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وإنشاء صالة اجتماعية متعددة 
األغراض ألهالي املنطقة يقيمون 
أفراحهم وكافة مناسباتهم  فيها 
االجتماعية. وإنشاء مركز شامل 
للتس����وق باملنطقة يشمل كافة 
األنش����طة واخلدم����ات الت����ي ال 
تتوافر بالسوق املركزي للجمعية 
التعاوني����ة حتى نوف����ر ألهالي 
املنطقة احتياجاتهم ومتطلباتهم 

من السلع واخلدمات.
وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن 
الكرمي وتزويده بقاعة للمحاضرات 
تقام فيها كافة األنشطة الدينية 
مع تزويده مبكتبة حتتوي على 
املراجع والعل����وم الدينية في كاف����ة مناحي ديننا 

اإلسالمي احلنيف.
وإنش����اء مركز أكادميي للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وآخر جلامعة الكويت مبنطقة 
صباح السالم يلتحق بها الطلبة والطالبات املؤهلون 
ويخدم مستقبال اهالي منطقة صباح االحمد واملناطق 
املجاورة مما يخفف العبء على أهالي تلك املناطق 
الذين يعانون من انتقال ابنائهم للجامعة وكليات 

التعليم التطبيقي والتدريب.

تق����دم مراقب مجل����س األمة 
النائب د.محمد احلويلة بحزمة 
من االقتراحات برغبة واألسئلة 
البرملاني����ة بش����أن منطقة علي 
صباح السالم )أم الهيمان( تناولت 
املرافق واألنشطة باملنطقة  كافة 
وق����د جاءت االقتراح����ات برغبة 

كالتالي:
إنش����اء حديقة عام����ة تكون 
متنفس����ا طبيعيا ألهالي املنطقة 
وتزويدها بكافة وسائل الترفيه 

واخلدمات.
وإنشاء مركز شباب ألهالي 
املنطقة ميارس فيه الش���باب 

هواياتهم الرياضية على أن يكون شامال لكافة 
املالعب وحمامات السباحة ومزودا بصالة رياضية 
مغطاة ومكيفة ملمارسة األنشطة الرياضية في 
كافة أوقات السنة. وإنشاء مكتبة عامة باملنطقة 
وتزويدها بالكتب في ش���تى مجاالت املعرفة 
إضافة الى الدوريات العلمية والثقافية لتكون 
مرجعا للطلبة وأهال���ي املنطقة على ان تزود 
املكتبة بقاعات للمحاضرات والندوات وبكافة 

الوسائل العلمية احلديثة.

طالب الناشط السياسي فايز 
اجلمهور وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد بتقدمي استقالته 
واخلروج من احلكومة اذا ما 
ثبتت ادانت���ه في الغاء حكم 
الوافدين  االبعاد االداري عن 
االيراني���ني املتهمني باالجتار 
باملخدرات واج���راء عمليات 

االجهاض.
وقال اجلمهور، في تصريح 
صحاف���ي، ان جلنة ش���ؤون 
الداخلية والدفاع اتخذت موقفا 
وطنيا خالل اجتماعها اول من 
امس حني استكملت التحقيق 

في قضية االفراج عن املتهمني االيرانيني والتي خلصت بأغلبية 
اعضائها الى ان وزير الداخلية اخل مبسؤولياته التي كان يجب 
عليه اس���تغاللها في مالحقة املجرم���ني واملتهمني واملتطاولني 

على القانون.
واثنى اجلمه���ور على اجلهود التي قام بها النائب مس���لم 
البراك لكشف هذه القضية وتسليط الضوء عليها وتفاعل جلنة 
الداخلية والدفاع معها واستكمال عمليات التحقيق فيها حتى 
يتم وضع النقاط على احلروف وحتميل املسيء خطأ جتاوزه 
للقانون وتخطيه لصالحياته، الفتا الى ضرورة توسيع دائرة 
التحقيق حتى يتم كش���ف االطراف التي مارست الضغط على 
الوزير اللغ���اء قرار ابعاد جتار املخدرات ومجهضي النس���اء 
باالضاف���ة الى الوصول الى ما لم يتم اكتش���افه حتى اآلن ألن 

اخلافي اعظم على ما يبدو.
وقال ان الواجب على وزير الداخلية العمل وفق صالحيات 
منصبه الذي يش���غله واستغالله بالش���كل الصحيح حتى ال 
تصبح الكويت اآلمنة مستباحة من جتار املخدرات واملخربني 

واخلارجني على القانون.

يغادر البالد فجر اليوم وفد مجموعة الصداقة البرملانية السادسة وذلك في زيارة رسمية الى كل من مملكة اسبانيا 
وجمهورية البرتغال وتس���تغرق زيارة الوفد البرملاني الذي سيترأس���ه العضو مبارك اخلرينج عدة ايام يبحث خاللها 
العالقات الثنائية وس���بل تطويرها وزيادة التعاون البرملاني. يضم الوفد كال من النواب خالد الس���لطان ود.ضيف اهلل 
أبورمية وسعد زنيفر والصيفي مبارك الصيفي، وخالد الطاحوس ويرافق الوفد من موظفي األمانة ملجلس األمة كل من 

رشود الرقدان، وخالد الظفيري.

وفد المجموعة البرلمانية السادسة 
يغادر البالد فجر اليوم إلى البرتغال وإسبانيا

وّجه أسئلة لوزير الخارجية والروضان عن دور سفيرنا الدائم وتدخله في عمل الهيئة

الوعالن: الهيئة العامة لتقدير التعويضات جهاز حيوي
 وفائق األهمية .. والمحسوبية والفئوية تفقدانه دوره

البراك: ضميري بات مرتاحًا بعد إدانة وزير الداخلية
 في قضية إلغاء إبعاد تاجري المخدرات اإليرانيين

بنينّ النائب مس����لم البراك ان ضميره بات مرتاحا 
ازاء القضية التي أثاره����ا حول قيام وزير الداخلية 
بإخالء سبيل وافدين، وإلغاء قرار ابعادهما على ذمة 
قضيت����ي اجتار باملخدرات ومزاولة مهنة الطب دون 
ترخيص، بعدما أدانت جلنة التحقيق البرملانية اخلالد، 
وأصب����ح تقريرها أمام ضمائر ممثلي األمة في قاعة 
عبداهلل السالم، مؤكدا في الوقت نفسه ان احلكومة 
هي آخر من ميكن له احلديث عن احلريات، السيما بعد 
قيامها بقمع احلريات ومنعها اقامة الندوات، ونحن 
نعيش في ظل حكومة قمعية، ينفذ دورها وأوامرها 
وفلسفتها وزير الداخلية. وقال البراك: جلنة الداخلية 
والدفاع، كلجنة حتقيق برملانية فيما أثرته حول قيام 
وزير الداخلية بإلغاء قرار إبعاد وافدين أثناء فترة 
استجواب وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل، قالت 
اليوم كلمتها وأكدت م����ا ذهبنا اليه، وجاء تقريرها 
كما توقعت نتيجة ثقتي بعد اهلل س����بحانه وتعالى 
بالوثائق واملستندات التي قدمتها للجنة وكل ما قاله 
الوزير في اللجنة عن هذه املس����تندات وعدم علمه 
بها هو وس����يلة للبحث عن أع����ذار ال أكثر وال أقل، 
موضحا ان هذه املستندات مت االعالن عنها في جلسة 
6/29 خالل مناقشته للميزانية العامة للدولة والتي 
كش����فت خاللها مواطنة اخالل الوزير مبسؤولياته 
ودوره بهذه التجاوزات ومخالفة القانون، وجاء رد 
الوزير على ما أثرته آنذاك بعد 24 س����اعة مما يؤكد 
اطالع الوزير على جميع املستندات وتفاصيلها في 
ذلك الوقت وليس كما يدعي اليوم أمام اللجنة عدم 

معرفته بهذه التفاصيل.
وأوضح البراك ان ما يؤك����د هذا الكالم رد وزير 
الداخلية في اليوم التالي إلثارتي هذه القضية عندما 
قال في جلس����ة 6/30 � أي الوزي����ر اخلالد � نحن ال 
نتعامل اال على السطح وبشفافية وعلى استعداد كامل 

حلضور جلنة التحقيق بكل ما لدينا 
مؤكدا سالمة اجراءاته وقراراته، 
مبينا ان جميع ما ذكره الوزير عار 
عن الصحة وكالم »فاضي« فلجنة 
التحقيق دعت الوزير أربع مرات 
ولم يحضر ومارس عملية الهروب 
ثم اضطر للحض����ور في النهاية 
أنهم  اللجن����ة أعلنوا  ألن أعضاء 
سينهون تقريرهم دون حضوره 

ما لم يحضر.
وأش����ار البراك الى ان الوزير 
اخلالد قال ألعضاء اللجنة لو كنت 
أعلم ع����ن املعلومات متى طرحت 
باللجنة ملا أخليت سبيلهما، وأنا 

أقول للخالد: على من تضحك، فاملعلومات التي طرحت 
باللجنة هي نفس املعلوم����ات التي أثرتها في 6/29 
ورددت عليها في 6/30 بأنك تتعامل بشفافية وإجراءاتك 
سليمة، متسائال: كيف لنا ان نشعر باالطمئنان واخلالد 
وزير للداخلية يعمل على إعفاء مخالفي القانون ملجرد 
استرحام خاالتهم؟وهل ما قام به اخلالد يسمح لكل من 
لديه »خال« ان يطلب استرحاما في جتارة مخدرات 
واجراء عمليات اجهاض دون ترخيص فيدحض عنه 
اخلال����د دون ان يعرف التفاصي����ل؟ ألم يكن بامكان 
اخلالد ان يطلب صحيفة سوابق هذين الوافدين قبل 

اطالق سراحهما؟
واكد البراك انه امام ه����ذه املعطيات فان الوزير 
اخلالد متورط السباب ال نعلمها ولكن ما نعلمه ان 
ه����ذه القضية تزامنت مع توقيت اس����تجواب وزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل وبالتالي فان احلكومة 
عودتنا دائما وفي كل قراراتها املخالفة للقانون بتوقيت 
صدور هذه القرارات في االستجوابات النقاذ وزرائها 

م����ن طلبات طرح الثقة حتى وان 
كانت هذه احملاولة على حس����اب 
القانون، متس����ائال وإال هل يعقل 
ان نخلي س����بيل هذين الوافدين 
منذ أكثر من 6 أش����هر وحتى اآلن 
ويلغى ق����رار ابعادهما اال اذا كان 

لألمر عالقة باالستجواب؟
وتابع البراك تس����اؤالته وهل 
يعقل ان يترك احد هذين الوافدين 
بعد ان كان يصطاد فرائس����ه من 
املواطنات من اماكن »املشاة« في 
املناطق السكنية ويعرض عليهن 
اجراء عمليات تخس����يس ويدعي 
بانه دكتور ويقدم هويات مزورة؟ 
وه����ل يعقل بع����د ان تقبض علي����ه وزارة الداخلية 
باجلرم املشهود باحدى الشقق التي حولها الى عيادة 
بالتزور بعد ان قدمت وزارة الصحة بالغها للداخلية 
عن مخالفات وتزوير هذا الش����خص؟ مستغربا ان 
يح����اول وزير الداخلية تبرير كل ه����ذه التجاوزات 
للتمسك بالكرس����ي. واعرب البراك عن اعتقاده بأن 
األمور اليوم بات����ت واضحة امام ممثلي األمة الذين 
طلبوا مرارا وتكرارا بالتدرج في اس����تخدام االدوات 
الدس����تورية وخصوصا املتخصصني منهم بالدفاع 
ع����ن وزراء احلكومة، فالوزير م����دان من قبل جلنة 
التحقيق التي كلفت من قبل املجلس وباملس����تندات 
التي قدمت واصبحت القضية اليوم امامهم وال لبس 
فيها وعليهم اتخاذ ما يجب اتخاذه بحق هذا الوزير، 
مؤكدا ان ضميره اليوم مرتاح ازاء هذه القضية وعلى 
املجلس اليوم اتخاذ االجراء املناسب بحق التقرير الذي 
سيعرض عليهم وسيكون امام ضمائرهم. وخاطب 
البراك: النواب الذين يطالبون دوما بعدم الذهاب الى 

االستجواب مباشرة؟ ويفضلون التدرج في استخدام 
االدوات الدس����تورية، فنحن اآلن قمنا بذلك وال عذر 
لهم حاليا اذ قدمنا املستندات وطلبنا جلنة حتقيق، 
وم����ن يدافع عن وزير الداخلية ما عذره راهنا بعدما 
حولت القضية الى جلنة حتقيق، ولم تعد تقريرها 
اال بعدما تأكدت وبحثت واس����تدعت املسؤولني مبن 
فيهم وزير الداخلية ما يؤكد ان املعلومة التي ذكرت 
باتت مؤكدة. واكد البراك اننا سنقوم مبسؤولياتنا 
كاملة عندما يتخلى عنها البعض، وفي قضية الوافدين 
االيرانيني نحن امام وضع مختلف الن املجلس طلب 
جلنة حتقيق، اللجنة ادانت وزير الداخلية باخالله 
مبسؤولياته، وعلى املجلسان ميارس مسؤولياته، 
ه����ذه هي املعادلة املطلوب����ة، وكنا نتمنى ان يقتص 
الوزير من نفسه، ويقدم استقالته، ونحن ال نعرف 
ان االستقالة ليست من ضمن حسابات الوزير، فهو 
يعش����ق املنصب ومحب له، والكويت كلها تعرف ان 
طموحه كان يتوقف عن����د منصب محافظ، وفوجئ 
عندما عني وزيرا للداخلية بس����بب سياس����ة رئيس 
الوزراء »ما لقينا احد«، وبهذه احلجة سلمت وزارة 
الداخلية الى اخلالد، وال اظن ان وزير الداخلية سيقدم 
يوما استقالته. ودعا البراك مجلس االمة الى ممارسة 
مسؤولياته بعدما استمع واطلع على املستندات في 
جلس����ة 29 يونيو املاضي، وبعد ان اتخذ قراره في 
جلس����ة 30 يونيو باحالة كل املس����تندات الى جلنة 
الداخلية والدفاع كلجنة حتقيق. واس����تغرب البراك 
اطالق س����راح االيرانيني املتهمني بقضايا املخدرات 
ومزاولة مهنة الطب واخالء س����بيلهما رغم االبعاد 
الذي صدر بحقهما، وما دام ان كل ش����خص بامكانه 
ممارسة مهنة الطب فلن نستغرب ان »بنشرجي« او 
عام����ل ادوات صحية مع احترامنا لعملهما يدعي انه 

طبيب، كل شيء جائز في عهد جابر اخلالد.

مسلم البراك

د.محمد احلويلة

فايز اجلمهور

لجنة الداخلية والدفاع اتخذت موقفاً وطنياً

الحويلة يقدم اقتراحات وأسئلة 
عن منطقة أم الهيمان

الجمهور لمحاسبة المخطئ 
في إبعاد اإليرانيين

خالل مؤتمر صحافي عقده بديوانه بالنعيم ظهر أمس األول بحضور قيادات من وزارة األشغال

عسكر: 8 مشاريع تنموية ستنفذ في الجهراء بداية نوفمبر
فرج ناصر

أكد النائب عسكر العنزي على 
أهمية املش����اريع اجلديدة املزمع 
اقامته����ا في محافظ����ة اجلهراء، 
مشيرا الى انها 8 مشاريع عبارة 
عن تقاطعات على الطرق السريعة 
خمس منها على الدائري السادس 
في مدينة سعد العبداهلل و3 على 
طري����ق اجلهراء، مؤك����دا أن هذه 
املشاريع ستنفذ على 5 مقاولني 
وذلك لسرعة االجناز وأكد عسكر 
ان املشاريع تسير حسب املخططات 
املوضوعة لها وال يوجد أي تأخير 
من وزارة األشغال وسيبدأ تنفيذها 
في تاريخ 2010/11/7، مشددا على 
أن هذه املشاريع هي باكورة خطة 
التنمية التي ملسنا بدايتها من خالل 

هذه املشاريع احليوية.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
أقامه ف����ي ديوانه مبنطقة  الذي 
النعي����م ظه����ر أم����س األول عن 
املش����اريع التنموية التي تنفذها 
وزارة األشغال في محافظة اجلهراء، 
وذلك بحضور وكيل املساعد لقطاع 
الطرق بوزارة االشغال م.حسني 
املنص����ور ومدي����ر إدارة الطرق 
السريعة م.منصور النقي، وعدد من 

املهندسني ومختاري املناطق.
وأضاف عس����كر ان فكرة هذه 
املشاريع كانت قائمة منذ سنتني 

حيث كان هناك مؤمتر صحافي عقد 
بهذا الشأن واليوم نشهد تطبيقها 
على أرض الواقع، مبينا ان هذه 
املشاريع ستنطلق في جميع مناطق 
الكويت بدءا من اجلهراء، قائال انني 
قدمت اقتراحا عندما كنت عضوا في 
املجلس البلدي بشأن قطعة 3 و4 
في منطقة النسيم وهي 660 قسيمة 
في املزاد العلني وايضا 24 قطعة 
ارض في منطقة اجلهراء منها 12 
قطعة ارض استثمارية و10 سكنية 
باملزاد العلني وكذلك 365 قطعة 
ارض في مناطق متفرقة في جميع 

انحاء الكويت ولكن وجدنا رفضا 
من قبل الوزير في ذلك الوقت حال 

دون تنفيذ هذه االفكار.
وأوضح انه من املؤس����ف في 
العام 2007 انه مت تخصيص 500 
ألف متر مربع في منطقة العيون 
بجانب املنطقة الصناعية إلنشاء 
معاهد تطبيقية للبنات في محافظة 
اجلهراء وهذا املقترح أخذ موافقة 
الوزير واملجلس البلدي ثم سلمت 
لوزارة التربية ومن خالل دوري 
كنائب في مجلس األمة قدمت اسئلة 
ملتابعة هذا املش����روع ان كان مت 

تنفيذه أم ال ولكن لألسف الى اآلن 
لم ينفذ هذا املشروع، مستغربا رد 
هذا املشروع بحجة وجود خطوط 
انابيب نفط تعرقل تنفيذه، وقد 
بحثت مع وزير النفط ومسؤولي 
الوزارة هذا املوضوع حيث وعدنا 
بحل هذه املشكلة، متمنيا اإلسراع 
باجناز هذا املشروع مبا أن وزارة 
التربية التي سلمناها قطعة األرض 
ويأتي اآلن دورها لتنفيذ املشروع 
املهم واحليوي الذي يخدم شريحة 
ابناء منطقة اجلهراء،  كبيرة من 
وسنقوم مبراقبة هذه املشاريع مع 

وزارة التربية للوقوف على آخر 
التطورات ونحن الى اآلن في طور 

مناقشة هذا املشروع الجنازه.
وفيما يتعلق بسكراب السيارات 
قال عسكر خصصنا 500 ألف متر 
مربع في ش����مال طريق االطراف 
خلف واحة الغامن وقد وافق عليه 
املجلس البل����دي ووزير البلدية 
وسلمنا قطعة االرض الى وزارة 
التج����ارة والصناع����ة كونها هي 
اجله����ة املختصة بهذا املش����روع 
وأن التوق����ف احلالي في تنفيذه 
يعود إلى أن املجلس البلدي يريد 
ارجاع املش����روع لكي يتم تغيير 
مكانه، مطالبا جميع وزارات الدولة 
بالتعاون لتمرير هذه املش����اريع 

املهمة واحليوية.
من ناحيته، قال الوكيل املساعد 
الطرق بوزارة االش����غال  لقطاع 
م.حسني املنصور ان وزارة االشغال 
تولي اهتماما كبيرا حملافظة اجلهراء 
من حيث تنفيذ املشاريع التنموية، 
مضيفا اننا نشهد اليوم بداية تنفيذ 
هذه املشاريع ومن ابرزها تنفيذ 8 
تقاطعات على اخلطوط السريعة 
في منطقة اجلهراء وستكون هناك 
مشاريع مستقبلة داخل محافظة 
اجلهراء لعمل دوارات وتقاطعات 
ومخارج ومداخل تخدم ابناء منطقة 

اجلهراء.

الوعالن  النائب مبارك  وجه 
الدولة لشؤون  اس���ئلة لوزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
تتعلق بالهيئ���ة العامة لتقدير 
التعويضات فيما يتعلق مبهام 
املس���ؤولية فيه���ا واملزايا التي 
يتمتعون به���ا مقابل قدرة هذا 
اجلهاز احليوي واملهم على القيام 
بدوره للحفاظ على ثروات البالد 

واملواطنني.
وجاء في مقدمة االسئلة: نظرا 
الهمي���ة الهيئ���ة العامة لتقدير 
التعويضات في ارساء احلقوق 
وتسوية املطالبات والتعويضات 
التي حلقت بالكويت ازاء الغزو 
العراقي الغاشم ونظرا ملا سبق 
نرجو تزويدنا باالجابات الوافية 
عن االسئلة ادناه، وكانت االسئلة 

كاالتي:
املهام املنص���وص عليها  ما 
في القانون التي يتوالها رئيس 
مجل���س االدارة ونائب الرئيس 
املدير العام ونواب املدير العام 

وما طبيعة العمل النظيف لكل 
من املسؤولني اعاله؟

وما الرواتب التي يتقاضاها 
االدارة ونائب  رئيس مجل���س 
رئي���س مجل���س االدارة املدير 
العام وامليزات املالية واحلوافز 
والبدالت التي يحصل عليها خالل 

فترة عمله؟
والرجاء تزويدي بالس���يرة 
الذاتية لنائ���ب رئيس مجلس 
االدارة املدير العام والوظائف التي 
تقلدها واملهام التي مت تنفيذها 
خالل الفترة من 2009/1/1 حتى 
تاريخ���ه باالضاف���ة الى دورها 
في تنفيذ القرارات االممية بهذا 

الصدد.
والرج���اء تزوي���دي بع���دد 
الس���فرات اخلارجي���ة املتعلقة 
باملدير العام وس���بب القيام بها 
والنتائ���ج التي حتققت في هذا 
بالقرارات  االطار مع تزوي���دي 
اخلاصة بهذه املهمات اخلارجية 
وسبب القيام بها والبدالت التي 

وتاريخ تعيينهم والسيرة الذاتية 
لكل واحد منهم، باالضافة الى عمل 
مقارنة مع عدد سكرتارية االمم 
املتحدة في الفترة 2009/1/1 حتى 
تاريخه حيث لوحظ ان اجلهات 
املعنية قامت باالستغناء عن اكثر 
من 70% من املوظفني وذلك بعد 
انته���اء املهام املطلوبة منهم في 
حني ان مكتبنا يعج باملوظفني غير 
الكويتيني دون حاجة مع استمرار 
تعيني آخرين لذلك نرجو توضيح 
االمر وما احلاجة لتوظيف هذا 
الكم من املوظفني في ظل االنتهاء 
من اغلب الق���رارات االممية في 

هذا الصدد؟
والرج���اء تزويدي مبحاضر 
التي ترأسها نائب  االجتماعات 
رئيس مجل���س االدارة واملدير 
العام خالل الفترة من 2009/1/1 
حتى تاريخه والقرارات الصادرة 
من ه���ذه االجتماعات باالضافة 
الى تزويدي بجميع املراسالت 
والقرارات الصادرة باسم نائب 

رئيس مجلس االدارة املدير العام 
واخلاصة باجله���ات اخلارجية 

بذات الفترة اعاله.
من جان���ب آخر وجه النائب 
الوع���الن س���ؤاال لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
د.محمد الصب���اح متعلقا بذات 
الرجاء  املوضوع ج���اء كاالتي: 
تبيان دور س���فيرنا الدائم في 
االمم املتحدة في ملف التعويضات 
وهل يشارك في اجتماعات الهيئة 
العامة للتعويضات، واذا متت 
مشاركته ما هي صفته القانونية 
واالدارية، وما هي عالقته بإرسال 
توصيات دعم لبعض املسؤولني 
بالهيئة على حساب آخرين، وما 
هي طبيعة عمله في هذا االطار، 
وه���ل ميثل الهيئ���ة العامة في 
االجتماع���ات االممية التي تعقد 
بهذا اخلص���وص؟ مع تزويدي 
بجميع القرارات واملراسالت التي 
اصدرها سفيرنا الدائم في االمم 

املتحدة بهذا اخلصوص.

مت احلصول عليها لكل مهمة او 
ما يثبت تسلمها مقرونة باثبات 
وقت الس���فر والعودة منه الى 

جنيڤ او الى اي جهة اخرى.
والرجاء تزويدي باسم املسؤول 
الفني االداري عن مكتب االرتباط 
في مكتب الهيئة العامة لتقدير 
التعويضات، والرجاء تزويدي 
بعدد سكرتارية مكتبنا واسمائهم 

مبارك الوعالن

)محمد ماهر(عسكر العنزي وم.حسني املنصور خالل املؤمتر الصحافي

حماد: إقرار قوانين الحقوق المدنية للمرأة
استحقاق ونأسف لمزايدة البعض

الهاجري: الموافقة على راتب ربة المنزل تحد من الظواهر السلبية في المجتمع

كذلك عل����ى التالعب احلاصل في 
شأن دعم العمالة.

وق����ال الهاجري ف����ي تصريح 
صحافي: انه يتوجب على االخوة 
اعضاء مجلس االمة واحلكومة ان 
يدركوا م����دى أهمية هذا املقترح، 
فالبع����د االجتماعي يتركز في انه 
سيسمح لربات البيوت بأن يلتفنت 
الى تربية االبناء التربية السليمة 
والتي تساهم في خلق مجتمع ذي 
طابع وهوية اسالمية كويتية ويحد 

من تربية اخلدم ألبنائنا.
الفتا »وهذا االمر سيحد ايضا 
من انتشار الظواهر الدخيلة على 
املجتمع الكويتي والتي س����اهمت 
فيه تربية اخل����دم واندماج املرأة 
الكويتية في سوق العمل اندماج 
كلي وجتاهلت االلتفات الى تربية 
االبناء بسبب احلاجة املاسة لراتب 
الزوجة وذلك لتزايد االعباء املادية 

على االسرة الكويتية«.

في خل����ق توازن ب����ني ميزانيات 
الرواتب ودعم االس����ر اقتصاديا، 
اضافة الى دعم دور املرأة في تربية 
االجيال وفقا للع����ادات والتقاليد 
واملوروثات التي جبل عليها الشعب 

الكويتي.
وأك����د حم����اد ان مجلس االمة 
سيصوت على جميع االقتراحات 
املقدمة للمرأة تصويتا واحدا حتى 
يعرف اجلمي����ع موقف كل عضو 
وفي الس����ياق ذاته، شدد أمني سر 
مجلس االمة النائب دليهي الهاجري 
على أهمية اقرار »راتب ربة املنزل« 
وذلك للحفاظ على الهوية الوطنية 
من االندثار والسعي لتربية نشء 
جديد متمسك بالعادات والتقاليد 
الكويتية االسالمية االصيلة. مبينا 
ان هذا املقترح له أبعاد اجتماعية 
واقتصادية كبيرة تخدم املجتمع، 
فمن خالله سيتم القضاء على كل 
املقنعة ويقضي  البطالة  اش����كال 

أكد النائب سعدون حماد ان إقرار 
قوانني احلقوق املدنية واالجتماعية 
للمرأة استحقاق تتحمل مسؤوليته 
السلطتان التنفيذية والتشريعية، 
خاصة فيما يتعلق بالتقاعد املبكر 
ومكافأة ربة البيت التي تقوم بدور 

كبير في رعاية االسرة.
وقال حماد في تصريح صحافي: 
ان انتظار ه����ذه الفئة طال كثيرا 
واللجن����ة املعنية بدراس����ة هذه 
املقترح����ات تريد ف����رض رغبتها 
ورؤيتها على مجلس األمة بعد أن 
قدم����ت تقارير مفككة وافقت فيها 
على بعض املقترحات وتركت اخرى 

لدواع انتخابية مكشوفة.
وأعرب حماد عن أسفه ملزايدة 
البعض على ه����ذا امللف انتخابيا 
وربطه بحق املرأة السياسي، مشيرا 
ال����ى انه يعمل مع عدد من النواب 
إلدراج قوانني امل����رأة على أقصى 
أولويات أعمال مجلس االم في دور 
انعقاده املقبل إلقرارها، معربا عن 
استغرابه لوقوف املرأة ضد املرأة 
ومح����اوالت جلنة ش����ؤون املرأة 
التسويف واملماطلة في هذا امللف 

الذي أعيد للجنة أكثر من مرة.
وذكر حماد ان منح املرأة ربة 
البيت مكافأة نظير جلوس����ها في 
البيت أمر من شأنه أن يخفف من 
طلبات التوظيف، خاصة الوظائف 
املقنعة ويفتح املجال الستيعاب 
الوظائف، مؤكدا  مزيد من طالبي 
ان منح املرأة مكافأة ليست بدعة، 
وهناك دول تعمل بذلك، وقد جنحت 

دليهي الهاجريسعدون حماد


