ك، الفتا الى اننا 
جميعا في بلد دميوقراطي رافضا 
ما قاله رئي����س مجلس االمة بأن 
مجلس االمة مؤسسة دستورية 
وليس����ت »ش����وارعية« مخاطبا 
رئيس املجل����س بقوله »اعتقد يا 
بو عبداحملس����ن انك لم توفق في 
هذا التعبير ونس����تكثرها منك يا 

بو عبداحملسن«.
وبخص����وص االعتص����ام في 
س����احة االرادة، ق����ال الوعالن ان 
حرية التعبير كفلها لنا الدستور 
في التعبير عن الرأي ويبقى اختيار 
النواب وقناعاتهم في قاعة عبداهلل 
السالم ومن حق الناس ان يعبروا 
عن رأيهم والفضل يرجع الى قانون 
اقرته احملكمة  ال����ذي  التجمعات 

تبرعت مببالغ مالية إلنقاذ الوضع 
البيئي في منطقة اخلليج ومحاولة 
التجمل على حساب اموال الشعب 
الكويتي، بينما يتم اهمال معاناة 
اهالي ام الهيمان معتبرا ان القرار 
الذي اتخذه املجلس األعلى للبيئة 
باإلغالق املؤقت لبعض املناطق ناجت 
عن ضغوط مارستها غرفة التجارة 
املتنفذين من  والصناعة وبعض 

مالك املصانع.
بدوره، اس����تنكر النائب سالم 
النمالن الق����رار املؤقت للمصانع 
املخالفة في منطقة أم الهيمان داعيا 
احلكوم����ة الى أن تبادر بس����حب 
تراخيص هذه املصانع التي تسبب 
اخلطر ألبناء الكويت مؤكدا ان هذا 

االغالق ناقص.
وقال النمالن اننا لس����نا ضد 
املصانع والصناعة ولكن نرفض 

وواقعية فسنصل الى اعلى مستوى 
للمساءلة السياسية ولكل حادث 

حديث.
بدوره أيد النائب مبارك الوعالن 
النائ����ب خالد  اليه  ما س����يذهب 
الطاحوس، مش����يرا الى ان هناك 
حاالت وتش����وهات خلقية جراء 
تلك املصانع املخالفة، مس����تذكرا 
في الوقت نفسه موقف احلكومة 
السلبي باغالق مصانع ام الهيمان 

املخالفة ملدة اسبوع.
ولفت الوعالن الى ان هذا القرار 
يعد استخفافا مبجلس االمة داعيا 
النواب ال����ى وقفة جادة وخطوة 
عملية الغالق هذه املصانع نهائيا 

وابعادها عن املنطقة.
وح����ول قان����ون اخلصخصة 
قال الوع����الن: ان احلكومة جتهز 
جيوش����ها لتمريره ف����ي مداولته 

الدستورية.
وأكد الوعالن ان »اخلصخصة« 
هو بي����ع للكويت وبيع ملواردها، 
الفتا الى ان هناك من يستفيد من 
هذا القانون من خ����ارج املجلس 

وداخله.
وأوضح ان اي تعديالت على 
القانون ما ه����ي اال ترميم لوجه 
القانون القبيح، متمنيا ان يلغى 
القانون بالكامل حتى ال جند ابناءنا 
اسرى لهذه الشركات الداخلية او 

الشركات من خارج الكويت.
من ناحيته أبدى النائب فالح 
الص����واغ اس����تغرابه من س����عي 
احلكومة الى خلق املشاكل، السيما 
فيما يتعلق مبش����كلة ام الهيمان 
التي يعاني اهلها من التلوث، الذي 
تس����بب في اصابة اهالي املنطقة 

بالعديد من االمراض.

وأض����اف الص����واغ مخاطبا 
احلكومة »اتقوا اهلل في اهالي ام 
الهيمان بعد اقرار جلنة البيئة بأن 
املنطقة ملوثة«، أليس في مقدور 
احلكومة تعويض اصحاب املصانع 
مبناط����ق اخرى بعي����دة عن تلك 
املنطقة؟ وبني الصواغ ان النواب 
امهلوا احلكومة فترة كافية حلل 
مش����كلة التلوث، اال انها لم تبادر 
إال بايقاف مصنع فترة مؤقتة ل� 
24 ساعة، وأيد موقف النائب خالد 
الطاحوس من استجواب رئيس 
الوزراء، مؤكدا انهم لن يتخاذلوا في 

احلفاظ صحة ابناء ام الهيمان.
وقال ان احلل يتمثل في اغالق 
املصانع ونقلها الى مكان آخر، او ان 
مي تبديل املنطقة ويعوضوا بأراض 
بديلة في منطقة سمو الشيخ صباح 
االحمد، واضاف مخاطبا الطاحوس 
»انت لس����ت وحدك ونحن معك، 
وعبرت عن الشعور، واما اغالق 
املصانع او نقله����ا من املنطقة او 

نتبع االجراءات الدستورية«.
املقرر عقده  وحول االعتصام 
في س����احة االرادة ابدى الصواغ 
اس����تغرابه من تصريحات بعض 
النواب وعلى رأسهم رئيس املجلس 
الذين يس����تكثرون على الشعب 
ارائهم،  التعبير ع����ن  الكويت����ي 
معتب����را ان قان����ون اخلصخصة 
هو بيع القط����اع النفطي للتجار، 
والكعكة الكبي����رة التي ينتظرها 
التجار، وسنشارك في ساحة االرادة 

للتعبير عن ارائنا.

السعدون: إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين 
المتعثرين في تسديد القروض االستهالكية و المقسطة

قدّم تعديالً على قانون صندوق المعسرين

عقدوا مؤتمراً صحافياً في مجلس األمة أمس طالبوا فيه الحكومة بإزالة المصانع المخالفة خارج المنطقة وتعويض األهالي

نواب الـ 4 والـ 5: استجواب رئيس الوزراء ما لم تسحب تراخيص مصانع أم الهيمان

لجنة المرأة ناقشت منح إقامة دائمة 
ألبناء الكويتية من زوج غير كويتي

قالت مقررة جلنة املرأة د.أسيل 
العوضي ان اللجنة ناقشت موضوع 
اقامة ابن����اء الكويتية مع قيادات 
الداخلية وامكانية اعطاؤهم اقامة 
دائم����ة وكفال����ة امل����رأة الكويتية 
لزوجها غير الكويتي وقد وعدنا 
اللواء عبداحلميد العوضي وكامل 
العوضي وفيصل النواف مبوافاتنا 
برد مكتوب حول ذلك وس����نأخذ 

القرار النهائي على ضوئها.
اللجنة  ان  وأضافت العوضي 
طلبت من وزارة الصحة اعفاء ابناء 
الكويتية من الرسوم الصحية وقد 
وعدنا املسؤولون الصحيون بالرد 
على هذا الطلب. وحول الدراس����ة 

املجانية ألبناء الكويتية أوضحت العوضي ان اللجنة 
طلبت من وزارة التربية ان تضاف مادة تسمح بالدراسة 
املجانية ألبناء الكويتية، ولكن منى اللوغاني حتفظت 
على هذا الطلب وطلبت دراس����ة املوضوع. وأشارت 
العوض����ي الى ان اغلب القوان����ني اخلاصة باملرأة مت 
االنتهاء منها والباقي هو صندوق املرأة االس����كاني 
الذي بحاجة الى تباحث التعديالت املعروضة عليه، 
موضحة ان اللجنة اجتمعت مع جميع املسؤولني في 

كل القطاعات اال وزير املالية حتى 
يعطينا رأي احلكومة بخصوص 
مجمل االقتراحات املقدمة. وحول 
قانون اخلصخصة قالت العوضي 
ان هن����اك تعديالت جوهرية على 
القانون مت األخ����ذ بها منها ادراج 
النفط والغاز مع الصحة والتعليم 
في عدم تخصيصها ومتى لم تأخذ 
اللجنة بالتعديالت فإن هذا سيدعو 
الى رفض القانون. وحول التجمع 
الذي يعقد في  املعارض للقانون 
س����احة االرادة قالت العوضي ان 
هذا األسلوب مرفوض ألن نقاش 
القوانني يجب ان يكون داخل قبة 
عبداهلل السالم وللكويتيني كل احلق 
في ان يبدو رأيهم في القوانني لكن التفاعل معها يكون 
بالنقاش واجللوس على طاولة احلوار وليس بالشد او 
التصعيد، موضحة ان احلجج املعارضة للقانون غير 
صحيحة وكذلك املعلومات غير الدقيقة التي تكشف من 
هنا وهناك والكثير من احملتشدين يجهلونها ولكنهم 
يتجاوبون مع شعار »بيع البلد«، معتبرة ان بيع البلد 
سيحدث اذا تركنا للحكومة احلرية في تخصيصها 

القطاعات التي تريدها من دون قانون.

أحمد السعدون

)متين غوزال( محمد هايف وفالح الصواغ وسالم النمالن ومبارك الوعالن خالل املؤمتر الصحافي   خالد الطاحوس متحدثا في مجلس األمة أمس 
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