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 أشاد النائب عسكر العنزي بروح  8 
التشريعية  التعاون بني السلطتني 
والتنفيذية املتمثلة في اقرار التعديالت 
عل���ى قانون الرعاية الس���كنية مبا 
يساهم في اعادة احلق للمرأة الكويتية 

في هذا الشأن.
  وق���ال العن���زي ان نائب رئيس 

مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير االسكان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد له دور كبير في املساهمة في 
التوصل الى هذه النتيجة التي ارضت 

كل االطراف.
  وأضاف العنزي انه يتشرف بأنه 
التي  احد مقدمي ه���ذه االقتراحات 

تنصف املرأة، مشيرا الى انه سيسعى 
الى اقرار كل ما ميكن ان يساهم في 

منح املرأة جميع حقوقها.
  وأش���ار العنزي إل���ى ان اللجنة 
االس���كانية وجلنة امل���رأة كان لهما 
دور بارز في االس���راع باجناز هذه 

القوانني الهامة.

 عسكر يشيد بإقرار تعديالت قانون الرعاية السكنية

 مجلس األمة اعتمد ÒيادÃÑ Éسماá بنك التسليف من ٥٠٠ مليون Åلى ٣ ملياÑاÊ ديناæ Ñحدد الشرائح المستفيدÉ من الرعاية السكنية 

 إقرار »إعفاء اللحى«.. و»إسكان المرأة« 
 حسني الرمضان -  سامح عبداحلفيظ - فليح العازمي

  وافق مجلس األمة في جلس�ته املنعقدة أمس عل�ى قانون املرأة 
 Úاالس�كاني في مداولتيه األولى والثانية واملوافقة على تعديالت قطا
الرعاية الس�كنية وذلك مبوافقة 32 عضوا¡ كما وافق على قانون إعفاء 
حلى العس�كريني في مداولته الثانية وذل�ك بأغلبية 30 نائبا ومعارضة 
21 عضوا وامتناÚ نائبني¡ وأرجأ مجلس األمة مناقشة تقرير جلنة املرأة 
بش�أن احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة فيما يخص التعديالت على 
اخلدمة املدنية إلع�ادة صياغته بناء على طلب رئيس�ة اللجنة النائبة 

.ßد.معصومة املبار
  وب�ني النواب ان القوانني التي أقرت تنصف املرأة من الظلم الذي وقع 
عليها في الفترة الس�ابقة¡ وسينظم القانون توفير القروض للمرأة املطلقة 
واألرملة ويشمل حاالت أخرì كاملرأة املتزوجة من غير كويتي ولها أوالد¡ 
كما رفع القانون رأسمال بنك التسليف من 500 مليون إلى 3 مليارات دينار. 
وبعد اخلالف بني احلكومة والنواب على إعادة »قانون اطالق اللحى« أقرت 

األغلبية بعدم اعادته الى جلنة الداخلية والدفاÚ. وفيما يلي التفاصيل: 
)متني غوزال(   الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وأمني السر علي الراشد على املنصة مع عدنان عبدالصمد ود.سلوى اجلسار والشيخ أحمد العبداهلل ود.معصومة املبارك ود.روال دشتي 

 حسني القالف في حوار مع مرزوق الغامن ومسلم البراك بحضور أحمد السعدون

 شعيب املويزري في حديث مع عدنان املطوع  الصيفي مبارك الصيفي وعبدالرحمن العنجري في اجللسة  جانب من جلسة أمس 

 افتتح الرئيس جاسم اخلرافي 
اجللسة العلنية التكميلية الساعة 
احلادي����ة عش����رة، وت����ال االمني 
العام أس����ماء االعضاء املعتذرين 
واحلاضرين والغائبني بدون إذن 

أو إخطار.
  اخلرافي: جلستنا اليوم امتداد 

جللسة األمس.
  املداولة الثانية على قانون

  إعفاء اللحى للعسكريني
  ووافق املجل����س على تثبيت 

التقرير في املضبطة.
  اخلرافي: سيتم نظر املواد التي 

أدخلت عليها التعديالت.
  عادل الصرعاوي:

  الواضح من التقرير انه ليست 
هناك أي تعدي����الت أدخلت على 
التقرير وبالتالي ندخل مباشرة 

في التصويت.
  شعيب املويزري )املقرر( : ال 
توجد لدينا تعدي����الت ونتمنى 

التصويت عليه.
  عدنان املطوع: اللجنة لم تنظر 
في املوض����وع ويجب اعادته الى 
اللجنة مرة أخرى ألنه لم يطرح 

علينا مرة أخرى.
  اخلرافي: حلظة.

  شعيب املويزري: هذا املوضوع 
عرض في جلنة سابقة وانتهينا 
منه، واالخ عدنان لم  يكن موجودا 

في اللجنة السابقة.
  وزير الداخلية: هذا املوضوع 
طرحته في املداولة االولى، وأرجو 
اعادته الى اللجنة مرة اخرى ألن 
اللجنة  أوامر اصدرتها بها  هناك 
ضمن قوان����ني وجتارب مرت بها 
القوات املسلحة حتى يستفيدوا 
مثل الطيران، وال نتمنى أن يتخذ 
قرار من القوات املس����لحة بإنزال 
امللتحني، وهذا جيش مسلم واذا 
كان االسالم بلحية فقط معنى ذلك 
اننا لسنا مس����لمني وقلت ان في 
الداخلية أشخاصا حلاهم طويلة 
ويجب ان تعاد وتقرأ مرة اخرى، 
وذلك ألبناء القوات املسلحة واالمر 

يعود للمجلس.
  اخلرافي: هناك طلب بإعادته 

الى اللجنة.
  وحدث صراخ بعدم اعادته الى 
اللجنة وتص����در الصراخ النائب 
خالد السلطان وفيصل املسلم، وفي 
ظل الصراخ قال اخلرافي املوافق 
على اعادته الى اللجنة يرفع ايده، 

22 من 43.
الى  اعادت����ه    موافق����ة عل����ى 
اللجنة واحملافظة على دوره في 

اجلدول.
  فيصل املس����لم: كان املفترض 
قبل التصويت ان تعطى الفرصة 
للرأي اآلخر رجاء احترمنا واحترم 

الرأي اآلخر.
  وقرأ اخلرافي نص املادة 59 من 
الالئحة التي جتيز اعادة التقرير 

الى اللجنة.
  املسلم: االخ عدنان املطوع ال 
هو مقرر وال ه����و رئيس وطلب 

االعادة كيف ذلك؟
  اخلرافي: أنا غلطان وعندك حق 
وسأعطي الفرصة للحديث وبعد 

ذلك سأصوت.
  شعيب املويزري: اللجنة انتهت 
من اع����داد التقرير وهذه محاولة 
التقرير، ولو  حكومية لعرقل����ة 
كانت هناك رغبة حكومية للتعديل 
ألرس����لت احلكوم����ة تعديالتها 
اللجن����ة ولقدمت أي  وحتض����ر 
اقراره في  تعديالت والتقرير مت 

املداولة االولى.
  خالد السلطان )نظام(: الالئحة 
أو مقررها  اللجنة  تقول لرئيس 
واألخ عدنان ليس له صفة لطلب 
االعادة ولي����س هناك طلب مقدم 

أصال.
  اخلرافي: رجاء من حق من يقدم 
طلبا أن أعرضه على املجلس ومن 

لديه وجهة النظر فليدل بها.
  وزير الداخلية: نحن لسنا على 
خالف معك ي����ا أبو وليد، ونحن 
نتكلم عن جهة تنظيمية وفنية، 
فهناك طي����ارون ويس����تعملون 
الغاز والكيماوي ولس����نا نعاند 
ولكن ملصلحة أبنائنا وعندي في 
الداخلية ما لدي مانع واملس����ألة 
كلها حتت����اج التريث وهذه أمانة 

البد أن أقولها.
  يوسف الزلزلة: اذا كانت هناك 

ويحتاج الى 44 صوتا ومن املمكن 
ان نقره باالجماع.

  املسلم )من دون ميكروفون(: 
احلكومة سترده، ترده باالجماع 

او غير االجماع.
  علي الدقباسي: هذا القانون منذ 
20 عاما وهناك تصويت واغلبية 
ارج����و التصويت وحس����م االمر 

وارفض تأجيله.
  وجرى التصويت نداء باالسم 
على التأجيل اسبوعني الى اجللسة 

املقبلة.
النواب    وحدث ص����راخ م����ن 
السلطان وهايف والبراك وبورمية 
ق����رار اخلرافي  احتجاج����ا على 

بالتصويت على التأجيل.
  معصومة: شنو هذا املوضوع 

اخلطير هذا، حلية!!
النب����ي ژ ال    هاي����ف: حلية 

تستهزئني.
  وجرى التصويت نداء باالسم 
على التأجيل ملدة اسبوعني وعرضه 

في اجللسة املقبلة العادية.
التصويت    وكان����ت نتيج����ة 

كالتالي:
  موافق 23

  غير موافق 27
  امتناع 1

  حضور 51
  غير موافقة على التأجيل.

  وج����رى التصوي����ت عل����ى 
املداول����ة الثانية لقان����ون اعفاء 
اللحى للعسكريني وكانت نتيجة 

التصويت كاآلتي:
  موافقة 30

  عدم موافقة 21

  امتناع 2
  حضور 53

  اخلراف����ي: موافق����ة ويح����ال 
للحكومة.

  
  البند التالي

  املداولة الثاني����ة اضافة مواد 
جديدة بشأن قانون اخلدمة املدنية 

للمرأة
  اخلرافي: في جلسة 2010/6/27 
اقر املجلس االقتراح بقانون في 
مداولته االول����ى واجلت املداولة 
الثاني����ة الى اليوم، ه����ل يوافق 
التقرير  املجلس عل����ى تثبي����ت 
في املضبطة )موافقة(، وس����يتم 
النظر في املواد التي ادخلت عليها 

التعديالت.
  ع����ادل الصرع����اوي )نظام(: 
التقرير البد ان نستمع الى وجهة 
نظر احلكومة في التعديالت املقدمة 
ومن ثم كل املسجلني يبدون وجهة 

نظرهم.
املبارك )املقرر(:    د.معصومة 
احلكومة كانت ممثلة بكل اجلهات 
املعني����ة وابدت وجه����ات نظرها 
بالكام����ل في التقري����ر االول عند 
املداولة االولى ومت اقرار عش����رة 
تعديالت ورفض التعديل على املادة 
15، اذن نحن لدينا 10 تعديالت ولم 
تق����دم احلكومة اي تعديالت ولم 

يقدم النواب اي تعديالت.
  ع����ادل الصرع����اوي: اش����كر 
د.معصومة ولكن املثبت في التقرير 
هو رأي احلكومة في املداولة االولى، 
اما املداولة الثانية فلم تبد احلكومة 

وجهة نظرها.
املب����ارك: لم يتم    د.معصومة 
تقدمي اي تعديالت الى اللجنة من 
النواب او احلكومة بعد تاريخ 27 

مايو 2010.
  اخلرافي: سمو رئيس مجلس 
الوزراء تقدمت احلكومة بتعديالت 
وبناء عليه مت االتفاق على ان يعاد 
املوضوع وتؤجل مناقشة املداولة 
الثانية، اآلن نناقش املداولة الثانية 
واحلكومة ابدت وجهة نظرها في 
املداولة االولى، اوال من هو الوزير 
املختص الذي سيجيب عنها؟ وزير 
الدولة حضر و»تساس����ر وياها« 

وما ادري وين راح؟
  كنا ذكرنا ان عدم قدرة احتساب 
التكلفة املالية لبعض التعديالت 
التسليف  املوجودة وزيادة بنك 

واالدخار للصندوق االسكاني.
  وحدث هرج وم����رج وعندها 
الرئيس اخلرافي اجللس����ة  رفع 
ملدة نصف ساعة وكانت الساعة 
تشير الى احلادية عشرة وخمسني 

دقيقة.
 البقية ص 9 

قضايا ترتبط بشؤون فنية فما 
املانع م����ن إعادتها ال����ى اللجنة 
والنظر في االمور الفنية بدال من 

هذا السجال.

وينظرون في هذه االمور الفنية 
للحفاÙ على السالمة.

أنا أطلب    ش����عيب املويزري: 
التصويت اآلن.

إبقاؤه    اخلراف����ي: باإلم����كان 
وال نحيل����ه الى اللجنة ونصوت 
عليه في اجللسة املقبلة ونعطي 
فرصة للوزير لالتفاق مع اللجنة 

  اخلرافي: املوافقة على تأجيله 
الى اجللسة املقبلة يرفع ايده.

  علي الراشد: هذا القانون يحتاج 
الى اتفاق حتى ال ترده احلكومة 

 الحريتي: قانون إسكان المرأة عالج إشكالية دستورية حول المساواة بين المواطنين
 جوهر: نسب الطالق وصلت إلى معدالت مخيفة والقانون أنصف غير المتزوجة

 الخرافي يشيد بالنقاÔ األخوي والجيد خالل جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء 
 أش����اد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي بالنق����اش »االخوي واجليد« 
الذي س����اد قاعة عبداهلل السالم خالل 
اجللسة الس����رية اخلاصة باستجواب 

سمو رئيس مجلس الوزراء.
  وقال اخلرافي في تصريح للصحافيني 
»جتلت الدميوقراطية خالل النقاش الذي 
مت ي����وم امس األول وهذا ما كنا نردده 
من ان قاعة عبداهلل السالم هي املكان 

املخصص للنقاش«.
  وأض����اف »كان هن����اك نقاش جيد 
وأخوي وحرص الكل على عدم اإلساءة 
لآلخر واحلمد هلل استطعنا ان ننتهي 
على الرغم من وجود خالفات في شأن 

سرية أو عدم سرية اجللسة«.
  وأك����د اخلراف����ي ان اجلميع حينها 

»ارتض����ى باإلجراء الدس����توري الذي 
أتاح لألكثرية ان حتكم في كيفية القرار 
)السرية(«. وأعرب عن األمل في ان يكون 
احلوار خالل جلسة اخلامس من يناير 
املخصصة ملناقش����ة طلب عدم امكان 
التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
»على مستواه الطيب وان نحرص دائما 
على التعاون فيما بيننا وان نتوصل 
للنتيجة املرجوة من خالل أدب احلوار 

واحملافظة على كرامة األفراد«.
  وشدد اخلرافي مجددا على ضرورة 
ان يحرص اجلمي����ع على أدب احلوار 
واحملافظ����ة على كرامة األف����راد »ألن 
مجتمعا صغيرا مثل املجتمع الكويتي 
يجب ان يسوده هذا التوجه وان نكون 

قدوة في كيفية النقاش«.

  وأوضح ان »النق����د البناء الهادف 
واالستماع الى الرأي والرأي اآلخر من 
ش����أنهما حل اخلالفات والوصول الى 
النتيجة املرجوة التي يجب ان تكون دائما 
ملصلحة الكويت وأهلها واستقرارها«. 
وطالب في هذا السياق بضرورة العمل 
على إزالة األجواء املشحونة والتأزميات 
»التي نحن في غنى عنها« وان يعي »كل 
واحد منا« سواء كان خارج املؤسسة 
الدميوقراطية  او داخلها أن املكان الوحيد 
الذي من املمكن ان نخرج منه بنتيجة 
هو قاعة عبداهلل الس����الم »وان نقبل 

جميعا بذلك«.
  وأضاف »يجب علين����ا دائما ان ال 
نطعن في بعضنا البعض فال احد منا 
تزيد وطنيته عن اآلخر« مشيرا الى ان 

»أيام اإلرهاب الفكري زالت«.
  وقال اخلرافي ان اجلميع اآلن على 
مستوى املسؤولية »التي يجب ان نوصل 
الدميوقراطية  القادم����ة  فيها لألجيال 
الصحيحة التي تتمثل في االس����تماع 
لل����رأي والرأي اآلخر وعدم اإلس����اءة 
والتجريح ملن يختلف معنا في الرأي 
وان نشجع االجيال القادمة على هذه 
الدميوقراطية«. وجدد اخلرافي القول ان 
جلسة امس كانت جيدة وممتازة أبدى 
فيها اجلميع وجهات نظرهم »وخرجنا 
بكل محبة وأخوة وان شاء اهلل سنخرج 
من االجتماع القادم بنفس الروح التي 

نحرص فيها على الكويت«.
  وأشار الى ضرورة ان »نثبت لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ان 

بإمكانن����ا ان نناقش مواضيعنا داخل 
قاعة عبداهلل الس����الم بكل مسؤولية 
وحرص وه����و األمر الذي يرغب دائما 
فيه س����موه«. وأوضح ان رغبة سمو 
األمير في ان يكون النقاش داخل قاعة 
عبداهلل السالم تأتي من منطلق »حرص 
س����موه على أال تكون هناك إساءة او 
فتنة تتسبب في إثارة مواضيع نحن 
كمجتمع صغير في غنى عنها«. ودعا 
اخلرافي املولى ع����ز وجل »ان يهدينا 
جميعا ملا فيه مصلحة الكويت وأهلها« 
مكررا دعوت����ه »لنتق اهلل في الكويت 
ونعمل جميعا ملصلحة هذا البلد الذي 
نحرص جميعا على ان يكون من أفضل 
البلدان والدول في العالم مبا يجعلنا 

نفتخر به ونعتز«. 
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الفهد: الحكومة تدعم حقوق المرأة والموافقة على قانون إس�كان الم�رأة جزء من خطة التنمية
الزلزلة: »إسكان المرأة« ينصف العديد من ش�رائح األرامل والمطلقات رغم الخالف على كلفته المالية

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وروضان الروضان والشيخ د.محمد الصباح خالل اجللسة

الشيخ أحمد الفهد على املنصة مع أحمد السعدون ود.معصومة املبارك وحسني احلريتي ملناقشة تعديالت قانون إسكان املرأة

الشيخ جابر املبارك ود.موضي احلمود ويبدو النواب عسكر العنزي ود.يوسف الزلزلة وناجي العبدالهادي وفيصل الدويسان ود.حسن جوهر

محمد هايف ود.فيصل املسلم في نقاش مع الرئاسة حول قانون إعفاء اللحى

روضان الروضان متحدثا

مبارك الوعالن ود.جمعان احلربش

)كرم ذياب( حسني مزيد متوسطا أبناء الدائرة الرابعة في ديوانه 

.. ويرحب بأحد رواد ديوانهحسني مزيد مستقبال أحد كبار السن

البقية ص 10

أبورمية:  يجب إنصاف الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين من خالل القانونتتمة المنشور ص8

معصومة: لجنة ف�ض المنازعات ال تلغي حق التقاضي ف�ي اللجوء إلى القضاء

اس����تؤنفت اجللس����ة الساعة 
.12.30

اخلراف����ي: نس����تكمل نقاش 
القانون.

املبارك )املقرر(:  د.معصومة 
نتقدم اليكم بطلب ابقاء املوضوع 
عل����ى ج����دول االعم����ال ونعيده 
الى اللجنة الع����ادة صياغته مع 

املستشار.
اخلراف����ي: ل����و كان����ت هناك 
تعديالت ارجو ان تأخذوها بعني 

االعتبار.
الروض����ان: احلكوم����ة تطلب 
االجتماع معهم خالل االسبوع في 
القانون  اللجنة حتى نتفق على 
وبحث مواده حتى نخرج بصيغة 

توافقية.
اخلرافي: موافقة

البند السادس
األسئلة

اس����ئلة مقدمة م����ن د.فيصل 

روض����ان الروضان: احلكومة 
التزمت بإحالة املوضوع الى ديوان 
احملاسبة ومت حتويله الي وسنأخذ 
مالحظات الديوان بعني االعتبار.

الصرع����اوي للخراف����ي: أقدر 
احلصار النسائي املفروض عليك 
لكن أمتنى أن ميدنا بنس����خة من 

تقرير الديوان.
اخلرافي: شكرا أخ عادل على 

التخفيف.
روضان الروضان: كان الطلب 
من مجلس الوزراء بإحالة املوضوع 
وملتزمون مبا ج����اء في التقرير 
والب����د ان تكون هن����اك ثقة في 

احلكومة.
ع����ادل الصرع����اوي: أمتن����ى 

الطبطبائي: ايش قبضنا من 
قرار الوزير فهو كاشخ.

اخلرافي: »الوزير ما يقبض«.
الطبطبائي: لكن صاحب مقولة 
»لكل موقف في مجلس االمة ثمن«، 
واحلمد هلل حتصلت على اغالق 
قن����اة فضائية وه����ي التي تثير 

الفتنة.
اشير الى ما مساوئ الوزير في 
التعيينات في املؤسسة التي تعاني 
ضعف القرار الوزاري، الوزير شل 
املؤسس����ة والتوظيفات واصبح 
هن����اك انتفاء للش����فافية وحرك 
التعيينات مباشرة، امتنى ان يعد 
الوزير باصالح الوضع ما يقصد 

يستهزئ وال يطنز.

وزي����ر النف����ط: ال ان����ام على 
التعيينات وبني فترة واخرى نعيد 
النظر في التعيينات وفي االسلوب 

واآللية بالكامل.
اسئلة النائب عادل الصرعاوي 
للروضان حول القرارات االدارية 
الص����ادرة من ديوان س����مو ولي 
العهد بشأن االبتعاث في مهمات 
ودورات خارجية منذ 3 سنوات 

وحتى تاريخ السؤال.
عادل الصرعاوي: س����بق ان 
احال املجلس ملف ديوان س����مو 
ولي العهد الى ديوان احملاس����بة، 
فهل انتهى الدي����وان ونرغب في 
نسخة من هذا التقرير حتى نطلع 

عليه نواب االمة.

ونائم على الدرجات، هناك فرص 
وظيفية هائلة في القطاع النفطي، 
لكن ال ن����رى انعكاس����اتها على 
الكويتيني، خطة التنمية تريد ماال 
لصرفها على املشاريع، لكن لم نر 
اثرها على الكويتيني، يجب اعالن 
النتائج في التوظيف بكل كرامة 
وشفافية، يجب ان يكون القطاع 
النفطي اكث����ر القطاعات توظيفا 

للكويتيني.
الش����يخ احمد  النفط  وزي����ر 
العب����داهلل: نح����ن ال نتدخل في 
التعيينات ولدينا آلية معينة وال 
انام عل����ى الدرجات او الوظائف، 
وليس من املناسب ان نسمي اوالدنا 

»طرار«.

املسلم.
املس����لم: اطل����ب التأجيل ألن 

الوزيرة ليست موجودة.
اس����ئلة مقدمة من د.جمعان 

احلربش.
التأجيل،  احلرب����ش: اطل����ب 

الوزيرة ليست موجودة.
اس����ئلة مقدم����ة م����ن د.وليد 
الطبطبائ����ي بش����أن التمييز بني 

موظفي قطاعات التنمية.
الطبطبائي: طالبنا الشيخ احمد 
العبداهلل بالشفافية في توظيف 
الكويتيني في مؤسس����ة البترول 
عن طريق االعالنات ثم يفاجأون 
بتعطي����ل املنتظري����ن، املفترض 
الفرص  النفطي يوفر  القطاع  ان 
للكويتيني، فلماذا ال يوجد الوزير 
آلية لتسريع الطلبات؟ هل »النفط« 
هي »اجلنة« التي ينتظرها الناس؟! 
فلماذا ينتظر حملة الشهادات العليا 
طوابير االعالنات؟ وزير النفط نائم 
على هذه الوظائف، التوظيف في 
القطاع النفطي صار عني عذاري، 

أال نخل����ق صداما ب����ني املجلس 
واحلكومة، والروضان يقول لن 
مندكم بهذا التقرير وبذلك يخلق 
صداما وما كل����ف به الديوان هو 
مضبطة اجللسة ومن حقنا االطالع 
على التقرير وإذا كان هذا سيكون 
نهج احلكومة فلن نوافق على إحالة 
الديوان وأرجو  ال����ى  اي تقارير 

تزويدي بنسخة من التقرير.
القرار  الروض����ان:  روض����ان 
اتخذ في جلسات مجلس الوزراء 
وأتانا تقرير الديوان وسنأخذ بكل 
مالحظاته والقرار جاء بناء على 
طلب مجل����س الوزراء ونحن من 
سيتخذ القرار والبد ان يكون هناك 

ثقة في احلكومة.
أس����ئلة احلريت����ي لوزي����ر 
املواصالت عن االجراءات التي تتم 
في مؤسس����ة اخلطوط الكويتية 

لقبول الطيارين الكويتيني.
حس����ني احلريتي: هناك طلبة 
طيارون ف����ي »الكويتية« وقعوا 
عق����دا للدراس����ة على حس����ابهم 

اخلاص وصرف����وا مبالغ وعندما 
تخرجوا فوجئوا بالتخاذل من قبل 
املؤسسة ولم ُيعينوا ولم ُيقبلوا 

في املؤسسة.
التزم بهذا  ووزير املواصالت 
العقد لكن بعد ان ينتهوا من هذه 
الدورات وهو أعاد احلق ألصحابه 
ولو كان متأخ����را وندعو لهؤالء 

الطلبة بالتوفيق.
وزير املواصالت: نحن التزمنا 
مبا مت التعاقد ب����ه مع الطيارين 
وهذا هو ديدننا ف����ي كل اجهزة 
الدولة ومس����طرتنا هي القانون 
وأي شخص معه احلق يأخذ حقه 

ونسير وفق القانون.
أسئلة النائب فالح الصواغ الى 
وزير الصحة حول حاالت الوفاة 
الت����ي أرجعت الى خطأ مهني من 
الطبيب املعالج خالل الس����نوات 

الثالث السابقة.
فالح الصواغ: جاءت اإلجابة 
من دون احصائية حتصر حاالت 

د.محمد البصيري يرد على أحد النواب

رئيس الوزراء: الحكومة كانت وال تزال تولي قضايا المرأة بالغ عنايتها

مزيد: سأواصل حمل األمانة ووضع المصلحة العامة نبراساً لنهجي
المواطنون تداعوا الستقباله في ديوانه بعد انتهاء االستجواب

فور انتهاء جلسة االستجواب 
اول م���ن امس تداعى عدد من 
املواطن���ني وناخب���ي الدائرة 
الرابعة الى التواجد في منزل 
النائب حسني مزيد الستقباله 
حلظة وصوله لديوانه، وذلك 
دعما وتقديرا ملوقفه املشرف من 
االستجواب والذي حدده بعدم 
التعاون مع احلكومة ووضعه 

السمه على قائمة »العشرة« 
املقدمة في نهاية اجللسة.

وقال مزيد للحش���ود التي 
اس���تقبلته: »كنت صادقا مع 
نفس���ي في حتدي���د موقفي 
وصادق���ا م���ع اهلل، وعاهدت 
نفسي على ان احكم ضميري 
فيما سيعرض امامي من مرافعة 
خالل االستجواب«، موضحا ان 
امانة العهد وتقاعس احلكومة 

امام خرقها للقوانني وتعمدها 
االساءة للمواطنني قبل النواب 
اوجبت اتخ���اذه هذا املوقف، 
مضيف���ا انه لو ل���م يقف هذا 
املوق���ف لكان ع���ار علينا ان 

منثل االمة.
ووسط تصفيق احلضور 
التأيي���د جدد مزيد  وهتافات 
مواصلته في حمل امانة االمة 
والناس ووضع املصلحة العامة 

للكويت نبراسا لنهجه داعيا 
اهلل ان يحفظ الكويت ويدمي 
عليها نعمة االمن واالمان حتت 
ظل راية اميرها وقائدها صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
امام احلضور  األحمد متعهدا 
بأنه سيواصل نهج العمل الذي 
عهدوه عنه شاكرا جميع من 
حضر ودعم وأي���د خطواته 

السابقة والالحقة.

اكد سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس ال����وزراء ان احلكومة كانت وال 
تزال تولي املرأة وقضاياها املتعلقة بدعم 
وتعزيز دورها في املجتمع بالغ عنايتها، 
وتضع هذا االمر دوما في مرتبة متقدمة 
من سلم اولوياتها واهتماماتها، اميانا 
منها بالدور احليوي الذي تقوم به املرأة 
في دعم مس����يرة التنمية والبناء على 

ارض الوطن.
وقال س����موه في تصريح صحافي 
ان امل����رأة متثل نص����ف طاقة املجتمع، 
وال تختلف في عطائه����ا وبذلها بحال 
من االح����وال عما يقدمه الرجل، كل في 
موقعه، يتنافس ويتبارى من اجل اداء 

واجباته ومسؤولياته.
واضاف سموه ان احلكومة حرصت 
ان تتضمن خططها التنموية جملة من 
القوانني والتشريعات املتعلقة باملرأة 
وان اقرار احلقوق االسكانية والصندوق 
االسكاني للمرأة اليوم ما هو اال حتقيق 
ملا تضمنته خطة التنمية في دعم املرأة، 
والتي من شأنها تعزيز مكانها وصيانة 
حقوقها مبا يذلل امامها العقبات ومينحها 
القدرة على املزيد من العطاء واالبداع 

والعمل.
كما اوضح سموه ان احلكومة سعت 
الن تكون هذه القوانني والتش����ريعات 
مراعية ملختلف اجلوانب التي توفر للمرأة 

مزيدا من الدعم واالستقرار، سواء في 
مجاالت العمل او االسكان او االستقرار 
االسري، ما يصب جميعا في مصلحة 
املجتمع ويسهم في ايجاد بيئة خصبة 
للجميع لالنتاج والبذل، مش����ددا على 
ان حرص احلكومة على تقدمي مختلف 
صور الدعم للمرأة وقضاياها امنا يأتي 
من اميانها املطلق بضرورة منح املرأة 
التي جتعله����ا قادرة  جميع حقوقه����ا 
على املشاركة االيجابية واحلقيقية في 
عملية التنمية والبناء مبا يخدم مصلحة 
الوطن، مؤكدا ان احلكومة ستقر املزيد 
من القوانني في العام املقبل والتي تصب 

في مصلحتها.
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الس�عدون: القان�ون الجدي�د يتي�ح للمطلق�ة واألرمل�ة ح�ق الحص�ول على قرض إس�كاني
ع�اش�ور: الم�وافق�ة عل�ى ال�رعاي�ة ال�س�كنية لل�م�رأة ف�رص�ة ذهبي�ة ل�ن تتك�رر

حوار بني خالد السلطان وحسني احلريتي خالل اجللسة

د.أسيل العوضي تطلب »نظام«علي الراشد يطلب نقطة نظام

صالح عاشور متحدثا

البقية ص 11

الخال�د: إط�الق اللح�ى للعس�كريين يؤثر عل�ى النواح�ي األمنية

الوفاة  الوفاة وأبحث عن حاالت 
فلم أجد اجابة من الوزير وأطالب 
وزير الصحة باعطائي دليال على 

اثبات ذلك.
وزير الصحة: عندما تسأل عن 
حاالت فردية فالبد من اظهار احلالة 
أما احل����االت العامة فيكون هناك 
جلان تناقش احلاالت نقاشا علميا 
وبحث ما اذا كان هناك خطأ علمي 
أم ال وإذا كان هن����اك خطأ علمي 

فنتخذ االجراءات القانونية.
أسئلة خالد الطاحوس

الطاحوس: أطلب التأجيل ألن 
الوزير ليس موجودا.

أسئلة د.ضيف اهلل أبورمية
ضي����ف اهلل أبورمي����ة: أطلب 

التأجيل.
أسئلة حسني القالف الى وزير 
الداخلية حول الرائد أحمد الوعالن 

في منفذ الساملي.
حس����ني القالف: مت اتهامي في 
موضوع »واللي بيته من زجاج 
ال يرم����ي الناس بحجر« والبد ان 

نتعامل حسب حجمنا.
مبارك الوعالن: الزميل القالف 
ذكر اسم أخي أحمد وبيوتنا من 
صخ����ر وأخي رج����ل ضابط في 
الداخلية وه����و ال يفهم حتى ما 
يتكلم عنه وإذا عنده اي ش����يء 

يقدمه.
حس����ني القالف: انت البادئ، 
والبادئ أظل����م واتهمتني بأنني 
أدافع عن جاسوس ايراني وانت 
م����ن »ضربني وبكى وس����بقني 
واش����تكى«، وقلت في التلفزيون 
اني لم أتوسط ألحد وانت من بدأت 
واتكلم بوج����ودك وأردت ان اقرأ 

إجابة الداخلية فقط.
القضية بها مهربو غنم وطلقات 
رصاص، ربنا يعز اخاك احمد ولكن 
املعلومات التي جاءتني أتت من 
اهلك انت »وان شاء اهلل بيتك مو 

من حجر من فوالذ«.
مبارك الوعالن: وما عندك اال 
الفلس وما عندك اي ش����يء واذا 
عندك شيء من اهلي سأمد ايدي 
النيابة وما عندك  بايدك ونروح 

شيء.
الى  انزل  القالف: لم  حس����ني 
مستواه وانا لم ادور الفتنة وقال 
»واهلل العظيم خل العظيم يكسر 

ظهره«.
اسئلة النائب مرزوق الغامن.

الغامن: أطل����ب التأجيل لعدم 
وجود الوزير.

الوزير موجود  اخلراف����ي: ال 
الفهد.

الغامن: االجابة تأتي بعد اشهر 
طويلة وينتهي املوضوع وكنت 
مقدما الس����ؤال عن اخلطة وقبل 

تقدميها.
الشيخ أحمد الفهد: هما سؤاالن 
بالنسبة خلطة التنمية واملعاقني 
واتخ����ذ فيهما اجراءات س����ليمة 

ومورسا على ارض الواقع.
م����رزوق الغ����امن: كالم الفهد 

صحيح موجود اجلواب عندي.

سؤال للنائب علي الراشد الى 
وزير الصحة عن اس����باب تأخر 
الوزي����ر في افتتاح مس����توصف 

الدوحة.
علي الراشد: كنت موجها السؤال 
الى وزير الصحة منذ فترة طويلة 
واتصلت بالوزير واكد لي انه سيتم 
افتتاح����ه وبالفعل وف����ّى الوزير 

بوعده وافتتح املستوصف.
اسئلة موجهة من النائب علي 
العمير الى وزير املواصالت حول 

الودائع االستثمارية.
علي العمير: مؤسسة املوانئ 
نفت وجود اي وديعة استثمارية 

في اي من البنوك اخلارجية.
وتبني ان الوزير لم يفصح عن 
حجم التعامل والودائع وهل هناك 
تالعب في الودائع ام ال ولم يفصح 
عن البنوك احمللية املودعة لديها 
املؤسسة والوزير مطالب باالجابة 
عن تاريخ فتح الودائع، اما ان يكون 
للمؤسس����ة التي ليس من حقها 
ان متارس عمال استثماريا وهذه 
االستثمارات ال حتاط بالشفافية، 
واالجابات متضاربة، وليس هناك 
كالم عن صافي االرباح التي ترتبت 

على هذه الوديعة.
وزي����ر املواص����الت د.محمد 
البصيري: اجبنا عن السؤال مبا 
يتوافر لدينا من معلومات دقيقة 
اليوم )أمس( سؤاله  وتس����لمت 
ل����ه االجابة  اجلديد وس����أعطي 
التفصيلية بعد اس����بوعني وهي 
ستروي ظمأ العمير للحقيقة التي 
ينشرها وخالل اسبوعني ستأتيك 

االجابة االكثر توضيحا.
علي العمير: وزارة املالية هي 
نفس����ها ابدت معارضة على فتح 
حس����ابات معينة لبنوك معينة 
للمؤسس����ة وفوجئنا بأن هناك 
حس����ابا فتح للوديعة ووضعت 
فيها مبالغ طائلة واكتشفنا انها 
عبارة عن بنوك محلية محظور 
التعامل معها ومن مبدأ الشفافية، 
وتقوم املؤسسة عنوة بفتح هذا 
احلساب وال نعرف االرباح وال اي 

معلومات عن الودائع هذه.
وزير املواصالت:

ملتزمني وسنتخذ إجراء.
عادل الصرع����اوي: أرجو أال 
تكون اإلجابة مثل قطاع التدريب 
الداخلي للتدريب البترولي وهي 

في النيابة اآلن.
وأرجو أن يتخذ إجراء بإحالة 
املوظف الى النيابة وهو املسؤول 

عن ديوان ولي العهد.
ونحن نريد العنب واحلكومة 
ال تفه����م ما هو العن����ب وما هو 
الناطور وس����أقدم سؤاال في هذا 
اجلانب وفي األخير أرجو تزويدي 

بتقرير الديوان.
الرومي )الرئيس(: هناك طلب 

مقدم
وتال األمني العام اقتراحا بتمديد 
اجللسة حتى االنتهاء من تقريري 
اللجنة، قانون املرأة اإلسكاني وبنك 
التسليف واالدخار بشأن صندوق 

املرأة اإلسكاني.
ووافق املجلس على التمديد 32 
من 42 وانتقل املجلس الى مناقشة 

التقارير.
أحم����د الفهد وزير اإلس����كان: 
وصلنا إلى مرحلة توافق ملا جاء 
في هذا القانون وهو جزء من خطة 
التنمي����ة، وحقوق املرأة حرصت 
احلكومة على اعطائها بالش����كل 
املناسب واليوم السكنية، ندعم 
االس����تمرار حتى االنتهاء من هذا 

القانون.
عادل الصرعاوي: اس����تغرب 
من د.روال التي تقول ان احلكومة 
التمويل  موافقة وموافقة عل����ى 
وهناك اجم����اع حكومي ليش ما 
تعطين����ا فرصة 10 دقائق خاصة 

ان وزير املالية غير موافق.
يوس����ف الزلزلة: هذا القانون 
سينصف كثيرا من نساء الكويت 
ونشكر أعضاء اللجنة والظلم الذي 
وقعت فيه املرأة في الفترة السابقة 
ظلم بني، وهن����اك وجهات النظر 
حول الكلف����ة املالية لكن ينبغي 
اعطاء املرأة حقها حتى ال تتراكم في 
احملاكم عدة سنوات لدينا كثير من 
النساء األرامل واملطلقات والالتي 
لديهم أطفال وليست لديهن رواتب 
أو إرثا لكي يش����ترين به بيوتا، 

واحلكومة واملجلس س����يؤجران 
عند اهلل عندما يحلون هذه املشكلة 

لهم.
وأصب����ح لزام����ا علينا تقدمي 
شيء للمرأة الكويتية التي ظلمت 
لفترات طويلة، البد أن نخرج بخبر 
مفرح بأننا فعلنا ش����يئا للمرأة 

الكويتية.
أحمد الفهد: هناك بعض القضايا 
ليس����ت عادلة مثل حالة األسرة 
بعدما يتوفى  عائلها، ووجدنا أن 
هذه القضايا ال تعالج إال بتشريعات 
ومجلس االدارة سيتخذ االجراءات 
املناسبة وسنعدل امليزان لنصف 
املجتمع وهو املرأة وهي بصدد اخذ 

حقوقها االجتماعية واملدنية.
اللجنة  صالح عاشور: اشكر 
املشتركة، ونحن أمام محك رئيسي 
ولن نحصل مثل هذه الفرصة وإذا 
لم يتم ادخال التعديالت ونناقشها 
وبدال م����ن أال نحصل الفرصة اال 
بعد 10 س����نوات البد ان نستغل 
هذه الفرصة الذهبية ومستعدون 
لتقدمي اقتراحات بالتعديالت اآلن 

ونقرها.
أحمد الس����عدون: االقتراحات 
املوجودة أمامن����ا نتاج عديد من 
املرأة ومتت  االقتراحات بشؤون 
ب����ني اللجنة املش����تركة وحاولنا 
أن نحيط بكل ما يثار من عيوب 
ونواقص في قانون بنك التسليف 

واالدخار.
والقان����ون س����ينظم توفير 
القروض ووضعنا استثناء بأن 
املرأة املطلقة واالرملة من املمكن أن 

حتصل على قروض بالكامل.
ولذلك ش����ملنا م����ن احلاالت 
األخرى كاملرأة املتزوجة من غير 
كويتي ولها أوالد وأوجدنا لها حال 
في القانون والقانون احلالي أجملنا 
بهذه النصوص الكاملة بالتوافق 
مع مؤسسة الرعاية السكنية وبنك 

التسليف واالدخار.
الذي  سعدون حماد: االقتراح 
قدمناه بخصوص املرأة املتزوجة 
من غير كويتي، اآلن الزوج حصل 
على اجلنس����ية الكويتية وعليه 
طلبنا دمج الطلبني بدال من أن يفتح 
طلب جديد، والطلبات محصورة 
وقليل����ة، واطالب بتعديل النص 
بحيث يك����ون التاريخ من تاريخ 
تقدمي الزوجة للطلب وليس هناك 
داع الن يقدم الزوج طلبا جديدا.

صالح املال: داعم لهذا القانون 
بالكام����ل واتن����ازل للع����م خالد 

السلطان.
خالد السلطان: راجعت املشاريع 
املقدم����ة وأرى انها تنصف املرأة 
ونود ان يش����مل القانون املطلقة 
او غي����ر املتزوج����ة بتخصيص 
سكن خاص ولكن القروض شيء 
محدود وأرى ان نصوت بأسرع 
وقت ممك����ن واحلكومة واللجنة 

في حالة توافق.
اللجنة  ع����ادل الصرع����اوي: 
اجتمعت 8 اجتماع����ات، التقرير 
املرفق يؤكد ان وزير املالية غير 
موافق وأريد منه اعطائي كم تكلفة 

اؤكد انه ات����ت مالحظات من 
وزارة املالية وديوان احملاس����بة 
ونتتبع تلك املالحظات وحريصون 
على تصحيح األوضاع ما امكننا 

ذلك.
اسئلة النائب احمد السعدون 
لوزير االعالم حول افادته عما اذا 
كان الي عضو من مؤسسة البترول 

اي مصلحة او تضارب مصالح.
احمد السعدون: تقدمنا بطلب 
تعديل عل����ى تش����كيل املجلس 
االعلى للبت����رول ومتت املوافقة 
على التعديل بحيث ان من يأتي 
الى هذه املناصب البد ان يكونوا 

رسميني.
وايضا عدلنا على قانون هيئة 
س����وق املال بحيث يكون مجلس 
ادارت����ه مكونا م����ن 5 مفوضني 
متفرغ����ني، ووزير النفط رد بكل 
شفافية عالية وأمتنى من احلكومة 
التعاون معنا في تغيير الوضع 
في اي مناصب بالنسبة لتضارب 

املصالح.
صالح املال: وجهت سؤاال الى 

الوزير 15 يوما وأنا عندي وثائق 
ومعلومات وأرجو أال يجعلني وزير 
الكهرباء أتخذ إجراءات أخرى، وهذا 
آخر إنذار وآخر تنبيه، وملدة سنة 

ونصف مقدم سؤال للوزير.
الصيفي: وجهت أسئلة لعدة 
وزراء منذ فت����رة طويلة، لوزير 
الصحة مثال بتاريخ 6/25 عن إدارة 
مستشفى الصدري حول توقيع 

العقد.
وزير الصحة: نحن نبحث عن 
أفضل جامعة في العالم ملعاجلة 
مرضانا بطريقة علمية وسليمة 
وهي طريقة لي����س فيها تالعب، 
الترتيب  ونختار اجلامعات ذات 
الدولي، وأخذت موافقات املناقصات 

والفتوى والتشريع.
الصيفي: مادامت عنده القدرة 
على إجابتي أرجو أن يرسلها لنا 

حتى نناقشه فيها.
قضية إجابة الوزراء عن األسئلة 
م����ن حيث عدم ال����رد ومن حيث 
مضمون اإلجابة فبعض الوزراء 
يرد عليك بأوراق كثيرة جدا ويجب 

وزير النف����ط بخصوص مصفاة 
في ڤيتنام وكنت امتنى ان تأتي 
االجابة بشكل محدد في اجلدوى 
االقتصادية من انشاء مصفاة في 
ڤيتنام ونعم هي اس����واق واعدة 
لكن نريد ان نطمئن على اموالنا 

واستثماراتنا 
وأرجو أال تستجيب يا وزير 
النفط للضغوط السياس����ية في 
التعيينات ألن هذا القطاع حيوي 
ومهم ولكن أرجو عدم التأخير في 
القياديني أو تأتي بجهاز متناغم 

مع الرئيس التنفيذي.

وزير النفط: سنكون شفافني 
في كل ردودنا وسنتابع مواضيع 
الس����ير الذاتي����ة، وجاوبنا على 
أسئلتك »بكراتني« وأنت طالبت 
الى ديوان احملاس����بة،  بإحالتها 

ونحن على وعدنا وأقسمنا.
صالح املال: نقدر إجابات الوزير 
لكن أحتاج إلى اجلدوى االقتصادية 

وأرجو عدم التأجيل.
خالد السلطان: الالئحة متنح 

ان نقف وقفة جادة في هذا اجلانب 
وس����أعد مذكرة بإجابات الوزراء 

وسأرسلها للمجلس قريبا.
وسأطلب من الوزير الروضان 
تقرير ديوان احملاس����بة اخلاص 
مبوضوع ملف ديوان سمو ولي 
العهد وبالذات وكيل ديوان سمو 
ول����ي العهد والروض����ان لم يرد 
باإلجابة عن الس����ؤال ويجب ان 
يزودنا به����ذا التقرير وأال يخلق 
صداما بني املجلس واحلكومة وإال 
فإنن����ا لن نوافق عل����ى أن تذهب 

احلكومة منفردة الى الديوان.
وزير النفط: األجوبة ستصل 
الى األخ عادل وبها تناس����ق في 
الردود على 4 أسئلة ونعلن حرصنا 

على الرد على األسئلة.
الروض����ان: وعدنا  روض����ان 
الى ديوان  امللف  املجلس بإحالة 
احملاس����بة واملوضوع حتى اآلن 
لم أطلع عليه وس����نأخذ بقرارات 
ومالحظات الدي����وان ونلتزم بها 
وسنصل الى الهدف املرجو واصبر 
حتى يتب����ني اما ان نكون أو غير 
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الفهد: االستجواب لم يخرج بمفاجآت والحكومة ستدخل جلسة 5 يناير
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ان االستجواب 
لم يخرج مبفاجآت وحتليل الصحف واإلعالم 

ما شاء اهلل عليها شاهدناه بواقعه أمس.
وأشار الى ان احلكومة مستمرة في التعامل 
مع هذا االس���تجواب داخل اط���اره القانوني 

والدستوري وستحضر جلسة 5 يناير.
وأضاف الفهد انه ليست هناك مفاجآت لم 

تقرأ بالصحف.
وسئل بناء على حسبة األرقام هل احلكومة 
مطمئن���ة ملوقفها في جلس���ة ي���وم األربعاء 

املقبل؟ قال الفهد: »احلكومة ستحضر جلسة 
5 يناير«.

وعلى صعيد اجناز قانون صندوق املرأة 
اإلسكاني وتعديالت الرعاية السكنية أوضح 
الفهد ان ما مت هو اجناز تاريخي باجناز الرعاية 
الس���كنية للمرأة الكويتي���ة، الفتا الى ان هذا 

املوضوع يهم األسرة واملجتمع.
وتابع ان الكل يعلم ان حقوق املرأة السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية كانت قد بذرت أيام 
املرحوم املغفور له بإذن اهلل سمو األمير الراحل 
الش���يخ جابر األحمد، حيث استطاعت املرأة 
ان تنال اول قانون حلقوقها السياسية وذلك 

عندما كان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد يشغل منصب رئيس الوزراء.

واستطرد الفهد: ان اليوم أيضا في حكومة 
سمو الشيخ ناصر احملمد استطعنا ان نحقق 

حقا أصيال في الرعاية السكنية للمرأة.
وأشاد بجهد جلنة املرأة البرملانية واللجنة 
اإلسكانية برئاسة األخ األكبر أحمد السعدون 
وكذلك مؤسسة الرعاية وبنك التسليف وبدعم 
كبير من النائبات ودعم باقي االخوان األعضاء 
استطعنا التوافق على اخلروج بهذا القانون 
وهو ما مينح املرأة نوعا من احلقوق الواجبة 

حتى تعالج بعض القضايا.

وقال الفهد أنا سعيد بالنسبة للمرأة الكويتية 
وما مت هو هدية رأس الس���نة والعام اجلديد، 
وأكد انه ستستعجل الالئحة التنفيذية للقانون، 
الفتا الى ان اليوم وضع اخلط السليم للرعاية 
الس���كنية للمرأة وانه س���يكون فاحتة خير، 
وتقدم الفهد بالشكر الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء وجميع الوزراء الذين أعانوا على اجناز 
هذا القانون مبباركة صاحب الس���مو األمير 
وسمو ولي العهد احلريصني على حقوق املرأة 

الكويتية.
وأشار الى ان صدور القانون باالجماع يعني 

ان هناك توافقا عاما.

أشاد النائب سعدون حماد العتيبي بقرار املجلس إجناز 
حقوق الرعاية السكنية للمرأة واملنتظرة منذ فترة طويلة، 
معتبرا هذا االجناز ثمرة تعاون بني الس����لطتني التنفيذية 
والتشريعية. واضاف ان احلماس الذي شهدته جلسة املجلس 
امس إلنصاف املرأة الكويتية يعد انطالقة صادقة نحو اجناز 
بقية القوانني التي تخص احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة 
والت����ي هي محل اتفاق وتوافق اعضاء الس����لطتني، ولفت 
حماد الى ان هذه القوان����ني التي اقرت امس تعالج وضعا 
غير صحيح ظلت املرأة الكويتية تعاني منه لفترة طويلة 
خاص����ة املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي واملطلقة 
طالقا بائنا واألرملة وايضا الكويتية غير املتزوجة اذا بلغت 
اي منهن االربعني س����نة. ومتنى حماد ان يتمكن املجلس 
من اجناز بقية القوانني التي تخص هذه الش����ريحة الهامة 
من املجتمع حتقيقا لنصوص الدس����تور في املساواة بني 
املواطنني. واشاد حماد بإقرار زيادة رأسمال بنك التسليف 
بقيمة 500 مليون دينار ملصلحة الرعاية السكنية للمرأة 
مبنحها حق الرعاية الس����كنية وبدل ايجار داعيا لتطبيق 
هذه القوانني بالسرعة القصوى إلنصاف املرأة والتخفيف 

من معاناتها.

النائب د.فيصل املسلم  دعا 
احلكومة الى االستقالة وجتنيب 
البل����د نتائج جلس����ة االربعاء 
املقب����ل املقررة للتصويت على 
طلب ع����دم التعاون مع رئيس 

مجلس الوزراء.
وقال املس����لم ف����ي تصريح 
للصحافي����ني انه بعد جلس����ة 
التاريخية وتقدمي  االستجواب 
طلب بع����دم إمكان التعاون مع 
رئيس مجلس الوزراء وإثبات 
النواب )املستجوبون واملؤيدون( 
لالس����تجواب مدى التجاوزات 
الت����ي قامت بها  واإلخفاق����ات 
احلكومة برئاسة سمو رئيس 
الوزراء وتقدمي عشرة  مجلس 
ن����واب و12 نائبا مؤيدا وهناك 
نائب قادم لالنضمام للمؤيدين 
يبقى أن مطلبنا هو النظر في 
دالالت هذه األسماء وفي طلب 

ع����دم إمكان التع����اون واجماع 
الق����وى السياس����ية والنيابية 
وإجم����اع مؤسس����ات املجتمع 
املدني، حان الوقت لقراءة هذه 
األمور الق����راءة الصحيحة من 
قبل احلكوم����ة واحترام العمل 
املؤسس����ي. وقال املسلم ادعو 
احلكومة لالس����تقالة وجتنب 
دخول جلسة عدم التعاون يوم 
االربعاء املقب����ل والبلد يحتاج 
الي����وم الى نف����س جديد ممثل 
بشخص س����مو رئيس مجلس 
وزراء جدي����د م����ع كل التقدير 
واالحترام وه����ذا حق صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل إال أننا 
كمراقبني في الساحة وكعاملني 
فيها من خالل البرملان نرى أن 
الى رئيس  اليوم  البلد يحتاج 
لل����وزراء جدي����د وبنهج جديد 
وليس فقط اس����م جديد واشار 

املس����لم الى ان املجلس اقر في 
جلس����ته قانون اعف����اء اللحى 
الى ان هذا  للعسكريني مشيرا 
األمر يدل داللة واضحة على مدى 
اإلخفاقات احلكومية ولسنوات 
وألكثر من حكومة كنا نطالبها 
بح����ل مثل هذه القضايا اال انها 

لم تبادر
وقال املس����لم ان هذه سنة 
نبوي����ة نحترمه����ا ونقدره����ا 
ونصلي عل����ى صاحبها وهي 
حريات للمنتسبني في السلك 

العسكري.
وبني املسلم ان احلكومة عندما 
عجزت عن حل هذه املش����اكل 
أدت الى استقاالت في صفوف 
العسكريني لهذه األسباب وكان 
هناك تعسف وعقوبات ما كان 
يجب ان تتم، الفتا الى ان املجلس 
تدخل عندما ملس هذه االخفاقات 

وهذه املشاكل وعجل بإقرار هذا 
القانون حلل هذه االش����كاالت 
مطالب����ا احلكوم����ة بتقبل رأي 

األغلبية وأال ترد القانون.
وأشار املس���لم الى انه كان 
إق���رار قانون  املفت���رض  من 
امل���رأة االجتماعية والوظيفية 
واإلس���كانية ولألس���ف ف���إن 
احلكومة لم تكن مستعدة لهذا 
األم���ر اطالقا حتى ان الرئيس 
اخلرافي كان يس���أل احلكومة 
ورئيس الوزراء حول استعدادهم 
لهذا القانون ولم يكن لديهم أي 
رد ولم يقدم���وا تعديالت ولم 
يحضروا اللج���ان وهذا يثبت 
م���ا قلناه قدمي���ا ان احلكومة 
القانون  ظاملة للمرأة، وأجلنا 
ملدة أسبوعني لتبدي احلكومة 
وجهة نظره���ا وال أعول على 

احلكومة بأن تقدم شيئا.

فيما يش���به املقاطعة لزميالتها من النائبات املؤيدات 
لس���مو رئيس مجلس الوزراء، رفضت النائبة د.أسيل 
العوضي الوقوف على منص���ة املؤمتر الصحافي عقب 
جلسة امس الى جوار النائبات: روال دشتي ومعصومة 
املبارك وسلوى اجلسار، للحديث عن االجناز الذي حتقق 

بإقرار احلقوق اإلسكانية للمرأة.
وظلت أسيل متواجدة خارج قاعة املؤمتر الصحافي 
ولم تدخل إال بعد انته���اء النائبات الثالث من احلديث، 
وذلك في إش���ارة إلى اخلالفات الشديدة بني اسيل وبني 
النائبات الثالث بس���بب استجواب رئيس الوزراء الذي 

تؤيده أسيل وتعارضه دشتي واملبارك واجلسار.
وبعد ان سأل الصحافيون اسيل عن سبب عدم تواجدها 
عل���ى منصة املؤمتر الصحافي بج���وار النائبات الثالث 
للحديث عن االجناز الذي حتقق بإقرار احلقوق االسكانية 
للمرأة، ردت أسيل: مالو داعي ان نكون كلنا على منصة 
املؤمتر ثم سألها الصحافيون: وهل ابتعادك عن النائبات 
الثالث س���ببه اخلالف بينكن على استجواب الرئيس؟ 

فقالت أسيل: ال.. ال عالقة بني األمرين.

حماد: »حقوق المرأة السكنية« 
ثمرة تعاون بين السلطتين 

»أسيل« تبتعد عن روالالمسلم: على الحكومة االستقالة وتجنيب البلد نتائج جلسة »عدم التعاون«
ومعصومة والجسار
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القانون اآلن.
املادة 15 من حيث املبدأ هناك 
اقلية لم توافق على هذه املادة وهي 
تتحدث عن الطلبات املسجلة قبل 
عام 89 وبعدها لم يقبلوا طلبات 
وبالتالي لم يوجد سجل في الهيئة 
وأود أن أعرف كم عددها، وهناك 
80 ألف طلب موجود كيف يسقط 

على هذه املادة.
هذا القانون يعدل على قانون 
بنك التسليف لتوفير ايجار سكن 
في حال لم يقبلوا اعطاء القرض 

وهذا ليس دور بنك التسليف.
كيف يتمكن بنك التس���ليف 
من توفير بدل ايجار املادة 28/أ 
تتكلم عن توفير سكن مالئم بقيمة 
منخفضة فم���ن الذي يحدد هذه 
القيمة املنخفضة، القانون يعطي 
التي عمرها 30 أو 40 سنة سواء 
س���اكنة في بيت ابيها ان تأخذ 

رعاية سكنية فكيف يتم ذلك؟
وزير املالية: الورقة التي يقرأ 
منها الصرعاوي هي في بدايات 
االمر ولكن ادرج���ت في اخلطة 
التنموية وقيمته���ا 500 مليون 
دينار وستكون زيادة على رأسمال 

بنك التسليف واالدخار.
عادل الصرعاوي: القرار قرار 
حلظة وموقف، انت لست موافقا 
ولكن طلب منك، نحن نتكلم عن 
متويل القروض ومتويل اخلطة 
اين اس���قاطاته على ذلك، وبنك 
التس���ليف ل���م يحتج ال���� 500 
ملي���ون فهو عن���ده 700 مليون 
من التأمينات ولم يستثمرها بل 

يضعها ودائع.
أحمد الس���عدون: من املمكن 
الزوجة املتزوجة من غير كويتي 
ان يقب���ل طلبها واالقتراح يقول 
حتوي���ل جمي���ع الطلب���ات الى 
اس���مائهم كأس���رة بغض النظر 
عن جتني���س الزوج وطلبنا من 
مؤسسة الرعاية السكنية الرسمي 
هو ع���دد من تنطبق عليهم هذه 

احلالة هو 145 أو 142 حالة.
اما عدد احلاالت باجمالها بعد 
منح اجلنس���ية فهو 4000 حالة 
وعندم���ا نظرنا الطل���ب نظرنا 
الى تأثيره فال���� 145 حالة يرتد 
بعضهم الى تاريخ الزواج حتى 
1989 وهذا يعني انه سيؤثر على 
الذين تتوافر  الكويتيني  طلبات 

عليهم الشروط.
وهناك امر آخر ان حالة من هذا 
النوع رفعت امام القضاء وطعنت 
احلالة بعدم دستورية امام محكمة 
املوضوع ونظ���رت احملكمة هذا 

واضحة وهذا القانون جاء لينصف 
الكويتي���ة، واملواطنات  امل���رأة 
املتزوج���ات من غي���ر كويتيني 
وعددهن 145 وأزواجهن حصلوا 
على اجلنسية يجب ان ينصفهن 
القانون بسرعة ويتعامل معهن 
بأولوية في الطل���ب الذي تقدم 
في 1989 بدال من انتظار طوابير 
السكن في حال تقدم الزوج بطلب 

جديد بعد جتنيسه.
جمع���ان احلرب���ش: لم تكن 
قضية اإلسكان قضية مال وإمنا 
كانت قضية إرادة وتش���ريعات 
وتقدمنا بإنشاء محفظة إسكانية 
وهي استحقاق إنساني واجتماعي، 
وما يحدث لهن هو انتهاك كرامات 
الناس، وقضي���ة الكويتية التي 
لديها أبناء أعطيتم لها اخليار إما 
سكن أو بدل إيجار، والقانون يحل 
مشاكل فئات كثيرة من النساء، 
واملرأة الكويتية التي لم تتزوج، 
وهي ح���االت قليلة وحتتاج الى 
س���كن، وهذا قانون مهم يطوي 
صفحة مهمة جدا وحيوية وأثني 

على جهد اجلميع.
عدن���ان عبدالصم���د: هن���اك 
كويتيات ظلمن ألن في الستينيات 
أعطني مساكن بصفة متليك وأخذن 
قروضا من بنك التسليف ودفعن من 
مدخراتهن عليها وفي 1970 صدر قرار 
من مجلس الوزراء وطبق بصورة 
جائرة فإن ما دفعنه من قيمة هذه 
املنازل اعتبرنه قيمة ايجارية وهن 
مجموعة من الكويتيات املتزوجات 
من غير الكويتيني، آمل من الشيخ 
أحمد الفهد حل هذه القضية إلنهاء 
هذه املعاناة والقضية ليست قضية 
متويل فهن���اك فائض بعد ارتفاع 

أسعار النفط.
دعونا نقر ه���ذا القانون وال 
يصب���ح مث���ل قان���ون الرعاية 
السكنية الذي أقر في 1992 ولم 

يقر حتى اآلن.
أحمد السعدون: أمتنى أن ننتهي 
من القانون اآلن، وقدم األخ عدنان 
اقتراحا وأقر في املجلس، وقلنا 
اي قضايا تقابلكم في املستقبل 
إياها وس���ندخلها على  اعطونا 

القانون.
أحم���د الفهد: ه���ذا املوضوع 
من األولوية اخلاصة بالنس���بة 
لنا، وسنقوم بحل هذه املشكلة، 
وهناك متيز بالعالقة بني اللجنة 
االس���كانية ومؤسس���ة الرعاية 
السكنية بعيدا عن اجلانب املالي 
فهناك اهداف اسمى من اجلانب 
املالي وسنتخذ فيه قرارا سريعا 

واخبارا طيبة.
والش���كر موصول جلمعان 

الطلب ول���ن تقبل به وهو طلب 
املساواة في حاالتهم.

اكتس���ب اجلنس���ية  اما من 
فهو حق منش���أ وعليه لم تقبل 
احملكمة الطلب واردنا ان نتعامل 
مع املوضوع وبناء على ذلك لم 

نأخذ باالقتراح.
ام����ا عن كيفي����ة حتديد قيمة 
االيجار املنخفض فناقش����نا هذا 
االمر مع بنك التسليف واالدخار، 
وهناك ال� 500 مليون ان تختص 
بالقيم����ة االيجارية والبنك وافق 
وقال ان القانون يسمح لنا، اما من 
الصعب وضع الشروط في القانون، 
ولكن قلنا ان هذا االمر يصدر به 
مرسوم من مجلس الوزراء وكذلك 

وضعت هذه املادة بالتوافق.
املب���ارك )املقرر(:  معصومة 
جلنة فض املنازعات ال تلغي حق 
املتقاضي في اللجوء الى القضاء 
وال حترم االزواج من اللجوء الى 
احملكمة للطالق، وليس بها اي نوع 
من الغاء حق التقاضي ومدتها 3 

شهور فقط.
الشيخ أحمد الفهد: جميع ما 
طرحه الصرعاوي نقاط جوهرية 
مثل بدل االيجار واستهالكه من 
رأس املال وطرحت كل هذه القضايا 
النهائية  النتيجة  والتوافق كان 
التي امامكم العطاء املرأة حقوقها 

في الرعاية السكنية.
عادل الصرعاوي: املادة )38( 
تعدل على قانون بنك التسليف، 
واسقاطات هذا القانون على ملكية 
االرض او البيت كيف تسجل باسم 

الزوجة او الزوج املجنس؟
وه���ذا ل���ه بعد دس���توري، 
ومتويل هذا املشروع بالتعديل 
على مؤسس���ة الرعاية السكنية 
سيكون له اسقاطات على املؤسسة 

ولن متول من التسليف.
حسني احلريتي: القانون حل 
مشكلة امنية مبعنى اننا نسمع عن 
تعديل دستوري فهناك نصوص 
دستورية مازالت مدفونة لم تطبق 
واملادة 29 الت���ي تنص على ان 
الناس سواس���ية ف���ي احلقوق 
والواجبات والكل يعلم ان املواطن 
الكويتي يأخذ قرضا او امتيازات 
ذلك سيكون له انعكاسات ايجابية 
في املجتمع الكويتي وخاصة في 
احملاكم ونسبة قضايا السكن قد 
تصل الى 60% من دوائر الرجل 
وغالبيتهم الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي ومن ثم يصدر ضبط 
واحضار، وهي التي تصرف على 
االسرة وهي التي تتكفل بايجار 
س���كن وس���تتعرقل في يوم ما 

ويصدر بحقها ضبط واحضار.

احلربش ونحن حريصون على 
تقدمي الرعاية الس���كنية لنصف 
املجتم���ع ونوفر لهم »الس���تر« 
ونحن نحصر القضايا بشكل عام 
ونتخذ فيه���ا اجراءات بالتعاون 
مع اللجنة االس���كانية والبعض 
اآلخ���ر بالتعاون مع مؤسس���ة 
الرعاية الس���كنية، وعندنا آالف 
الطلبات نستطيع انصافها بقرار 
ع���ادل، وهذا اجناز كبير يضاف 

الى مجلسكم املوقر.
هل يوافق عل���ى القانون من 

حيث املبدأ واملداولة األولى؟
موافقة

التصويت نداء باالس���م على 
املادة األولى والثانية باالجماع.

موافقة باالجماع
مسلم البراك: كم عدد احلاالت 
التي يتكلمون عنها هي 143 حالة 
نريدالرجوع الى اصل االقتراح.

الراش���د )رئيس اجللس���ة(: 
امل���ادة األولى كما  املوافقة على 
انتهت اليه اللجنة يرفع ايده 36 

من 43 موافقة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة األولى وكانت النتيجة 

كالتالي:
موافق���ة 46، ع���دم موافقة، 

امتناع، حضور 46.
موافقة على املداولة األولى

هناك اقتراح بان تكون املداولة 
الثانية اآلن وجرى التصويت نداء 
باالسم على املداولة الثانية بعد 

االستثناء من املادة 104.
وكان���ت نتيج���ة التصويت 

كاآلتي:
موافق���ة 46، ع���دم موافقة، 

امتناع، احلضور 46.
موافقة عل���ى قانون الرعاية 

السكنية ويحال الى احلكومة.
الى قانون  وانتقل املجل���س 

انشاء صندوق اسكاني للمرأة.
وتال املقرر مواد القانون وجرى 
التصويت نداء باالس���م وكانت 

نتيجة التصويت كالتالي:
موافق���ة 45، ع���دم موافقة ، 

امتناع ، حضور 45.
موافقة عل���ى املداولة األولى 
وهن���اك طلب أن يص���وت على 
املداولة الثانية واالس���تثناء من 
املادة 104 وكانت نتيجة التصويت 

كالتالي:
موافق���ة 46، ع���دم موافقة ، 

امتناع ، احلضور 46.
الى  موافقة باالجماع ويحال 

احلكومة.
وترفع اجللسة الى االسبوع 
املقبل وكانت الساعة تشير الى 

4.10 دقائق.

د.حسن جوهر: أمامنا صفحة 
جدي���دة ونتمن���ى أن يق���ر هذا 
القانون حتى يتحقق مبدأ العدالة 

واملساواة.
لدينا مشاكل للمرأة التي هي 
نصف املجتمع وعلينا أن ننتبه 
جميعا الى ان نسبة الطالق وصلت 
الى معدالت مخيفة ومذهلة وأنا 
من املؤيدين بقوة لهذا القانون.

الكويتية غير  اليوم أنصفنا 

مجمع املطلقات كفيلة بإقرار هذا 
القانون دون نقاش، نحن بحاجة 
الى تشريع بسرعة ودفع القانون 
الى األمام حتى ال تنهب البنوك 
أمام  املواطنات بالقروض، نحن 
كارثة لن حتله���ا األمنيات لكن 
القانون هو الذي سيحل املشكلة، 
الناس فق���دت الثقة في املجلس 
ألن املوضوع مدرج صار له 20 
س���نة، املجلس س���يخلق كارثة 

املتزوجة وه���ذا حقها وأنصفنا 
املتزوج���ة من غي���ر كويتي أو 
املطلق���ة أو األرملة وهذا طموح 
أمتنى أن نع���ي إعادة النظر في 
قضية املتزوجة من غير كويتي 
وأال ندمجهم في مناطق سكنية 
سيئة ويجب ان جند لهم مناطق 

سكنية منوذجية.
علي الدقباسي: زيارة واحدة 
الى الصليبية أو الى تيماء أو الى 

اجتماعية إن لم يقر هذا القانون 
الى  الناس بحاجة ماس���ة  اآلن، 
اتخاذ حزمة إجراءات، 37 مليارا 
خلطة التنمية ومليار واحد سيحل 

املشكلة السكنية.
أبورمي���ة: هناك  ضيف اهلل 
إخالل في فئة املواطنات الكويتيات 
والقانون احلالي عاجز عن إنصاف 
مثل هذه الفئة، والصليبية تعطي 
صورة سيئة لنا، وهناك تفرقة 

أك��د النائ��ب حس��ني القالف ان م��ا وقع 
على س��مو رئيس مجل��س الوزراء الش��يخ 
ناص��ر محمد »ظلم بني« وغير مقبول س��يما 
وان الهجم��ة التي يتعرض له��ا يقودها اناس 
يرفعون شعار الدستور من اجل رفع اسهمهم 
بينما هم ال يؤمنون بالدس��تور اصال رافضا 
االتهام��ات الت��ي اطلقه��ا البعض من س��احة 
الصفاة جتاه الش��يعية مشددا على ان النواب 
الشيعة وقفوا املوقف الذي يرون فيه مصلحة 

الكويت وحماية االسرة ونظام احلكم.
وق��ال القالف في تصريح للصحافيني في 
مجلس االمة اذكر اهل الكويت بأحداث مسند 
االم��ارة وما حص��ل فيها وخط��ورة املوقف 
عندما كنت الوحيد الذي صرحت بكل شفافية 
ووض��وح الني كنت اعتق��د ان الكويت كانت 
حتتاج كلمة واضحة وجريئة امام الناس حتى 
يعرفوا ما يجري، وكان��ت النتيجة ان مت حل 
االم��ور واصبح صاحب الس��مو األمير اميرا 
للب��الد، واليوم نخرج عن ه��ذا االطار ولكن 
نعتق��د أننا منر في ازمة خطي��رة جدا ومهم 
ان نقول ما نعتقده الجل الكويت ومهما كانت 

النتائج.
واوضح ان معادلة استجواب سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء الت��زال ضبابي��ة، ولكن اذا 
جنحوا في اس��تجوابهم فإن النتائج السلبية 
التي س��تعاني منها الكويت من هذا اليوم الى 
ما ش��اء اهلل ستكون كبيرة جدا ولن يستطيع 
اح��د ان يرفع ه��ذا الضرر ال��ذي اوقعه هذا 
االس��تجواب في ه��ذه الفترة، مش��ددا على 

ضرورة ان يدرك الش��عب الكويتي ماذا يدور 
وكيف يتعامل السياسيون بالسياسة املتلونة 
اخلطيرة املصلحية وفق ش��عارات كلها كاذبة 

»وسأثبت ذلك«.
واكد ان س��مو رئي��س مجل��س الوزراء 
الش��يخ ناص��ر احملمد دميوقراط��ي مائة في 
املائ��ة يؤم��ن بالدميوقراطي��ة ويتعام��ل بها، 
وميتلك من س��عة الصدر واحللم الكثير، وما 
كان يجري خالل اجللس��ة السرية جتريح ما 
بعده جتريح ولكنه تلقى هذه الس��هام بصدر 
واسع رغم عدم دس��تورية االستجواب مبينا 
ان س��مو الرئي��س تصدى لهذا االس��تجواب 
رغم عدم دس��توريته النه يدرك انه في حال 
عدم مناقشة االس��تجواب فإن النتائج التالية 
ستكون أخطر ولذلك فضل التضحية من اجل 

البلد »وانا على علم ويقني من ذلك«.
وبني ان »احملمد« وقع عليه ظلم شديد، فما 
ذنب ش��خص يلتقط من كتب التراث قصيدة 
ش��عرية وال تعجب اآلخرين ويتم استجوابه، 
وآخر يطبق القانون عل��ى امالك الدولة ويتم 
اس��تجوابه، وثالث يتم اس��تجوابه على مبالغ 
صرفت على الديوان االميري وديوان س��مو 
ولي العهد، ايضا ديوان سمو الرئيس ويخرج 
تقرير يبرئ ساحة سمو الرئيس من التالعب 
باالموال العامة اال ان ذلك لم يشفع له وقدم له 
االس��تجواب ايضا فما ذنبه حينها؟، ويصدر 
شيكا ملس��اعدة مبرة انسانية لشخص اليوم 
يط��رح به الثقة وهو النائ��ب وليد الطبطبائي 
واالخيرة والطامة الكبرى هي ان الكل يعلم ان 

االوامر صدرت من صاحب السمو األمير وهو 
يخضع لسلطة سمو األمير ويتم استجوابه.

اضاف: ال يريدون احلقيق��ة وهذا الكذب 
والتلون السياسي ال يعجبني ولذلك افكر في 
ان اقدم استقالتي وان اخرج من هذه االجواء 
الت��ي ال تصلح لنا، مبينا ان مس��ألة ان يصل 
االنسان الى هذا املستوى من الظلم واجلبروت 

والتعدي امر ال ميكن تقبله.
وبني انه ايا كانت الش��عارات التي طرحها 
املستجوبون خالل اجللسة فهي كانت خطابية 
اكثر مما كانت واقعية الن اي انس��ان واقعي 
ومنظر يعلم ان ما حصل امر طبيعي في »ندوة 
احلربش« السيما وان هناك اوامر صدرت من 
صاحب السمو االمير مبنع التجمعات، مشككا 
في االس��س التي متت عليه��ا التكتالت التي 
جتمهرت وأعدت وجهزت ضد سمو الرئيس.

وذكر ان النواب الذين يدعون السلفية هم 
ليس��وا فقهاء بينما فقهاء الس��لف واعمدتهم 
ورؤوس��هم، واملنهج الس��لفي في التعامل مع 
اولي االمر ضد التجمهر واحلش��د، مش��يرا 
الى ان هناك اجماعا بني املش��ايخ بن باز وبن 
عثيمني والفوزان والش��يخ االلباني على ان ما 
قام به بعض نواب الس��لف مخالفة ش��رعية 

واضحة.
وش��دد على ان كل من يعتقد انه س��لفي 
العقيدة فليعلم انه خالف علماءه ش��اء ام ابى 
مخالفة ش��رعية واضحة، مؤك��دا في الوقت 
ذات��ه على ان من يدع��ون الوطنية من النواب 
عليهم ان يعلموا ان كل االدلة التي مت تقدميها 

في اجللس��ة الس��رية ال ترقى الن تكون ادلة 
دستورية قانونية الئحية.

وأفاد بأن من شعار احلفاظ على الدستور، 
خالف الدستور بكل وضوح، وأنا مستعد ألن 
آتي باالدلة سواء باحلديث عن منع التجمعات 
أو احلريات أو مسؤولية سمو الرئيس، مشيرا 
الى ان الدستور ينص على أن صاحب السمو 
األمير ف��ي حال الضرورة هو من يش��خص 

الوضع ويأخذ بزمام االمور ويتخذ القرار.
ودعا القالف الى الرجوع الى بحث اللجنة 
الدستورية في املجلس التأسيسي في تفسير 
حكم الض��رورة، وكيف وضع املش��رع هذا 
النص لهذا اليوم، واليوم عندما مت تطبيقه من 
خالل صاحب السمو األمير اعترض عليه من 

يسمون أنفسهم حماة الدستور.
أض��اف: أقول ملن وض��ع عقاله على رأس 
»أس��يل« هذا كفوك ألن العقال لها وليس لك، 
واذا كن��ت تعتقد بالدس��تور، ف��كل ما قام به 
هؤالء ه��و مخالفة دس��تورية، واالمر الثاني 
فحت��ى الض��رب املوظف العام ال يس��أل وال 
يساءل، وهناك نصوص قانونية جتيز لرجل 
األمن أن يس��تخدم القوة في بعض احلاالت، 
فإم��ا أن تلغوا ه��ذه القوان��ني أو أال ترفعوا 

الشعارات التي ترفعونها اليوم.
واعتب��ر ان »العجي��ب« أن النائبني الذين 
حتدثا مؤيدين لالس��تجواب فيصل املس��لم 
وهو س��بب االزمة، وعبدالرحم��ن العنجري 
)املطق��وق( ف��ي الن��دوة، ال ميك��ن أن يكونا 
حيادي��ني فيما يقوالنه، بل مس��تحيل، وأريد 

أن اق��ول للعنجري »اي��ش معنى انت ضربت 
ولم يض��رب الس��عدون أو احلربش صاحب 
الندوة أو مرزوق الغامن؟.. اذن ال تعرف شعار 
الدستور وحمايته، وإمنا قل أنا ضربت والزم 
تي.. وعلى ق��در األلم يكون  أنتقم وآخ��ذ حرَّ

الصراخ«.
وأش��ار الى ان التكتل الشعبي واضح انه 
يناصر الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم واليوم 
يوم االنتقام للجاس��م الذي اتهم سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء بالتخابر مع جه��ات أجنبية 
وكتل��ة التنمي��ة واالصالح يقودها املس��لم، 

وطبيعي ان تتخذ هذا املوقف.
ولفت الى انه التقى النائب حسني مزيد عند 
صاحب السمو األمير، وان مزيد قال باحلرف: 
»وأنا أشهد أن ما يفعلونه مو صحيح«، مبينا 
انه بعد هذا القول استبش��ر مبزيد انه وطني، 

ولكن اتضح ان القبيلة فوق كل شيء.
وخاط��ب النائب صالح امل��ال الذي قال انه 
يرى اهلل قبل الناس في موقفه من االستجواب 
قائ��ال: اذا كنت يا صالح فعال ترى اهلل فارجع 
الى آراء العلماء ومعرفة رأي الش��رع في هذا 
االس��تجواب، معتب��را ان ما وقع على س��مو 
الرئي��س ظلم ب��نينّ في زمن أصب��ح فيه يقع 

بأيدي النواب.
واس��تنكر هجوم البع��ض ممن جتمهروا 
في ساحة الصفاة على النواب الشيعة، وقال: 
أنا أقول وأذك��ر بتاريخ الكويت وارجعوا اليه 
وانظروا الى مواقف الشيعة وما نقوم به نحن 
النواب الش��يعة هو ما نعتقد انه حماية لهيبة 

صاحب الس��مو األمير الذي يج��ب أن تكون 
كلمته مطاعة، ودفع الظل��م، ووضع مصلحة 
الكوي��ت فوق كل اعتبار، خصوصا انه نتيجة 
م��ا يحدث اآلن فإن احلك��م لن يكون حكم آل 

الصباح، بل سيكون حكم هؤالء.
وشدد على أن موقف الشيعة هو دعم هذه 
االس��رة »آل الصباح« واس��تقرار البلد مهما 
قالوا، والتاريخ يشهد، وهؤالء الذين انضموا 
الى كتلة »إال الدستور« قدموا عريضة لتأجيل 
قضي��ة مس��ند اإلم��ارة ثالثة أش��هر ومنهم 
الطبطبائ��ي وتصريحات��ه موج��ودة، والكل 
يعرف م��ا تعرضنا له ومع ذل��ك الكل يعرف 
موقفن��ا، مس��تغربا أن يتحدث ع��ن الوحدة 
الوطنية »ضاربو الوحدة الوطنية«، فاحلربش 
والطبطبائي يضربان الوحدة الوطنية ولديهم 
الوحدة الوطنية تقتصر على البدو، أما بالنسبة 
للطوائ��ف واملجاميع االخرى فال توجد وحدة 
وطنية بينما هذا الش��عار يجب أن يعمم على 

جميع الشرائح.
ودعا الى العودة الى التاريخ ومعرفة كيف 
بني��ت الكويت وبيد من، وم��ن »املعمم« الذي 
كانت يده في الطني ويبني الس��ور، وانظروا 
الى مواقفنا ف��ي حرب الرقة ومن الذي تقدم، 
وال نحص��ر الوطني��ة على أنفس��نا، بل أهل 
الكويت كلهم بدو وحضر وس��ننّة وشيعة أهل 
وطنية وإخالص لهذا البلد، ومن ينتقد موقف 
النواب الش��يعة، فأقول له إن نواب الش��يعة 
وقف��وا املوقف الش��رعي الوطني الذي يبرئ 

الذمة أمام اهلل والوطن واألمير.

القالف: ما وقع على رئيس الوزراء »ظلم بين« وغير مقبول والهجوم عليه جاء من أناس يرفعون شعار الدستور

واصل النائب خالد الطاحوس مالحقته 
للنائبات املعارضات الس����تجواب رئيس 
الوزراء، وتعمد مقاطعة النائبة د.روال دشتي 
وهي تتحدث في املؤمتر الصحافي عن اقرار 

حقوق املرأة اإلسكانية. وقال الطاحوس ل� 
»روال«: ليش يا دكتورة جتمعني توقيعات 
النواب على وثيقة النصرة لرئيس الوزراء... 

هذا غير دستوري؟

فالتزمت د.روال الصمت واكتفت بالقول: 
أنا انتهيت من تصريحي واحلمد هلل نحن 
على ثقة ان االغلبية س����ترفض كتاب عدم 

التعاون.

البصيري: لو لم نكن على ثقة بأن األغلبية
ستمنح الحكومة الثقة لما دخلنا جلسة االستجواب

ليش يا دكتورة؟!

الدولة لشؤون مجلس  استنكر وزير 
األمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري 
ما أوردته بعض املدونات من عبارات نسبت 
اليه تتعلق بحديثه عن د.عبيد الوسمي 
وقال ما أش����يع هذا عار متاما عن الصحة 

وأمر ملفق وغير صحيح.
وأضاف انه لألسف هذا أسلوب االشاعات 

ف����ي هذه األيام. وحول االس����تجواب قال 
البصيري ان الصفحة طويت امس األول 
وان كل ما لدى احلكومة واملستجوبني مت 

توضيحه في قاعة عبداهلل السالم.
وأضاف: ان ردود سمو الرئيس كانت 
راقية وواضحة ومقنع����ة وأن احلكومة 
ستحضر في جلس����ة اخلامس من يناير 

إلميانها بصحة موقفها وصالبته، الفتا الى 
ان الثقة كبيرة في نواب األمة بأن يحكموا 
ضمائرهم. وسئل عن موقف احلكومة من 
حسبة األرقام التي تظهر بني احلني واآلخر. 
فرد البصي����ري »لو لم نكن على ثقة بأن 
األغلبية ستمنح احلكومة الثقة ملا دخلنا 

جلسة االستجواب«.
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