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بع���ث رئيس مجلس األمة 6
جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة 
إلى رئيس اجلمعية الوطنية 
في جمهورية جيبوتي إدريس 
أرناؤود علي، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.

الخرافي هنأ نظيره
في جيبوتي

اقترح النائب د.محمد احلويلة، قيام اجلهات املعنية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء فروع 
لكلي���ات الهيئة بفرعيها البن���ن والبنات في محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير، كما اقترح توسعة وتطوير طريق 
امللك فهد السريع وطريق امللك عبدالعزيز السريع لتفادي 

االزدحام وزيادة استيعاب هذه الطرق ملستخدميها.

الحويلة إلنشاء فروع لكليات »التطبيقي«
في األحمدي ومبارك الكبير

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي ومرزوق الغامن على املنصة

أحمد السعدون ومرزوق الغامن وعدنان عبدالصمد ود.ضيف اهلل أبورمية وخالد السلطان وسعد زنيفر ومبارك اخلرينج يناقشون مواد الالئحة حول قانون القروض

خالف الئحي ودستوري حول »رد إسقاط القروض«
المجلس وافق على تعديل قانون الخدمة المدنية لمنح المرأة الكويتية حقوقاً وظيفية وأقر تعديل قانون إقامة األجانب ومنحها حق كفالة زوجها

موجز لما  تم إقراره حول حقوق المرأة 

البصيري: قانون إسقاط فوائد القروض سقط من جدول األعمال

امل��ادة 18 مكرر: موافقة: أ – تس��تحق املوظفة الكويتية 
الع��الوة االجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها ال يتقاضى 

هذه العالوة في خزانة الدولة.
ب � متنح املوظفة الكويتية واألجنبية املتزوجة من كويتي 
عالوة باحلد األقصى عن أوالدها املقررة قانونا إذا كان األب 
ال يتقاضاها من خزانة الدولة أو كانت حاضنة وال تتقاضى 
نفقة ممن جتب عليه نفقتهم وفي جميع االحوال تعتبر عالوة 

االوالد جزءا من النفقة.
املادة 22 مكرر أ: موافقة: تستحق املوظفة الكويتية إجازة 
خاصة براتب كامل ال حتسب من إجازتها ملدة 70 يوما للوضع 

بشرط أن يتم الوضع خاللها.
املادة 22 مكرر ب: موافقة: تستحق املوظفة الكويتية إجازة 
خاصة لرعاية األمومة والطفولة براتب كامل ملدة ش��هرين 
تالي��ة إلجازة الوضع ولها أن تطلب متديد هذه االجازة بحد 
اقصى أربعة أشهر بنصف راتب مع عدم املساس بالعالوة 

االجتماعية وعالوة االوالد.
امل��ادة 22 مكرر ج: موافقة: يجوز بقرار من الوزير بناء 
على طلب املوظفة الكويتية منحها إجازة خاصة من دون راتب 
ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوات طوال 
مدة اخلدمة بش��رط أال تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات 

في اجلهات واملؤسسات احلكومية.

املادة 22 مكرر د: موافقة: يستحق املوظف الكويتي إجازة 
براتب كامل ال يخصم من رصيد إجازاته الدورية ملرافقة مريض 
� أحد والديه »على أن يكون هو املتولي رعايته« أو زوجه أو 
أح��د أوالده � إذا كان عالجه في اخلارج وطوال تواجده في 
املستش��فى إذا كان عالجه في الداخل وفقا للضوابط التي 

يضعها مجلس اخلدمة املدنية.
املادة 22 مكرر ه�: موافقة: يستحق املوظف إجازة خاصة 
براتب كامل ملرافقة زوجه املوظف إذا نقل إلى مقر عمل خارج 
الكويت أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراس��ية أو مهمة 
رسمية أو إعارة ملدة ال تقل عن ستة أشهر متصلة على أن 

يرافقه طوال مدة سفره.
املادة 23 مكرر أ: موافقة: تخفض س��اعات العمل بواقع 
ساعتني يوميا للموظفة املرضعة ملدة سنتني تبدأ من تاريخ 
الوضع دون املس��اس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها 

مجلس اخلدمة املدنية.
امل��ادة 23 مكرر ب: موافقة: تس��تحق املوظفة الكويتية 
املس��لمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل 
مدتها اربعة اشهر وعشرة أيام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما 

تستحق غير املسلمة إجازة مماثلة ملدة 21 يوما.
امل��ادة 24 مكرر: موافقة: يجوز للموظف طلب تخفيض 
ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة االدارة 

ويض��ع مجلس اخلدمة املدنية ضوابط نظام العمل اجلزئي 
خالل ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

امل��ادة 35 مكرر: موافقة: يجوز االس��تفادة من خدمات 
املوظ��ف املتقاعد في الوظائف الت��ي حتتاج خلدماته مقابل 
مكافأة يجوز له اجلمع بينها وبني املعاش التقاعدي، على أن 
يشترط أال تقل فترة تقاعده عن ثالث سنوات وأن يحل محل 
موظف غير كويتي. ويضع ديوان اخلدمة املدنية الضوابط 

والقرارات املنظمة لذلك.
»مادة ثانية«: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

ثالثا: التقرير السادس عشر التكميلي للتقرير العاشر: 
التعديالت التي أقرتها اللجنة على املرسوم األميري رقم )17( 
لسنة 1959 بقانون إقامة األجانب. انتهت اللجنة الى اقتراح 
بقان��ون بإضافة مادة جديدة للقانون املش��ار اليه برقم )9( 

مكرر نصها كالتالي:
مادة أولى: يضاف الى املرس��وم األميري رقم 17 لسنة 
1959 بقانون اقامة االجانب مادة جديدة برقم 9 مكرر نصها 
كاآلتي: استثناء من أحكام هذا القانون: يعفى أوالد الكويتية 
من أب غير كويتي من رسوم االقامة. ويحق للكويتية كفالة 
زوجها غير الكويتي. ومينح أوالد الكويتية من أب غير كويتي 
إقامة دائمة بشرط أال تكون قد منحت اجلنسية بالزواج وفقا 

للمادة الثامنة من قانون اجلنسية املشار اليه.

أكد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
الناطق الرسمي باسم احلكومة د.محمد البصيري أن قانون 
إس��قاط فوائد قروض املواطنني اصبح وفقا للمادة 37 من 
الالئحة ساقطا وال يجوز التصويت عليه في دور االنعقاد 
املقبل، مطالبا النواب بالتصويت على صندوق املعس��رين 
حتى تس��تطيع احلكومة فتحه في الصيف امام املتعثرين 

خاصة انه بات اخليار الوحيد.
وقال البصيري في تصريح عقب رفع اجللس��ة امس 
كنا منذ البداية على علم بأن ال� 5 تقارير الواردة من جلنة 
ش��ؤون املرأة لم يكن عليها اتفاق، السيما انه كانت هناك 
في جلس��ة الثالثاء املاضي رسالة واردة من رئيسة اللجنة 
النائبة د.معصومة املبارك تش��كو فيه��ا من عدم حضور 
مقدم��ي االقتراحات اجتماعات اللجن��ة، كما انه لم يكتمل 
النصاب لثالث جلس��ات متتالية، علم��ا انها أوضحت في 
رس��التها أن احلكومة كانت حاضرة ممثلة في مؤسس��ة 

التأمينات االجتماعية.
وأكد البصيري ان احلكومة من حيث املبدأ مناصرة جلميع 
حقوق املرأة، وتؤكد باستمرار وقوفها بجانب املرأة، إال أنه 
من الواضح عدم دراسة االقتراحات اخلاصة باملرأة دراسة 

جيدة ومس��تفيضة، والتي من خاللها تس��تطيع احلكومة 
املوافقة على تلك الثوابت، وكنا نتمنى ارجاع التقارير الى 
جلنة املرأة لدراس��تها مع احلكومة خالل العطلة الصيفية، 
للوصول الى مقترحات توافقية، مشيرا الى ان هناك بعض 
القوانني التي مت اقرارها باملداولة األولى وظلت على جدول 
األعمال سنوات طويلة لذا يجب عدم االستعجال في اقرار 
قوانني املرأة، إال بعد دراستها دراسة كافية في ظل وجود 
تكلف��ة مالية عالية. واكد البصيري ان عدم اقرار 3 قوانني 
من اصل خمس��ة من حيث املبدأ ي��دل داللة واضحة على 
ان االخوة النواب ليس��وا على توافق بشأن تلك التقارير، 
مبديا اس��تعداد احلكومة خالل العطلة الصيفية لدراس��ة 

التقارير ال� 5.
وبالنسبة لقانون إس��قاط فوائد قروض املواطنني بني 
البصيري انه مت التصويت عليه خالل جلسة اليوم )امس( 
ووفقا للم��ادة 37 من الالئحة الداخلي��ة للمجلس فيعتبر 
املشروع ساقطا ويرفع من جدول اعمال املجلس، وهو ما 
نفهمه وفقا لالئحة املوجودة وهو ما يتفق عليه جميع اخلبراء 
الدستوريني، لذا لن يجري عليه تصويت في دور االنعقاد 
املقبل، وهو ما وضحه رئيس املجلس قبل رفع اجللس��ة. 

ومن جهة اخرى شدد البصيري على ان مهمة اكمال النصاب 
ليس��ت مهمة احلكومة، وحتضر اجللسة ولو بوزير واحد 
وفقا لالئحة والدستور، ومتنى البصيري اكتمال النصاب 
خالل اجللسة التي ستعقد صباح اليوم ملناقشة التعديالت 
املقدمة على صندوق املعس��رين، واق��رار تلك التعديالت، 
خاصة انه مت اسقاط قانون شراء فوائد قروض املواطنني، 
وهو ما يعني أنه ل��ن يكون هناك امل في التصويت عليه 
خ��الل دور االنعقاد املقبل، م��ا لم يتم تقدمي قانون جديد، 
يأخذ دورة مستندية اخرى، لذا امتنى على النواب »العوض 
وال القطيعة« وان يتم التصويت على صندوق املعس��رين، 
مشيرا الى ان احلكومة وافقت على جميع التعديالت املقدمة 
على الصندوق من باب التعاون. ونتمنى اقراره غدا )اليوم( 
حتى نس��تطيع فتح��ه خالل فترة الصي��ف، الفتا الى ان 
التعديالت املقدمة على صندوق املعس��رين جعلته اشبه ما 
يكون بقانون اسقاط الفوائد واصبح اخليار الوحيد. وبينما 
ابدى مرونة حكومية بشأن التعديالت التي سيتم تقدميها 
خالل اجللسة على الصندوق بشرط ان تتماشى مع روح 
الصندوق، اعلن اتخاذ موقف من التعديالت التي من شأنها 

نسف القانون واعادتنا الى املربع االول.

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

رفع مجلس االمة في جلسـته اخلاصة امس من جدول االعمال تقرير جلنة الشـؤون املالية عن املرسوم برد قانون اعادة جدولة 

القروض املسـتحقة علـى املواطنني بعد التصويت عليه ورفضه. وجـاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنـة رفض 33 عضوا من اصل 

احلضـور وعددهم 59 عضوا فيما وافق عليه 26 عضوا. وقال رئيس مجلس االمة جاسـم اخلرافي اثـر انتهاء التصويت »وفقا للمادة 37 

مـن الالئحة الداخلية، فإن تقرير اللجنة يعتبر مرفوضا، حيث لم يحصل على 44 صوتا )االغلبية اخلاصة القراره( ويرفع من جدول اعمال 

املجلس«. وتنص املادة املذكورة على »يشـترط لصحة اجتماع مجلس األمة حضور أكثر من نصـف أعضائه وتصدر القرارات باألغلبية 

املطلقة لألعضاء احلاضرين وذلك في غير احلاالت التي تشـترط فيها أغلبية خاصة. ويعتبر األمر الذي جرت املداولة في شأنه مرفوضا 

اذا لم يحصل على أغلبية احلاضرين أو األغلبية اخلاصة الالزمة القراره ما لم يتعارض هذا احلكم مع نص خاص في الدسـتور أو في هذا 

القانون«. كما اقر املجلس في بداية جلسته اقتراحني بقانون في شأن بعض احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة فيما يتعلق بتعديل قانون 

اخلدمة املدنية واحلقوق الوظيفية باالضافـة الى تعديل قانون اقامة االجانب وذلك في املداولة االولى فقط على ان تناقش املداولة 

الثانية في دور االنعقاد املقبل بعد مناقشة التعديالت مع اجلانب احلكومي. 

وذكر القانون انه »تخفض ساعات العمل بواقع سـاعتني يوميا للموظفة املرضعة ملدة سنتني تبدأ من تاريخ الوضع دون املساس 

بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس اخلدمة املدنية«.

واشار القانون الى استحقاق املوظفة الكويتية املسلمة التي يتوفى عنها زوجها »اجازة خاصة براتب كامل مدتها اربعة اشهر وعشرة 

ايام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق غير املسلمة اجازة مماثلة ملدة 21 يوما«. وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي اجللسة اخلاصة في متام 
الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان 
قد رفعها نصف ساعة لعدم توافر 
النصاب، وتال االمن العام اس���ماء 
االعضاء احلاضرين والغائبن عن 

اجللسة بدون اذن أو اخطار.
اخلرافي: جلستنا اليوم خاصة 
ملناقش���ة موضوع قوان���ن املرأة 
ومرس���وم رد قانون اسقاط فوائد 

القروض االستهالكية.
أبورمية )بدون ميكروفون(: هناك 

اقتراح أرجو تالوته.
اخلرافي: م���ا يج���وز دكتور، 
اجللسة اخلاصة ال يجوز التعديل 
فيها اال مبوافقة املجلس كله بعدد 

65 عضوا.
التقرير التكميلي،  املسلم: هذا 

هذا له تقرير تكميلي آخر.
اخلراف���ي: الدعوة بن���اء على 
التقارير املوجودة، هل يوافق املجلس 
على دمج ال� 5 مواضيع في نقاش 

واحد؟
د.معصوم���ة )مق���رر اللجنة(: 
أشكر جتاوبكم على حضور اجللسة 
اخلاصة، هناك تقرير قد سقط سهوا 
وهو احلادي والعشرون ولكن وزع 
في جلس���ة 2010/6/22 ولنبدأ اآلن 
اذا سمحتم بالتقرير االول اخلاص 
باخلدمة املدنية، وه���ذا اليوم هو 
يوم تاريخي ليس فقط للمرأة، بل 

د.ضيف اهلل ابورمية: رفضت 
اللجنة منح ربة املنزل مكافأة شهرية 
مببررات واهية نحن نرفضها، البد 
من مساعدة املرأة على رعاية أبنائها، 
ومهمة البيت بالنسبة للمرأة ليست 
سهلة، واملرأة العاملة حاليا اذا أرادت 
التفرغ لرعاية أسرتها يجب ان متنح 
هذه املكافأة التي تعتبر جزءا بسيطا 
من راتبها اذا عملت في احلكومة أو 

في القطاع اخلاص.
هناك املادة 15 من التقرير احلادي 
والعشرين، كيف يتحقق مبدأ تكافؤ 
الفرص في حن مت حتديدها بنسبة 
معينة؟ وكي���ف نضع للمرأة كوتا 
لتقلد املناصب القيادية في البلد؟ 
واذا كنا نريد االعتبار بالكفاءة ومبدأ 
تكاف���ؤ الفرص يجب ان يترك ذلك 

دون حتديد نسبة معينة.
خالد العدوة: جلنة املرأة اجتهدت 
وأصابت في البعض وأخطأت في 
البعض اآلخر، ال ميكن حتقيق مبدأ 
تكافؤ الفرص بتحديد نسبة ال� %30 
ومن قال ان بعض القيادات النسائية 
اآلن على قدر من الكفاءة؟ لذلك هذه 
املادة مرفوضة ويجب أال يوافق عليها 
املجلس ألننا بذلك نكافئ القيادات 

غير الكفؤة.
التقاعد عند 15 سنة حق سلب 
من اخواتكم النساء ولكن على االقل 
ينبغي ان يت���اح لها ونرفض رفع 

السن للتقاعد الى 25 سنة.

للمجتم���ع ككل ونتمنى أن يكون 
النقاش ايجابيا دون مزايدات لنصل 

الى النتيجة املرجوة.
اخلرافي: هل يوافق املجلس على 
حتديد ساعتن ملناقشة املوضوع؟ 

)موافقة(.
صالح عاشور: نشكر االخوات 
في جلنة املرأة على دورهن في ابراز 
القانون واذا متت املوافقة فإنه سيكون 
نقلة نوعية للمرأة الكويتية، ونتمنى 
أال تذهب هذه اجلهود هباء نتيجة 
للتجاذبات السياسية. كانت هناك 
فلسفة لهذا القانون وهي اعطاء دور 
اكبر للمرأة للتفرغ لرعاية االسرة 
واالطف���ال من خالل قانون متكامل 
وعدم جتزئته ومن ثم كنا سنصل 
الى نتيجة افضل، والتعديالت تصب 
في النهاي���ة في صالح املرأة، وهي 
تعديالت جذرية حتتاج الى قبول 
من احلكومة مثل القانون اخلاص 
باالسكان، خصوصا املرأة الكويتية 
غير املتزوجة، ولكن هناك اآلن نقص 
في التقرير، وال يوجد قانون للتقاعد، 
وبالتالي حرمنا املرأة من امتيازات 

القانون السابق.
أس���يل العوضي )عن املقرر(: 
بالنسبة لتقرير االسكان والتأمينات 
نحن جاهزون ولكن قرار املجلس 
بتش���كيل جلان مش���تركة ومنها 
اللجنة املالية ل���م يكتمل نصابها 
في 4 اجتماعات، واملش���تركة بن 

ملاذا ال تنتصرون للمرأة في جانب 
التقاعد؟ لب املوضوع لم تصلوا اليه، 
نعم »خليك بالبيت«، فهذا هو املبدأ 

القرآني )وقرن في بيوتكن(.
املرأة محبوس���ة في الوظائف 
احلكومية، بصمة صباحا وبصمة 

مساء.
الزلزلة: أول مرة في  د.يوسف 
تاريخ الكويت يصدر شيء مرتب، 
ولكن املرأة في الكويت عاشت سنوات 
عجافا، وكل مرة يرفض قانون حقوق 
املرأة السياسية، واآلن وقد أخذت 
املرأة حقوقها السياسية أصبح لزاما 
أن تأخذ كل حقوقها، ويجب تسجيل 
الشكر للجنة، أنا ال أتفق مع كل ما 

ذكر، ولكن يجب ان يشكر.
ملاذا نشعر ان املرأة في الكويت 

جنس آخر، أو نوع آخر؟
يجب ان يكون التوجه مع املرأة 
كإنس���ان بغض النظر عن جنسه 
وجميع احلقوق املدنية ألي كويتي 

يجب ان تكون متساوية.
قضي���ة »الكوت���ا« يج���ب اال 
تكون من القضايا التي س���نوافق 
عليها ومن املفترض إعادة دراسة 
موضوع »الكوتا« مبا يتناسب مع 

الدستور.
املرأة الكويتية املتزوجة من غير 
اذا تعرضت ملرض زوجها  كويتي 
لم يوضع لها حل في كل التقارير 

مكافأة شهرية.
اذا بصمنا على هذه القوانن بدون 
إقرار حق املرأة في املكافأة فلن نحل 
املشكلة، نريد ان نعود باملرأة الراغبة 
في اجللوس في املنزل الى مراعاة 

االسرة.
خالد السلطان: أوافق على اعطاء 
املرأة مكافأة ش���هرية لربة املنزل، 
اذا كان الوقت وقت رعاية االطفال، 
اريد من االخوات في اللجنة تعريفي 
باملس���وغ الدس���توري والقانوني 

االس���كانية واملرأة آخر اجتماع لها 
لم يكتمل النصاب، ولو لم يتم جتزئة 
القانون لكان تأخر اقراره وميكن أال 

يرى النور.
صالح عاشور: كان يفترض تقدمي 
تقرير كامل مع مراعاة الرأي احلكومي 
في التقارير، ونفس الشيء بالنسبة 
لالسكان وبذلك سنصل الى نتيجة 

جيدة وعلى كل نشكر جهودكن.
علي الدقباس���ي: البد أن تكون 
قوانيننا غي���ر تقليدية ومبتكرة، 

والالئحي في رفض منح املرأة مكافأة 
شهرية، هذه قوانن ال تتماشى مع 
الوضع القائم، يجب ان تخضع االمور 

لقواعد التكليف والكفاءة.
ولكن التعديالت جيدة ولكن أرى 
ان اللجنة جتاوزت بعض األمور في 
وضع »كوتا« للنس���اء في االماكن 
القيادية دون النظ���ر الى الكفاءة، 
وأوافق على منح املرأة ربة املنزل 
مكافأة شهرية لالطفال وحتى سن 

ال� 12 عاما.

وهذا يرتبط ارتباطا أصيال مبنح 
املرأة غير العاملة مكافأة ش���هرية 
ليخفف ذلك عن الباب االول ونطالب 
بتخفيض سن التقاعد للمرأة واال 
فسنعاقب االس���رة كلها، فاالطفال 
والزوج بحاجة الى رعايتها، وندفع 
باجتاه مجتمع متماسك، القوانن التي 
أتت اليوم بالرغم من انها جيدة، اال 
انه بعدم منح غير العاملة مكافأة 
سيكون هناك خلل كبير وأمتنى من 
املجلس الدفع باجتاه حصولها على 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

النائب/ ح�سني احلريتي

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

والد زوجته

ع�سو جمل�س الأمة

حامد حميد حممد البحريي
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

البقية ص7
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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وروضان الروضان ود.محمد البصيري أثناء اجللسةالنائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ود.موضي احلمود ود.محمد العفاسي خالل اجللسة  الشيخ أحمد الفهد ومسلم البراك ودليهي الهاجري في حوار ضاحك على املنصة

الصرعاوي: يجب معرفة التكلفة المالية الحقيقية لقوانين حقوق المرأة

املوجودة، فاعتقد أنه يجب ان يصاغ 
لهؤالء شيء لتعيش اسرهم حياة 
كرمية والنساء الالئي ليس لهن آباء 
او ازواج يج���ب تبنيهم بالطريقة 

األمثل.
حسن مزيد: االخوات اجتهدن، 
وهناك من طالب بقوة اعطاء املرأة 
حقها السياسي واآلن بعد ان وصلت 
الى البرمل���ان اصبحت املرأة عدوة 
امل���رأة، يجب تصحي���ح األوضاع 
اخلاطئة وهن���اك الكثير من الدول 
ش���رعت قوانن لع���ودة املرأة الى 
بيتها، االخوات اتن بالتقارير وبها 

هوامش االمور.
لدينا انحالل أخالقي وسلوكيات 
منحرفة، والنطق العربي مفقود جراء 
تربية ابنائنا من قبل خادمات غير 
عربيات ويفترض منح املرأة املكافأة 
الشهرية واحلق في التقاعد املبكر 
العطاء املرأة دورا ايجابيا في تربية 

االبناء.
عادل الصرعاوي: هناك معلومات 
واحصائيات من املعلومات املدنية 
تقول ان 57 الفا سيدخلون التعليم 
وهم أبناء املتزوجة من غير كويتي 
ولو ان ج���زءا منهم داخل اآلن في 
التعليم فس���يكونون 45 الفا علما 
بأن وزارة التربية تقول لن نستطيع 

التعامل مع املوجود حاليا.
تقرير اللجن���ة في هذا اجلانب 
غير صحيح الننا نريد معرفة تكلفة 

والتأمينات االجتماعية، وبالنسبة ملن 
حتتاج اعانة فهناك قانون املساعدات 
العامة يضمن مساعدة املرأة احملتاجة 
في املنزل، وتقدم طلبا لذلك االمر، اما 
املرأة التي جتلس في البيت وامورها 
ميسرة فال توجد اي امرأة في الكويت 

تقبل باعطائها 350 دينارا.
جلنة املرأة أنصف���ت 95% من 
النساء فيما يخص املشاكل اإلسكانية، 
راعينا املتزوجة واألرملة واملطلقة، 
أتين���ا بأفض���ل نظ���ام للتأمينات 
االجتماعي���ة، وال���دول األوروبية 
واالسكندنافية منحت املرأة أمواال 

لسياسة اإلجناب.
علي العمير: ال منلك اال ش���كر 
جلنة املرأة على هذا التقرير، القانون 
أعطى حقوقا كثيرة للمرأة املتزوجة، 
ولكن ملاذا نحرم من تريد ترك العمل 
ألس���باب أخرى؟ وفي الوقت الذي 
مننع فيه التمييز يبقى علينا إزالة 
التمييز بن امل���رأة واملرأة، وليس 
هناك مسطرة واحدة في هذا القانون، 
نحن مع املرأة في أي موقع للمرأة 
تكون فيه ونس���هل عليها ظروفها 

املعيشية.
التعليم قضية أساسية  قضية 
فهناك صناديق وال يهم كويتي أو 
غير كويتي، واملادة 15 مكررا غير 
دستورية وهي اخلاصة بتحديد %30 

كوتا للمناصب القيادية.
د.سلوى اجلسار: وكأن قانون 
إنصاف امل���رأة يختزل فقط في ال� 

هذا القرار.
وزير الداخلية يقول هناك حاالت 
من شرق آسيا وأخذت اجلنسية اتكلم 
عن ارقام وسياسة دولة، كتاب وزير 
الداخلية لم يرفض بالتقرير، وزارة 
التربية ترف���ض هذا القرار، أمتنى 
معرفة التكلفة وقد تكون باملليارات، 
يجب دراسة القانون دراسة شاملة 

متأنية من حيث االرقام.
الب���راك: نثم���ن جهد  مس���لم 
اللجن���ة، ولك���ن امل���رأة الكويتية 
ظلمت وخصوصا املتزوجة من غير 
كويت���ي، ألن جتاهلها يعني مزيدا 
من املعاناة، وما حدث ليس ذنبها 
وليست مسؤولة عنه، وليس مطلوبا 
مني جعل جزءا من املجتمع جهالء، 
من اخلطأ ان نقيس مستقبل ابنائنا 
باملال، املال »رايح جاي«، 30% كوتا 
للوظائف القيادية أرفضها ويجب أال 

نلتزم بهذا القرار.
املرأة لها دور أهم في بيتها ولديها 
رسالة، وال يعلم اال اهلل مدى املعاناة 

التي تواجهها االسر الكويتية.
واحلديث عن شهرين لالمومة 
ام���ر مرفوض ومل���اذا ال جنعلها 4 
اشهر مدفوعة الراتب، وحق التقاعد 
غير موجود، وملاذا تس���تخدمون 
مصطلح���ات في تصريحاتكم مثل 

»خلك بالبيت«.
مبارك الوعالن: املرأة ضد املرأة 
ولم تنصف املرأة، التفكك االسرى 
في ارتفاع، االنحراف االخالقي في 

350 دينارا، املرأة تش���كل 53% من 
املجتمع في قطاعي التعليم والصحة 
ولو سلمنا بإبقائها في البيت فثالثة 
أرباع أوالد الكويت بالشوارع، سنأخذ 
مالحظاتكم الى اللجنة لدراستها، 
ولكن من الظلم البحث في تشريعات، 

تستطيع الدولة ردها.
اللجنة أنصفت امل���رأة إنصافا 
حقيقيا، وارف���ض النظر حلقوق 
املرأة من جانب القواعد االنتخابية 

فهذا قمة الظلم.
د.أسيل العوضي: هناك 3 نقاط 
رئيسية تتكرر في مالحظات االخوان، 
وهي حتديد النس���بة في الوظائف 
القيادية ومنحة ربة املنزل، والكلفة 
املالية وهي كلفة مالية مس���تحقة 
لتصحي���ح وض���ع مع���وج قائم، 
التشريعات القائمة ال تعامل املواطن 
واملواطنة على السواء. ومهمة الدولة 
توفير العيش الكرمي إذا كان هناك 

حق في اختيار شريك احلياة.
من يقول إن 30% نسبة وجوبية 
بغض النظر عن الكفاءة، الهدف من 
املادة ترشيح النساء في املناصب 
القيادية بشرط الكفاءة وهذا الشرط 

موجود في املادة.
ال يوجد نص تترك املرأة بيتها 
وتذه���ب للعمل ولك���ن الزوج هو 

املسؤول عن الصرف على بيته.
فيصل املس���لم: إقرار احلقوق 
الوظيفية إجن���از للمجلس وانهاء 

التحية واقول لها ال تكترث بالكالم، 
ضد التميز بن ش���رائح الكويتين 
واللجنة وقعت في متيز آخر، ال مبرر 
ل���ه ونعترض على اعطاء كوتا في 
بعض املراكز القيادية فهي تستحق 
اكثر م���ن 30% فهذا اجحاف للمرأة 
ومدعاة ان تظلم املرأة مرة أخرى.

والزوج هو من يطالب باالنفاق 
على الزوجة شرعا وليس الدولة، 
وانا ضد منحها املكافأة باردة، وكنت 
امتنى على اللجنة مناقشة قانون 
اجلنسية وان تنقل املرأة جنسيتها 
ألبنائها، كما الرج���ل وهذا التميز 
مرفوض، ونرفض ايالم املرأة بهذه 

الطريقة.
الدولة غير  س���عدون حم���اد: 
االس���المية تصرف مكافآت للمرأة 
التي ال تعمل واالخوات في اللجنة لم 

ارتفاع، نتكلم عن الشرع والعلم، 
الرأي الشرعي معروف، كما ان هناك 
دوال أكثر دميوقراطية من الكويت 
أعطت اعانة ش���هرية للمرأة غير 

العاملة.
نعطي منحة للمرأة مقابل عمل 
س���اٍم وهو تربية االطفال والنشء 

وارقى رسالة هي االسرة.
وبالنسبة للقول ان الدولة هي 
التي ت���درس وتخرج، فهذه حجج 
واهي���ة وتتجاف���ى م���ع احلقيقة 
الواقعية وه���ي ان املرأة هي التي 

تربي االجيال.
عدنان عبدالصمد: من الظلم جدا 
توجيه اللوم الى اللجنة ويقال لها انها 
لم تنجز، واذا اقرت التعديالت فهذا 
اجناز للمرأة وللمجلس، ويفترض 
عدم تفويت هذه الفرصة ونصوت 

يطلعن على تشريعات الدول االخرى، 
االخوات غي���ر مهتمات باقتراحات 

النواب وخلطن األوراق.
املرأة الكويتية املتزوجة ولها ولد 
او اكثر تصرف لها مكافأة شهرية 350 
دينارا، املرأة ضد املرأة، نظام الكوتا 
مرفوض، فلو كانت املرأة تستحق 
فما عندنا مانع مدارس البنات كل 
املوظفن نساء أين حقوق الرجل؟ 
وغدا سيطالبون بالكوتا في مجلس 
االمة، لم ار ايا من االخوات في اللجنة 
اطلعت على اقتراح بش���أن خفض 
سن التقاعد اطالب بجعله 15 سنة 

بدال من 25.
روال دشتي: لدينا 160 ألف امرأة 
عاملة، هناك مطلقات وارامل نحو 
50 الف امرأة، وجلنة املرأة أنصفت 
كل هذه الشرائح بالرعاية السكنية 

على املداولة ومن ثم اذا كانت هناك 
تعديالت فلنقدمها فيما بعد.

هل نقب���ل ان يك���ون جزء من 
املجتم���ع جاه���ال؟ فلنبح���ث في 
االسباب احلقيقية، فهؤالء يعيشون 
بن ظهرانينا ويعانون على االقل 
بالنسبة للتعليم، والوزارة تتحمل 
ج���زءا من غي���ر الكويتين، نظرة 
انسانية شرعية رحيمة خاصة في 
التعليم، يج���ب االلتفات الى قرار 
مجلس الوزراء الصادر في 78 بشأن 
منع متليك البيوت للمتزوجات من 

غير كويتي.
لدينا الكثير من البطالة املكشوفة 
وليس فق���ط املقنعة ومن االفضل 
جعل س���ن التقاعد 15 سنة وليس 

25 عاما.
فيصل الدويس���ان: للمرأة كل 

السعدون: رفع »إسقاط القروض« من الجدول إجراء باطل

27 نائباً يطالبون بمد دور االنعقاد وعدم اعتماد الميزانية

ماذا قالت النائبات عن قانون المرأة؟

المسلم: الحكومة غير جادة في إنصاف المرأة

أكد النائب أحمد السعدون ان املادة 66 من الدستور واملذكرة التفسيرية 
للمادة 37 من الالئحة الداخلية تش����يران بكل وضوح الى ان س����قوط 
مش����روع قانون شراء فوائد القروض ورفعه من جدول األعمال اجراء 
باطل ومخالف لالئحة ألنه يجب ان يعرض مشروع القانون مرة ثانية 
للتصويت عليه، مشددا على انه مشروع قانون معلق ويرحل الى دور 

االنعقاد املقبل، وال يجوز ألحد ان يأتي بنصوص من عنده. 
وفي هذا الش����أن أش����ار الس����عدون الى اعداده حالي����ا ملذكرة بهذا 

اخلص����وص لرفعها الى املجلس حتى يتم ع����رض القانون خالل دور 
االنعقاد املقبل. 

وأوضح الس����عدون ان القوانن الثالثة اخلاصة باملرأة لم تس����قط 
واإلعالن عن ذلك أمر غير الئحي وال يتفق مع املادة 110 من الالئحة وان 
ما قام به رئيس املجلس يعتبر اجراء خاطئا. وقال السعدون انا متفق 
م����ع صندوق املتعثرين ولكن يجب ان يحفظ حق املجلس في ترحيل 

قانون شراء فوائد القروض الى دور االنعقاد املقبل.

أصدر 27 نائبًا بيانًا بشأن العمل على استمرار دور االنعقاد احلالي، 
وجاء في البيان: يتضمن جدول اعمال املجلس العديد من االقتراحات 
بقوانن التي انتهت اللج����ان املتخصصة من نظرها وقدمت تقاريرها 
بشأنها ولم يتسن للمجلس النظر فيها بعد. وملا كان دور االنعقاد وفقا 
الحكام املادة 85 من الدستور ال ميكن ان يفض قبل اعتماد امليزانية. وملا 
كان مقررا ان تعرض امليزانية العامة خالل جلستي الثالثاء واالربعاء 
29 و30 من يونيو 2010 وكان مرتبا ان يفض دور االنعقاد يوم اخلميس 
االول من يوليو 2010، وكان اس����تمرار دور االنعقاد غير متيس����ر اذا 
اعتمدت امليزانية خالل يومي 29، و30 يونيو 2010، وسعيا الستمرار 
دور االنعقاد بقوة الدس����تور لنظر بعض القوانن املهمة املدرجة على 

جدول اعمال املجلس، واتخاذ القرارات املناس����بة بشأنها، قررنا نحن 
املوقعن ادناه عدم اعتماد مش����روع امليزانية العامة خالل جلستي 29 
و30 من يونيو 2010 والنواب املوقعون على البيان هم: أحمد السعدون، 
مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، فيصل املسلم، جمعان 
احلرب����ش، د.وليد الطبطبائي، فالح الصواغ، صالح املال، عبدالرحمن 
العنجري، سعد زنيفر، شعيب املويزري، ناجي العبدالهادي، د.اسيل 
العوضي، فيصل الدويسان، د.حسن جوهر، د.ضيف أبورمية، حسن 
مزيد املطيري، محمد هايف، عس����كر العنزي، سالم النمالن، د.محمد 
احلويل����ة، مبارك الوعالن، الصيفي مب����ارك الصيفي، محمد املطيري، 

خالد العدوة ومبارك اخلرينج.

وجهت النائبة د.سلوى اجلسار شكرها إلى النواب الذين أيدوا قوانن 
املرأة في جلسة أمس، كما ش����كرت جلنة املرأة على جهودها املبذولة 

للوصول الى الصيغة النهائية للقانون وعرضه على مجلس األمة.
وأوضحت اجلسار ان املرأة من خالل اجللسة استطاعت ان جتسد 
مفهوم الوحدة الوطنية ألنها وحدت أصوات الرجال داخل مجلس األمة 

وحصلت على غالبية نيابية بالقوانن التي عرضت.
وأكدت اجلسار ان إقرار قانون املرأة في مداولته األولى يعزز إجنازات 
هذا املجلس، السيما جلنة املرأة واألسرة، مشيرة الى ان أعضاء اللجنة 
كانوا ومازالوا مع املرأة بدليل املوافقة على تعديل قانون اخلدمة املدنية 

وإقامة األجانب.
وبّينت اجلس����ار ان طموح اللجنة أن تقر املداولة الثانية في دور 
االنعقاد املقبل، الفتة الى ان هناك فرصة خالل فترة الصيف للمواءمة 
ما بن اآلراء النيابية واحلكومية لالتيان برؤية موحدة في دور االنعقاد 
املقبل. من جانبه����ا، رأت النائبة معصومة املبارك ان ما مت إقراره من 
قوانن يعتبر اجنازا »إال انه ليس اجنازا كامال« الفتة الى انه يحسب 
ملجلس األمة ومثابرة جلنة املرأة. وتساءلت املبارك عن موقف احلكومة 
من قوانن املرأة، وخاب أمله����ا لتعمد احلكومة رفض القوانن بحجة 
كلفتها املادية املرتفعة على ميزانية الدولة وعدم وجود دراسة وافية بهذا 
الشأن، مؤكدة ان التقارير موجودة لدى احلكومة منذ سنة كاملة ولم 
تقم بالرد عليها بشكل مفصل. وأضافت املبارك ان الكويتية املتزوجة 
من غير كويتي حرمت  لسنوات طوال من العالوة االجتماعية وان ما 

قامت به اللجنة ه����و ارجاع لهذا احلق حتى تنعم املرأة الكويتية هي 
وأسرتها بهذه العالوة التي هي حق أعيد الى املرأة. إلى ذلك قالت النائبة 
د.أسيل العوضي ان املجلس أقر في املداولة األولى تقريرين من 5 تقارير 
رفعتها جلنة املرأة، الفتة الى ان احلكومة أتت الى جلسة اليوم )أمس( 
ولم حتّضر لها وخير دليل وقوف الناطق الرس����مي للحكومة ليتكلم 
عن قانون التأمينات رغم انه ل����م يكن على جدول األعمال. واعتبرت 
العوضي موقف احلكومة مبثابة »املفاجأة« ودليل على إهمال وتقصير 
وعدم اكتراث من قبلها، مؤكدة ان موقفها لن مير مرور الكرام وسترى 
� أي احلكومة � موقفا صلبا من النائبات في االستحقاقات القادمة ردا 
عل����ى املوقف احلكومي. ورأت العوضي ان بعض النواب »صدقوا« ما 
ادعته احلكومة بأن لديها تعديالت، مشيرة الى ان جلنة املرأة خاطبت 
احلكومة ملدة سنة اال انها لم تقم بالرد بشأن الكلفة املالية والتعديالت 
من قبلها على القانون وان احلكومة تكتفي دائما بالرد من خالل خطاب 
عام  ال توضح فيه أي كلفة مالية. وعللت العوضي رفض جلنة املرأة 
للردود احلكومية بأنها كانت مختزلة وال تلبي استفس����ارات أعضاء 
اللجنة، موضح����ة ان اللجنة طلبت ردود تفصيلي����ة اال ان احلكومة 
لم ترد »ألنها غير قادرة على حس����ابها«. وقالت العوضي ان »جيب« 
احلكومة »مشقوق« في إقرار الكوادر والتبرعات اخلارجية لكنها تقف 
بقوة أمام حقوق املرأة الكويتية، متس����ائلة عن األولويات في اجلانب 
احلكومي ومس����ؤولياتها جتاه أبناء وبنات الكويتيات الذين يجب ان 

نوفر لهم العيش الكرمي.

قال النائب د.فيصل املس���لم ان املجلس عقد جلسة خاصة امس 
ملناقش���ة قوانن احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة واملدرجة على 
جدول االعمال وهي املتعلقة باحلقوق الوظيفية والصحية والتعليمية 

وكفالة ابنائها في قانون االقامة واحلضانات ومكافأة ربة البيت.
واكد د.املسلم ان احلكومة غير جادة وغير منصفة لهذه الشريحة 
من املجتمع حلقوقها االساس���ية واالنس���انية وحق العالج وغيرها 

وهذه االمور لم حترك للحكومة شعرة. وأبدى اسفه من كل املناورات 
واحملاوالت الفشال اجللس���ات السابقة بعدما حصلنا على االغلبية 
في املداولة االولى، مستغربا ما قاله الناطق الرسمي باسم احلكومة 
د.محم���د البصيري ومطالبته بتأجيل االس���تثناء واملداولة الثانية 

للقانون.
واضاف د.املسلم ان د.البصيري برر طلبه بكالم غير منطقي.

العمير: تحديد 30% كوتا للوظائف القيادية غير دسـتوري

الدقباسـي: أطالب بتخفيض سـن التقاعد للمرأة إلـى 15 عامًا
عاشور: أتمنى أال تذهب جهود المرأة هباء جراء التجاذبات السياسية

السلطان: ضرورة منح ربة المنزل مكافأة شهرية لمن لديها أطفال
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الجسار: نرفض اختزال حقوق المرأة في مكافأة مقدارها 350 دينارًا

حالة من الظل���م تتعرض له املرأة 
الكويتية، ولكن هناك موقف الضد 
م���ن القوانن وهن���اك 23 اقتراحا 
بقانون من الن���واب وال يوجد أي 
اقت���راح حكومي، احلكومة موقفها 
ضد فماذا أنتم فاعلون؟ ولم تقدم أي 
معلومة فيما يتعلق بالكلفة املالية، 
وعلى احلكومة ان حتترم املجلس 

واللجان.
العالج باخلارج مسبة في جبن 
احلكومة ولم اس���مع احلديث عن 
الكلفة املالية في قانون دعم املشاريع 
املتوسطة في الوطن العربي ب� 500 
مليون دوالر، وظيفة ربة البيت هي 

أشرف وظيفة.
علي الراش���د: هذا القانون من 
القوانن التي ال ميكن ان تأتي لوال 
إقرار حق املرأة السياسي في 2005، 
وبعدين قاموا يتغنون باملرأة، املادة 
15 ل���م تخصص للمرأة فقط ولكن 
حتقي���ق مبدأ تكاف���ؤ الفرص بن 
اجلنسن الرجل واملرأة مع مراعاة 
التخصص والكفاءة. غالبية اخلريجن 
من النساء، والنسبة العامة تفوق 
90% ملناصب الرجال فهناك متييز 
ضد امل���رأة، وقانون خليك بالبيت 
لكي ال تصل الى املناصب القيادية، 
ارفض نسب مجرمي املخدرات لعمل 
املرأة، أمتنى مناقشة القانون حسب 

ما هو موجود.
د.معصومة املبارك: أمتنى إجناز 
ما تنتظره املرأة الكويتية منذ سنوات 
عديدة، التكلفة املالية مطلوبة لكل 
قانون وتقدمنا بطلب من احلكومة 
بتقدمي كلفتها املالية وكررنا املطالبة 
قبل شهر ولم تقدم الكلفة املالية هل 
ننتظر الى ما ال نهاية؟ وأيا كانت 
الكلفة املالية فهي مستحقة ومتأخرة 
لعقود طويلة، املرأة دائما حريصة 
على أسرتها سواء كانت تعمل أوال 
تعمل وتفضل أسرتها على العمل، 
لكن ارفض اغراء املرأة على ان تترك 
عملها وجتلس في البيت، نعم ممكن 
لكن من باب املساعدات العامة، وإال 
أكون برأنا الزوج من مس���ؤولية 
االنفاق على البي���ت، املرأة التي ال 
تستطيع املكوث في العمل 8 ساعات 
من حقها ان تطلب تخفيض ساعات 

العمل مقابل تخفيض الراتب.
فالح الصواغ: ارفض املقارنة بن 
األم واخلادم���ة، االخوات في جلنة 
املرأة يهمشن دور املرأة، األولى تربية 
األبناء ملنفعة هذا البلد، هناك زيادة 
في وظائ���ف الديوان وهناك بطالة 
مقنعة تقدمنا بقانون وسيعرض 

د.محمد البصيري: ال ما يجوز 
تصوت التصويتن في تصويت 
واحد ألن هناك نوابا سيحرمون 
الثانية. رجاء فصل  من املداولة 

موضوع املداولة الثانية.
علي الراش���د: هناك تعديالت 
ونبي العنب ال الناطور والقانون 
س���يرد إذا لم نبحث التعديالت 
وم���ا الفائ���دة م���ن رده من قبل 

احلكومة؟
أحمد السعدون: إذا مت التصويت 
على االستثناء من 104 فسأعترض 
الثانية  وإذا صوت على املداولة 

فسيكون لنا موقف.
الرئيس: هن���اك وجهتا نظر 
بفصل التصويتن عندنا سوابق 
واالختالف على السوابق والتي 

لم يكن بها وجهتا نظر.
اآلن التصويت على االستثناء 
امل���ادة 104 فق���ط وجرى  م���ن 
التصويت نداء باالس���م وكانت 

نتيجة التصويت كالتالي:
29 موافقة، 30 عدم موافقة، 0 

امتناع، 59 حضور.
عدم موافقة على االستثناء من 

املادة 104.

التأمين الصحي

وانتقل املجلس ملناقشة التقرير 
اخلامس عشر بشأن إضافة مادة 
جديدة على القانون رقم 1999/1 
بشأن التأمن الصحي على األجانب 
وفرض رس���وم مقابل اخلدمات 

الصحية.
الرئي���س: هل يوافق املجلس 

على القانون من حيث املبدأ.

)24 من 58 عدم موافقة(.
القانون سقط

وانتقل املجلس ملناقشة التقرير 
السادس عشر بشأن تعديل قانون 

إقامة األجانب:
الراش���د: أمتن���ى أن متارس 
صالحياتك حتى يكون التصويت 

نداء باالسم.
الرئيس: طول ها املدة وماشية 
برفع األيدي وملا يس���قط قانون 

تقولون نداء باالسم؟
املوافق على القانون من حيث 

املبدأ يرفع ايده
)32 من 58 موافقة(

م���ادة أول���ى أ: يعف���ى أوالد 
الكويتية من أب غير كويتي من 

رسوم اإلقامة.
ب � يحق للكويتية كفالة زوجها 

غير الكويتي.
ج � مينح أوالد الكويتية من 

على النواب وسنقره في هذا الدور 
واخلاص ب� 350 دينارا لربة البيت، 
املرأة في البيت لها دور بارز، أطالب 
بوقف���ة جادة مع امل���رأة من خالل 

التقاعد املبكر.
اخلرافي: ترفع اجللسة ملدة نصف 
س���اعة للصالة وارجو من النواب 
املوجودين في القاعة التواجد بعد 
الصالة التخاذ االجراءات املتعلقة 

بالقوانن.
اس���تؤنفت اجللس���ة الساعة 

.12.15
الرئي���س )اخلراف���ي(: انتهى 
النق���اش واآلن أمامنا القوانن، هل 
يواف���ق املجلس على إنهاء املداولة 
األول���ى وتؤجل املداول���ة الثانية 

والتعديالت.
القانون األول  د.فيصل املسلم: 
اخل���اص باحلق���وق الوظيفية ال 
توج���د تعديالت علي���ه فلنصوت 

عليه وننته.
الرئيس: املوافق على البدء في 

التصويت على املداولة األولى.
الزلزلة:: نتحدث عن  د.يوسف 
مداول���ة أولى وليس إقرار القانون 
ولذلك نرجو املوافقة على املداولة 

األولى ويذهب للجان.
وجرى التصويت على التقرير 
األول بشأن اخلدمة املدنية )احلقوق 
الوظيفي���ة( من حيث املبدأ وكانت 
النتيجة 31 موافق���ة من احلضور 

.53
وتلت مقررة اللجنة مواد القانون 

بشأن اخلدمة املدنية.
م���ادة )15( مك���ررا : تلتزم كل 
اجلهات احلكومي���ة بتحقيق مبدأ 
تكافؤ الفرص بن اجلنسن في شغل 
وظائف القيادة بنس���بة ال تقل عن 
30% مع مراعاة التخصص والكفاءة 

)7 من 49 غير موافقة(.
مادة )18( مكرر أ: تستحق املوظفة 
الكويتية العالوة االجتماعية بفئة 
متزوج إذا كان زوجها ال يتقاضى 

هذه العالوة من خزانة الدولة.
ب: متن���ح املوظف���ة الكويتية 
واألجنبية املتزوجة من غير كويتي 

عالوة باحلد األقصى عن أوالدها.
)34 من 60 موافقة(

مادة 22 مكرر أ: تستحق املوظفة 
الكويتية إجازة خاصة براتب كامل 
ال حتسب من إجازتها ملدة 70 يوما 
للوضع بش���رط ان يت���م الوضع 

خاللها.
)35 من 60 موافقة(.

مادة 22 مكرر ب: تستحق املوظفة 
الكويتي���ة إجازة خاص���ة لرعاية 

أب غير كويتي إقامة دائمة.
وج���رى التصوي���ت ن���داء 

باالسم.
)32 من 58 موافقة(

وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة األولى لقانون تعديل 
املرسوم رقم 17 لسنة 59 بشأن 
إقام���ة األجانب وكان���ت نتيجة 

التصويت كالتالي:
37 موافقة، 17 عدم موافقة، 5 

امتناع، 59 حضور.
)موافقة(

ليس لدي طلب لالس���تثناء 
فسأنتقل الى التقرير التالي.

وانتقل املجلس ملناقشة التقرير 
العام، هل يوافق  التعليم  بشأن 
املجلس عل���ى القانون من حيث 

املبدأ
)26 من 54(

سقط القانون.
وانتقل املجلس ملناقشة قانون 
منح املرأة الكويتية التي ال تعمل 
مكافأة شهرية وإنشاء حضانات 

األطفال.
الرئيس: هل يوافق من حيث 

املبدأ؟
 )26 من 54(

سقط القانون.
الرئيس: انتهينا من القوانن 
البند  الى  املعروضة وس���أنتقل 

التالي.
د.فيصل املس���لم: الذي سقط 
هو تقرير اللجنة وبالتالي نرجع 

للتقرير األصلي.
الرئي���س: انته���ى فيص���ل 

أرجوك.

رد قانون القروض

الرئي���س: هل يوافق املجلس 
على تثبيت التقرير في املضبطة؟ 

)موافقة(
التصويت نداء باالس���م على 
مشروع القانون، إذا موافقة معناه 
مؤيدون للقانون ويجب على 44 
صوتا، ويرد الى احلكومة وإذا مو 
موافقة يذهب الى الدورة املقبلة 
ويحتاج ال���ى 33 صوتا، وجرى 
التصويت نداء باالس���م وكانت 

نتيجة التصويت كاآلتي:
26 موافقة، 33 عدم موافقة، 0 

امتناع، 59 احلضور.
لم توافق أغلبية األعضاء على 
املشروع ويرفع من جدول األعمال 
وفقا للمادة 37 من الالئحة، ترفع 
اجللسة الى غد الساعة التاسعة 

صباحا.

مقابل مكافأة يجوز له اجلمع بينها 
وبن املع���اش التقاعدي، على ان 
يشترط أال تقل فترة تقاعده عن 

3 سنوات.
)38 من 60 موافقة(.

اخلرافي: سيتم التصويت على 
املداولة األولى نداء باالسم للقانون 
بشأن اخلدمة املدنية وكانت نتيجة 

التصويت كاآلتي:
39 موافقة، 16 عدم موافقة، 4 

امتناع، 59 حضور.
موافقة على املداولة األولى.

الرئيس: هل يرغب املجلس في 
التصويت على املداولة الثانية؟

د.محمد البصيري: كحكومة من 
حيث املبدأ لم نوافق ولن نوافق 
على املداولة األولى وليس لدينا 
مان���ع من مناقش���ة القانون في 
اللجان ولدينا كثير من التعديالت، 
رئيسة اللجنة دعت النواب ملناقشة 
التعديالت فإذا كانوا حريصن على 

األمومة براتب كامل ملدة ش���هرين 
تالية إلجازة الوضع أو 4 ش���هور 

بنصف الراتب.
)32 من 59 موافقة(.

22 مك���رر ج: يج���وز بقرار من 
الوزير منحها إجازة خاصة بدون 
راتب مدة ال تقل عن 6 أش���هر وال 

تزيد عن 3 سنوات.
)33 من 60 موافقة(.

22 مكرر د: يس���تحق املوظف 
الكويتي إجازة براتب كامل ال تخصم 
من رصيد إجازاته الدورية ملرافقة 
احد والديه املريض على ان يكون 
هو املتولي رعايته إذا كان عالجه 

في اخلارج.
)34 من 59 موافقة(.

22 مكرر ه�: يس���تحق املوظف 
إجازة خاص���ة براتب كامل ملرافقة 
زوجته إذا نقل الى مقر عمل خارج 

الكويت.
)35 من 59 موافقة(.

أال ترده احلكومة فليعطونا فرصة 
مناقشة التعديالت داخل اللجان 

وتؤجل املداولة الثانية.
د.أس���يل العوض���ي: اللجنة 
استنفدت كل السبل في محاولة 
التعاطي مع االخوة في احلكومة 
وكل اعتراضهم كان على الكلفة 

املالية دون التفاصيل.
الرئي���س: نداء باالس���م على 

االستثناء فقط.
د.فيصل املسلم: هناك اقتراح 
على طلب االستثناء الرجاء االلتزام 

بالالئحة.
علي الراش���د: أي طلب يقدم 
يجب حتدث اثنن معارضن واثنن 

مؤيدين.
د.فيصل املسلم )مؤيد(: طلب 
مقدم من مجموعة كبيرة من النواب 
تطلب الدمج بن االس���تثناء من 
امل���ادة 104 والدمج ف���ي املداولة 

الثانية.

23 مك���رر أ: تخفض س���اعات 
العمل بواقع ساعتن يوميا للموظفة 
املرضعة ملدة سنتن تبدأ من تاريخ 
الوض���ع دون املس���اس بالرات���ب 

األساسي.
)32 من 59 موافقة(.

23 مكرر ب: تستحق املوظفة 
الكويتية املسلمة التي يتوفى عنها 
زوجها إجازة خاصة براتب كامل 
4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، 
كما تستحق غير املسلمة نفس املدة 

إجازة مماثلة ملدة 21 يوما.
)36 من 59 موافقة(.

24 مكرر: يجوز للموظف طلب 
تخفيض س���اعات العمل مقابل 
تخفيض الراتب بش���رط موافقة 

جهة اإلدارة.
)34 من 60 موافقة(.

35 مكرر: يجوز االس���تفادة 
من خدم���ات املوظف املتقاعد في 
الوظائ���ف التي حتتاج خلدماته 

سعدون حماد خالل مداخلتهعلي الدقباسي متحدثا خالل اجللسة  النواب يتابعون مواد قانون املرأة

بورمية: كيف نضـع للمرأة »كوتا« لتقلـد المناصب القياديـة في البلد؟!

الزلزلة: إعادة دراسـة »الكوتا« بما يتوافق مع مواد الدستور
العـدوة: نرفـض رفع سـن التقاعـد للمرأة إلى 25 سـنة

مزيد: كثير من الدول شـرعت قوانين تعيد المرأة إلى بيتها

التصويت على مرسوم رد إسقاط فوائد القروض
ممتنعغير موافقموافقاالسممممتنعغير موافقموافقاالسمم
عبدالرحمن فهد العنجري34أحمد راشد الهارون1

عبداهلل يوسف الرومي35أحمد عبدالعزيز السعدون2

عدنان ابراهيم املطوع36أحمد العبداهلل الصباح3

عدنان سيد عبدالصمد37أحمد الفهد الصباح4

عسكر عويد العنزي38د.أسيل عبدالرحمن العوضي5

علي سالم الدقباسي39الصيفي مبارك الصيفي6

د.علي صالح العمير40د.بدر شبيب الشريعان7

علي فهد الراشد41جابر اخلالد الصباح8

غامن علي امليع42جابر املبارك الصباح9

د.فاضل صفر علي43جاسم محمد اخلرافي10

فالح مطلق الصواغ44د.جمعان ظاهر احلربش11

فيصل سعود الدويسان45د.حسن عبداهلل جوهر12

د.فيصل علي املسلم46حسن علي القالف13

مبارك بنيه اخلرينج47حسن مزيد الديحاني14

مبارك محمد الوعالن48حسن ناصر احلريتي15

محمد براك املطير49خالد سالم العدوة16

د.محمد صباح السالم50خالد سلطان العيسى17

د.محمد محسن البصيري51خالد مشعان الطاحوس18

د.محمد محسن العفاسي52خلف دميثير العنزي19

د.محمد هادي احلويلة53دليهي سعد الهاجري20

محمد هايف املطيري54راشد عبداحملسن احلماد21

مخلد راشد العازمي55روضان عبدالعزيز الروضان22

مرزوق علي الغامن56د.روال عبداهلل دشتي23

مسلم محمد البراك57سالم منالن العازمي24

مصطفى جاسم الشمالي58سعد زنيفر العازمي25

د.معصومة صالح املبارك59سعد علي اخلنفور26

د.موضي عبدالعزيز احلمود60سعدون حماد العتيبي27

ناجي عبداهلل العبدالهادي61د.سلوى عبداهلل اجلسار28

ناصر احملمد األحمد62شعيب شباب املويزري29

د.هالل مساعد الساير63صالح احمد عاشور30

د.وليد مساعد الطبطبائي64صالح محمد املال31

د.يوسف سيد الزلزلة65د.ضيف اهلل فضيل بورمية32

2732النتيجة النهائية000عادل عبدالعزيز الصرعاوي33

حضور 59

التصويت على المداولة األولى لتعديل قانون الخدمة المدنية والحقوق الوظيفية للمرأة
ممتنعغير موافقموافقاالسممممتنعغير موافقموافقاالسمم
عبدالرحمن فهد العنجري34أحمد راشد الهارون1

عبداهلل يوسف الرومي35أحمد عبدالعزيز السعدون2

عدنان ابراهيم املطوع36أحمد العبداهلل الصباح3

عدنان سيد عبدالصمد37أحمد الفهد الصباح4

عسكر عويد العنزي38د.أسيل عبدالرحمن العوضي5

علي سالم الدقباسي39الصيفي مبارك الصيفي6

د.علي صالح العمير40د.بدر شبيب الشريعان7

علي فهد الراشد41جابر اخلالد الصباح8

غامن علي امليع42جابر املبارك الصباح9

د.فاضل صفر علي43جاسم محمد اخلرافي10

فالح مطلق الصواغ44د.جمعان ظاهر احلربش11

فيصل سعود الدويسان45د.حسن عبداهلل جوهر12

د.فيصل علي املسلم46حسن علي القالف13

مبارك بنيه اخلرينج47حسن مزيد الديحاني14

مبارك محمد الوعالن48حسن ناصر احلريتي15

محمد براك املطير49خالد سالم العدوة16

د.محمد صباح السالم50خالد سلطان العيسى17

د.محمد محسن البصيري51خالد مشعان الطاحوس18

د.محمد محسن العفاسي52خلف دميثير العنزي19

د.محمد هادي احلويلة53دليهي سعد الهاجري20

محمد هايف املطيري54راشد عبداحملسن احلماد21

مخلد راشد العازمي55روضان عبدالعزيز الروضان22

مرزوق علي الغامن56د.روال عبداهلل دشتي23

مسلم محمد البراك57سالم منالن العازمي24

مصطفى جاسم الشمالي58سعد زنيفر العازمي25

د.معصومة صالح املبارك59سعد علي اخلنفور26

د.موضي عبدالعزيز احلمود60سعدون حماد العتيبي27

ناجي عبداهلل العبدالهادي61د.سلوى عبداهلل اجلسار28

ناصر احملمد األحمد62شعيب شباب املويزري29

د.هالل مساعد الساير63صالح احمد عاشور30

د.وليد مساعد الطبطبائي64صالح محمد املال31

د.يوسف سيد الزلزلة65د.ضيف اهلل فضيل بورمية32
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احلضور 59

تتمة المنشور ص7

معصومة لـ »األنباء«: تهديد الحكومة برد قوانين المرأة.. أمر مستنكر
مريم بندق

قالت النائبة د.معصومة املبارك: لألس����ف الشديد كان موقف 
احلكومة في جلسة إقرار قوانن حقوق املرأة سلبيا جدا وعبرنا 
عن استيائنا الشديد من هذا املوقف فكان امامها عام كامل لتقدم 
البيانات املتعلقة بالكلفة املادية ولكن شاهدنا تقاعسا كبيرا من 
املؤسسة احلكومية التي كان مطلوب منها ان تقدم هذه البيانات 
ولم تقدمها ومن ثم نحمل احلكومة مسؤولية عدم استكمال تقارير 
قوانن حقوق املرأة. واضافت د.معصوم����ة قائلة: كان باإلمكان 
إجناز املداولة الثانية في جلسة امس ولكن موقف احلكومة كان 
سلبيا حيث رفضت كل التقارير التي مت التصويت عليها ونأمل 
أن يكون موقفها أكثر إيجابية واكثر حتمال للمسؤولية النها تدرك 
متام االدراك ان املرأة الكويتية ظلمت طوال هذه السنوات ويجب 
ان تعمل على انصافها وه����ذا االنصاف البد ان يقابله كلفة على 

ميزانية الدولة. واستطردت: احلكومة تتحجج بأن الكلفة كبيرة 
وهذه ليست حجة مقبولة على االطالق ألن هذه الكلفة مستحقة 
للم����رأة الكويتية التي طال زمن انتظارها وعن رأيها فيما يتردد 
بأن احلكومة ستس����تخدم حقها الدستوري في رد هذه القوانن 
مرة أخرى، أوضحت: هذا الكالم من اجلانب الدس����توري صحيح 
فاحلكوم����ة متل����ك رد القوانن مثلما ردت قانون اس����قاط فوائد 
القروض ولكن التهديد باستخدامه امر مستنكر فنحن نقوم بعمل 
تشريعي وليس سياسيا مبعنى أن جلنة املرأة قامت بعمل وفق 
النظم الدستورية والتش����ريعية املعتمدة ولم تقم بعمل مبارزة 
سياس����ية  مع احلكومة وكلنا يعلم ان امل����رأة الكويتية انتظرت 
وحرمت طويال وحان الوقت النصافها وعلى احلكومة ان تتحرر 
من جلباب الكلفة املالية كتعليل لتعليق احلقوق االساسية للمرأة 

الكويتية سواء حقوقها املدنية أو االجتماعية


