
لي لي

مجلساألمــــــة الخميس
27  مايو 2010

6

الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وامني السر دليهي الهاجري على املنصة

الموافقة على الخطة السنوية وإعادة »حقوق المرأة« للّجان
المجلس أقر قانوني تأسيس شركات مساهمة لبناء محطات الكهرباء وتحلية المياه وإنشاء المدن العمالية وأحالهما إلى الحكومة

حسني الرمضان - سامح عبداحلفيظ
وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية امس في املداولتني االولى والثانية على اخلطة 

السنوية 2010 / 2011 واحالها للحكومة بأغلبية 35 مقابل 17 فقط معارضني.
وتنص املادة الثانية من تقرير اللجنة املالية البرملانية على ان »تنشأ شركات مساهمة 

عامة في املجاالت التنموية املشار اليها بخطة التنمية السنوية«.
كما تنص املادة الرابعة من التقرير على ان »يراع�ى عند اعداد امليزانية العامة للدولة 
على ضوء االهداف والسياسات والبرامج الواردة باخلطة متوسطة االجل واخلطة السنوية 
)2010 / 2011( اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك وتعتمد ارقام املبالغ الواردة في 
امليزاني�ة العامة للدولة للعام )2010 /2011( وذلك في حالة اختالفها مع ارقام املبالغ 
الواردة في اخلطة السنوية واليجوز ان يتضمن مشروع امليزانية العامة للدولة اي اعتمادات 

تكميلية باستثناء تعيني الكويتيني في الباب االول للمرتبات«.
وتنص املادة اخلامسة منه على ان »تلتزم جهات التنفيذ باالهداف والسياسات واالستثمارات 

املعتمدة باخلطة السنوية في الوقت احملدد لها«.
كما تنص املادة السادسة على ان »تقوم االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية 
بالتنسيق مع جهاز متابعة االداء احلكومي باعداد نظام ملتابعة تنفيذ اخلطة السنوية لدى 

اجلهات احلكومية وفق الضواب�ط الواردة بهذا النظام والتعاميم الصادرة بش�أن تطبيقه 
واالس�س واملعايير والضوابط الواردة باخلطة الس�نوية املرافقة في ش�أن متابعة تنفيذ 

املشروعات الواردة بها«. 
كما وافق املجلس على تقرير جلنة املرافق العامة البرملانية حول التعديالت املقدمة 
على االقتراح بقانون لتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ محطات للكهرباء وحتلية 
املياه واحالته الى احلكومة. وج�اءت نتيجة التصويت على املداولة الثانية على هذا القرار 
مبوافقة 37 عض�وا وعدم موافقة 3 اعضاء من اجمالي حض�ور االعضاء وعددهم 40 عضوا. 
واعتمد املجلس تقرير جلنة املرافق العامة في مداولته الثانية بش�أن التعديالت املقدمة 
على االقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة مس�اهمة كويتية او اكثر تتولى وفقا لنظام البناء 
والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتش�غيل وصيانة مدن للعمال واحالته 
الى احلكومة. وجاءت نتيجة التصويت بإجم�اع حضور اعضاء املجلس وعددهم 41 عضوا 
كما قرر املجلس احالة تقارير جلنة املرأة واالسرة الى اللجان املختصة ملزيد من الدراسة 
واملتعلقة باحلقوق املدنية واالجتماعية كما شكل جلنة مشتركة بني جلنة املرأة واالسكانية 
لدراس�ة قضية توفير الرعاية الس�كنية للمرأة وكلف »املالية البرملانية« بدراسة اقتراحات 

التقاعد والتأمينات، وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللس���ة التكميلية أمس 

الساعة 9.30.
الرئيس: أرجوكم بعد االنتهاء 
من افتتاح اجللسة سأصوت على 
املداولة الثانية لبعض القوانني قبل 
فقدان النصاب وس���نتيح الفرصة 
للنواب للحديث وس���نخصص 5 

دقائق لكل نائب.
عادل الصرعاوي: قبل البدء في 
اجللسة الرئاسة عرضت ان يكون 
للمتحدثني 5 دقائق وأعتقد أنك لم 
تأخذ رأي املجلس وأستميح املجلس 
عذرا بان مينحني املجلس ربع ساعة 
ألعرض بع���ض الوثائق، واآلن اذا 
أقرت املداولة االولى اليوم فال لداعي 

لعقد جلسة 8 يوليو املقبل.
الرئي���س: االجراء هو 5 دقائق 
لكل نائ���ب والنقاش ينتهي بإقرار 

عبداهلل الرومي اجللسة ملدة عشر 
دقائق.

الساعة  واستؤنفت اجللسة 
.10.30

وت���ال األم���ني الع���ام اقتراحا 
بإدراج تقارير جلنة املرأة واالسرة 
املرأة  اخلاص���ة بقوانني حق���وق 
املدني���ة واالجتماعية بعد االنتهاء 
م���ن اخلطة الس���نوية مع حتديد 
اجللسة حلني االنتهاء من املناقشة 
وجرى التصويت نداء باالسم على 
االقتراح وكانت نتيجة التصويت 

كاآلتي:
موافقة 28، عدم موافقة 11، امتناع 

1، حضور 40.
موافقة على االقتراح مبناقشة 
قوانني املرأة بعد االنتهاء من اخلطة، 
وانتقل املجلس الى مناقشة اخلطة 

السنوية.

الذي تغير؟
املب���ارك: بصفتي  د.معصومة 
الرئيس���ة اعتقد ان اليوم مناسب 

للمناقشة.
الروم���ي: هناك طلب  عبداهلل 
نياب���ي بعقد جلس���ة خاصة وقد 
اعتمد هذا الطل���ب وهو موقع من 

عشرة نواب.
القضية  املب���ارك:  د.معصومة 
ليست أكبر أو أصغر، القضية ان 
قان���ون املرأة أجل اكث���ر من مرة، 
والتأجيل يعني االعتداء على حقوق 

املرأة.
د.أس���يل العوضي: أس���تغرب 
من الطلب النيابي، نحن جاهزون 
للمناقش���ة اآلن، وعلين���ا االلتزام 

بقرارات املجلس.
وبع���د االحتجاج���ات النيابية 
بصوت عال، رفع رئيس اجللسة 

الثانية لقانون املدن العمالية.
أحمد السعدون )املقرر(: قدمت 
تعديالت نيابية بعضها متت املوافقة 
عليها وأخرى مت رفعها، منها املادة 
ال� 11 قدمها خالد السلطان ولم توافق 
عليها اللجنة وأبقتها كما أقرت في 
املداولة االولى، ويصوت املجلس 

على القانون دون مناقشة.
حضور 41، موافق 41، موافقة 

ويحال للحكومة.
اقتراح: ادراج قانون حقوق املرأة 
املدنية واالجتماعية على اجللسة.

د.أس���يل العوض���ي: امتث���اال 
عند رغبة املجل���س قدمت اللجنة 
تقريرها للمجلس، ونتمنى ان نبدأ 

املناقشة.
سعدون حماد: كل يوم لنا قرار، 
باألمس وافقنا على مناقشة قانون 
البيئة بع���د اخلطة احلكومية فما 

فهناك تعديل مقدم من النواب.
د. بدر الشريعان: كان هناك اتفاق 
بني احلكومة ومقدمي التعديل، ولكن 
كان هناك اقتراح بأن يحق للحكومة 

التعديل في احلاالت القصوى.
أحمد السعدون )املقرر(: املادة 
قدم عليها تعديل ولم توافق عليه 
اللجنة وبقي كم���ا هو في املداولة 

االولى.
دليهي الهاجري: اذا أقرت املداولة 
الثانية فستساهم في تعطيل التنمية، 
ألن محطة الصبية أقرت وستلغى 
محطة الزور ويصوت املجلس على 

قانون تأسيس شركات الكهرباء.
حضور 40، موافق 37، غير موافق 

3، موافقة ويحال للحكومة.

المدن العمالية

انتقل املجلس ملناقشة املداولة 

خالد الس���لطان: اللجنة املالية 
اجتهدت وناقشت.

عادل الصرع���اوي: أقدر طرح 
الزلزلة، ولكن إقرار املداولة االولى 
في جلسة اليوم يعني حرمان بعض 

النواب من احلديث.

تأسيس شركات الكهرباء

انتقل املجلس ملناقشة املداولة 
الثانية من قانون تأسيس شركات 
مس���اهمة إلنشاء شركات محطات 

الكهرباء.
أحمد السعدون )املقرر(: هناك 
تعديالت قدمت من احلكومة ومن 
بعض النواب وأخذت اللجنة بعض 
التعديالت، وهناك تعديالت قدمت 
من احلكوم���ة على املادة ال� 3 ولم 
توافق عليها اللجنة وأبقت املادة كما 
هي في املداولة االولى، أما املادة ال� 5 

املداولة االولى.
د.يوسف الزلزلة: مع احترامي 
الى رس���الة  أنب���ه  للصرع���اوي 
عبدالصم���د وطلب فيها من املالية 
امليزانيات باخلطة  موافاة جلن���ة 
الس���نوية، ونح���ن أس���رعنا في 
االجتماع���ات م���ن أج���ل احالتها 
للميزانيات واآلن املجلس سيؤخر 

امليزانية جللسة 8 يوليو!
العوض���ي: قان���ون  د.أس���يل 
ادراجه على اجلدول  املرأة نتمنى 

للتصويت عليه.
صالح املال: لم مير على اتفاقنا 
أمس 24 ساعة، واقتراح الصرعاوي 
منطقي بحيث يكون اليوم للنقاش 
العام والتصويت في جلسة 8 يوليو 

املقبل.
الرئيس: اآلن دعونا نبدأ لكي ال 

نضيع وقت والقرار للمجلس.

الشيخ أحمد الفهد: انطالقا من 
اعتماد خطة التنمية واس����تكماال 
لنصوص القانون 286/60 و210/9 
يج����ب عل����ى احلكوم����ة ان تقدم 
اخلطة السنوية الى املجلس املوقر 
العتمادها واقرارها بالتعاون مع 
اجهزة احلكوم����ة وخاصة وزارة 

املالية.
ونشكر رئيس واعضاء اللجنة 
إلخراج القانون الذي سيكون اضافة 
للرؤية التي حتقق التنمية املستدامة 
وحتقيق رؤية حتويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري عاملي.
نتمنى ان نكون قد حققنا املراد 
من اخلطة السنوية لعام 2011/2010 
واآلن س���نعرض عرضا تفصيليا 
يطرحه على حضراتكم األمني العام 

وج���ه النائب عبداهلل الرومي س���ؤاال لنائب 
رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف راش���د احلماد جاء فيه: طالعتنا 
الصحف في األيام املاضية بتصريح منس���وب 
ملسؤول في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
برفض ثمانية آالف من املقيمني في البالد بصورة 
غير قانونية من تسلم عقود زواجهم املوجودة 

في وزارة العدل بسبب ادراج جنسيتهم األصلية 
في تلك العقود.

متس���ائال: كم يبلغ عدد طلبات عقود الزواج 
لدى وزارة العدل للمقيمني في البالد بصورة غير 
قانونية والذين لم يتسلموا عقود الزواج اخلاصة 
بهم؟ وما س���بب ذلك؟ وما االجراءات القانونية 

واإلدارية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟

الرومي للحماد: كم عدد عقود الزواج ل�  »البدون«؟

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا 
برغبة طالب فيه باس���تحداث مدخل 
ومخرج مبنطقة الزهراء من جهة شارع 
الرياض بالشارع الفاصل بني القطعة 

6 والقطعة 8.

الطبطبائي الستحداث مدخل ومخرج 
بمنطقة الزهراء من جهة شارع الرياض

مناقشة قوانين هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية 21 يونيو
20 نائباً قدموا اقتراحاً باستعجال نظرها

ق���دم 20 نائبا أم���س اقتراحا جاء فيه: انه في جلس���ة الثالثاء 
بتاريخ 2010/5/11 قرر مجلس األمة إعادة تقارير اللجنة التشريعية 

التالية:
1- تقرير رقم 47 بشأن هيئة مكافحة الفساد وحماية املبلغ.

2- تقرير رقم 62 بشأن كشف الذمة املالية.
وتقدمي تقرير جديد بشأنها، ونظرا إلقرار مجلس األمة لقانون 

اخلطة اإلمنائية اخلمسية وقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص، 
واستكماال للبنية التشريعية للخطة اإلمنائية وتكريسا ملبدأ الشفافية 
والعدالة لعمليات التخصيص، واستنادا لنص املادة 72 من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة نطلب من اللجنة التشريعية تقدمي تقريرها 
اجلديد في موعد أقصاه 2010/6/17 وحتديد جلسة خاصة ملناقشة 

التقرير يوم االثنني املوافق 2010/6/21.

البقية ص7

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صرورية  لبع�ض حمطات التحويل الثانوية مما �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتاملحطةالتاريخاليوم

2010/5/29ال�صبت
تيماء 71 )ق5( - م�صرف 11 )ق2( 

الرقعي 22  )ق2( - الفروانية 19 )ق69(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/30الأحد
تيماء 59 )ق4( - بيان 28 )ق6(  

الرقعي 30

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/31الثنني

تيماء 62 )ق4( - الرقة 19 )ق13( 

ال�صرة 37  )ق1( - الرقعي 63

الفروانية 103 )ق71(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/6/1الثالثاء

تيماء 67 )ق5( - الرقة 20 )ق13( 

ال�صرة 36  )ق1( - الرقعي 42 )ق15(

الفروانية 107 )ق71(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/6/2الربعاء

تيماء 70 )ق5( - الرقة 22 )ق13( 

اجلابرية 13 )ق6( - الرقعي 25 )ق1(

الفروانية 99 )ق79(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/6/3اخلمي�س

اجلهراء 73 )ق45( - الرقة 22 )ق25( 

اجلابرية 24  )ق6( - الرقعي 21 )ق22(

الفروانية 8 )ق61(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

يحق للزوج المحبوس 
ألكثر من 6 أشهر
االختالء بزوجته

النمالن إلنشاء جهاز 
مستقل بمجلس الوزراء 

لمنع االحتكار

قدم النواب محمد هايف 
ود.محمد احلويلة ود.فيصل 
املسلم ومسلم البراك وخالد 
اقتراحا لتعديل  الس���لطان 

قانون »تنظيم السجون«.
مادة أولى: تضاف مادة 
جديدة برق���م 87 مكررا الى 
القانون رقم 26 لسنة 1962 
بتنظيم الس���جون، ونصها 

اآلتي:
 � يحق للزوج احملبوس 
تنفيذا حلكم نهائي بعقوبة 
مقيدة للحرية مدتها س���تة 
اشهر فأكثر، بعد مضي ثالثة 
اشهر من حبسه � ان يختلي 
بزوجه على انفراد، في املكان 
ادارة  الذي حتدده  والزمان 
السجن، وتلتزم هذه االدارة � 
بعد استيفاء االجراءات االمنية 
الالزمة � بإجابة الزوج الى 

طلبه في هذا اخلصوص.
الداخلية  الالئحة  وتبني 
للسجون شروط وضوابط 
التي  هذا احلق واالجراءات 

تؤدي الى تنفيذه.
مادة ثانية: على رئيس 
مجلس ال���وزراء والوزراء � 
كل فيما يخصه � تنفيذ هذا 

القانون.

قدم النائب سالم النمالن 
اقتراحا برغب���ة طالب فيه 
بإنش���اء جهاز مستقل تابع 
ملجلس الوزراء ملنع االحتكار 
لتلقي وفح���ص والتحقيق 
ف���ي ش���كاوى املمارس���ات 
التي متارس���ها  االحتكارية 

بعض الشركات.

)متين غوزال(
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الشيخ احمد الفهد ومرزوق الغامن وصالح املال خالل اجللسة الشيخ جابر املبارك ود.فاضل صفر

سوق العمل؟ ويجب ان يطبق مبدأ 
الرجل املناسب في املكان املناسب. 
عدنان عبدالصمد: عند مناقشة اخلطة 
هناك مالحظات أبدأها ب� »ال رأي ملن 
ال يطاع« ألن هناك برنامجا حكوميا 3 
سنوات واخلطة رباعية كما ان اخلطة 
تعد في وق����ت اخلطة فلنجعل هذا 
البرنامج احلكومي خطة مرحلية ملدة 
3 سنوات خاللها نبدأ دراسة خطة 
ما بعد سنة 2014، اخلطة 4 سنوات 
مبعنى ان هناك سنة ستكون فارغة 
فماذا سنفعل بها واليوم نحن نعدل 
اخلطة على أرقام امليزانية وهذا ال 
يجوز بل املفروض ان نعدل أرقام 

امليزانية على ضوء اخلطة.
تقرير اللجنة املالية كان دقيقا 
حيث نسبوا تقرير واعداد اخلطة الى 
احلكومة وليس ألنفسهم. فلنجعل 
هذه اخلطة السنوية كوضع القطار 
على السكة من هذا املنطلق آمل ان 

تتم املوافقة عليها.
أحمد الفه����د: أؤك����د ان األرقام 
متطابق����ة مثلما وزعناه����ا عليكم 

اليوم.
عدنان عبدالصمد: متطابقة من 
وجهة نظرهم ولكن كمخرج دستوري 
بأنه إذا منعنا الدستور من تعديل 
امليزانية ونعارض بينها وبني اخلطة 
فستكون األولوية ألرقام امليزانية.

حس���ني احلريتي: هذه اخلطة 
س���قطت منها س���نة ولكن يجب 
مناقشتها ألنها تشمل كل مجاالت 
اخلدم���ات وهي طموح وس���تعيد 

للمجلس االعلى للتخطيط د.عادل 
الوقيان.

عادل الصرعاوي: امليزانية العامة 
أعدت مبنأى عن اخلطة السنوية، 
ولذل���ك هناك فرق فيم���ا ورد من 
اخلطة السنوية واخلطة التنموية 
الرباعية، السنة الثانية من برنامج 
عمل احلكومة ميثل السنة الثالثة 
وهكذا والسنة الثالثة سيمثل السنة 
الرابع���ة والقول بذل���ك هو تفريغ 
للخطة االمنائية، وال يوجد هناك أي 
ربط، بدليل ان جميع الوزارات ليس 
لديها أي ربط مع اخلطة السنوية 
امليزانية لن  وبناء عليه فمشروع 
يكون دقيقا. وبرنامج عمل احلكومة 
ال يتضمن أي مؤشرات رقابية لكل 
جهة من اجله���ات املنفذة لبرنامج 

احلكومة.

الصحة والتعليم

في وزارة الصحة التي ال يوجد 
بها أسّرة أو استيعاب للمرضى أو 
عدد املستشفيات وخالفه، وكذلك 
التعليم وتوجهات طلبة  موضوع 
الثانوية نحو االختصاصات العلمية 
وال ذكر لهذه النسبة وعدد الساعات 
الدراس���ية ومتوس���ط القبول في 

االختصاصات التكنولوجية.
وعليه ال نستطيع أن نلزم أي 
جهة من اجلهات بتنفيذ برنامج عمل 
احلكومة ألنه ال توجد مؤش���رات 
رقابي���ة أو كمية ملتابعة تنفيذ هذا 

البرنامج.
وهناك موضوع آخر وهو كيفية 
تنفي���ذ الديبلوماس���ية اخلارجية 
ويجب أن نؤكد ان موضوع اخلطة 
يجب ان يعتمد على الرؤى املوجودة 
ب���ه ومتابعة تنفيذه���ا، وأؤكد ان 
اخلطة الس���نوية االولى من خطة 
التنمية سقطت والسنة الثانية من 
اخلطة السنوية مهددة أيضا بنفس 

املصير.
علي الدقباس���ي: هناك ترد في 
جميع خدمات الدولة، فهذه اخلطة 
نريد لها ان تكون منقذة للبلد ونحتاج 
ردودا على تساؤالتنا وقضية العمالة 
الوطنية مرت مرور الكرام وكأنها 
قضية هامشية، فلدينا عشرات اآلالف 
من املواطنني الكويتيني عاطلون عن 
العمل في اجليش ورئاسة الوزراء 
والدفاع وحتى القضاء، والبلد في 
يد غير أهله. واحلكومة عجزت عن 

تكويت أجهزتها.
د.يوس���ف الزلزلة: احلكومات 
السابقة لم تلجأ الى القانون الذي 
يلزمها بإع���داد اخلطة، لكن تعذر 
احلكومة على ما قدمته حتى وإن 
كان بها بعض النواقص التي تقر 
بها لكن أرجو م���ن احلكومة أخذ 
مالحظات النواب في االعتبار ألنها 
قادمة في الس���نوات املقبلة. فهي 
التجربة االول���ى التي تبنى عليها 

اخلطط في السنوات املقبلة.
كنا ف���ي اللجنة حريصني على 
أن يتوازى ويتماش���ى ما قدم من 
مش���اريع م���ع امليزاني���ة العامة، 

الثقة للشعب الكويتي في املجلس 
واحلكومة، نعم بها بعض الثغرات 
لكن ممكن جتاوزها من خالل القيود 
والضوابط املوجودة باخلطة من 
خالل تقدمي تقرير تفصيلي كل 3 
شهور وتقرير كل 6 شهور مبا مت 
تنفيذه في نهاية كل سنة حتى تكون 
هناك رقابة مباشرة ملجلس األمة.

ونستطيع ترك هذه األرقام التي 
قد تكون مختلفة مع امليزانية املقرة 
بقانون وعلينا أال نضع العصي في 
الدوالب فهي خطة جديدة يناقشها 
املجلس ويوضع لها ميزانية ضخمة 
اذ ان ه���ذه اخلطة وضعت لها في 

السنة األولى 5 مليارات دينار.

ترحيب بالوفد التركي

الرئيس »الرومي«: رحب رئيس 
اجللسة بوفد الصداقة التركي ويضم 
وزير املالية التركي ورئيس جلنة 
الصداقة الكويتية – التركية وبدوره 
رحب وزير التجارة والصناعة بالوفد 
التركي متمنيا لهم طيب االقامة في 

بلد الصداقة الكويت.
صالح عاشور: أمام خطة طموح 
ومس���تقبلية ولكن البد من اجناز 
ما تتضمنه ه���ذه اخلطة واال فلن 
تكون طموحا أو مستقبلية وان لم 
تكن مترابطة مع اخلطط املستقبلية 
فلن نس���تطيع حتقي���ق األهداف 
املرجوة بعد ال� 4 س���نوات. وهذه 
اخلط���ة رمبا تكون أقل من اجلهاز 

واقترحنا تعدي���ل مادة في قانون 
امليزانية تعطي الصالحية للجنة 
مناقش���ة امليزانية دون أن ننسف 
القانون املتعلق باخلطة. ألنه من 
غير املنطقي رفض القانون العتراض 
هنا أو هناك. ووضعنا مجموعة من 
املواد ليتحول القانون من مادتني 
الى 9 مواد وألزمنا احلكومة بتقدمي 
تقريرها كل 6 أشهر حتى نحاسب 
احلكومة على مدى تنفيذ هذه اخلطة. 

وأرجو إقرار هذا القانون.
خالد السلطان: هذه أول جتربة 
خلطة تنمية لهذا النمط واحلجم، 
فالبد ان تكون بها اخطاء أو بعض 
التقصير، وفي النهاية هي خطوة 
جبارة ايجابية، ومع هذا يجب ان 
نوافق عليها، ألن هذا هو الطريق 
الصحيح لتنفيذ اخلطة السنوية.

هناك مؤشرات أساسية تنطلق 

امليزانية،  منها مؤش���رات حتديد 
على ان تكون متوافقة مع اخلطة 
التأشيرية، وكل تأخير في اقرارها 
يضاعف الفرص لترجمة هذه اخلطة 

في امليزانية.

قفزة نوعية

حسني مزيد: مقدمون على عمل 
مفخرة وقفزة نوعية للكويت وجلميع 
ما يتطلبه املواطن من خالل مشاريع 
جبارة تدفع البلد الى مصاف الدول 
املتقدمة. ونعتبر هذه اخلطة جبارة 
وندفع في اجت����اه إقرارها لنقضي 
عل����ى الرك����ود والبيروقراطية في 
البلد والقض����اء ايضا على الروتني 
في املشاريع االسكانية والصحية 
واخلدماتي����ة. وهن����اك جدي����ة في 
التعامل م����ع هذه اخلطة الطموحة 
التي ستضعنا ان شاء اهلل في مصاف 

الدول املتقدمة.
د.معصومة املبارك: هذه اخلطة 
مبنية على برامج سياسات وأهداف 
وهذا ما نسعى اليه ولسنوات عديدة 
وألسباب مختلفة تعطل قانون 86/60 
وجاءت الفرص����ة ألن تكون للبلد 
القصور  رؤية، نعم هن����اك بعض 
وبعض األرق����ام التي قد يكون بها 
بعض اخللل ولكن م����ن املمكن ان 
جنري عليها عملية جتميلية حتى 
تنفذ وتكون متطابقة مع البرامج، 
هذا القانون مهم وحيوي وضروري 
لتعود الكويت درة اخلليج كما كانت 
وهذه اخلطة اخلطوة األولى لتحقيق 
هذا احللم وادخال التعديالت عليها 

واجب تشريعي علينا جميعا.
نحن اليوم أمام مفترق طرق أما 
إقرارها وحتقيق ما نسعى اليه أو 
وضع العص����ي في الدوالب ولكننا 

نريد العنب ال الناطور وهو موجود 
في هذه اخلطة.

د.حسن جوهر: أقل ما ميكن ان 
يقال عن هذه اخلطة هي »سنة أولى 
تنمية« وال ميكن انقاص قدر االخوة 
الذين اجتهدوا وقد ال تكون متكاملة 
أو تفي باأله����داف الكبيرة واملهمة 
لكن يجب ان نعطيهم الدعم النيابي 
مع املبدأ احملاسبي. هناك نقص في 
بعض املؤشرات التي ال ميكن معها 
محاسبة املقصرين ألن جوانبها امتداد 

للقوانني واملشاريع.
واقترح ان تكون مالحظات النواب 
»االستداندرد« أو األساس للخطة في 
السنوات القادمة. قطاعات الصحة 
والتعليم هل يعقل انهم ال يزودون 
احلكومة باحتياجاتها ورؤيتها في 
كل سنة على حدة كعدد الطلبة الذين 
يخرجون من التعلي����م العالي الى 

الشريعان: هناك قلق من انقطاع التيار الكهربائي وإقرار القوانين يحد قلياًل من التخوف

معصومة: أتمنى أال تكون المرأة ضحية التجاذب السياسي ونريد تحقيق المكاسب

الش�مالي: وجود اعتماد تكميلي بالموازنة أمر مهم جدًا وناقش�نا ذلك بالتفصيل

حم�اد: يج�ب إقرار مكاف�أة بمق�دار 250 دين�ارًا لربة المن�زل تقدي�رًا لدورها

تتمة المنشور ص6

البقية ص8

جانب من اجللسة علي الدقباسي: هناك ترد في خدمات الدولةد.فيصل املسلم يطالب بحقوق املرأة

السعدون: ال يمكن الموافقة على خطة ال تتضمن تفاصيل عن باب المرتبات
الدقباسي: لماذا ال نشجع المرأة على التقاعد المبكر؟ ال نريدها تقف في بيت الزكاة!

الحركة الدستورية اإلسالمية 
ترفض مراقبة »البالك بيري«

الفهد: إقرار الخطة السنوية تاريخي

أكد املس����ؤول اإلعالمي في احلركة الدستورية 
اإلسالمية )حدس( احملامي أسامة الشاهني رفض 
احلرك����ة ملراقب����ة أو تقييد االتصاالت الس����لكية 
والالسلكية للمواطنني واملقيمني، ومنها على وجه 
اخلصوص ما تردد بشأن توجه وزارتي املواصالت 

والداخلية حلظر خدمة »البالك بيري«.
وقال الشاهني »دستور الكويت كان واضحا في 
املادة 39 التي تنص على حرية املراسالت بأنواعها 
وكفالة س����ريتها، وعدم جواز مراقبتها أو إفش����اء 
س����ريتها بغير األحوال أو اإلجراءات التي رسمتها 
القوانني، والشريعة اإلس����المية قد كفلت بدورها 
حريات الناس وحقوقهم، وحظرت التجسس وأتت 
اآليات القرآنية واضحة في هذا الشأن، لذلك نستنكر 
في احلركة الدستورية اإلسالمية مثل هذه التوجهات 
اخلطيرة«. وقال احملامي أسامة الشاهني ان احلركة 
ترفض على الدوام اتخاذ املمارسات الشاذة مبررا 

لتضييق احلريات العامة، ولذلك فإننا وقفنا ضد 
»اإلعالم الفاس����د« الذي استهدف الوحدة الوطنية 
واحلياة الدس����تورية والقوى اإلصالحية، ولكننا 
في نفس الوق����ت وقفنا ضد التضييق على عموم 
وسائل اإلعالم وتش����ديد العقوبات اجلنائية على 
الصحافيني واإلعالميني، فالغاية ال تبرر الوسيلة 
إطالقا على حد قول املسؤول اإلعالمي في احلركة 
الدستورية اإلسالمية. واختتم الشاهني تصريحه 
مؤكدا ان األدوات التكنولوجية واإلعالمية املختلفة، 
مثل »االنترنت« و»البالك بيري« و»الفضائيات« هي 
أدوات محايدة بطبيعتها، ويترتب الضرر أو النفع 
منها بحسب استخدام اإلنسان لها، لذا فإن حظرها 
على اطالقها ليس وسيلة ناجحة حلماية املجتمع 
في ظل »العوملة« احلالية، منوها بضرورة تفعيل 
دور وزارات اإلعالم والتربية واألوقاف في التوعية 

الفردية واألسرية واملجتمعية.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد ان يوم 
امس كان يوما تاريخيا بالنسبة للكويت باقرار 

اخلطة السنوية في املداولتني.
ولفت الى ان هذه اخلطة تصدر الول مرة في 
الكويت اخلطة السنوية بقانون منذ 1986 بالتزامن 
مع امليزانية العامة للدولة التي ستقر قريبا. وقال 

ان إق����رار اخلطة وقبلها اخلطة التنموية وضع 
الكويت على اول طريق التنمية لتحقيق الرؤية 
السامية لصاحب السمو األمير بجعل الكويت 
مركزا ماليا واقتصاديا عامليا جلذب االستثمارات، 
واشار الى ان كلفة 885 مشروعا تبلغ اكثر من 
5 مليارات دينار س����تنفقها احلكومة الى جانب 
ما يقرب من مليارين سينفقها القطاع اخلاص 

اثناء مشاركته في اخلطة.

سمو الشيخ ناصر احملمد والنائب االول يغادران القاعة
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مبارك الوعالن وخالد العدوة في نقاش مع كتلة التنمية واالصالح احمد السعدون متحدثاسعد اخلنفور وخلف دميثير وسالم النمالن ود.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش وفالح الصواغ اثناء اجللسة

حضور 52.
اخلراف����ي: موافق����ة ويحال الى 

احلكومة.

قوانين المرأة

انتقل املجلس الى مناقشة تقارير 
جلنة امل����رأة فيما يتعلق باحلقوق 

املدنية واالجتماعية للمرأة.
جمعان احلربش: هناك مخالفة 
صريحة مت����ت من قبل جلنة املرأة 
لتكليف املجلس فهن����اك 45 نائبا 
صوتوا ب����أن تكلف اللجنة بإصدار 
تقرير متكامل واآلن جاءت االخوات 

ب� 8 تقارير.
واملادة 100 من الالئحة وأمتنى 

طرحها.
اخلراف����ي: وزعن����ا الصناديق 

للتسجيل سأبدأ بالنقاش.
احلربش مقاطعا: ال مو صحيح 

قرار املجلس بثمانية تقارير.
اخلرافي: قرار املجلس له األولوية 

بالبدء في قوانني املرأة.
احلربش: أرجو عرض املادة 100 

من الالئحة.
عب����داهلل الرومي )نظ����ام(: مع 
التقدير واالحت����رام لالخ احلربش 
هذا املوض����وع متلكه اللجنة، فهذه 

تعديالت عن قوانني متعددة.
خالد العدوة: خل في تنوع في 
احلديث، هل تقرير بهذه الضخامة 
لو ضرب به كافر ألس����لم هل يعقل 
ان يوزع في هذه اجللسة املفروض 

يأتي تشريع متكامل.
صالح عاشور: هن لم يهضمن ما 
يحدث فتوزيع القانون في تقارير 
متعددة قد فرغ القانون االصلي من 
القانون  محتواه، يجب ان يك����ون 

متكامال.
الرئيس: الالئحة واضحة حول 

التقارير، سأبدأ بالنقاش العام.
علي الراش����د: نحن نريد العنب 
وليس الناطور، القوانني سألنا عنها 
اخلبراء الدستوريني وقالوا بجواز 
الكتابة في عدة تقارير واذا لم تقر 
فقرة مثال قضية االسكان هل يعني 

ذلك الغاء القانون؟
د.فيصل املسلم: املادة 83 واضحة 
ولدي قرار من املجلس حول موافقة 
45 نائب����ا، املوضوع اآلن عن ادارة 
اجللسة والقرار كان ارجاع التقارير 
واالتيان بتقرير واحد. وعاد االمر 
بنفس التقاري����ر. من عارض االمر 
فقط معصومة ثم عدلت تصويتها. 

القانون نريده لكن بشكل سليم.
الرئي����س: لو ان 50 نائبا قدموا 
الطل����ب من ح����ق اللجنة املختصة 
ابداء وجهة نظرها وتقدمي تقرير، 
اذا انت عندك 45 نائبا صوتوا وردوا 

التقرير.
احلربش: نحن نس����ير بش����كل 

خاطئ ونؤسس سوابق.
النقاش  املس����لم يعترض على 

العام.

مخالفة الالئحة

د.أسيل العوضي:  نحب توضيح 
االمر حول مخالفة اللجنة لالئحة، 
ونحن قدمنا تقريرا متكامال وأرجو 
ان يفهم االخوان ان املسألة ليست 
عنادا، بل هذا باكورة انتاجنا نحرص 
على اال يكون التشريع به استثناء. 
ف����ي كل دول العالم ال يوجد قانون 
خاص فقط باملرأة. هذا أمر خاطئ 
م����ن يريد العنب هذا هو العنب في 

القانون.
وكل اقتراحات النواب موجودة 

اإلداري واحلكومي فيجب زيادة 
فعالية وانتاجية املوظف الكويتي 
ونحن أمام حتد كبير لتنفيذ هذه 

اخلطة.
اخلطة يجب ان يأتي بها تقرير 
كل 6 أش����هر، من ضمن األهداف 
الواردة ف����ي اخلطة هو الوصول 
ال����ى نس����بة 33% للكويتيني من 
ناحية العدد وكان األفضل ان يتم 
ذكر نسبة الكويتيني اآلن. زيادة 
نسبة العمالة الوطنية في سوق 

العمل.
د.أسيل العوضي: كنا نتمنى أال 
تكون هذه اخلطة حبرا على ورق، 
وارجو أال يفهم ان موافقتنا على 
اخلطة تعني املوافقة على س����لق 
اخلطة التي وصفتها بأنها انشائية، 
األهداف الواردة ال تتماشى مع طرق 
تنفيذ اخلطة. في صفحة رقم 15 
الواردة في اخلطة ورد هدف لزيادة 
عدد السكان الكويتيني لتصل الى 
33% كيف يتم ذلك، غير وارد، ما 

ورد هو كالم انشائي.
كنا نتمنى أال تكون اخلطة لذر 
الرماد في العيون ونحن نريد ان 

نعمل.

مكافحة الفساد

د.روال دشتي: نشكر من ساهم 
في اعداد اخلطة، ونؤكد للش����عب 
اننا عازمون على العمل  الكويتي 
الفساد ونوصل رسالة  ومكافحة 
ملن يريد ان يبقى الوضع على ما 
هو عليه بان هذا الوضع لن يستمر 
في املستقبل واخلطة تهدف لبناء 
االنس����ان الكويتي الفاعل والبناء 
البشري وليس  وخلق االستثمار 
خلق فرص عمل دون انتاج، اخلطة 
تهدف لالرتقاء بالصحة والتعليم 
واخلدمات االس����كانية وقد اشار 
معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير اإلسكان لذلك.

هذه مسؤولية مجتمع وليست 
مس����ؤولية فرد وعلينا بث روح 
التش����اؤم، وعلى  العم����ل وليس 
احلكومة معاقبة كل مس����ؤول من 
خالل االس����تغناء عن خدماته اذا 
لم يعمل ال نريد تهميش الكفاءات 

الكويتية.
الغامن: نشكر االخوان  مرزوق 
في املالية واالخ معالي نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية على 
هذا االمر، نحن نعتقد انه يجب اخذ 
املالحظات بعني االعتبار، واقترح 
اخذ هذه الوثيق����ة وتقرير املالية 
وحتى لو ناقش����ناها في جلسة 8 
يوني����و مبداولتني اولى وثانية ال 
توجد مشكلة اس����تثمارات، العام 
احلال����ي 7 مليارات وه����ذا الرقم 

يتناس����ب مع اخلطة عندما كانت 
الى  خماس����ية لكن عندما حولت 
رباعي����ة اختلف االمر وهذا املعدل 
يجب ان يصحح، فاالرقام الواردة 
تختلف عن امليزانية، وما لدي من 
معلومات هو ان االيرادات النفطية 
تعادل 94% ونحن ال نريد ان نعتمد 
بشكل كلي على االيرادات النفطية 
املهم في االمر زيادة نسبة الكويتيني 
في القطاع اخلاص كل املش����اريع 
االستراتيجية مذكورة دون كلفة 
وهذه ارقام يجب ان توضح ما ورد 
فقط 200 الف دينار كلفة الدراسات 

فقط.
عبدالرحمن العنجري - مقرر: 
اخلطة تتعلق باالهداف والبرامج 
والسياسات وهذه يجب ان تتطابق 

مع ارقام امليزانية.
الغامن: هل يعقل ان كلفة مشروع 
العمالة فقط 100 الف دينار خالل 
سنة كاملة، ورد مشروع إنشاء نظام 
للتنصت على الهواتف مبيزانية 12 
مليونا من أجل تأمني احلدود وهذا 
امر مخالف للقانون سواء كان داخل 
الكويت او حتى من ناحية التنصت 

على الدول األخرى.
عدنان عبدالصمد: املوافقة على 
اقتراحنا هي التي س����تلغي املبلغ 
املخصص للتنصت واذا لم ميش 
االقتراح فان كالمنا لن يسري ألن 

هناك مانعا دستوريا.
الفهد: اؤكد لألخ  الشيخ أحمد 
مرزوق الغامن ان كل اخلطط فيها 
اجلدل والرأي والرأي اآلخر ونحن 
جنمع هذه اآلراء ونؤكد اننا لن نقبل 

بأي مشروع يخالف القانون.

مخرج دستوري

مرزوق الغامن: م����ا ذكره االخ 
عدنان صحيح لكنه مخرج دستوري 
وليس هو املنطق����ي اآلن، وهناك 
نقطة مهمة من اهم اهداف اخلطة 
لتوفير اكبر عدد ممكن من فرص 
العمل، وفي اخلطة هناك فقط 2400 
وظيفة واقتراح����ي اعادة التقرير 
للجنة ملدة اس����بوعني ثم نصوت 

عليه بعد ذلك.
د.سلوى اجلسار: اخلطة طموحة 
وه����ي خريطة عم����ل تنموي هذه 
املراقبة ال تكون فقط من قبل املجلس 
ب����ل ان املواطنني يجب ان يراقبوا 
يجب ان تك����ون هناك احصائيات 
لكل االرقام مث����ل العدد االجمالي 
للسكان ونسبة الكويتيني مقارنة 

بغير الكويتيني.
نحن في قضية مهمة انتم بحاجة 
لبرنامج لتأهيل اجلهاز احلكومي 
لتنفيذ اخلطة، املؤش����رات مهمة 
ملعرفة مدى تنفيذ البرنامج فاخلطة 
تتحدث عن التنمية البشرية وقضية 
التدريب املهن����ي جاءت مختصرة 

»ويحدث س����جال في احلديث بني 
املس����لم والغامن ويحدث هرج في 
اجللس����ة« وتواصل أسيل نحن لم 
نهضم حق االخ����وان وكل القوانني 
موجودة ف����ي التقرير، ما الفرق اذا 
كانت في تقرير واحد أو عدة تقارير 

وما توصلنا له في صالح املرأة.
احلربش: نحن لدينا حتفظ على 
عمل اللجنة والرئاسة غير مشكورة 

على ادارة اجللسة.
الرئيس: ال شكر على واجب.

احلربش: ليس مبستغرب عليك 
واللجنة ناقضت تكليف املجلس هناك 

قانون املعاقني وقانون الطفل.
معصومة: هل املرأة معاق؟

احلربش: امل����رأة عندما وصلت 
الى املجلس وقف����ت ضد املرأة اين 
راتب ربة املنزل ورديتوا علينا من 
خالل الصحف ه����ذه قناعة لديكم 
ونخش����ى اال تك����ون قناعة فكرية، 
ال����دول املتقدمة تراعي هذه النقطة 
وانتم اسميتم القانون بأنه قانون 

خليك في البيت.
في القانون قضية التقاعد اجحفت 
املرأة، من من نساء الكويت تستطيع 
العمل حتى سن 55 سنة نحن كنواب 
نأخذ استثناءات السنوات للتقاعد 
والس����نة عندنا ب� 5 سنوات، ملاذا 
جنحف املرأة خصوصا في ظل اجواء 
الكويت عالية احلرارة، األخ صالح 
عاش����ور كان رئيس اللجنة ورفع 
التقرير ومتت إعادته وسمعنا كالم 

طنازة من اللجنة.

رسالة للناس

علي الراشد: واضح ان القضية 
ليست قضية قوانني، لو أنها كذلك 
لكن����ا فصلنا االمور، القصد واضح 
محاولة واضحة ورسالة للناس ان 
املرأة فشلت في هذا املجلس يريدون 
ايصال رس����الة للناس ال تصوتوا 
للمرأة في االنتخابات رغم ان املرأة 
في هذا املجلس اثبتت جناحها وجلنة 
املرأة اكثر جلنة اصدرت تقاريرها 
ومعها اللجنة املالية، الهدف واضح 
»يا حرمي ال تصوتون لهم مرة ثانية« 
شهادة للتاريخ نقولها اكثر من يعمل 
في هذا املجلس هن النساء األربع، 

قولوا االمر بصراحة.
قان����ون خلي����ك بالبي����ت الذي 
تريدونه لو انه س����قط بالتصويت 
هل معنى ذلك إيقاف القانون، ملاذا 
هذا الهجوم على املرأة، هذه خلفية 
تاريخية ألنهم ض����د وصول املرأة 
وضد حقوقها السياسية. والدستور 
ساوى بني الرجل واملرأة، فلماذا ال 
يربي الرجل اوالده لنجلس في املنزل 

ونأخذ رواتبنا.
علي الدقباس����ي: اسجل الشكر 
للزمي����الت احملترمات عل����ى اعداد 
هذا التقرير ال����ذي نعارض بعض 
ما ورد فيه، قبل اس����بوع كنت في 
البرملان األوروبي وكان احلديث عن 
حقوق املرأة وكن����ا فخورين حتى 
بوصول املرأة وكانت االخت نبيلة 
املال سفيرتنا خير مثال معكم ايضا 

وغيرها.
أنتم تقولون انه ليس من حق 
املرأة احلصول على راتب وهي في 
املنزل، من احلكمة ان ندفع بوجود 
املرأة داخل املنزل، هذا القانون، به 
مكاسر وبهذه الطريقة تعاملت معه 
اللجنة، في اوروبا حتى الرجل عندما 
ي����رزق مبولود مينح إجازة إلجناز 
معامالته االناث اكبر واكثر من عدد 
الرجال ويجب مراعاة خصوصية هذا 
األمر، ما اثاره احلربش امر مهم، متى 
تتفرغ املرأة لألسرة عندما تتقاعد بعد 
سن ال� 55، ملاذا ال نشجع املرأة على 
التقاعد املبكر نعم نحن مع اعطاء 
املرأة راتبا وهي ف����ي البيت، نريد 
رد هذا القانون وهل تريدون املرأة 
الكويتية ان تقف في بيت الزكاة؟!

صالح عاشور: مهما كان لنا من 
رأي فالبد أن نش����كر االخوات على 
اجلهود املبذول����ة. البد أن نذكر ان 
اخونا النائب السابق دعيج الشمري 
هو أول من قدم هذا القانون وعندما 
قدمنا القانون نقصد فلسفة متكاملة 
عن دور املرأة في خدمة املجتمع ومن 
هذا املنطلق يجب ان يكون النقاش 
ملاذا ال يكون لدينا متيز في إصدار 
امل����رأة وبالتالي  قانون خاص عن 
حتى لو أردنا تعديل القانون يكون 
األمر سهال وال نحتاج لتعديل عدة 
قوانني، وبعض أعذار اللجنة حول 
الكلفة املالية لالقتراحات والرفض 
الذي صدر من اللجنة وافقت عليه 
احلكومة. احلكومة التي أصدرت قرارا 

الكهرباء ان يطمئننا ماذا سيحدث في 
الصيف من انقطاع للكهرباء خاصة 
بعد ان صوتنا على قانون محطات 
الطاقة قب����ل قليل وان هذا القانون 

سيعطل مشاريع التنمية.
وزير الكهرباء بدر الش����ريعان: 
يراود العديد في الكويت قلق انقطاع 
الكهرباء، لكن اقرار القوانني يحد من 
هذا القل����ق وحصلت على تأكيدات 
م����ن وزي����ر املالية بكتاب رس����مي 
بتنفيذهم مش����روع الزور املوجود 
باخلطة وسنستبدله مبشروع أصغر 
ب� 500 ميغاوات باحلدود املعطاة لنا، 
ونلتزم بتوفير اخلدمة واآلن الكرة 
في ملعب جه����از ال� B.O.T وطلبت 
 B.O.T �من اللجنة ردا رسميا من ال

وسنقوم بواجبنا.
روضان الروضان: أمتنى شطب 
كالم النائب خالد العدوة فيما يتعلق 
بوزير الصحة النه مس����افر خارج 

البالد.
خالد العدوة: وماذا يفعل وزير 
الصحة غير قص االشرطة؟ لم تنب 

أي مستشفيات او مستوصفات.
عبدالصمد: اذا اقرت اخلطة هكذا 
فس����تغل أيدي جلنة امليزانيات في 
مناقشة امليزانية، الن بهذا سنلغي 
البرامج واالرقام وهذا االقتراح هو 

مخرج دستوري.
دليه����ي الهاجري: اك����رر ان من 
ضمن هذه اخلطة بناء محطة الزور 
التي تش����مل 2000 ميغاوات وقبل 
وق����ت قصير صوتن����ا على قوانني 
من ش����أنها ان تعطل التنمية وهو 
قانون انشاء محطات توليد الطاقة 
الذي يوقف انشاء محطة الزور الذي 
يسير متوازيا مع اخلطة ومت تأجيل 
تنفيذها ش����يئا فشيئا حتى اصبح 

االمر وكأنه مدبر.
بدر الشريعان: اجلهاز الفني ل� 
B.O.T ارسل لي كتابا رسميا يؤكد 
ضمان استمرار اخلدمة في الصيف 

واستطيع ان اؤكد هذه املعلومة.
الرومي: هل يوافق على مشروع 

القانون من حيث املبدأ؟ موافقة.
العنج����ري: هناك  عبدالرحمن 
الرابعة على  امل����ادة  تعديل عل����ى 
قان����ون اخلطة الس����نوية على ان 
يكون االعتماد على ارقام امليزانية 
اذا حدث تناقض بني ارقام امليزانية 

وارقام اخلطة.
السعدون: احلكومة هي اول من 
يرعى الفساد في البلد ومن ناحية 
اخرى فإنه ال يوجد مش����روع محل 
تندر مثل مشروع ال� »11 كيلومتر« 
اخلاص بانشاء طريق اجلهراء وجمال 
عبدالناصر الذي وصلت كلفة املتر 
فيه الى 24 الف دينار وكأنه ذهب، 
وال ميكن القبول بهذا التعديل واذا 
متت املوافقة عليه فإن احلكومة اول 

من ترعى الفساد في البلد.

مصطف����ى الش����مالي: احلكومة 
تس����تطيع تقدير متطلباتها ولكن 
البد من وجود تاريخ محدد لطريق 
الشعيبة للحفاظ امنيا على املنشآت 
االمنية في ه����ذه املنطقة وصرفت 

حتت رقابة كاملة.
ووجود اعتماد تكميلي باملوازنة 
مه����م ج����دا ونوقش ه����ذا الوضع 

بالتفصيل.
السعدون: قضية تصميم شارع 
اجله����راء وجم����ال عبدالناصر كم 
اس����تغرق؟ استغرق 3 سنوات اذن 

االرقام موجودة عندكم.
وتصميم مبن����ى وزارة التربية 
84.505 مليون دينار وتريدون ان 
نوافق. امتنى ان حتال هذه التعديالت 

الى اللجنة املالية لتناقش فيها.
اخلرافي: سأصوت على املداولة 

االولى نداء باالسم.

اجراءات قانونية

أحم����د الفهد: نتب����ع االجراءات 
القانونية والدستورية واحلكومة 
تقترح بع����ض التعديالت اخلاصة 
بالتنصت الذي يختص بأمن احلدود 
ووضع حد لتسلل العمالة الوافدة الى 
البالد، وعليه فتزال فقرة التنصت 

وهي فقرة 134 بند النظام األمني.
التعديل الثاني هناك مش����روع 
محطة كهرباء ال����زور ونظرا ألنها 
س����تكون باكورة اخلطة والعتماد 
قانون الكهرباء سيسحب من جلنة 
انش����اء محطة  املرافق وس����تكون 
اخليران للتوربينات بدال من محطة 

الزور.
أحمد السعدون: القانون الذي أقر 
اليوم أعطى مجلس الوزراء سلطة 

ولكن بقيود.
أحم����د الفهد: الغاء بند تاس����عا 
بالكامل حتت عنوان املش����روعات 

النمطية مشروعات الكهرباء.
الكهرباء: يحق للحكومة  وزير 
تنفيذ 500 ميغاوات بحد اقصى ، وفي 
حال وقف املشاريع وتعثر املشروع 
والوزارة غير قادرة على عدم تنفيذ 
املشاريع، فالوضع سيكون سيئا جدا 

وأنا ال أحتمل املسؤولية.
أحمد السعدون: هناك نص قانون 
يغطي ذلك البند. وهل مت التصويت 

على املداولة الرابعة واقر أم ال؟
وجرى التصويت نداء باالس����م 
ع لى املداولة االولى ملشروع قانون 
اصدار اخلطة السنوية وكانت نتيجة 

التصويت كالتالي:
موافقة 41، عدم موافقة 11، حضور 

.52
اخلرافي: موافق����ة على املداولة 
االولى وسأطرح االستثناء من املادة 
104 واملداولة الثانية وكانت نتيجة 

التصويت كاآلتي:
موافق����ة 35، ع����دم موافقة 17، 

فوزارة التربية رصدت فقط 700 الف 
للتدريب ونحن نعاني من خلل في 

مستوى األطباء في الصحة.
الشيخ أحمد الفهد: االرقام الواردة 
هي فقط للسنة االولى وسياسات 
التدريب مهمة لدينا، واالس����تثمار 
الرأسمالي الكبير سيكون في اخلطة 
الرباعية وليس املهم ان تكون األرقام 

متساوية.
اجلسار: ال يوجد لدينا برنامج 
يقدر احتياجات تدريب العاملني في 

الوزارات.
د.محمد احلويلة: نشكر االخوان 
في اللجنة والش����كر للشيخ احمد 
الفهد على هذه اجلهود الطيبة، عمل 
االنسان يقترب من الكمال عندما يأخذ 
بآراء اآلخرين، هن����اك خطة جيدة 
لش����راء العقارات بدال من استئجار 
العق����ارات ملؤسس����ات الدولة مثل 
التعليم العال����ي حيث هناك توجه 
لشراء عشر ملحقيات تعليمية في 
اخلارج بدال من استئجارها ونتمنى 
من الشيخ احمد الفهد دعم هذا التوجه 
السابق  التخطيط السيئ  وتعديل 

في هذا املجال.
صالح املال: نشكر اللجنة املالية 
ونش����كر األخوة في احلكومة على 
اجتهادهم لكن لدينا مالحظات، كنا 
على ص����واب عندم����ا طالبنا بعدم 
االستعجال في اقرار خطة التنمية، 
ات����ت اخلط����ة مبالحظ����ات مهمة 
والسياس����ات تتناقض مع قوانني 
اخلصخصة، مثال سياسات التعليم 
العام جند ان هناك خطط التخصيص 
في التعليم واردة في اخلطة مع ان 
قانون اخلصخص����ة يعارض ذلك، 
اخلطة تتحدث عن حتسني االسطول 
البحري في ناقالت النفط لنصل الى 
23 ناقلة واخلطة السنوية تتخلف 
عما ورد، هن����اك تناقض في ظرف 
ش����هرين اقررنا اخلط����ة االمنائية 
وقانون اخلصخصة ويوجد بينهما 
تناقض والي����وم تريدوننا ان نقر 
اخلطة السنوية، وانا ضد خصخصة 
الناقالت لكن ه����ذه رغبة املجلس 
واالغلبية حتترمها، رصد ميزانية ب� 

12 مليون دينار للتنصت والتلصص 
على الكويتيني، قلنا ال تستعجلون 
هناك تناقض، اخلصخصة قانون 
يحرم تخصيص التعليم والصحة 
والنفط، رصد مبلغ 12 مليون دينار 
للتنصت امر مرفوض وهذا بحاجة 
لوقفة ويذكر ذلك عالنية، وصراحة 
في اخلطة نصف سطر في هذه اخلطة 
كان بنسق اخلطة وهذا األمر بحاجة 

لتبرير قانوني.
العبداله����ادي: برنامج  ناج����ي 
احلكومة الس����ابق كان غير واضح 
وهذه املرحلة نريد ان نعتبرها كما 
قال الزميل حسن جوهر سنة اولى 
تنمية قد تكون فيها اخطاء لكن هذا 
هو العمل، ونحن نسعى ان يكون 
القطاع اخلاص فعاال، نحن نريد ان 
تكون هناك مداولة اولى ومن لديه 

تعديالت يقدمها للجنة.

صمت المراقبة

الس����عدون: اش����رت في  احمد 
الس����ابق الى ان العبرة في اخلطة 
السنوية التي تعطي للمجلس حق 
املراقبة اكثر من امليزانية والقانون 
1986/60ن����ص على املرونة الكافية 

لتحقيق االهداف.
اخلطة جاءت في السابق نصوص 
قانونية غير ملتزمة بنص القانون 
رقم 60 كان هناك وضع غير قانوني 
واعدنا اخلط����ة واآلن هناك امران، 
شخصيا سأرفض اخلطة اذا لم يكن 
بها منع على االعتمادات التكميلية 
الن ذلك يعني استمرار الفساد في 
حال استمرت االعتمادات التكميلية، 
واي اعتراض����ات واردة واذا كان 
هناك اي اش����ارة ل����و بدينار واحد 
فقط للتجسس قولوا لي هذا الكالم 
حت����ى نعيد التقرير وال يقر ونحن 
الداخلية من اجل  استجوبنا وزير 
الكاميرات وهذا شيء ال نقبله، ونقول 
ملن يقولون انه����م يريدون مراقبة 
البالك بي����ري جايني لكم لكن ليس 

وقتكم اآلن.
العم  الشمالي: حديث  مصطفى 
بوعبدالعزيز سمعناه ونتفق معه 
األخ عدنان عبدالصمد قدم اقتراحا 
التكميلية وهذا  اليقاف االعتمادات 
يعطل اخلطة الن امليزانية جزء من 
اخلطة واالعتمادات التكميلية تخضع 
لرقابة ديوان احملاس����بة وامليزانية 

هي األساس.
عبدالصمد: من دون هذا االقتراح 
لن نستطيع العمل بشكل صحيح، 
اخلطة توضع بها مؤشرات واملبالغ 
التفصيلي����ة توضع ف����ي امليزانية 
واقتراحنا حل لألم����ر من الناحية 
الدس����تورية، وأتفق مع السعدون 
قد يساء استخدام قضية االعتمادات 
التكميلية لك����ن نحن نعرف ايضا 
كيفية صرفها من خالل احلسابات 

اخلتامية.
أحمد السعدون: وزير املالية ألم 
يعرف مرتبات الوزراء واملستشارين 
حتى يضعها في امليزانية، فضال عن 
حجز متوقع في امليزانية، و30 مليون 
دينار حتديث طريق الوفرة، ملاذا لم 
توضع ف����ي امليزانية، وتكاليف كل 
بنود الباب االول كي تضعونها في 
امليزانية؟ 118 دينارا لتطوير جزيرة 
فيلكا باعتماد تكميلي ملاذا ال توضع 
في امليزانية لذلك ال ميكن ان اقبل بأن 
اصوت على خطة ال ميكن ان تكون 

بها تفاصيل لبنود الباب االول.
خال����د الع����دوة: تق����اس الدول 
بخدماتها االسكانية أو الصحية او 
التعليمية واعتقد ان هذه اخلطة لم 
السابقة،  الرئيسية  النقاط  تالمس 
فهل هي ستنسجم مع طلباتنا فيما 
املدن االسكانية، وهي حبر  يخص 
على ورق ونتمن����ى ان تترجم الى 

واقع عملي.
ه����ل لديكم ب����وادر امل في حل 
املش����اكل االس����كانية والصحي����ة 

والتعليمية والتوظيف؟
وعل����ى االقل نتمن����ى من وزير 

الجسار: لوال دعم الرجال لما وصلت النساء للمجلس ونحن لم نظلم المرأة في اللجنة

الراش�د: البعض يري�د إيصال رس�الة للناس »ال تصوت�وا للمرأة ف�ي االنتخابات«

هايف: نحن ضد الحقوق السياس�ية للمرأة واألخطر ال�زّج بها للخروج من المنزل

الحرب�ش: هن�اك مخالفة صريح�ة على القان�ون رفعت م�ن قبل لجن�ة المرأة
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البقية ص9

عاشور: قانون دعم العمالة يعطي المرأة حوالي 400 دينار فلماذا ال يصدر بتشريع؟
العدوة: قانون الحقوق المدنية حول قضية التقاعد أصاب المرأة الكويتية في مقتل

المؤشرات التنموية المستهدفة للخطة السنوية 2011/2010
2010/20092011/2010البيان

5.78.2معدل النمو السنوي للناجت احمللي
11.812.7معدل النمو السنوي للناجت احمللي غير النفطي

6.172.87.722.6قيمة االستثمارات اإلجمالية )مليون د.ك(
4.2285.008.6إجمالي االستثمارات احلكومية

1.989.82.212.2نفطية
2.294.52.796.4غير النفطية

1.944.82.714.0إجمالي استثمارات القطاع اخلاص
34.233.1نصيب القطاع النفطي في الناجت احمللي االجمالي

65.866.9نصيب القطاع غير النفطي في الناجت احمللي االجمالي
57.155.0نصيب القطاع اخلاص في الناجت احمللي االجمالي غير النفطي

45.949.3نصيب القطاع اخلاص في اجمالي االستثمار غير النفطي
19.719.8متوسط نسبة االستثمارات للناجت احمللي االجمالي

6.27.3متوسط نسبة استثمار القطاع اخلاص للناجت احمللي االجمالي
18.512.8متوسط نسبة استثمار القطاع العام للناجت احمللي االجمالي

71.678.3نصيب ايرادات النفط في اجمالي االيرادات احلكومية



د.معصومة املبارك ود.اسيل العوضي على منصة املقرر اثناء مناقشة قانون املرأة صالح عاشورالشيخ احمد العبد اهلل ود.فاضل صفر واحمد الهارون ود.بدر الشريعان وم.ناجي العبدالهادي ويبدو عادل الصرعاوي خالل جلسة امس
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مجلس األمة

بدقائق يخص 35 كادرا مبئات املاليني 
واآلن تقولون ان هناك كلفة لالقتراح. 
فإن دعم العمالة يعطي املرأة حوالي 
400 دينار وهي جالس����ة في املنزل 
دون وجه حق، فلماذا ال يكون هذا 
األمر من خالل تشريع واضح بواقع 

مكافأة 250 دينارا.
االخوات خالفن حتى االقتراحات 

التي قدمناها على قضية التقاعد.
عب����داهلل الرومي: االخوات قمن 
بعمل جيد ومتقن، والكويت بعيدة كل 
البعد عما يطرح هنا، وارجع يا مسلم 
الى استجواب شرار امام تشريعات 
وقوانني، وما في دولة تسوي قوانني 
جلهات فلماذا نختلف ونأتي بها في 
قوانني، ملاذا ه����ذا اخلالف؟ إذا كنا 
نبحث عن معاجلة فلماذا ال نضعها 

في قوانني؟
مس����لم الب����راك: )نظ����ام( هذه 
اخلصومة من عبداهلل الرومي الذي 
احبه، فستس����حبها واال فس����أقول 
كالما يزعجك، لكن ال نقول انت وال 
غيرك واقول وينك عن مصروفات 
الرئي����س ومواقف أخرى، من حقي 

أتدخل وأتدخل.
عبداهلل الرومي: أنا كنت موافقا 
عل����ى االقتراح بش����أن مصروفات 
انس����حب مثلما فعل  الرئيس ولم 
البعض ولي موق����ف واحد وليس 

مواقف.
د.حسن جوهر: يجب ان نحفظ 
للمرأة مكانته����ا وكرامتها في أكثر 
من بعد وأكثر م����ن قوانني ويجب 
اال جنعل هذا اخلالف يضيع علينا 

ثمرة عمل املرأة.
يدفع الثمن م����ن يظلم وتنتهك 
حقوق����ه في هذا املجل����س مببادرة 
ومبباركة حقوقية خاصة في التقاعد 

املبكر واعادتها الى نقطة الصفر.
نفتخر باننا وصلنا الى املجلس 
ومن رحم كل شرائح املجتمع املرأة 
وغيرها وال خير فينا إذا لم نتصد 
حلقوق املرأة الكل يدري أن التعيني 
الوهمي ضحيته هي املرأة الكويتية 

وعقود العمل املزورة والوهمية.

اعتراف الئحي

فيصل املس����لم: اعتراضنا كان 
الئحيا أما ع����ن القوانني فنحن من 
قدمنا وهناك نقد مشروع حول آلية 
العمل، فلماذا لم تس����تدعوا مقدمي 
االقتراحات لسماع وجهة نظرهم؟ 
ملاذا خلقتم صراعا من ناحيتكم؟ ما 
أحد يصادر دور احد ومع القوانني 
التي قدمناها نحن دعونا إلى احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة نعم نحن 
عند مواقفنا الرافضة لترشيح املرأة 

لكن نادينا بحقوقها املدنية.
الصياغة الفنية فيها مشكلة فنية 
كبيرة جدا، وهناك تعديالت قدمت 
من قبل االخ����وات على مواد قائمة 
اصال ومعدلة، التقرير الرابع عشر 
نخالفكم فيه للعظم بالنسبة لرفع 
س����ن التقاعد للمرأة، ومنع اعطاء 
ربة البيت مكافأة، اقتراحاتكم هي 

ضرب للمرأة.
خالد العدوة: املرأة تعيش اليوم 
مأسورة لبعض األفكار التي تخرجها 
عن رس����التها املنوطة بها. وأفرغن 
القوانني من محتواها وضربن املرأة 
في مقتل، خاصة بالنسبة للتقاعد 

املبكر.
املف����روض أال يس����تكثروا على 
امل����رأة أن تظل من����ذ نعومة أظفار 
أطفالها تربيهم على مبادئ اإلسالم 
واحلداثة وآملني أن النخب من النساء 
هن الالتي يتكلمن عن املرأة ولكن 
الفئة املتوسطة هي التي تئن من قلة 
النساء يذهنب  احلاجة والكثير من 
إلى بيت الزكاة والشريحة الكبيرة 
من النساء،  ويجب ان يتحملن النقد 
املرأة  أنتم ظلمتم  البناء بشجاعة، 
ظلما كبيرا النساء لهن احلق في ثروة 
البلد ومع ذلك تهان كرامتها ويطلب 

منها أن تبصم صباحا ومساء.
حسني مزيد: هذا القانون وعنوانه 
ادعاء كاذب وأكبر دليل على تكتيك 
سياسي لتقدمي هذا القانون املعوق 
وهذا أكبر دلي����ل على ضرب املرأة 

من املرأة.
كن����ا ضد هذا احلق السياس����ي 
لقناعاتنا واليوم االستقرار األسري 

يحتاج إليها كربة منزل وكأم.
امل����رأة تنافس  يجب أال جنعل 
الرجل في العم����ل ونحن كأعضاء 
املجلس نضر باملرأة واألسرة ويجب 
على احلكومة ان تقف معنا في هذا 
املوقف لكننا اليوم نثقل على املرأة 
فيما يخ����ص برات����ب التقاعد فهذا 

البد ان يك����ون منظورنا اجتماعيا 
بحتا، والبد من حتقيق التوازن بني 

مصلحة األمة ومصلحة املرأة.
عدنان املطوع: يجب عدم وضع 
القوانني ومن ثم نخترقها ونسيء 
استخدامها خصوصا في شأن املرأة 
وملزمون بإيجاد حلول لقضايا املرأة. 
املجتمع الكويتي بحاجة الى املرأة 
العاملة خصوصا بالرعاية االجتماعية 
والتدريس، ونشكر أعضاء اللجنة 
على اجله����د املبذول والبد أال نضع 

مشجعات لالنفصال والطالق.
عدنان عبدالصمد: قضية متفق 
عليها من جميع االخوان ولكن مع 
األس����ف نتيجة لبع����ض املزايدات 
الفكرية نضيع حقوق  واملنطلقات 
املرأة. أشكر االخوان في جلنة املرأة 

وأشكر كل من تقدم باقتراحات.
املرأة كالرجل اذا أعطينا للرجل 

حقا فالبد ان نعطي مثله للمرأة.
ويجب اخراج القانون بالصورة 

الالئقة ونعطي كل ذي حق حقه.
مسلم البراك: قضية الكلفة املالية 
يجب أال نتحدث فيها ويجب ان نصل 
الى أكبر توافق نيابي ممكن في إقرار 
القانون من أجل ايصال رسالة الى 
احلكومة اذا قررت ان ترد القانون.

املرأة الكويتية، السيما املطلقة 
الى أوضاع سيئة وتشعر  وصلت 
بالقهر واملرارة ألنها ابنة من أبناء 

هذا البلد.
األم مهمة ودورها مهم جدا فمن 
يقود البلد اليوم من قام بتربيتهم؟ 
ولذل����ك نحن نصر عل����ى ان تقدم 
للمرأة مكافأة شهرية. واذا أوصلنا 
رسالة بالتصويت عليه ب� 44 نائبا 
س����يمر هذا القانون. ملاذا اإلصرار 
على شهرين براتب ملاذا ال جنعلها 
4 أشهر لرعاية أمومة براتب كامل؟ 
نحن أمام فرصة تاريخية إلنصاف 

املرأة وحقوقها.
صالح املال: ما يحدث في القاعة 
أن كل طرح مناقشة ألي قانون يتم 
تسييسه، وأنا داعم لهذا التقرير فيما 
عدا موضوع الكوتا، اما عدا ذلك فأنا 
داعم له، وعندما يكون هناك بصيص 
من األمل نضع العصا في الدوالب، 
فهناك شرائح جديدة لم تكن موجودة 

في القانون أدخلتها االخوات.
الدولة تصرف عل����ى املرأة من 
احلضانة الى اجلامعة، ثم يطالبها 
النواب بأن جتلس ف����ي البيت، أال 

يعتبر ذلك إهدارا للمال العام؟!
محمد هايف: أؤكد ان األصل في 
املرأة هو اجللوس في البيت والشرع 
فجعل صالة املرأة في بيتها أفضل من 
املسجد، وكثرت النداءات في واجب 
الرجل الش����رعي ونحن نقول أين 

واجب املرأة الشرعي؟
صالح املال: عندكم عداء مستحكم 
للمرأة، و»يحوشكم حمى« اذا صارت 
املرأة في مناصب قيادية، وتعتبرونها 

إجحاف للمرأة وظلم لها ولن نحقق 
االستقرار األسري.

وهناك تزوير بالتقرير س أعطي 
لألخوات الدليل.

حسني احلريتي: يبدو ان هناك 
هجوما على املرأة العاملة او النائبة 
في املجلس، النقاش الذي يتم ليس 
في املضمون وامنا في الشكل، هل 

هو تقرير أم عدة تقارير؟
امتثاال  للم����رأة  يجب ان نعمل 
للدس����تور القائ����ل ب����أن الن����اس 

سواسية.
أرى أن تقاع����د امل����رأة يجب أال 
يتجاوز 15 سنة للقضاء على البطالة 
ولتستكمل خدمتها لرعاية االسرة.

فالح الصواغ: القانون قدم الى 
املجلس غير كامل، وتعطيل  القانون 
س����نة أو أكثر غي����ر مقبول. بعض 
الشركات تأخذ جزءا من دعم العمالة 
على حساب املرأة من خالل الوظائف 
الوهمية وأصبحت تأخذ 200 دينار 

وتترك 50 دينارا.
إن رب����ة البيت له����ا دور كبير 
ولكنها غير مجبورة على التقاعد، 
وقدم القانون »باالختيار« فلتعمل 
اذا كانت ظروفها االجتماعية تسمح 

لها بذلك.
د.روال دش����تي: نحن لسنا فقط 
لم ننصف املرأة بل أنصفنا املجتمع 
الكويتي، وقضايا املرأة ال يزايد أحد 
علينا وال أحد يقول إننا ال نش����عر 
باملطلق����ة او األرملة. خلونا نتكلم 

بالقضايا الرئيسية.
نحن أدخلنا تعديالت رائعة على 
قوانني السكن واحلضانة والتأمينات 
االجتماعية، نحن ننظر للمرأة املطلقة 
واألرملة واملتزوجة وغير املتزوجة 

وأتينا بفكر ملصلحة النساء.
نح����ن راعين����ا امل����رأة العاملة 
الدولة  وألزمنا جميع مؤسس����ات 
أبناءها،  إنشاء حضانات كي تربي 
ه����ل املطلوب ان تكاف����أ املرأة التي 
اختارت اجللوس بالبيت؟ لم مننع 
احدا من احلض����ور إلى اجتماعات 
اللجنة سواء مقدمو االقتراحات او 
غيرهم، لم نستدع أحدا واملرأة جنحت 

لم يدرج في هذه اجللس����ة فأرجو 
احضاره للتصويت عليه.

أسباب الرفض غير مقنعة ألن 
املرأة التي ال تعمل يجب على الدولة 
صرف ه����ذا املبلغ وتريد ان تتفرغ 
لتربية األوالد واتاحة الفرصة للرجال 

للحصول على وظائفهم.
جمعان احلربش: )نظام( استبعاد 
املتعلقة بالتعريفات سيقعد  املادة 
امل����رأة مكانها في القط����اع النفطي 

واألهلي.
س����لوى اجلس����ار: االجتماعات 
املطول����ة لم تظلم امل����رأة الكويتية 
وحرصن����ا عل����ى أال نخ����رج ع����ن 
مرتكزات اساس����ية وهناك كلمات 
قاتل����ة خرجت من الن����واب امتدادا 
حملاوالتهم املتكررة في محاربة املرأة، 
تركوا 38 مادة واشتغلوا فقط فقط 
مادتني هل نضحي بأمومتنا مقابل 

250 دينارا.
كلنا من اس����ر فاضلة وتعرف 
الدين بكل حذافيره وزوجات فاضالت 
واخوات فاضالت، القيادات النسائية 
اإلسالمية لم تصوت للنساء، امتنى 
بكل رحابة صدر ان نس����مع آراءكم 
ملناقشتكم بكل رحابة صدر ولوال 

دعم الرجال ملا وصل النساء.
محمد هايف: نحن ضد احلقوق 
السياسية للمرأة، واالخطر زج املرأة 
بأي طريقة الى اخلروج من املنزل، 
ومحاولة تصوير املرأة التي جتلس 

في كل شيء.
د.فيصل املس����لم: وفق الالئحة 
يج����ب اس����تدعاء الن����واب مقدمي 
االقتراح����ات وال يزايد علينا، هذه 
تقال لك عش����ر مرات نريد االجناز 

لكن البعض عنده عقدة.
د.روال دشتي: كل جلنة ترتئي 
كيفية التعامل مع املواضيع املدرجة 
اعماله����ا، وموضوع  على ج����دول 
التأمين����ات هو موضوع فني بحت 
يحتاج إلى دراسة، وكذلك موضوع 
امل����رأة، وقد درس����نا كل  اس����كان 
االقتراحات حت����ى احملفظة املقدمة 

من الزمالء.
معصومة املبارك: امتنى أال يكون 
الكويتية،  املرأة  التجاذب ضحيته 
وال نشكك في النوايا ولكن نسعى 
الى إفادة امل����رأة والتقرير يتضمن 
40 تعديال مبثابة 40 مكسبا للمرأة 
فلماذا نقف عند مادة واحدة 39 مادة 
ترفع الظلم عن املرأة بجميع شرائحها 
ونبتعد عن االتهامات ألن اخلاسر 

األوحد هو املرأة الكويتية.
أسيل العوضي: كنت اتوقع اليوم 
ونسمع كلمة اهلل يعطيكم الف عافية 
على اجلهد املبذول في اخراج قانون 
وضعناه في االدراج 7 سنوات لكن 
هناك البعض يتمترس حول حجج 

واهية وضعيفة.
اتهمت املرأة بأنها مارست تكتيكا 
سياسيا ملناقشة التقرير اليوم. ال، 

في البي����ت وكأنها ارتكبت جرمية، 
فهل نطالب بدراسة للبطالة املقنعة 

للنساء؟
وم����ن اخلط����ورة الوقوف ضد 
احلق����وق االجتماعية والش����رعية 
للمرأة والتقاعد املبكر ومنح املرأة 
250 دينارا هما اهم مادتني وجوهر 

القانون.
أنا مع فصل  عادل الصرعاوي: 
التقارير كما هو موجود اليوم في 
اجللسة، هناك قوانني مهمة، ولكن 
لم تأتنا أي تكلفة مالية لها وهناك 
45 ألف مطلقة، فما انعكاس ذلك على 
الطلبات االسكانية؟ و11 ألف متزوجة 
من غير كويتي وانعكاسات ذلك على 

بدل االيجار والرعاية السكنية؟
وزارة التربي����ة ال متن����ع قبول 
الكويتي  الكويتية وأبن����اء  أبن����اء 
فأين التكلفة؟ وبالنسبة الى اقامة 
األجانب والتقاعد املبكر البد ان نسير 
مباشرة الى إعطاء احلق في التقاعد 
من اآلن، واملب����دأ ال أحد يزايد على 
اآلخ����ر، ولكن البد ان نعرف الكلفة 

املالية للقانون.

تقارير منفصلة

أحمد السعدون: البد ان تأتي هذه 
التقاري����ر منفصلة، وهناك جوانب 
موضوعية أوال واملرأة املطلقة تعامل 
معامل����ة الكويتية وعدل ألن يكون 

الطالق بائنا.
التقارير  وهذا اإلجراء بفض����ل 
ضّيع اجله����د الكبير ال����ذي بذلته 
اللجنة والبد من توضيح ان املرأة 
املستحقة للرعاية السكنية هي ربة 
األسرة، فكيف متنح املرأة احلق في 
ان تغتصب حق رب األس����رة فيما 

يتعلق بالرعاية السكنية؟
والنص املتعل����ق بعدم امكانية 
التص����رف في البيت في حالة وفاة 
رب األس����رة اال بعد بل����وغ األوالد 
س����ن الرش����د، هو أمر فيه مخالفة 

دستورية.
خالد السلطان: هذا القانون ينبع 
من توجه فكري وسياس����ي وليس 
مبنهج علمي بحت، فعلى أي أساس 
مبدأ الكوتا 30% في املناصب القيادية؟ 

نحن ال منارس هذا الشيء، وبكل امانة 
»كل من يرى الناس بعني طبعه«.

هناك هج����وم الذع على مادتني 
فق����ط وهل 38 مادة لم حتافظ على 

املرأة؟
هل يعقل ان امرأة تشتري شنطة 
بثالثة آالف دينار اعطيها منحة من 
األجيال القادمة؟ هل هذا منطق؟ اين 
الش����رع الذي يتغنون به اذا خلينا 
املرأة تصرف على الرجل هذا عيب 

علينا.
املرأة احملتاجة تأخذ نصيبها من 
قانون املساعدات العامة وال يجوز 
تعميم املنح على القانون، وال يجوز 
التملص من جهة الرجل في االنفاق 

على األسرة.
فيصل املسلم: هناك مقترحات 
نواب والدكتورة اسيل تقول عليها 
عيب وشرعا الدولة ملزمة بالصرف 

على مواطنيها.
أسيل العوضي: خلف هذه الدعوة 
دع����وة مبطنة حلرم����ان املرأة من 

التعليم وجلوسها بالبيت.
جمعان احلربش: الدولة مسؤولة 
عن املرأة والرجل ومن واجبنا ان نقدم 
اقتراحات ملزمة لتتحمل مسؤولياتها 

جتاه مواطنيها.
س����عدون حماد: االقتراح مبنح 
رب����ة املن����زل مكافأة ش����هرية 250 
دينارا االخ����وات لم يقمن بدعوتنا 
الى اللجنة ملناقش����ة االقتراح وهو 

جزءا من األثاث تتركونها في املنزل، 
فأرجو أال نلبس الباطل حقا. وهناك 
منهم من يعتبر املرأة »جنس����ا من 

الدرجة الثانية«.
م����رزوق الغامن: يجب أال يحول 
األمر الى سباق لتسجيل موقف أكثر 
وانا أدعم تقسيم التقارير وإذا وضعنا 
القانون في تقرير واحد فس����يكون 
هناك اعتراض على القانون ككل وال 
نعرف ما هي امليزات املعترض عليها، 
اضافة الى موقف احلكومة الذي لم 

يتضح بعد في هذا الشأن.
محمد احلويلة: هنا لو جوانب 
نقص ف����ي القانون يجب معاجلتها 
من خالل قبول التعديالت النيابية 
السيما املتعلقة بالتقاعد املبكر للمرأة 
وراتب املرأة التي ترغب في رعاية 

أبنائها.
يوسف الزلزلة: يجب رفع الظلم 
عن املرأة بعد ان عانت خالل السنوات 
املاضية، هذا ال يعني ان هذا القانون 
ه����و األفضل وهو األمث����ل وعندما 
نناقشه نصل من خالل التعديالت 

الى قانون كامل متكامل.

قضايا إسكانية

التقرير  العبداله����ادي:  ناجي 
املتعلق بالقضايا اإلسكانية فيه 
مثالب كثيرة ويحتاج الى إعادة 
نظر وهناك تعديالت على اجلوانب 
األخرى في القانون، وعليه نطلب 
التصويت عليه في املداولة األولى 

ونعيده الى اللجنة املالية.
مبارك الوعالن: ضرورة احترام 
كل اآلراء وال نقبل أن نسفه آراء 
زمالئنا ونرفض القول ان تعديالتنا 
تكون »خليك بالبيت« ومنطلقاتنا 
في هذا األمر هو الشريعة اإلسالمية 

ولم نتكلم من بنات أفكارنا.
أس����يل العوضي: أش����كر كل 
االخوان واألخوات واللجنة سيتسع 
صدرها لكل مالحظات النواب وكلنا 
ش����ركاء في نصرة املرأة ونشكر 
مقدمي االقتراحات وإن شاء اهلل 
القرار متروك للمجلس وال تبخلون 

علينا بالنصيحة.
معصومة املبارك: أشكر كل من 
قام بتقدمي مالحظاته، اختلفنا كثيرا 

لكن هذه اجللسة تاريخية.
وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
طلب إبقاء تقارير جلنة املرأة على 
جدول األعمال مع تش����كيل جلنة 
املرأة واإلسكانية  مش����تركة من 
بشأن تقارير الرعاية السكنية على 
ان تلتزم جمي����ع اللجان بتقدمي 
تقاريره����ا في موع����د 2010/6/17 
عل����ى ان تدرج في جلس����ة 6/22 

ملناقشتها.
الهاج����ري: موافقة على إحالة 
اللج����ان املختصة  التقارير حق 
وترفع اجللس����ة، وكانت الساعة 

تشير الى السادسة.

الصرع�اوي: علينا معرفة الكلف�ة المالية لكل قان�ون ويجب إقرار التقاع�د للمرأة من اآلن

المطوع: نح�ن ملزمون بإيجاد حل�ول لقضايا المرأة والمجتمع بحاجة ماس�ة لها

الس�لطان: قانون حقوق المرأة ينبع من توجه فكري وسياس�ي ولي�س بمنهج علمي بحت

المس�لم: البع�ض لدي�ه ُعق�د ونحن نري�د اإلنج�از للم�رأة وال نقب�ل المزايدة

عبدالصمد: حقوق المرأة ستضيع بسبب المزايدات والمنطلقات الفكرية
أسيل: أخرجنا قانون المرأة للوجود بعد مكوثه 7 سنوات في أدراج اللجان
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