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لجنة المرأة رفضت منح ربة المنزل مكافأة شهرية 
وأقرت حق الرعاية السكنية للمتزوجة بغير كويتي

المسلم أعلن رفض »التنمية واإلصالح« لتوجهات اللجنة

الطبطبائي: ال أدلة على ضلوع معتقلينا في غوانتانامو
في عمل عدواني ضد الواليات المتحدة

أكد النائب د.وليد الطبطبائي 
ان جلنة حقوق االنسان البرملانية 
اس����تضافت احملاميني األميركيني 
املكلف����ني بالدفاع ع����ن املعتقلني 
الكويتيني في سجن غوانتانامو 
من قب����ل الپنتاغون، الفتا الى ان 
املعتقل����ني الكويتي����ني هما فايز 

الكندري وفوزي العودة.
وقال الطبطبائي: مت التداول في 
جلنة الدفاع عن حقوق االنس����ان 
حول ضرورة تشجيع احلكومتني 
الكويتية واألميركية على تسريع 
االفراج عن هذين احملتجزين خاصة 
ان لدى احملامني األدلة الكافية على 
ع����دم ضلوع أي منهم����ا في عمل 
الواليات املتحدة  عدواني جت����اه 
األميركي����ة وان احتجازهما ليس 
له اي سند وانهما محتجزان دون 

محاكمة ودون أدلة تدينهما.
وأضاف: اآلن بقي في س����جن 
غوانتانامو 90 شخصا تقريبا لم 
يتم حتدي����د مصيرهم لذلك نحن 
الكويتية ملا لها  نطالب احلكومة 
من عالقة قوية بالواليات املتحدة 
بالضغ����ط لالفراج الس����ريع عن 

املعتقلني الكويتيني.
الى ان  الطبطبائ����ي  وأش����ار 
احلكومة األميركية طلبت شروطا 
معينة من احلكومة الكويتية مثل 
توفير مكان إلعادة تأهيل السجناء 
وبالفعل مت حتديد مركز الس����الم 
التأهيلي لذلك الغرض وهو موجود 
بجانب السجن املركزي، وطالبت 
بتغيير الطاقم االش����رافي وأيضا 
الكويتية على  وافقت احلكوم����ة 
الطبطبائي  الطلب، وأضاف  ذلك 
ان احلكومة األميركية ايضا طالبت 
مبنع املفرج عنهم من السفر ملدة 
أربعة أش����هر وتطوعا قام املفرج 
عنهما بااللتزام بعدم السفر خارج 
الكويت بهدف التس����هيل لالفراج 

عن زمالئهم.
وق����ال: جمي����ع املتطلب����ات 
الواليات  التي طلبتها  والشروط 
املتحدة اس����تجابت لها احلكومة 

الكويتية.
وق����ال الطبطبائ����ي: نحن من 
هذا املنب����ر نطالب باحلرية لفايز 

االنسان. وقال: بعد مرور ثماني 
س����نوات ونصف نحن مقتنعون 
ب����أن الوقت الذي م����ّر كان كافيا، 
وأضاف: ان االدارة احلالية أعلنت 
انها ستقوم باحتجاز 50 شخصا 
مدى احلياة دون محاكمة ونحن 
نريد منع حدوث ذلك مع املواطنني 

الكويتيني.
كما حت����دث احملامي األميركي 
الربيعة  املمثل للمفرج عنه فؤاد 
الذي احتجز مدة ثماني س����نوات 
بس����جن غوانتانام����و وإعادت����ه 

للكويت.
وأضاف: عندما متت محاكمته 
من قبل احملكمة الفيدرالية اقتنع 
القاض����ي بأن����ه ال أدل����ة ضده ما 
يؤكد وج����ود العديد من األبرياء 
احملتجزين من سجن غوانتانامو 

دون محاكمة.
الكويت حليف قوي  ان  وقال 
للوالي����ات املتحدة األميركية وإذا 
أدل����ة ضدهما فليتم  كانت هناك 
تقدميه����ا حتى تت����م محاكمتهما 

محاكمة عادلة.
وأضاف: غدا سنذهب لزيارة 
الكويتي للمرة  التأهيل����ي  املركز 
الثالثة وهو مكان مجهز بش����كل 
ممتاز ول����ه القدرة عل����ى توفير 
العناي����ة الكامل����ة للمعتقلني في 

غوانتانامو.
وم����ن جانبه حت����دث احملامي 
املوي����زري بصفته احد  الكويتي 
احملام����ني املمثلني عن احملتجزين 
فايز الكندري وفوزي العودة للدفاع 
عنهما. وتقدم املويزري بالش����كر 
للجنة الدفاع عن حقوق االنسان 
الكويتيني  الس����تقبال احملام����ني 
واألميركي����ني ومناقش����ة أوضاع 
املواطن����ني الكويتيني احملتجزين 

في غوانتانامو.
وطال����ب املوي����زري اللجن����ة 
البرملاني����ة بالوقوف الى جانبهم 
واملطالب����ة باالفراج ع����ن العودة 
والكندري خاصة مع عدم وجود 
أدلة كافية إلدان����ة أي منهما، كما 
نطالب احلكومة الكويتية بتوفير 
الدع����م املادي واملعن����وي لفريق 

احملامني املكلف بالدفاع عنهما.

املواقف وان أقل ما تقوم به الواليات 
املتحدة هو االفراج عن الكويتيني 

احملتجزين دون ذنب.
وحتدث احد احملامني األميركيني 
الفتا الى تعيينه منذ عام ونصف 
للدفاع ع����ن املواطنني الكويتيني 
الع����ام والنصف  انه خالل  وقال 
اصبح مقتنعا بأنه ال توجد أدلة 
ادانة جت����اه اي منهما حملاكمتهما 

في محاكم طبيعية.
وأضاف: اجتمعنا مع اجلانب 
الكويتي اليوم وكانت هناك افكار 
جيدة م����ن الطرفني للتعاون معا 
ونح����ن نتطلع ال����ى التعامل مع 
احلكومة الكويتية ومنظمة حقوق 

للدفاع عن ابنائنا وال جنده لدى 
بعض مؤسسات حقوق االنسان 

في الكويت.
وقال: احملامي����ان األميركيان 
أكدا لنا ان قضي����ة أبنائنا عادلة 
وجميع التهم املسندة اليهما غير 
صحيحة وان ما قاما به هي أعمال 
خيرية فقط وال توجد أي أدلة إدانة 

جتاههما.
وق����ال هايف ان فايز الكندري 
وفوزي العودة بريئان يحتاجان 
لدع����م موقفهم����ا والضغط على 
احلكومة الكويتية لسرعة املبادرة 
والضغط واستغالل موقف الكويت 
مع الواليات املتحدة في كثير من 

الكندري وفوزي العودة احملتجزين 
من 2001 دون محاكمة ودون أدلة 

في دولة ترفع شعار احلرية.
ونطالب املجتمع الكويتي بتبني 
قضية الكندري والعودة واحلرية 
لهما ونؤكد للش����عب الكويتي ان 
املواطنني املتحجزين ال أدلة ضدهما 
تفيد بقيامهما بعمل عدواني ضد 
أميركا كما انه لم تتم محاكمتهما 
ونح����ن نقبل باحملاكم����ة لكن ال 
توجد نية لدى أميركا إلجراء هذه 

احملاكمة.
وم����ن جانبه، أض����اف النائب 
محمد هايف: لألس����ف جند هناك 
حماس����ا من احملاميني األميركيني 

»حقوق اإلنسان« البرلمانية استقبلت المحاميين األميركيين المكلفين بالدفاع عن الكندري والعودة

االعتقال دون محاكمة انتهاك لحقوق اإلنسان
اس����تقبل رئيس جلنة الدف����اع عن حقوق 
االنسان مبجلس االمة النائب د.وليد الطبطبائي 
كال من احملاميني العسكريني في وزارة الدفاع 
االميركي����ة العقيد باري وجنرد والرائد كيفني 
بوجاكي عن الس����جينني الكويتيني في معتقل 

غوانتانامو فايز الكندري وفوزي العودة.
مت خالل اللقاء تأكي����د موكلي احملتجزين 

بضرورة اطالق سراحهما بعدما ثبت عدم وجود 
ادلة تؤكد ضلوعهما في اعمال ارهابية، كما ان 
وجودهما دون محاكمة في املعتقل يعد انتهاكا 
صريحا حلقوق االنسان. كما تقدم احملاميان 
بالش����كر الى جلنة الدفاع عن حقوق االنسان 
على تعاونها في هذا املجال، حضر اللقاء مقرر 

اللجنة النائب محمد هايف املطيري.

د.روال دشتي ود.اسيل العوضي وعلي الراشد خالل اجتماع اللجنة 

اجتمعت امس جلنة شؤون املرأة البرملانية 
وانتهت من اعداد التعديالت األخيرة على قانون 
احلقوق املدنية واالجتماعي���ة للمرأة، متهيدا 

لعرضها غدا على جلسة مجلس االمة.
وقالت مقررة اللجنة النائبة د.اسيل العوضي: 
»انتهينا من اعداد تقرير متكامل عن التشريعات 
املقترحة، وهناك ثمانية تعديالت على ثمانية 
قوانني«، متمنية ان تكون جلس���ة 25 اجلاري 

جلسة تاريخية النصاف املرأة الكويتية.

تقرير متكامل

وبينت العوضي ان اللجن���ة اعدت تقريرا 
متكامال يش���مل التعديالت كافة، وستكون في 
تقاري���ر منفصلة فاملذكرة حتتوي على تقرير 
واحد يتن���اول التعديالت كلها، وحرصنا على 
عرضها في تقرير واحد حتى يعرف النواب ماذا 
قدمنا للمرأة وعندما يحصل التصويت حتت 
قبة البرملان يكون على التقارير املنفصلة وهذا 
ال يتعارض مع طل���ب املجلس تقدمي القانون 

دفعة واحدة.
واعلنت العوضي انن���ا قدمنا تعديال على 
قانون الرعاية السكنية للمرأة، اذ نفتخر بهذا 
التعديل الذي منح الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي حق الرعاية السكنية، عن طريق صندوق 
املرأة االسكاني ورأس���ماله 500 مليون دوالر 

قابلة للزيادة.
واشارت العوضي الى ان اللجنة وافقت على 
التعليم املجاني البناء الكويتيات املتزوجات من 
غير كويتي، باالضافة الى اعفائهم من الرسوم 
الصحية، ومنح االقامة املجانية البناء الكويتيات، 
وحق املرأة كفالة الزوج. واعلنت العوضي ان 
اللجنة لم توافق على مكافأة ربة املنزل، واألمر 
متروك للمجلس عند التصويت، الن املتعارف 

عليه ان األجر مقابل العمل.
وحول مقترحات التقاعد املبكر للمرأة اجابت 
العوضي: ان اللجنة نظرتها امس وانتهت الى 
اجراء تعديالت تشريعية عليها تتمحور حول 
ربط التقاعد املبكر بشرط السن، وتركت اخليار 
للمرأة لتحديد املناسب لها، مع مد أجل استحقاق 

التقاعد من العام 2009 حتى العام 2014.

التنمية واإلصالح

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كتلة 
التنمية واالصالح النائب د.فيصل املس���لم ان 
الكتل���ة تعتبر دعوة جلنة امل���رأة للنواب الى 
اجتماع اليوم بعد اعالنها االنتهاء من تقريرها 

»ماخوذ خيره«.
واعلن د.املس���لم رفض كتلته لقرار اللجنة 
بعدم منح ربة املنزل مكافأة وان الكتلة ستسعى 

القراره باجللسة.

احمد السعدون وخالد الطاحوس ومسلم البراك حلظة خروجهم من املجلس امس مسلم البراك وعلي الدقباسي على مدخل مجلس االمة

أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات كافية لمعالجة تلوث أم الهيمان

دميثير ينتقد دعوة البراك إلجراء انتخابات مبكرة:
ليست من صالحياتك.. وإذا لم يعجبك األمر قدّم استقالتك

انتقد النائب خلف دميثير 
بشدة الدعوة التي اطلقها النائب 
مسلم البراك باجراء انتخابات 
مبكرة، مؤكدا ان هذه الدعوة 

ليست من صالحيات البراك.
وقال، في مؤمتر صحافي 
امس: اذا كان احلال ال يعجبك 
فقدم استقالتك، وال تختطف 

املجلس مبثل هذه الدعوات.
وانتقد دميثير كذلك عبارة 
»الديكتاتور الظالم« التي وردت 
على لس���ان الب���راك في احد 
التجمعات، وتس���اءل: من هو 
الديكتاتور يا اخ مسلم؟  هذا 
وهل عندنا ديكتاتور ظالم في 
الكويت؟ ورأى ان الديكتاتورية 
احلقة هي فرض الرأي، وعدم 

قبول الرأي اآلخر.
وق���ال النائ���ب دميثير ان 
احلكوم���ة قامت باج���راءات 
كافية باغ���الق املصانع في ام 
ان املعنيني  الهيمان، موضحا 
بهذا املوضوع هم نواب الدائرة 
اخلامسة واول من حتدثوا عن 
هذه القضية فال يحاول التكتل 
الشعبي اظهار القضية بقصد 
سياسي خاص بهم على ظهر 
اهالي ام الهيمان، مشيرا الى ان 
احلكومة عاجلت القضية واكثر 
من ذلك، ما اراه هو حسابات 
سياسية للتكتل الشعبي وذلك 
املزايدة واختطاف  حملاولتهم 

دور نواب املنطقة العاش���رة 
من اجل الت���أزمي ومحاولتهم 
ابداء صورة النواب على انهم 
متخاذلني ولغرض في نفوسهم 
وكل املجلس لعل وعسى تتغير 
التركيبة اخلاصة التي تصب في 
مصلحتهم وتفصيل احلكومة 
بطريقتهم ويريدون من النواب 
ان يتبعوهم، مؤكدا: نحن مع 
احلق وال نتبعهم في التجني 
والتعسف في استخدام االدوات 
الدستورية والتأزمي ومحاوالت 
اشراك الشارع وهذا عمل اصبح 
»بايخ« ولن يس���تطيعوا هز 
النواب وما يقولونه هو كلمة 

حق يراد بها باطل.
وعن صندوق املعس���رين 
واسقاط الفوائد، قال دميثير: 
يجب على احلكومة ان تتفاعل 
مع املواطن الذي يئن من مشكلة 
الدي���ون وتراكمات على مدى 
اكثر من 30 عاما، مشيرا الى ان 
املديونيات الصعبة مت اسقاط 
60% منها، فيج���ب ان تكون 
احلكومة صادقة في حل هذه 
القضية، فصندوق املعسرين 
الكثير من  لن يس���تفيد منه 

املدينني.
واضاف دميثير: ال نريد ان 
يتاجر احد بهذه القضية ولن 
أرد على وزير املالية ألنه مثل 
اآللة )املكوك���ة( وليس األمر 

بي���ده ولدينا ثق���ة بقيادتنا 
السياس���ية ان تتفهم معاناة 
البعض  أن  املواطنني وتتفهم 
ُيزاي���د بقضيتهم مطالبا بحل 
هذه املش���كلة من خالل ايجاد 

احللول املالئمة.
وقال دميثير: ال يزايد أحد 
بقوله انكم »خربتم« املواطن 
الى ان  باالتكالي���ة، مش���يرا 
احلكومة تتحمل جزءا كبيرا 
من املشكلة بعدم رقابة البنك 
املركزي على البنوك وجعلت 
»القرعة ترعى« وقامت البنوك 
بإغراق املواطنني بديون ال حدود 
لها، مطالبا احلكومة بأن تتنازل 
البنوك  الودائع لديها في  عن 
وقدرها مليار دينار لتغطية 
املديونية التي ارهقت املواطنني 
الذين يس���تحقون منا الكثير 
لتخفيف املعاناة والعسر املادي، 
موضحة انه يجب حل القضية 
من خالل بيت الشعب وترضى 

احلكومة أو تزعل »بكيفها«.
الدس���تور  وع���ن تعديل 
ق���ال دميثير: انه في العالم ال 
شيء مينع النظر في التعديل 
وامل���ادة 175 تن���ص على انه 
يج���وز النظر بالتعديل خالل 
5 سنوات والدستور الكويتي 
منذ 62 ولم يعدل اي مادة فال 
مانع من النظ���ر في التعديل 
لتتالءم مع الوقت الذي يشهد 

تطورا، مشيرا الى عدم التشدد 
في مناقش���ة تعديل الدستور 
وليس بالسهولة تعديل اي مادة 
اال بعد موافقة 44 من أعضاء 

املجلس.
وأضاف دميثي���ر ان املادة 
80 من الدستور تنص على أن 
اعضاء احلكومة ال يتجاوزون 
ثل���ث اعضاء مجل���س األمة، 
مبينا ان زي���ادة عدد الوزراء 
النواب يساعد في ديناميكية 
اكثر للتطوير  العمل  وحركة 

واإلنتاج.
واشار دميثير الى ان الشعب 
الكويت���ي ال يقب���ل االحزاب 
الديكتاتورية في  وتصرفاتها 
بعض ال���دول العربية ونحن 
لم نص���ل له���ذه املرحلة من 
الدميوقراطي، مضيفا  الوعي 
ان الدس���تور اتاح املزيد من 
احلريات وال نحتاج لالحزاب 
ونرفض التأزمي فهو مرفوض، 
مرفوض شاء من شاء ورفض 

من رفض.
وفيما يتعلق باالنتخابات 
املبكرة ومطالبة بعض النواب 
قال دميثير: يفترض من يطلب 
ذلك االغلبية ال اقلية متخصصة 
في الت���أزمي وه���ي مجموعة 
معروفة اهدافها، مس���تطردا: 
»اعرف اجندتهم لكنهم معصي 

معصي معصي«.

)متين غوزال(د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف اثناء املؤمتر الصحافي الذي عقداه مع احملاميني االميركيني
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