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عبدالصمد: »الخدمة المدنية« وافق على 52 كادراً  من أصل 90 
وأوضح عبدالصمد ان اعتمادات 
الباب الثالث لوسائل النقل واملعدات 
والتجهيزات توزع على اخلدمات كما 

يلي:
اخلدم���ات الصحي���ة مببلغ 57.2 
مليون دينار، اخلدمات اإلعالمية مببلغ 
6.7 مليون دين���ار، خدمات الكهرباء 
واملاء مببلغ 12.7 مليون دينار، خدمات 
التكافل االجتماعي مببلغ 2.6 مليون 
دينار، اخلدمات التجارية والصناعية 

مببلغ 0.64 مليون دينار.
واكد عبدالصمد على الدقة في تقدير 
اعتمادات بنود الباب الثالث ألهميتها في 
زيادة التراكمات الرأسمالية باالضافة 
الى الباب الرابع للمشاريع اإلنشائية، 
وأهميتها في حتقيق عمليات التوسع 
واإلحالل واالستبدال لألصول اململوكة 

للدولة.
وأش���ار عبدالصم���د ال���ى بعض 
املالحظات املتك���ررة ومنها التحفظ 
في تقدير سعر برميل النفط عند 43 
دوالرا للبرميل، بينما تزيد االسعار 
الفعلية عن ذلك بكثير واوضحت وزارة 
املالية ان تقديرات االيرادات النفطية 

تعدها وزارة النفط.
واملبالغ���ة في تكلفة انتاج برميل 
النفط وحتميله عناصر كثيرة وطالب 
ديوان احملاس���بة بتحديث دراس���ة 
النفط بهدف  انتاج برمي���ل  تكاليف 
ترشدها وطالب وزارة املالية بإجراء 
الدراسات املالية والفنية عند تقدير 

بنود امليزانية.
ال���ى ظاهرة  واش���ار عبدالصمد 
زيادة املصروفات ف���ي الربع االخير 
من السنة وهي ما تعرف بظاهرة حرق 

امليزانية.
وش���دد على تفعيل دور املراقبني 
املالي���ني وتفعيل الرقابة املس���بقة، 
وتقييم هذه التجربة ودراسة إمكانيات 
زي���ادة صالحياتهم واس���تغاللهم، 
وزيادة احلوافز الالزمة الستقرارهم 
وامكانية تزوي���د اللجنة بتقاريرهم 

ومالحظاتهم.

مليون دين���ار للس���نة 2010/2009 
وبزيادة 104 ماليني دينار وبنس���بة 

زيادة %2.9.
ويقدر االعتم���اد التكميلي مببلغ 
184.2 ملي���ون دينار، وق���د بلغ عدد 
الوظائ���ف املدرجة ف���ي الباب االول 
للسنة 2011/2010 نحو )281366( وظيفة 

موزعة كما يلي:
� 166736 وظيفة كويتي.

68159 وظيفة غير كويتي.
46471 وظيفة عسكرية.

ومت تخصي���ص مبل���غ احتياطي 
ق���دره 58.204 ملي���ون دينار ضمن 
االعتم���اد التكميل���ي الثاني ملواجهة 
اي زيادة ف���ي الصرف نتيجة تنفيذ 
قانون او مرسوم او قرار من مجلس 
الوزراء او مجل���س اخلدمة املدنية، 
ومت تخصيص مبلغ 124 مليون دينار 
التكميلي االول والثاني  في االعتماد 
لتعيني الكويتيني اجلدد، وتخصيص 
2.0 مليون دينار في االعتماد التكميلي 
الثاني لتعيني غير الكويتيني للوظائف 

الفنية والنادرة.
وبني عبدالصمد ان تقديرات الباب 
الثاني واملستلزمات السلعية واخلدمات 
مبش���روع ميزانية السنة 2011/2010 
تبلغ 2938 مليون دينار مقابل 2355 
مليون دينار في ميزانية 2010/2009 
وبزيادة 583 مليون دينار وبنس���بة 

زيادة 24.7% توزيعها كما يلي:
� تقدر مجموعة املستلزمات السلعية 

مببلغ 2396.9 مليون دينار.
� تقدر مجموعة تكاليف اخلدمات 

مببلغ 500.5 مليون دينار.
� االعتم���اد التكميلي مببلغ 40.4 

مليون دينار.
ويوضح اجل���دول التالي توزيع 
اعتمادات الباب الثاني على الوزارات 

واجلهات احلكومية:
وزارة الكهرباء واملاء 2.18 مليون 
دينار وبنس���بة 74%، وزارة الصحة 
العامة 0.275 مليون دينار بنس���بة 
9.3%، وزارة التربية 0.91 مليون دينار 

وضرورة توضيح أسس تقديره حتى 
تسهل عملية املتابعة والرقابة وركز 
عبدالصمد على آلية اتخاذ القرار ومدى 
املدنية  التنسيق بني مجلس اخلدمة 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية وديوان اخلدمة املدنية 
برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس 
املالية املسؤولة عن  الوزراء ووزارة 

اعداد الباب االول للمرتبات.
وبخصوص الكوادر، مت توضيح ان 
مجلس اخلدمة املدنية يقوم بدراسة 90 
كادرا معروضا عليه، ومتت املوافقة على 
52 كادرا والباقي مازال حتت الدراسة، 
ويتم حتديد تكاليف تنفيذ هذه الكوادر 

الحالتها الى وزارة املالية للتنفيذ.
في حني اكد رئي���س اللجنة على 
اهمية ان تكون الدراسة شاملة وعلى 
اسس موضوعية جلميع الكوادر في 
الدولة وتعتمد عل���ى مبادئ العدالة 

واملعايير املوحدة.
وبني عبدالصمد ان تقديرات االيرادات 
للسنة 2010 � 2011 بلغت 9719.3 مليون 
دينار بزيادة مقدارها 1644.8 مليونا عن 
تقديرات السنة 2009 � 2010 والبالغة 
8074.4 مليون دينار وبنسبة زيادة 

20.3% وتوزيعها كما يلي:
� االيرادات النفطية مببلغ 8616.5 

مليون دينار.
� االي���رادات غي���ر النفطية مببلغ 

1102.7 مليون دينار.
ومت تقدير االيرادات النفطية طبقا 

لالسس التالية:
� حصة الكويت في منظمة االوپيك 

2.2 مليون برميل/ يوم.
� سعر البرميل 43 دوالرا/ برميل.
� س����عر الص����رف 292 فلس����ا/ 

دوالر.
� الس���نة املالية 2011/2010 � 365 

يوما.
� خصم تكاليف االنتاج املقدرة مببلغ 

1542.0 مليون دينار.
اللجنة بضرورة مراعاة  وطالبت 
الواقع ومؤش���رات ذات اسس علمية 

وبنسبة 3.1%، وزارة الداخلية 0.56 
مليون دينار بنسبة 1.9%، وزارة اإلعالم 
0.48 مليون دينار بنسبة 0.8%، الديوان 
األميري 0.41 مليون دينار وبنس���بة 
0.14%، باقي اجله���ات 0.235 مليون 

دينار وبنسبة %8.
ولفت عبدالصم���د إلى أن اللجنة 
الحظت ارتفاع تكاليف بند الصيانة 
ال���ى 132.2 مليون دينار في ميزانية 
2011/2010 مقابل 102.3 مليون دينار 
في ميزانية 2010/2009 وبنسبة زيادة 

.%32
وأفادت املالية بأن ذلك يرجع إلى 
التكاليف الالزمة ألجهزة الدفع املسبق 
للكهرباء ومببل���غ 60 مليون دينار، 
وايضا االجهزة الالزمة لوزارة الصحة 

ووزارة الداخلية.
وبحثت اللجنة اسباب زيادة بند 
اإليجارات ال���ى 54 مليون دينار في 
ميزانية 2011/2010 مقابل 43.3 مليون 
دينار في ميزانية 2010/2009 وبنسبة 
زيادة 25% وبررت وزارة املالية هذه 
الزي���ادة بتكاليف اجهزة احلاس���ب 
لل���وزارات واجلهات  الالزم���ة  اآللي 

احلكومية.
وب���ني عبدالصم���د ان تقدي���رات 
الباب الثالث وس���ائل النقل واملعدات 
والتجهيزات للس���نة 2011/2010 تقدر 
مببلغ 225 ملي���ون دينار مقابل 344 
مليون دينار للسنة 2010/2009 وبنقص 
يبلغ 119 مليون دينار وبنسبة انخفاض 

34.5% والباب الثالث موزع كما يلي:
مجموعة وسائل نقل مببلغ 67.8 
مليون دينار، مجموعة املعدات واآلالت 
مببلغ 17.5 ملي���ون دينار، مجموعة 
التجهيزات مببلغ 127.0 مليون دينار، 
االعتماد التكميلي مببلغ 12.6 مليون 
دينار، وأكدت اللجنة على اهمية مراعاة 
الدقة في اعداد تقديرات الباب الثالث 
لوسائل النقل واملعدات والتجهيزات 
وإجراء الدراسات الفنية واملالية وأال 
تزيد عما مت صرفه فعال في السنوات 

األخيرة.

حتى ال ينح���رف احملقق الفعلي عن 
املقدر بنس���ب عالية يفق���د امليزانية 

اهميتها كأداة للرقابة والتقييم.
ثم انتقلت اللجنة الى بحث الباب 
االول للمرتب���ات، وق���ال عبدالصمد 
ان اللجنة الحظ���ت ان تقديرات بند 
الوظائف العامة للكويتيني اكبر من 
الواقع سنويا، حيث يتم اعتماد تلك 
الوظائف عن سنة كاملة في حني ان 
عددا كبيرا من العاملني يترك اخلدمة 
خالل العام اما بالتقاعد او االستقالة او 
الوفاة او النقل او ألي سبب آخر، ويلزم 
خفض تقديرات هذا البند مقابل االعداد 
املقدر لهم ترك اخلدمة خالل السنة، 
لذلك تؤكد اللجنة على عدم استخدام 
وفورات بند وظائف عامة لتعزيز بنود 

املكافآت والعالوات والبدالت.
واف���ادت املالية بأن���ه صدر قرار 
لتنظي���م املكافآت واخلدمات املمتازة 
واالعم���ال االضافية بهدف ترش���يد 
مصروفات هذه البنود ويحدد القرار 
عدد االفراد، وسقف املكافأة والفئات 
واهداف هذه االعمال ومدتها، وطالبت 

اللجنة بتزويدها بهذه القرارات.
وبني عبدالصمد ان تقديرات الباب 
االول للمرتبات للسنة املالية 2011/2010 
تبلغ 3580 مليون دينار مقابل 3476 

الكويتي���ني في الصن���دوق الكويتي 
للتنمية واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية والهيئة العامة لالستثمار، 
وان االستثمار في التنمية البشرية له 
جدوى اقتصادي���ة واجتماعية عالية 

وهدف رئيسي للدولة.
وناقش عبدالصم���د فكرة تعيني 
دي���وان احملاس���بة مكات���ب التدقيق 
اخلارجي للجهات ذات امليزانية املستقلة 
لتحقيق االه���داف املرجوة بحيادية 

وموضوعية.
وأشار الى ظاهرة مضاعفة تكاليف 
املشروعات مثل مبنى البنك املركزي 

ومبنى الهيئة العامة لالستثمار.
وأك���دت اللجنة ض���رورة توفير 
الفني���ة املتخصصة لتقدير  الكوادر 
تكاليف املشروعات، ومعاجلة مشكلة 
تدني معدالت التنفيذ، وكثرة األوامر 

التغييرية.
امكانية نقل  اللجن���ة  وناقش���ت 
اختصاصات جهاز تكنولوجيا املعلومات 
الى وزارة املالية أسوة بالباب الرابع 
للمش���اريع، والباب االول للمرتبات 
لتحقيق هدف توحيد وظائف امليزانية 

في وزارة املالية.
وشددت اللجنة على اهمية االنتقال 
الى ميزانية البرامج واألداء حتى تتسق 
امليزانية مع اخلطة، وضرورة العمل 
على اكتش���اف آليات فني���ة لتطوير 
عمليات اعداد امليزانية العامة للدولة 

والرقابة على تنفيذها.
وتوقفت اللجنة كثيرا أمام امكانيات 
تطوير طريقة اعداد امليزانيات املستقلة 
والتي تعد على أسس جتارية ودراسة 
امكانية عمل تقس���يم منطي مناسب 
لطبيعتها، وان يكون التدقيق الداخلي 
في اجلهات املستقلة يتبع ألعلى سلطة 
أو مجلس االدارة وليس املدير العام 
حتى يتحقق الهدف منها وتأكيدا على 

االستقاللية واملوضوعية.
وش���دد عبدالصمد على ضرورة 
تقليص االعتماد التكميلي على مستوى 
االبواب ألنه يعكس عدم دقة في التقدير، 

كش���ف رئيس جلن���ة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي البرملانية النائب 
عدنان عبدالصمد عن ان احلكومة أبلغت 
اللجن���ة بأن مجل���س اخلدمة املدنية 
وافق على 52 كادرا من اصل 90 كادرا 
معروضا على املجل���س، كما بني ان 
تقديرات الوظائف العامة للكويتيني في 

امليزانية أكبر من احلاجة احلقيقية.
وقال في تصريح صحافي ان اللجنة 
بحثت مشروع امليزانية العامة للدولة 
للس���نة املالية 2011/2010 واستمعت 
الى عرض وزير املالية ملالمح مشروع 
امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
الوزارات  أع���دت  2011/2010، حي���ث 
واالدارات احلكومي���ة ميزانيتها وفقا 
لتوجهات السياسة املالية واالقتصادية 
واالجتماعية التي تضمنها برنامج عمل 
احلكومة واخلطة االمنائية للدولة، وقد 
متثلت أهم القواعد واألسس والتوجهات 

للسنة املالية 2011/2010 في اآلتي:
� االستمرار في تفعيل مبدأ توحيد 
وظائف امليزانية ف���ي وزارة املالية، 
حيث تق���وم وزارة املالية بإعداد كل 

أبواب امليزانية.
� العمل على اعداد ميزانية تنموية 
حتقق متطلبات املواطنني بكل اخلدمات: 
التعلي���م والصحة واألم���ن، وتوفير 
االعتمادات الالزمة لتنفيذ مش���اريع 

البنية االساسية واملرافق العامة.
اعداد تقديرات االيرادات واملصروفات 
باجله���ات احلكومية مب���ا يتفق مع 
القوانني واملراسيم والقرارات الصادرة 

حتى تاريخ اعداد التقديرات.
الهيكل  العم���ل عل���ى اص���الح   �
االقتص���ادي وتنمية االي���رادات غير 

النفطية وتنشيط االقتصاد.
� ترش���يد االنفاق الع���ام وضبط 
املصروفات دون اخالل بقدرة اجلهات 
احلكومية على تنفيذ برامجها وحتقيق 

اهدافها بكفاءة.
وأك���د عبدالصم���د عل���ى تدريب 
الكويتيني وزيادة تعيينهم في اجلهاز 
الفني واالستفادة من جتارب تدريب 

المسلم: الحكومة لم تتقدم بأي مشروع يتعلق بالحقوق المدنية للمرأة
عادل الشنان

النائب فيصل املس���لم  أكد 
على أن ما يحصل اليوم لقانون 
احلقوق املدني���ة واالجتماعية 
للم���رأة عب���ارة ع���ن حتديات 
مصطنعة يضعها البعض أمام 
القانون لعرقلته، مش���يرا الى 
ان القضية فرضت نفسها على 
الساحتني السياسية واالجتماعية 
وانه ش���خصيا عاصرها في 4 
مجالس من���ذ 2003 حيث قدم 
مع زمالئ���ه النواب القوانني أو 
االقتراحات سواء بصورة متفرقة 
أو بصورة القانون الكامل للحقوق 
االجتماعية واملدنية للمرأة. جاء 
ذلك في ن���دوة »قانون حقوق 
املرأة ف���رص واعدة وحتديات 
مصطنعة« نظمت في ديوانية 

الرشيد مساء أمس األول.
وأشار املس���لم إلى أن هناك 
كثي���را ممن يع���ادون القانون 
ولكل منهم س���بب خاص فيه، 
فقد يختلفون فكريا وسياسيا 
واجتماعيا ولكنهم يتفقون على 
قضية احلرمان، وذلك من زاوية 
تنوع اخلص���وم مع االختالف 
في هدف التأجي���ل أو قتل هذا 

املوضوع.
وأكد أن قضية قانون احلقوق 
االجتماعية واملدنية للمرأة قد 
حس���مت بعدما تقدم املجلس 
وبإصرار به���ذا القانون حيث 
مت إدخال���ه ضمن جدول جلنة 
األولويات ووضعه من ضمن 
قرار املجلس. وأضاف: بعدما 
تأخر القانون طلبنا استعجاله 
وملا تأخر مرة أخرى بدأنا نتكلم 
بشكل علني إلى ان وصل األمر 
إلى املناقشة، واآلن أرجع األمر 
إلى اللجان املشتركة، الفتا إلى 
ان األهم في ذل���ك إن القانون 
أصبح اليوم استحقاقا وسيتم 

التصويت عليه.
وأوضح املس���لم ان قانون 
املدنية للمرأة أصبح  احلقوق 
محل اهتم���ام من قبل اجلميع 
والدليل على ذلك انه في السابق 
كانت تقدم اقتراحات وقوانني 
تتعلق بتلك احلقوق متفرقة 
عبر بعض النواب اإلسالميني، 

الكويتية.
إل���ى إقرار  ودعا الرش���يد 
القان���ون خاصة انه بني على 
فلسفة معينة تقوم على أساس 
موازن���ة أدوار املرأة وعطائها 
التنموي كمواطنة مشاركة في 
بناء وطنه���ا وبني أدوارها في 
املنزل كمربي���ة رجال وأجيال 
وهي معادل���ة صعبة في زمن 
صعب، السيما ان القانون كانت 
به معاجل���ات لبعض أوضاع 
املرأة ومن تلك املعاجلات مبدأ 
الكويتي���ة للعالوة  تقاض���ي 
االجتماعية وعالوة األبناء إذا 
كان الزوج ال يتقاضاها، وكفالة 
احلق الس���كني للمتزوجة من 
غير كويت���ي، وإعط���اء غير 
املتزوجة لب���دل اإليجار التي 
ليس لها ولي شرعي، واقتراح 
الدولة نفقات اخلدمات  حتمل 
الصحي���ة والتعليمية ألبناء 
املتزوجة من غير  الكويتي���ة 
كويتي، باإلضافة إلى أن تؤول 
ملكية السكن ألبناء الكويتية 

أسوة باخلليجيني.
وشدد الرشيد على ان تؤخذ 
املقترح���ات الداعية إلى إيجاد 
الكويتية  الراحة للمرأة  سبل 
محمل اجلد خصوصا مقترح 
اإلجازة اخلاصة لرعاية األسرة 
والعائلة والتي متنح لوجود 
مريض أو مسن أو معاق املرتب 
املرت���ب، وإعطاء  أو نص���ف 
املتفرغة لتربية أوالدها مبلغا 
ال يقل ع���ن 250 دينارا وهي 
املادة اخلالفية والتي تعارضها 
النائبات في مجلس األمة، مبينا 
ان هذا االقتراح يأتي بناء على 
الفلسفة التي تنادي بأن نرفع 

للمرأة سقف االختيار.

الن���واب ليس لعدم  زمالئهن 
املقترح���ات بل  جدوى ه���ذه 
العتقادهن ان البساط سيسحب 
من حتتهن أمام نساء الكويت، 
وبه���ذا التعطيل لقانون املرأة 
تنكش���ف صورتهن احلقيقة 
أمام أهل الكويت ويتضح من 
يتكسب على حساب اآلخر ومن 
يعمل بص���دق ملصلحة املرأة 

اقتراحا  اليوم هناك 23  ولكن 
بقان���ون مقدمة م���ن أعضاء 
مجلس األمة تتعلق باحلقوق 
االجتماعي���ة واملدنية للمرأة، 
ولكن على الرغم من هذا االهتمام 
من اجلميع إال ان هناك بعض 
اليوم »خاشني«  النواب حتى 
انه  رؤوس���هم، ولكني أعتقد 
في املرحلة املقبلة س���تتضح 
آراء وتوجه���ات اجلميع فيما 
يخص احلقوق املدنية للمرأة 
وستنكشف بعض األسماء من 

توجهات مختلفة.
وب���ني ان الغريب في األمر 
هو ان احلكومة لم تتقدم بأي 
مشروع يتعلق باحلقوق املدنية 
للمرأة على الرغم من ادعائها 
الذي  الدس���تور  أنها تطب���ق 
يقضي بإعطاء جميع الشرائح 
في املجتم���ع كل حقوقهم مبا 
فيها امل���رأة، واألدهى من ذلك 
ان احلكوم���ة عارضت بعض 
احلق���وق التي اش���تمل عليها 
املدنية للمرأة  قانون احلقوق 
وصرحت بأنه إذا مت إقرار هذا 

القانون فستعيده.
وقال في ظ���ل االتفاق على 
املناح���ي واحلقوق  كثير من 
ليس هن���اك مبرر واضح لهذا 
االختالف حول قانون حقوق 

امل���رأة، وكان من املفترض ان 
تتوحد اجلهود بعيدا عن التوجه 
الفكري واخلالفات اجلزئية في 
بعض األجزاء، وذلك في ظل ان 
دائرة االتفاق أكبر من االختالف 
وفي ظل شرعية إنصاف هذه 

الشرائح املظلومة.
النائب  من جهته أوض���ح 
العميري  السابق عبداللطيف 
ان أهمي���ة قان���ون احلق���وق 
املدنية للمرأة يكمن في كشفه 
للحقائق واالدعاءات فيما يخص 
املطالبة بحقوق املرأة من قبل 
بعض النواب، وجميعنا يذكر 
قب���ل 5 س���نوات عندما كانت 
هناك مطالبات بإقرار احلقوق 
السياس���ية للمرأة وأنه يجب 
علينا إنصاف املرأة وانها تبوأت 
املناص���ب القيادية في جميع 
دول العالم، وكانوا يدعون أن 
املرأة كانت مظلومة ويريدون 
من إقرار احلقوق السياس���ية 
لها رفع ذلك الظلم، ولكن اليوم 
وبالتجربة س���يتضح من هو 
مع املرأة ومن يستخدم املرأة 
كجسر عبور لتطبيق أفكارهم 

ومبادئهم.
العمي���ري ان قانون  وأكد 
حقوق املرأة املدنية واالجتماعية 
من املواضيع التي حتارب في 

األولى ف���ي تاريخ املجلس لم 
يغير شيئا أو يقدم جديدا فيما 
يخ���ص قانون حق���وق املرأة 
املدنية واالجتماعية، وبالتالي 
البد أن يعرف الناس حقيقتهن 
ليس من منطلقات ش���خصية 
وصراع فكري بل من منطلق 
واق���ع عملي وقوان���ني مقدمة 
واقتراحات، حيث اطلعت على 
جميع اقتراحات النائبات الالتي 
يطالنب بحقوق املرأة ووجدت 
ان هناك 53 مقترحا تقدمن به 
بش���كل جماعي، ليس من بني 
هذه االقتراحات اي مادة تخص 
املرأة إال مادة الس���ماح للمرأة 
باستخراج جواز سفر من دون 

إذن الولي.
وتابع: ولكن عندما ألزمهن 
النواب اإلسالميون بتقدمي تقرير 
حول قانون حقوق املرأة املدنية 
صرحن بأنهن وافقن على تلك 
احلقوق، وهن بذلك وافقن على 
حقوق لم يتقدمن بها فعليا بل 

أجبرن على تقدمي تقرير بها.
الناش���ط  أكد  من جانب���ه 
الرشيد  السياسي محمد حمد 
ان من يح���اول تعطيل قانون 
احلقوق االجتماعية واملدنية 
للمرأة هم األعضاء النساء في 
مجلس األمة وبدعم حكومي، 

هذا املجلس خاصة أولئك الذين 
كانوا يطالبون بإقرار احلقوق 
السياسية لها، وليس هناك شك 
في ان مجلس 2008 لم يرغبوا 
في استمراره ألنه كان يحتوي 
على أغلبية محافظة وهذا األمر 
يقلقهم، فقاموا بافتعال األزمات، 
ما أدى إلى حله ولو أعطي هذا 
املجلس الفرصة الكافية حلقق 
الكثير من اإلجنازات للشعب 
الكويتي، مس���تغربا من تبدل 
توجهات احلكومة بحيث كانت 
في مجلس 2008 ترفض مواجهة 
االستجوابات وتصفها بأنها أداة 
تأزمي في حني أنها في املجلس 

احلالي تواجهها.
وأوضح أنه في مجلس 2008 
كانت هناك الكثير من اإلجنازات 
حيث مت تقدمي الكثير من قوانني 
مبشاريع عن طريق 25 عضوا، 
مش���يرا إلى أن غالبية هؤالء 
األعضاء كانوا من اإلسالميني 
واحملافظني، في حني لم يتقدم 
أحد من النواب الذين يتاجرون 
بقضايا املرأة وال يريدون سوى 
حقوق املرأة السياسية واحلرية 
واالنفت���اح كما هو احلال لدى 

الغرب.
وأش���ار إلى أن وجود أربع 
نائبات في مجلس 2009 للمرة 

بذريعة انه يحتوي على كلفة 
مالية عالية على املال في حني 
أن هذا الكالم عار عن الصحة.

وبني ان جلن���ة املرأة ومع 
األس���ف تعمل على التكس���ب 
السياس���ي من خالل تيس���ير 
اللجنة وفق  العمل داخل  دفة 
األه���واء واملصال���ح الضيقة، 
وأن عدم قبوله���ن ملقترحات 

لجنة الحسابات ناقشت الميزانية العامة للدولة حيث قدرت اإليرادات بمبلغ 9.7 مليارات دينار

خالل ندوة »قانون حقوق المرأة فرص واعدة وتحديات مصطنعة« نظمت في ديوانية الرشيد مساء أمس األول 
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