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وّجه النائب س����يد 
حس����ن القالف سؤاال 
مطوال لوزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل 
العفاس����ي  د.محم����د 
ج����اء فيه: م����ا صحة 
وجود »شبهة تزوير« 
وأوراق  مبح����ررات 
رس����مية ل����دى وزارة 
الش����ؤون االجتماعية 
والعمل حيث مت ارفاق 
كتاب رسمي حمل توقيع 
رئيس أح����د جمعيات 
النفع الع����ام املهنية � 

التي تخضع للقان����ون 62/24 � مختوما 
من السجل العام اخلاص بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بتاريخ 2009/6/8 وحمل 

رقما واردا )9763( واإلشارة رقم 31/10.
حيث ان املعلومات األولية لدينا تشير 
الى انه وبعد التدقيق في الس����جل العام 
لدى وزارة الشؤون مت التأكيد من ان هذا 
الكتاب ليس له اي وجود في س����جالت 
ال����وزارة على الرغم من ان����ه حمل ختم 
السجل وتاريخ التسلم ورقم الوارد لدى 
وزارة الشؤون. وقد علمت من مصادري 
ان الوكيل املساعد للشؤون القانونية كان 
على علم بهذا املوضوع منذ قرابة الشهر 
ونصف الشهر، وذلك عندما قام باستدعاء 
موظفي الس����جل العام بالوزارة واستمع 

الى أقوالهم وشهادتهم 
عن هذه الشبهات، وقد 
نفى جمي����ع املوظفن 
واملوظفات علمهم بهذا 
الكتاب وق����د أخبروه 
بأنفسهم بأن هذا الكتاب 
تثور حوله »ش����بهات 
التزوير« ألنه لم يقم 
او  أي م����ن موظف����ي 
موظفات السجل العام 
بوزارة الشؤون بختمه 
او توقيع تسلمه كما هو 
مكتوب ومختوم عليه 
بدليل عدم وجود صورة 
عنه وال حتى رقمه بالس����جل العام، فهل 

هذا صحيح؟
لذا يرجى تزويدن����ا باآلتي: وان كان 
ما ورد أعاله صحيحا فلماذا قام الوكيل 
املساعد للشؤون القانونية بتسلم وقبول 
هذه األوراق املثار حولها شبهات التزوير 
من هذه اجلمعية املهنية؟ وما اإلجراءات 
القانونية التي اتخذها الوكيل بهذا الصدد 
بعد س����ماعه لش����هادة وأق����وال موظفي 
الس����جل العام بخصوص هذه الشبهات 
املثارة حول هذا الطلب؟ يرجى تزويدنا 
بنس����خة من محاضر التحقيق والتقرير 
النهائي للجنة؟ وسأل أيضا: هل شكلت 
جلنة حتقيق لتقصي احلقائق في شبهات 

التزوير املثارة؟

طالب النائب د.علي 
التربية  العمير وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي 
احلم���ود  د.موض���ي 
بضرورة البت العاجل 
املطالب���ات  واق���رار 
واحلل���ول للقضاي���ا 
بالطلب���ة  املتعلق���ة 
املبتعث���ن للوالي���ات 
املتح���دة االميركية من 
جميع جهات االبتعاث، 
وطال���ب د.العمي���ر � 
في تصري���ح صحافي 
� الوزي���رة بض���رورة 

توضيح سبب تأخر اقرار مثل هذه املطالبات 
املهمة واحليوية والتي متس شريحة متميزة 
من ابناء الوطن املبتعثن للدراسة، رغم انه 
قد مت اقرار الزيادات للطلبة املبتعثن في 
البلدان االخرى منذ اكثر من عام، واوضح 
النائب ان هذه املطالبات قد طالب بها منذ 
وجود الوزي���رة نورية الصبيح، وعاود 
مبطالبتها بعد وعدها بأنها ستقر الزيادة 
في ابريل 2010، ونحن في شهر مايو ولم 
يصدر القرار، واشاد د.العمير بالدور الفاعل 
والتحرك املدروس واملتابعة املتواصلة من 
الطلبة الذين قابلوه اكثر من مرة في ديوانه 
ومجلس االم���ة وطرحهم لتلك املطالبات 
وتفعيلها للطلبة املبتعثن والتي متثلت 

في التالي:
تنظيم قرار املن���ع العددي جلامعات 
اخلارج، وزي���ادة الرواتب واملخصصات 

املالي���ة جلميع جهات 
نظ���را  االبتع���اث 
للتضخ���م االقتصادي 
الواليات  الذي تعيشه 
املتحدة وارتفاع اسعار 
االيج���ارات والبنزين 
االس���تهالكية  واملواد 
ومستلزمات وضروريات 
احلي���اة ف���ي الواليات 
املتح���دة، ومعاجل���ة 
النقدي  الب���دل  قضية 
للتذاكر السنوية جلميع 
الشرائح الطالبية، حيث 
انها تختلف حسب جهة 
االبتعاث، وقد بينت الدراسة املقدمة من 
طلبة املستقبل الطالبي عن تذاكر السفر 
ملبتعث���ي وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي ان الزيادة التي نالت اسعار التذاكر 
بعام 2003 بكل العالم وخطوط الطيران لم 
حترك ساكنا نلدى الوزارة لرفع قيمة البدل 
للتذاكر، وقد اوضحت الدراسة ان تذكرة 
الطالب في وسط اميركا قد تكلف 1.995.54 
اليونايتد االميركية  دوالرا على خطوط 
وبتوقف واحد في واش���نطن دي.س���ي، 
اي ان الطال���ب في الواليات البعيدة مثل 
تكساس واريزونا وكولورادو واوريغون 
وكاليفورنيا وغيرها من الواليات البعيدة 
يدفع اكثر بكثير من هذا املبلغ لبعد املسافة، 
فهل يعقل ان يعاقب الطالب ألنه يدرس 
بوالي���ة بعيدة وال يس���اوى بأقرانه من 

الطلبة؟ 

الطبطبائي: حل قضية تلوث أم الهيمان ال يمكن بلوغه من خالل االستجوابات
بل بنقل السكان لموقع آخر وتحويل المنطقة إلى خدمية تجارية

بينما ينتظر الشارع السياسي ما قطعه النائب م.خالد الطاحوس من 
وعد لتقدمي اس����تجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء اليوم على خلفية 
قضية التلوث في منطق����ة ام الهيمان، اعرب النائب د.وليد الطبطبائي 
عن اعتقاده بأن حل ازمة سكان منطقة ام الهيمان املتضررين من التلوث 
البيئي الناجم عن املصانع احملاذية ملواقع اقامتهم ال ميكن بلوغه من خالل 
تقدمي االس����تجواب وال يعني ذلك معارضته لالستجواب املزمع تقدميه 
من قبل النائب خالد الطاحوس لس����مو رئيس مجلس الوزراء يوم غد 
»اليوم«، مؤكدا ان حل ازمة ومشكلة سكان ام الهيمان يتمثل في نقلهم 
الى مواقع ومناطق س����كنية اخرى مع االبقاء على املصانع في مواقعها 
وحتويل املناطق الس����كنية احملاذية لها الى مواقع خدمات كالش����ويخ 
الصناعية. وقال الطبطبائي ف����ي تصريح للصحافين يوم امس ليس 
لدينا اي علم بتفاصيل االستجواب املزمع تقدميه من قبل النائب خالد 
الطاحوس لس����مو رئيس مجلس الوزراء اال من خالل ما تنشره وسائل 
االعالم وحتى اآلن لم نطلع على محاوره ومادته ورغم ذلك نحن نقر حق 

النائب في تقدمي اي مس����اءلة سياسية متى ما وجدت ضرورة تقدميها، 
الفتا الى ان تأييده لهذه  املس����اءلة من عدمها يعتمد على مادتها واألدلة 
الواردة فيها حول مسؤولية س����مو رئيس مجلس الوزراء ازاء التلوث 

الناجم عن املصانع في منطقة ام الهيمان.
 واضاف الطبطبائي: ورأي الش����خصي ان مش����كلة س����كان منطقة

ام الهيمان لن يتم حلها من خالل تقدمي االستجواب لسمو رئيس مجلس 
الوزراء وال يعني ذلك بأنني ضد تقدمي املساءلة السياسية لسمو رئيس 
مجلس الوزراء، الفتا الى انه احلل ملشكلة سكان هذه املنطقة ميكن من 
خالل وجهة نظري الش����خصية بنقل ساكني املناطق احملاذية للمصانع 
الى مواقع ومناطق س����كنية اخرى مع االبقاء على املصانع في مناطقها 

وحتويل املنطقة احملاذية لها الى مناطق خدمات.
واوض����ح الطبطبائ����ي ان املناطق احملاذية له����ذه املصانع تعد غير 
صاحلة للس����كن فيها خاصة ان هذه املنطقة كانت مخصصة باالساس 
النشاء املصانع قبل تخصيص املناطق السكنية بجوارها، ومنها مصافي 

ميناء الش����عيبة التي تبث السموم الناجمة عن عمليات التكرير واملواد 
البتروكيماوية. وبس����ؤاله عن موقفه مما نقل م����ن آراء عن د.عبداهلل 
النفيس����ي والدعوة الى وحدة الكويت واململكة العربية السعودية قال 
الطبطبائي، ما اشيع عنه وما ذكره د.عبداهلل النفيسي لم اتأكد منه حتى 
اآلن النني لم اش����اهدها ولكن اذا كانت دعوة النفيسي في اطار الوحدة 
اخلليجية لدول مجلس التعاون ضمن كيانات متساوية باحلقوق على 
مستوى جميع دول اخلليج فإننا نؤيد وندعو لهذه الوحدة اخلليجية، 
مش����يرا الى ان التشتت اخلليجي احلالي لم يعد في صالح دول مجلس 
التع����اون اخلليجي فالدول الصغيرة لم يعد له����ا وجود في عالم قوي 
تتصارع خالله الدول الكبرى، االمر الذي يعزز التسريع في دعم الوحدة 
اخلليجية. ودعا الطبطائي الى تكوين وحدة خليجية قائمة ضمن كيان 
سياسي موحد في دولة خليجية واحدة متثلها سياسة واحدة وسفارات 
موحدة حتت علم واحد على ان يتمتع كل كيان خليجي داخل هذه الدولة 
بنظامه املستقل سياسيا كالنظام الدميوقراطي في الكويت، ونظام شرعي 

في السعودية وهكذا على ان تتمتع كل دولة باستقالل نظامها في ادارة 
شؤونها الداخلية. وبسؤاله عن استمرار حجز الكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاس����م على ذمة القضايا املوجهة له م����ن وزير الديوان االميري رغم 
تدهور حالته الصحية قال الطبطبائ����ي، االجراءات التي تتبعها وزارة 
الداخلية تخالف مبادئ واعراف حقوق االنسان، اذ الحظنا قيامها ببعض 
املمارس����ات التي اساءت لس����معة البلد كاالبعاد االداري لبعض العمالة 
املصرية واستمرار احتجاز الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم، مشيرا الى 
ان الكاتب محمد عبدالقادر اجلاس����م يعد مفكرا وكاتب رأي وبالتالي اذا 
ارادت الدولة محاسبته فيجب ان تتم على اساس افكاره من خالل قانون 
املطبوعات وليس هناك اي داع الستمرار حجز حريته هذه ملدة من الزمن، 
مستدركا: أما اذا كانت التهم املتعلقة بكتابات اي كاتب سواء اجلاسم او 
غيره تتعلق بالس����ب والقذف فإن املعاجلة السليمة ملثل هذا النوع من 
القضايا هي اللجوء الى القضاء العادل دون احلاجة الى استمرار حجز 

الكاتب ليفصل القضاء في هذه التهم.

ال يعني ذلك معارضة االستجواب المزمع تقديمه من الطاحوس لرئيس الحكومة

)متين غوزال(احمد السعدون ومسلم البراك في اجتماع مختصر في مكتب السعدون امس مسلم البراك ومرزوق الغامن في نقاش جانبي عند مدخل املجلس عباس الشعبي يعبر عن تضامنه مع قضية ام الهيمان بطريقته اخلاصة

خالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري واحمد السعدون في اللجنة املالية امس

»المالية«: بحث التدرج في نسبة االستقطاعات
من »المتعثرين« والحكومة تصر على ثبات الـ ٪50

كش����ف رئيس اللجنة املالية النائب د.يوس����ف 
الزلزلة ان اجتم����اع اللجنة يوم امس كان مخصصا 
للتعديالت احلكومية النيابية على قانون املتعثرين. 
وقال الزلزلة ان االجتماع ش����هد تناغما واضحا بن 
اعضاء اللجن����ة واحلكومة حول التعديالت النيابية 
واحلكومي����ة التي تصب في صالح املواطنن. ولفت 
الزلزلة الى انه مت االتفاق مع اجلانب احلكومي لتقدمي 
مس����ودة بالقانون من قبل اعضاء اللجنة للحكومة 
لتدارس����ه وتقدميه األحد املقبل لطرح رأيها النهائي 
فيما يخص النسب. وأشار الزلزلة الى دور محافظ 
البنك املركزي االيجابي في التوافق مع النواب، مبينا 
ان اخلالف على النس����بة بأن تكون ثابتة أو متغيرة 
بالنس����بة للموظفن واملتقاعدين وأصحاب الدخول 
الضعيفة سيتم حسمه في االجتماع املقبل. وأوضح 
الزلزلة ان اللجنة ناقش����ت بعض املقترحات بشأن 
نسبة االس����تقطاع التي تصر احلكومة على اال تقل 
عن 50%، مشيرا الى ان من هذه املقترحات ان تكون 
النسبة مرنة بحيث تتناسب مع الرواتب للمعسرين. 

وب����ن ان اصحاب الرواتب العالية يس����تقطع منهم 
50%، بينما املتوسطة 40% وصوال الى 30% ألصحاب 
الدخول احملدودة، الفتا الى ان هذه العملية فيها نوع 
من املرون����ة وجتمع بن وجهت����ي النظر احلكومية 
والنيابية. وأضاف الزلزلة ان هناك مقترحا آخر بأن 
تكون النسبة 40% على اجلميع دون استثناء، اال ان 
احلكومة رأت ان مثل هذه املقترحات جتعلها ترجع 
الى كل القرارات الس����ابقة والت����ي وثقت في وزارة 
العدل وجتلعها في مواق����ع قانونية غير صحيحة. 
وبس����ؤاله عن األقرب الى االقرار من قبل اللجنة قال 
الزلزلة انه الى اآلن لم تتضح الرؤية وسننتظر ان 
تأتي احلكومة مببرراتها والتوجه احلكومي النهائي 
بهذا الشأن وعليه سيتم القرار. وأضاف ان القرار في 
النهاية ستفرضه املبررات واحلجج وإذا كانت الوقائع 
التي ذكرتها احلكومة صحيحة من ان اي اختالف في 
النس����بة سيؤثر على املوقع القانوني للحكومة امام 
الناس فمن املمكن ان تبقى النسبة كما هي مع اعطاء 

تسهيالت اخرى للمعسرين.

سيد حسني القالف 

د.علي العمير 

القالف يسأل العفاسي عن شبهة تزوير 
بمحررات رسمية في »الشؤون«

العمير يطالب الحمود بسرعة البت في مطالبات 
الطلبة المبتعثين إلى الواليات المتحدة

استفسر عن  تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

د.روال دشتي وعلي الراشد ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار خالل االجتماع

معصومة: لجنة األسرة أنهت جميع التقارير المتعلقة
بحقوق المرأة المدنية واالجتماعية بما يحقق لها المساواة

أكدت رئيس جلنة شؤون املرأة 
د.معصومة املب���ارك ان اللجنة 
انته���ت أمس م���ن كل التقارير 
املتعلقة بالقوانن املعدلة إلنصاف 
الكويتية مب���ا يحقق لها  املرأة 
املساواة في احلقوق والواجبات 
مبوجب النصوص الدستورية.

وقالت د.املبارك في تصريحات 
أنهينا تعديل  إننا  للصحافين: 
قانون الرعاية السكنية رقم 47 
لسنة 1993 لتوفير حق السكن 
للمرأة الكويتية املطلقة واألرملة 
وغير املتزوجة واملتزوجة من غير 
كويتي، إلى جانب حق القروض 
اإلس���كانية من بنك التس���ليف 

واالدخار.
وأضافت انه مت إجناز كل ما 
يتعل���ق باحلقوق الوظيفية في 
التأمين���ات االجتماعية  قانون 
للسماح للمرأة بالتقاعد بعد 15 
س���نة خدمة، مشيرة الى انه مت 
االنتهاء ايضا من تعديل قانون 
إقامة األجان���ب بحيث يتم منح 
أبن���اء الكويتي���ة املتزوجة من 
غير كويتي إقامة دائمة، وكذلك 
منح اإلقامة الدائمة لزوجها غير 
الكويتي بشرط استمرار العالقة 

الزوجية مدى احلياة، فإذا حدث 
طالق تلغى إقامة الزوج.

وأشارت الى انه مت االنتهاء من 
الرعاية الصحية  تعديل قانون 
بحيث تتم معاملة ابن الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي معاملة 
الكويت���ي ومبنحه حق الرعاية 
الصحية مجانا، وكذلك منحه حق 
التعليم املجاني من خالل تعديل 

قانون التعليم العام.
وذكرت د.املبارك انه مت االنتهاء 
من مقترح قانوني يلزم املؤسسات 

احلكومية بإنشاء حضانات ألطفال 
املوظفات بش���رط أن يصل عدد 
املوظفات في كل مؤسسة الى 50 

سيدة فأكثر.
وعن املوقف احلكومي من هذه 
التعديالت، قال���ت د.املبارك: إن 
ردود احلكوم���ة كانت إيجابية، 
الفتة الى موافقة وزارة الصحة 
على تق���دمي الرعاي���ة الصحية 
املجانية ألبناء الكويتية، ووافقت 
أبناء  الداخلية على منح  وزارة 
الكويتية وزوجها غير الكويتي 

إقامة دائمة، ووافقت املؤسس���ة 
الس���كنية على من���ح الكويتية 
حق الرعاية السكنية، أما وزارة 
التربي���ة فكانت له���ا مالحظات 
ووصلنا الى حل وسط وهو منح 
التعليم املجاني ألبناء الكويتية 

املتزوجة من غير كويتي.
وقالت عضو اللجنة النائبة 
د.روال دشتي ان اللجنة انتهت من 
القوانن اخلاصة باملرأة  تعديل 
مثل التعديل على قانون الرعاية 
الس���كنية والوظائف احلكومية 

والرعاي���ة الصحية والتعليمية 
والتأمين���ات االجتماعية وبنك 

التسليف واالدخار.
وأوضحت د.دش���تي ان في 
القانون الس���ابق كان���ت املرأة 
تتقاعد عند سن 40 سنة تنتهي 
في 2009/12/31 وإذا أرادت التقاعد 
فإن احلكوم���ة تتحمل جزءا من 
مبلغ التقاعد، مضيفة ان القانون 
اجلديد تتقاعد عند 40 سنة عند 
2014، كما قامت اللجنة بتوحيد كل 
شرائح النساء مبعنى ان يتغاضى 
عن املطلقة أو األرملة أو عندها 

أوالد أو ال »املرأة مرأة«.
وقالت د.دش���تي ان التقرير 
سيخرج واحدا ولكن التعديالت 
ستكون على القوانن القائمة كل 
على حدة، الفتة الى ان ذلك أفضل 

من الناحية التشريعية.
وأضافت انه مت تعديل املادة 
التأمين���ات االجتماعية  73 من 
والتي كانت تنص على ان املطلقة 
أو األرمل���ة التي ال حتصل على 
عمل ألول مرة تأخذ نصيبها من 
والدها املتوفى واللجنة حذفت 
املادة  كلمة »ألول مرة« وتركت 

جلميع الفئات.

عدّلت قانون الرعاية السكنية والتأمينات االجتماعية


