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يقيم النائب السابق أحمد الري ندوة بعنوان 8
»تقييم أداء مجلس األمة بعد س���نة من الفصل 
التشريعي احلالي« يش���ارك فيها نائب رئيس 
مجلس األمة عبداهلل الروم���ي ورئيس اللجنة 
املالية د.يوس���ف الزلزلة وذلك بديوانه مبنطقة 
الدسمة في الساعة الثامنة من مساء يوم األحد 

املقبل.

تقييم أداء مجلس األمة عند الري األحد المقبل
استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه ظهر امس مدير افريقيا الشمالية 
والشرق األوسط في وزارة الشؤون اخلارجية 
واألوروبية الفرنسية باتريس باولي والوفد 
املراف����ق له.جرت خالل هذا اللقاء مناقش����ة 
القضايا ذات االهتمام املشترك وسبل تطويرها 
خصوصا تلك املتعلقة بالقضية الفلسطينية 

الفرنس����ي حي����ال ه����ذا املوضوع  والدور 
والتطورات السياسية داخل منطقة الشرق 
األوسط، حضر اللقاء كل من النائب مرزوق 
الغامن والنائب علي الراشد.كما بعث الرئيس 
اخلرافي ببرقي����ة تهنئة الى رئيس مجلس 
النواب في لوكس����مبورغ لورينت موسار، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالده.

الخرافي استقبل »مدير أفريقيا والشرق األوسط« في الخارجية الفرنسية

المجلس شهد خالفاً نيابياً أكثر من مرة اضطر معه الرئيس لرفع الجلسة مرتين لحفظ النظام

عدم توافر النصاب أضاع مناقشة قوانين »البدون« و»المرأة«
سامح عبدالحفيظ

رفع رئيس مجلس االمة جاس��م اخلرافي جلس��ة املجلس 
التكميلي��ة العادي��ة امس نهائي��ا لعدم تواف��ر النصاب الالزم 
الستمرارها  بعد ان رفعها مرتني قبل ذلك لضبط النظام داخل 
القاعة.ورفع اخلرافي اجللس��ة للمرة االولى مدة ربع س��اعة 
»لضب��ط النظام داخل القاعة« إثر مش��ادة كالمية بني النائبني 
صالح عاش��ور ومحم��د هايف.وانتهى املجلس بع��د انعقاد 
اجللسة من مناقش��ة بند كشف االوراق والرسائل الواردة اال 
ان عدم توافر النصاب داخل القاعة حني االنتهاء من هذا البند 

حال دون مناقشة عدد من البنود املدرجة على جدول االعمال 
»والتي حتتاج الى مناقشة وتصويت إلقرارها«.

واضط��ر اخلرافي إث��ر ذلك الى االنتقال الى بند االس��ئلة 
متج��اوزا البن��ود التي تلي بند الرس��ائل وه��و االجراء الذي 
اعترض عليه النائب د.فيصل املس��لم وحدا بالرئيس بعده الى 
رفع اجللسة للمرة الثانية مدة ربع ساعة »لضبط النظام داخل 
القاعة« ايضا.وحال عدم توافر النصاب بعد عقد اجللسة للمرة 
الثانية دون استمرارها حيث اعلن الرئيس اخلرافي عن رفعها 

نهائيا الى االسبوع املقبل. وفيما يلي التفاصيل :

الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي ود.محمد البصيري وخالد العدوة ومسلم البراك على املنصة   )متين غوزال( علي الدقباسي وشعيب املويزري ومبارك الوعالن اثناء دخولهم القاعة

 أحمد السعدون ومسلم البراك ود.حسن جوهر وعبدالرحمن العنجري وناجي العبدالهادي ومرزوق الغامن يتحدثون عن متديد دور االنعقاد

د.روال دشتي وعبدالرحمن العنجري جانب من جلسة أمس د.حمد العفاسي ود.يوسف الزلزلة في بداية اجللسة

افتت����ح رئيس مجل����س األمة 
جاس����م اخلرافي اجللسة العلنية 
العادية بعد ان كان قد رفعها ملدة 
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب 
وتال األمني العام أس����ماء النواب 
احلاضرين والغائبني من دون عذر 

أو إخطار.
الرئيس اخلرافي: هل يصادق 
املجلس على املضبطة؟ )موافقة(

احلربش: أطالب مبناقشة قوانني 
حقوق املرأة وجترمي التعامل مع 

الكيان الصهيوني.
البراك: قدمت اقتراحا بالتصويت 
عل����ى رد قانون إس����قاط الفوائد 

والقروض.
الرس����ائل  بع����د  اخلراف����ي: 

الواردة.
األخ  يج����وز  م����ا  الب����راك:  

الرئيسي.

كشف الرسائل الواردة

فيص����ل املس����لم: وردت م����ن 
الرسائل رسالة من رئيسة جلنة 
املرأة بأنه ال توجد تعديالت على 
قانون املرأة واذكرها بأننا قدمنا 

تعديالت عليها.
جمعان احلربش: جهزت طلبا 
اليوم لبحث رواتب رجال الشرطة 
ولكن متت الزيادة الى 85 – %100 
خاصة ان القطاعات العس����كرية 
أصبحت طاردة واملفارقة التي يجب 
دراستها هي الزيادات في الكوادر 
وعند التقاعد تنخفض الى النصف 

اال ان هناك تصريحات من وزارة 
الداخلية ب����أن 2011 هو آخر عام 

لهذه املشكلة.
سعدون حماد: الرسالة األولى 
التي تخص بحث أوضاع املدنيني 
في القطاع العس����كري أوال نشكر 
الدفاع األعلى على زيادة  مجلس 
البدالت ونطالب  العسكريني من 
باالس����تعجال بأن تص����رف هذه 
الزيادة خالل الفترة احلالية واعادة 
صرف بدل اخلطر، للعسكريني في 
الدفاع، واملساواة في عملية العالج 
للعس����كريني في الدفاع واحلرس 

الوطني من املتقاعدين.
قدمنا مقترحات بصرف رواتب 
للمرأة التي ال تعمل مبنحها 350 
دينارا ولكن مت جتاهله في جلنة 
املرأة ولن نقبل منكم أي تقرير إال إذا 

متت املوافقة على هذا املقترح.
النائب حماد  العوضي:  أسيل 
اقتراحات  اللجن����ة بتجاهل  اتهم 
النواب وهذا غير صحيح وانتهت 
اللجنة الى رفض املقترح واللجنة 
متل����ك خيار الرف����ض أو القبول، 
اللجان  النواب ال يقرأون تقارير 
الذي  التصويت هو  النهاية  وفي 

يحسم.
سعدون حماد: التقرير لم يكن 
موجودا، والرسالة واضحة بأنه لن 
تصلنا أي مقترحات وهذا الكالم 
غير صحيح، املقترح كان موجودا 
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ويجب زيادة سقف الراتب التقاعدي 
وعندما حتسن احلكومة نقول لها 
أحسنت ويجب عليها احالته الى 

مجلس الوزراء لتنفيذه.
هناك 1200 مدني حملة شهادة 
الدكتوراه في وزارة الدفاع من دون 
امتي����ازات وألغيت عنهم 7 بدالت 
وصلت الى 400 دينار لذلك نطالب 
الوزير بالتعاون معنا في الصيف 
ملعاجلة هذا الوضع بعد تفويض 

اللجنة.
صالح عاشور: قانون احلقوق 

املدنية واالجتماعية للمرأة، املشكلة 
احلقيقية التي واجهتها اللجنة هي 
تفكيك القانون الى 8 قوانني حتى 
أصبح ال يوجد قان����ون متكامل، 
وكان يفترض عل����ى األخوات ان 
يقدمن رأي احلكومة والتأمينات 
حول القضايا التي تتعلق بالتقاعد 
للمرأة وهذا نقص من اللجنة انهم 

لم يقدموا لنا تقريرا متكامال.
أتعج����ب من جلن����ة الظواهر 
عندما تهتم بقضايا التفكك األسري 
وفي الوقت نفسه يصرح رئيس 

اللجنة ويص����ف عقائد اآلخرين 
باملنحرفة واقول عقائدنا ليست 
منحرفة بل عقائد رئيس اللجنة 
هي املنحرفة هل أحد يتقبل بهذا 
الشيء؟ هل أحد يقبل بأن تتسبب 
املناهج الدراسية في شرخ الوحدة 
الوطنية؟ والسبب هذه التصريحات 
املنحرفة م����ن قبل رئيس اللجنة 
وهذا التوجه الذي يوصف عقائد 
اآلخري����ن بأنها منحرفة مرفوض 

جملة وتفصيال.
أسيل العوضي: الرسالة الواردة 

باسم رئيسة اللجنة املشتركة بني 
املالية واملرأة والتزمت جلنة املرأة 
ب� 4 اجتماعات، واملالية واعضاؤها 
لم حتضروا، وحرصت اللجنة على 
تقدمي منوذج للتشريع الصحيح 
فجزأنا القانون ول����م نفرغه من 
محتواه، ولدينا 5 تقارير جاهزة 
أما التقري����ران اآلخران املتعلقان 
بالصندوق اإلس����كاني والتقاعد 

فليس للجنة املرأة دخل فيهما.
محمد هايف: النائب عاش����ور 
دخل في موضوع آخر وهو املناهج 

ومعروف من بدأ بالتش����كيك في 
هذه العقيدة، ومن حق أي مواطن 
الدفاع عن عقيدته ومن حق واضعي 
االس����ئلة ان يس����ألوا الطلبة عن 
الدفاع  الطبيعي  عقيدتهم وم����ن 
عن صحابة النبي ژ ولم نشكك 
في طائفة معينة أو عقيدة معينة، 
وعندما حتدثنا عن موضوع القبور 
وهي عقيدة متأصلة وال يدعى أحد 
غير اهلل والسؤال املوجه للطلبة 
كان يقول »مب تنصح من يس����ب 

الصحابة؟«.

عادل الصرعاوي: أحتدث عن 
قضية املخدرات ويجب تس����ليط 
الضوء على هذه اآلفة التي تنخر 
في شباب الكويت، هناك زيادة في 
حجم عدد الوفيات، واملشكلة في 
اإلجتار وهناك تنام في التعاطي 
من 500 إلى 680 حالة، نحن أمام 
مشكلة خطيرة، وتنامي عدد اإلناث 
املتعاطيات وحتى في املدارس يثير 

هذا التنامي عالمات االستفهام.
وال توجد خطة اس����تراتيجية 
في الوزارات واجلهات احلكومية، 

تعليق اعتماد الميزانية لحين االنتهاء من قوانين  غير محددي الجنسية وحقوق المرأة
قال النائب د.حس����ن جوهر ان عددا م����ن النواب اتفقوا في 
اجتماع هامشي على عدم تمرير ميزانية الدولة اال بعد االنتهاء 
من مناقشة بعض المواضيع المهمة مثل قوانين البدون والمرأة 

وغيرهما.
ومن جانبه جزم النائب علي الدقباسي ان »ما حصل في الجلسة 
أمر مخطط له ومدبر إلفشال مناقشة عدد من القوانين المهمة 
مثل منح المرأة مكافأة ال����� 350 دينارا وتوظيف الكويتيين«، 
معتب����را ان »ما حدث تأزيم وتعطيل حقيقي ولذلك نحن ندفع 
باتج����اه عدم إقرار الميزانية العام����ة للدولة إال بعد النظر في 

القوانين التي تم تعطيلها بصورة متعمدة«.
وحمل الدقباسي مس����ؤولية تعطيل الجلسات الى النواب 
قبل ان تتحملها الحكومة وهذا يؤكد سوء اإلدارة معلنا تبنيه 
ه����و وعدد من النواب النظر في القوانين المهمة قبل فض دور 

االنعقاد الحالي.
من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم تكتل العمل الشعبي 
النائب مسلم البراك عن عزم مجموعة كبيرة من النواب إصدار 
بيان يعلنون في����ه رفضهم للميزانية العامة للدولة ما لم تتم 

مناقشة القوانين المدرجة على جدول األعمال.
وأضاف البراك في تصري����ح صحافي أمس ان ما حدث من 
رفع الجلسة امس قبل استكمال جدول األعمال تكتيك إلفشال 
مناقشة بعض المواضيع المدرجة على جدول األعمال، مشيرا 

الى ان الحكومة مساهمة في هذا التكتيك.
من جانبه اعتبر النائب صالح المال البيان الذي صدر بشأن 
رف����ض الميزانية العامة للدولة الى حين االنتهاء من القوانين 
المدرج����ة على جدول األعمال تعهدا من النواب، وقال كنت من 
أول الموقعين ألنه ال يمكن القبول بهذا الوضع، فالحكومة راهنًا 

وبهذا الفعل تسيء إلى نفسها، والى النواب.
وقال المال للصحافيين ان التكتيك الحكومي بفقدان النصاب 
بات واضحا ومكشوفا في آن، وباألمس فقدت الحكومة بعض 

مناصريها الذين وقعوا على البيان.
وذك����ر المال ان الحكومة تريد ان تخ����رج البرلمان بصورة 
سيئة بجرم لم يرتكبه، علما انها هي التي ارتكبت جرم فقدان 

النصاب المتعمد.
وتوقع المال ان يصل عدد الموقعين على البيان الى 35 نائبا، 

فهناك عدد كبير من النواب، اس����تغربوا ما تقوم به من تكتيك 
لفض دور االنعق����اد دون االنتهاء من قوانين جاهزة ومدرجة 
على جدول اعمال المجل����س وال ريب انه امر معيب، ومجلس 
الوزراء عليه ان يتحمل مسؤولياته المناطة به وال يلقي جرمه 

على اعضاء مجلس األمة.

بيان بشأن العمل على استمرار دور االنعقاد

يتضمن جدول أعمال المجلس العديد من االقتراحات بقوانين 
التي انتهت اللج����ان المتخصصة من نظرها وقدمت تقاريرها 

بشأنها ولم يتسن للمجلس النظر فيها بعد.
ولما كان دور االنعقاد وفقا ألحكام المادة 85 من الدس����تور 

ال يمكن ان يفض قبل اعتماد الميزانية.
ولما كان مقررا ان تعرض الميزانية العامة خالل جلس����تي 
الثالثاء واألربعاء 29 و30 من يونيو 2010، وكان مرتبا ان يفض 
دور االنعقاد يوم الخميس األول من يوليو 2010، وكان استمرار 
دور االنعقاد غير متيسر اذا اعتمدت الميزانية خالل يومي 29 
و30 يونيو 2010، وسعيا الستمرار دور االنعقاد بقوة الدستور 

لنظر بعض القوانين المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس، 
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، قررنا نحن الموقعين أدناه 
عدم اعتماد مش����روع الميزانية العامة خالل جلستي 29 و30 

من يونيو 2010.
وق����د وقع على البيان حت����ى اآلن 23 نائبا ومن المتوقع ان 

يصل العدد غدا الى ما يقارب ال� 38 نائبا.

عبدالصمد: تعليق الميزانية لم يعد اختياريًا

 وأمام المجلس خياران.. إما الموافقة أو الرفض

بّين النائب عدنان عبدالصمد ان تعليق الميزانية العامة للدولة 
لم يعد اختيارا مطروحا بعد التعديل على الالئحة، مشيرا الى 

ان أمام المجلس خيارين إما الموافقة او الرفض للميزانية.
وقال عبدالصمد للصحافيين: إذا رفضت الميزانية تعاد الى 
الحكوم����ة، ويبقى دور االنعقاد قائما الى ان تتم الموافقة على 
الميزانية.وذكر عبدالصمد ان رفض الميزانية يحتاج الى أغلبية 

عادية، وعموما في لجنة الميزانيات سنقوم بانجاز تقريرنا.
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د.فيصل املسلم يستعجل قانون حقوق املرأة

صالح الفضالة

صالح عاشور خالل اجللسة خالد الطاحوس يهمس ضاحكا في أذن مرزوق الغامن

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد محييا األعضاء حلظة دخوله القاعة الشيخ أحمد العبداهلل يستمع حلديث د.محمد البصيريد.هالل الساير ود.محمد العفاسي في حديث مع مرزوق الغامن وعلي الدقباسي

د.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار خالل اجللسة صالح املال يتصفح الالئحة الداخلية

علي الراشد ود.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي ومرزوق الغامن ومسلم البراك وعبداهلل الرومي في القاعة

في التقارير األولى.
خالد العدوة: جلنة املرأة لديها 
توجه مسبق حول املقترحات التي 
قدمت في اللجنة فهي ال تريد إقرار 
احلقوق التي متس شريحة كبيرة 
جتاه املقترح الذي س����يغير واقع 
الكوي����ت وهي التي تتولى تربية 
أبنائه����ا، واللجنة تعمل قصارى 
جهدها لك����ي ال يقر هذا املجتمع، 
نريد نوعا من احليادية في اللجنة، 
وهي محاولة لزج عدد من النساء 
في اجله����ات احلكومية التي هي 

أصال في غنى عنها.
أقرها مجلس  الت���ي  املكافأة 
الدفاع األعلى نش���يد بها ولكنها 
جاءت متأخرة ونشد على أيدي 
االخوة في جلنة الظواهر فاملجتمع 
مستهدف في تراثه وعقائده أبناؤنا 
مستهدفون في هويتهم وعقيدتهم 
التي يستمدونها من اآلباء واألجداد، 
آفة املخدرات آفة كبيرة وخطيرة 
تنخر في شباب الكويت، البد ان 
تكون هناك هيئ���ة عامة تتولى 

معاجلة هذه القضية.
د.معصوم���ة املبارك: اللجنة 
اجتمعت لدراسة 23 اقتراحا برغبة 
ورمبا كان من السهل عليها اخذ 
اول اقت���راح وكفى اهلل املؤمنني 
القتال، ولكن اردنا ان نأتي بتشريع 
حقيقي، البعض يرفض احلقوق 
املدنية 40 مادة في القانون ويقف 
العضو على مادة واحدة، وملاذا 
تبخس اآلخرين حقهم في االشادة، 
وجلس مع اللجنة اشخاص من 
مقدمي االقتراح، »فلماذا اتكسر 
املجاديف؟« ونحتج على التقليل 

من عمل اللجنة.
علي الدقباسي: نحن نناقش 
قضايا املرأة لكن من ابواب اخرى، 
ونؤكد رفضن���ا عدم منح ربحة 
املنزل مكاف���أة، واذا كانت املرأة 

فيصل املس����لم: هناك طلبات 
واقتراحات نحن قدماها وأرفض 
ان تنتقل الى بند االس����ئلة حتى 
ال يضيع وقت اجللس����ة، فهناك 
قوانني املرأة ونحن مقدمون طلبا 

ملناقشتها.
اخلرافي: ترفع اجللس����ة ملدة 

ربع ساعة.
استؤنفت اجللسة الساعة 11.25 

دقيقة.
اخلرافي: نواصل جلستنا ويتلى 

البند التالي.

بند األسئلة

س����ؤال من النائب د.يوس����ف 
الزلزلة الى وزيرة التربية د.موضي 

احلمود.
يوس����ف الزلزلة: نتكلم عن 
مستقبل بلد وحالة تربوية عامة 
ومن يتصدى لوزارة التربية البد 
أن يكون متوافرا به األسس الالزمة 
لذلك، وهذه وظائف حتتاج الىان 
تتصدى لها الكف����اءات، لكن ما 
حدث في وزارة التربية لم يكن 
كذلك بل حتى الوكالء املساعدون 
واملديرون تقلدوا وظائفهم دون 
وجه حق، بل يج����ب ان يكون 
املث����ل االعلى لباق����ي املوظفني، 
وطلبت من الوزيرة في سؤالي 
معرفة االمتيازات والبدالت لهذه 
الوظائف ووج����دت ان املكافآت 
87 ألف دينار فهذا غير منطقي 
وال يجوز، وهناك جتاوزات في 
اشتراكاتهم في اكثر من 7 جلان، 
وأطالب الوزيرة بأن تشكل جلان 
حتقيق حملاسبة كل من استغل 
نفوذه في الوزارة ليستفيد، لكن 
ال ميكن جتاوز ما قدمته االجهزة 
احلكومية من لوائح في اشتراكات 
اللجان، ويجب تنفيذ اللوائح فيما 

يتعلق باالشتراك في اللجان.
س����ؤال من النائبة د.سلوى 
اجلسار الى وزيرة التربية حول 

ق���ادرة على توفي���ر فرص عمل 
للكويتيات نقول لها شكرا، لكنها 
عاجزة عن ذلك ونريد لها املكافأة 

لكي تغنيها عن عمل احلكومة.
قان���ون التأمين���ات غاية في 
االهمية ويجب التش���جيع على 
التقاعد املبكر بعد خدمة 20 سنة 

للرجل و15 سنة للمرأة.
املدنيون العاملون في وزارة 
الداخلي���ة وقع عليهم ظلم بعدم 
مساواتهم مع العاملني في وزارة 

الدفاع.
عدنان املطوع: نشيد مبا اتت 
به املرأة ومعها حق واليوم يومك 
يا امرأة، ويجب اال نبخسها حقها، 
هذه املرأة الضعيفة، ويجب تعديل 
املرأة واملرأة  القوانني مبا يخدم 

حتتاج الى فزعة الرجل.
مبارك الوعالن: نحن نحترم 
املرأة، فهي ليست سلعة، ولم نر 
دينا غير االس���الم يحترم آدمية 
املرأة ويكرمها، وكثير من الدول 
حتاول تدارك مشاكل املرأة، من 
حيث تفكك املجتمعات النها نصف 
املجتمع، ال ان تهمل بحجة املدنية 
والعوملة، استغرب من اخواتنا 
عندم���ا يريدن تخفي���ف العبء 
على اختهن املرأة، واملرأة مكانها 
الطبيعي »ملمن تريد منهن« في 

البيت.
عدنان عبدالصمد: نواجه دربكة 
خاص���ة فيما يتعل���ق بالرواتب 
امليزانية  والبدالت فنحن نق���ر 
بأرق���ام معينة ث���م يقولون لنا 
انتظ���روا حتى تأتيك���م االرقام 
اجلدي���دة، نس���بة الرواتب الى 
امليزانية العامة 7 مليارات و229 
مليون���ا مبا يع���ادل 44.5% من 
املصروف���ات اضافة الى الدعم 4 
مليارات 445 مليونا وتقارب %75 
من االيرادات ولسنا ضد الزيادات 
او الكوادر ولكنها حتدث بصورة 
انتقالية ومرحلية، وكنا نطالب 

معايير اختيار عميد الكلية.
اجلسار: أطلب التأجيل.

سؤال مقدم من النائب عبداهلل 
الرومي الى وزير االشغال حول 
تواريخ تسلم مضخات محطة 

مشرف.
عبداهلل الرومي: هذه قضية 
فساد يعيش����ها مجتمعنا وكأن 
الفساد أمر طيب، محطة مشرف 
منوذج في التعامل مع موضوع 
املناقصات، موارد الدولة وصحة 
الناس تتأثر بهذه القضية والدولة 
ما يهمها هذه القضية ألن هناك 
»نفط« أما صحة الناس فال ميكن 
تعويضها، كيف تنشئ محطة 
وسط كثافة س����كانية، وتعامل 
احلكوم����ة تعامل س����لبي بحت 
مع هذا االمر، نعم شكلت جلان 
حتقيق لكن ال يكفي هذا االمر. 
ومن امله����م ان نقي املجتمع من 
ضرر ما يلحق بصحة االنسان 
وعلى مسؤولينا ان يكون لديهم 
حس وطني وبدأ الفس����اد يزكم 
االن����وف، في ظل ع����دم مباالة، 
ومتثيلي����ة، ونص����در القوانني 

ولكنها ال تطبق.
سؤال من النائب عدنان املطوع 
الى وزي����ر االش����غال والبلدية 

د.فاضل صفر.
عدنان املطوع: التعطيالت في 
محطة مشرف تتحمل مسؤولياتها 
وزارة االشغال وفترة االنتقال 
بني املقاول وال����وزارة هي التي 
حدثت بها املشكلة. وأرفض وضع 
املسؤولية على املقاول ولكن أؤكد 
ان املس����ؤولية تقع على وزارة 

االشغال.
روال دشتي: أطلب التأجيل.

انتهى  الرئي����س اخلراف����ي: 
املتحدثون نتيجة لعدم وجود 
النصاب ترفع اجللسة الى الثالثاء 
املقبل وكانت الساعة تشير الى 

.11.45

احلكومة بدراسة شاملة علمية 
العاملني في  موضوعية جلميع 
الدولة، هناك موظفون في الدولة 
مظلومون وغي���ر منصفني، الن 
احلكوم���ة ال تأخذ ف���ي االعتبار 

الكفاءة واملهنية.
املتقاعدون مضت عليهم فترة 
ولم تزد معاش���اتهم غير النذر 
اليس���ير فيجب ان تكون هناك 
دراسة تأخذ في االعتبار قضية 

املتقاعدين.
محمد هايف: رس���الة جلنة 
الظواه���ر واضحة وتتحدث عن 
موضوعني واحمل وزارة الداخلية 
أنها لم تسيطر على املخدرات داخل 
الس���جون ويجب عليها تكثيف 

الرقابة.
التفكك االس���ري  موض���وع 
يجب انشاء مكاتب ملراعاة االسر 
املشردة خاصة التي حتتوي على 

فتيات.

الصواغ: انت شاك باملناهج.
استؤنفت اجللسة الساعة 10.50 

دقيقة.
اخلرافي: جلس����تنا استكمال 
للجلسة السابقة وبالتالي ال حتتاج 

الى نصاب.
يوسف الزلزلة: اللجنة املشتركة 
بني امل����رأة واملالية، فكان هناك 3 
اجتماع����ات ونتيجة لعدم اكتمال 
النصاب لم تعقد، أرجو من املجلس 
النظر في كل تقرير على حدة ألن 

كل تقرير يختلف عن اآلخر.
نحن ال نتكلم عن قضية عابرة، 
فاملخدرات مشكلة عاملية، ولذلك 
نطالب بالتعاون على مس����توى 
كبير م����ع اجلهات الدولية ألنه ال 
ميكن التغلب عليها منفردين، وان 
تكون هناك حملة توعوية للمجتمع 

مبخاطر هذه اآلفة.
الدويس����ان: استطعنا  فيصل 
اجن����از تقري����ر املخ����درات وكان 

استغرب مناداة بعض االعضاء 
برفض طل���ب اللجنة، وأؤكد ان 
ال���ذي عقيدته منحرفة هو الذي 
يسب الصحابة حتت قبة عبداهلل 

السالم.
صالح عاشور دون ميكروفون: 

خل يحترم نفسه خل يسكت.
املطوع: هذه ليست دميوقراطية 
يتكلم في حدود الدستور واال ال 

يتكلم هذا مو دستوري.
اخلرافي: ترفع اجللس���ة ملدة 

ربع ساعة.
الصواغ: اول ما بديت انت يا 
بويوسف )عدنان املطوع( ال تتكلم 
زيادة انت ما تعرف عن العقيدة 

التزم روحك.
املطوع: اطلع منها انت.

الصواغ: انت فتنة كالم هايف 
عن العقيدة صحيح.

املطوع: انا قاعد قاعد ما اطلع 
يطلع اللي مو فاهم بالدستور.

شبه جاهز وعندما جاءت اللجنة 
أمامها املوافقة على  اجلديدة كان 
التوصيات التي أقررناها في دور 
االنعقاد االول، اآلن الرسالة تطلب 
التمديد فلماذا يطلب التمديد ألنه 

ليس له مبرر.
املرأة  الطبطبائي: جلنة  وليد 
بذلت جهودا في دراسة االقتراحات 
بخصوص حق املرأة، وس����معت 
منهن ان قانونا واحدا دس����توري 
هذا غير صحيح، ووجود قانون 
واح����د هو ابراز لدور املرأة وغير 
ذلك هو تفريغ للقانون من محتواه، 
املرأة لم تنصف املرأة في التقاعد 
والرعاية الس����كنية ومكافأة ربة 
املنزل ودورها في تربية االجيال، 
فم����ا املانع من املوافقة على خيار 

التقاعد املبكر؟
اخلراف����ي: ما عن����دي نصاب 
وبالتالي سأنتقل الى البند التالي 

وهو االسئلة.

محمد هايف متحدثا ود.محمد احلويلة وسعد زنيفر يتابعان

تتمة المنشور ص8

المسلم: 29 نائبًا وقعوا على طلب مناقشة قانون استمالك خيطان
أعرب النائب فيصل المسلم عن أسفه لرفع جلستي مجلس 
االمة خالل اليومين الماضيين دون ان يتمكن من اتخاذ اقرار 
قرار خاللهما، مشيرا الى انه من غير المعقول ان يفقد النصاب 
ألكثر من مرة خالل جلسة االمس بحيث لم يستطع الرئيس 

االنتقال من بند الى بند.
وقال المسلم في تصريح للصحافيين مع ان اللجان أنجزت 
اعمالها ومقدمو االقتراحات قدموا اقتراحاتهم وبتلك الجهود 
والمناقشات في اللجان أتينا لنحصد ثمرة هذه الجهود خالل 
دور االنعق���اد والذي ُيعتبر نهاية حصاد ألعمال اللجان التي 

تحقق مصالح الناس.
وبّين المسلم ان هناك مجموعة من القوانين كان يجب ان 
تحس���م كالقانون المتعلق بحقوق المرأة والقانون المتعلق 
بتثمين واس���تمالك قطعتي 5 و10 في خيطان، حيث ان هناك 
100 اس���رة تعيش وس���ط محيط من العزاب يتجاوز عددهم 

300 ألف شخص.
وقال: كان هناك مرس���وم برد القروض وطلب بمناقش���ة 
قضية البطالة وما تسببه من مشاكل اجتماعية على مستوى 

البل���د، الفتا الى ان الحكومة وبع���ض النواب يعطلون اقرار 
مثل هذه القوانين.

وأشاد المسلم بالنواب الذين وقعوا طلبا باستعجال مناقشة 
قانون تثمين واستمالك قطعتي 5 و10 في خيطان تلمسا منهم 

واحساسا بمعاناة أهالي خيطان.
وقال المسلم: اذا كانت الحكومة ال تشعر بآالم الناس واذا 
كانت احتياجات الناس ومشاكلهم ليس لها اعتبار، الفتا الى 
انن���ا نتحدث عن طمأنة الناس على اعراضها وأموالها ونحن 

نعيش مشكلة حقيقية في منطقة خيطان.
وأضاف: انتظرنا الحكومة ان تس���عفنا بحل هذه القضية 
سنوات عجاف ولم تسعفنا االجهزة الرسمية بما فيها مجلس 
االمة، ولذلك اليوم استش���عر النواب بانه البد من التدخل في 
التشريع وتقديم االقتراحات وتمت الموافقة عليها في لجنة 

المرافق.
موجها الشكر ل� 29 نائبا وقعوا على طلب مناقشة قانون 

استمالك قطعتي 5 و10 في خيطان.
وكشف المسلم ان 3 وزراء اعتذروا عن جلسة االمس بينما 

تواجد 13 وزيرا في استراحة النواب ولم يحضر الجلسة سوى 
وزير واحد كان يقوم بالدور المطلوب منه وهو اخراج النواب 
من قاعة المجلس ومع شديد االسف ان استراحة النواب ضمت 
وزراء ونوابا فاق عددهم عدد الن���واب الموجودين في قاعة 

المجلس، حيث كان عدد النواب 20 نائبا ووزيرا واحدا.
وأشار المسلم الى ان الوزراء يحضرون في القضايا التي 
تهم ونجد في القاعة 16 وزيرا أما آهات الناس فإننا ال نجدهم، 
موضح���ا ان الخالف الذي دار بينه وبي���ن الرئيس الخرافي 
ه���و رفضه ان ينتقل الرئيس الى بنود اخرى خالفا للطلبات 
المقدمة والبنود المدرجة على جدول االعمال كقوانين المرأة 
وطلب خيطان ومرسوم رد القروض، مشيرا الى انه ال يحمل 

الرئيس مسؤولية رفع الجلسة وفقدان النصاب.
وقال المسلم ان لسان حال الناس والمرأة وأهالي خيطان 
اليوم هو »اللهم أخرجنا منها سالمين« ولسان حال الحكومة 

)أحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم ال يفتنون(.
وأضاف البراك: نقول للناس اصبروا على آالمكم فالحكومة 
ال تقدم الحلول، بل تس���عى لتعطيل الجلسات، مشيرا الى ان 

الحكومة تريد الس���يطرة على مجلس االمة وتعطيل انجازه 
وش���ل قدراته، وأنا ال أبرئ أي نائب غاب عن الجلسة، ولكن 
الحكوم���ة تتحمل الوزر األعظم وم���ا كان ينبغي لها ان تأتي 

بوزير كان يسعى لتعطيل الجلسة.
واعلن المس���لم انه تم التوافق على اصدار بيان بتعطيل 
التصويت على الميزانيات، مشيرا الى ان عدد النواب وصل الى 
اكثر من 24 نائبا، مشددا على أهمية تعطيل اقرار الميزانيات حتى 
يتم انجاز قوانين المرأة وقانون خيطان ومرسوم القروض.

نص طلب مناقشة استمالك خيطان

نتق���دم نحن الموقعين أدناه بطلب تخصيص س���اعة من 
جلس���ة اليوم لمناقشة التقرير التاس���ع والستين التكميلي 
للتقرير الثامن والستين للجنة المرافق العامة في شأن نزع 
ملكية وتثمين مس���اكن القطعتين 5 و10 في خيطان مع اخذ 
موافقة المجلس على تمديد الجلسة للتصويت على التقرير 
الثالث عشر للجنة شؤون المرأة واألسرة، على أن يتم النداء 

على الطلب باالسم.

الفضالة: حجج مجلسي األمة والوزراء 
في تعطيل قوانين مكافحة الفساد واهية

اس��تاء رئيس »برلمانيون 
 )Kupac( »كويتيون ضد الفساد
صالح الفضالة من الغاء الجلسة 
البرلماني��ة الخاصة والتي كان 
م��ن المتوقع عقده��ا اول من 
امس لمناقشة قوانين مكافحة 
الفس��اد مكررين نفس الخطأ 
في جلسات سبقتها األمر الذي 
يش��عرنا بخيبة األمل حيث تم 
الغاء مناقشة هذا الملف ثالث 
مرات سابقة، متحججين في كل 
مرة بسبب وهمي إللغاء الجلسة، 

حيث يظهر هذا التقاعس عدم 
جدية مجل��س األمة والحكومة 
في مكافحة الفس��اد، متسائال 

في الوقت ذاته.
 هل من متنفع في المجلسين 
إلبقاء الوضع على ما هو عليه، 
واستقصاد الغاء جلسة مناقشة 
قوانين مكافحة الفساد، مبينا ان 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 
وعدتنا وجميع الشعب الكويتي 
بأن يكون ملف مكافحة الفساد 
من أهم أولويات دور االنعقاد 

الحالي األمر الذي يحرجنا أيضا 
أمام األمم المتحدة لتوقيعنا على 
اتفاقية األم�م المتحدة لمكافحة 

الفساد منذ عام 2003.
وف��ي خت��ام تصريحه أكد 
الفضال��ة رفضه له��ذا التوجه 
مطالبا جميع الهيئات والجهات 
المهتمة بمكافحة الفساد الضغط 
على مجلس��ي األمة والوزراء 
اق��رار قوانين  لإلس��راع في 
مكافحة الفس��اد والعمل على 

تطبيقها.


