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»المرأة«: استثناء أبناء الكويتية من أب غير كويتي من رسوم االلتحاق بعائل
ومنح األرملة المسلمة إجازة براتب لمدة 4 أشهر و10 أيام وغير المسلمة 21 يوماً

مادة 23: تستحق املوظفة الكويتية 
املسلمة التي يتوفى عنها زوجها 
اجازة خاصة براتب ملدة 4 أشهر 
و10 أيام من���ذ تاريخ الوفاة كما 
تستحق املرأة غير املسلمة اجازة 
ملدة 21 يوما، مشيرة الى ان هذه 
املادة تضاف ملجال حقوق االنسان 
بالكويت على اعتبار اننا الدولة 
الوحيدة التي متنح اجازة لغير 

املسلمة في حالة الوفاة.
ودع���ت اجلس���ار املجل���س 
واحلكومة والناخبني الى جتاوز 
األزمات في املرحلة احلالية واال 
يؤخذ مبا قاله البعض حول ان 

هذه هي البداية.
وقالت اجلس���ار لقد احترمنا 
املساءلة السياس���ية والتزامنا 
التش���نج  بظروفه���ا رغم حالة 
غير احمل���دود وغي���ر الطبيعي 

واملرفوض.
وقالت ان اجلميع مطالب بأن 
تكون املمارسة السياسية ممارسة 
حضارية تعتمد على احترام الرأي 
والرأي اآلخر بعيدا عن التعدي 
عل���ى كرامات الن���اس واجلميع 

مطالب بالتهدئة.

اذا نقل الى مقر عمل خارج الكويت 
او اوفد لبعث���ة علمية او اجازة 
دراسية او مهمة رسمية او اعارة 
ملدة ال تقل عن 6 اشهر وهذه املادة 

تتاح للطرفني املرأة والرجل.
مادة 23: تخفف ساعات العمل 
بواقع س���اعتني يوميا للموظفة 
املرضعة تبدأ من تاريخ الوضع 
دون املساس براتبها وفقا للضوابط 
املتبعة في ديوان اخلدمة املدنية، 

والديه على ان يكون املسؤول عن 
رعايته او زوجه او احد اوالده اذا 

كان عالجه باخلارج.
الكويتية  كما يحق للموظفة 
ان ترافق طفله���ا طوال تواجده 
في املستشفى داخل الكويت وفقا 
للضوابط التي ينص عليها ديوان 
اخلدمة املدنية، ايضا تنص املادة 
22 يستحق املوظف الكويتي اجازة 
خاصة براتب كامل ملرافقة زوجته 

تقول م���ادة 22 يجوز بقرار من 
الوزير بن���اء على طلب املوظفة 
الكويتية منحها اجازة خاصة من 
دون راتب ملدة ال تقل عن 6 أشهر 
وال تزيد عن 3 سنوات طوال مدة 
اخلدمة بحيث ال تقل مدة خدمتها 
عن 5 سنوات، إيضا مادة 22 مكرر 
تقول: يستحق املوظف الكويتي 
اجازة براتب كامل ال يخصم من 
رصيد اجازاته ملرافقة مريض احد 

وهي 70 يوما اجازة وضع. ايضا 
املادة 22 قالت: تستحق املوظفة 
الكويتية اج���ازة خاصة براتب 
كامل ال حتسب من اجازتها، اجازة 
الوضع. وفي مادة 22: تستحق 
الكويتية اجازة خاصة  املوظفة 
لرعاية األمومة والطفولة براتب 
كامل ملدة 4 أشهر تلي اجازة الوضع 
اي مبعنى ان املرأة الكويتية لها 6 
أشهر تقريبا اجازة وضع. ايضا 

االجتماعي���ة اذا كان زوجه���ا ال 
يتقاضى ه���ذه العالوة، ومتنح 
املوظف���ة الكويتي���ة واألجنبية 
املتزوجة من كويتي عالوة بحد 
أقص���ى من أوالده���ا املقررة لها 
بحيث يك���ون زوجها يتقاضاها 

من خزينة الدولة.
وقال���ت املادة 22: تس���تحق 
الكويتية اجازة خاصة  املوظفة 
براتب كامل ال حتسب من اجازتها 

نعتبره���ا اضافة مهم���ة للمرأة 
الكويتية في قانون اخلدمة املدنية، 
مش���يرة الى انه مت اعطاء املرأة 
الكويتية مساحة كبيرة من احلرية 
العاملة  الكويتية  خاصة للمرأة 

في اجلهاز احلكومي.
وس���ردت اجلسار املواد التي 
مت تعديلها، مشيرة الى ان املادة 
18 مكرر تنص على انه تستحق 
الع���الوة  الكويتي���ة  املوظف���ة 

النائبة سلوى اجلسار  قالت 
املرأة واألسرة ناقشت  ان جلنة 
في اجتماعها الثاني تعديل قانون 
اقامة األجانب وقوانني املرأة في 

اخلدمة املدنية.
وأوضحت اجلس���ار انه فيما 
يتعلق بقانون اقامة األجانب مت 
االتفاق بحضور وزارة الداخلية 
على اآلتي: مادة أولى يعفى أوالد 
الكويتي���ة من أب غي���ر كويتي 
من رس���وم االلتحاق بعائل، كما 
يحق للكويتية كفالة زوجها غير 
الكويتي بشرط اال تكون منحت 
اجلنسية بالزواج وفقا للمادة 8 

من قانون اجلنسية.
وأضافت اجلس����ار انه فيما 
يتعلق مبنح أوالد الكويتية من 
االقامة بشرط  أب غير كويتي 
اال تك����ون منحت اجلنس����ية 

بالزواج.
وقالت اجلسار ان اللجنة وجهت 
كل الشكر للحكومة بحضور وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ورئيس جهاز 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
إلقرار مجموعة م���ن املواد التي 

وافقت على تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً للمرضعة دون المساس براتبها ومنح الكويتية الموظفة عالوة أوالد كاملة إذا لم يتقاضاها زوجها

)متني غوزال( اللواء الشيخ فيصل النواف واللواء عبداحلميد العوضي خالل االجتماع  د.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار ود.روال دشتي أثناء اجتماع جلنة املرأة
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»كاظمة« كرمت الديين والفضالة

بادرت جريدة »كاظمة« االلكترونية 
الى تكرمي الكاتب الصحافي الزميل أحمد 
الديني باعتباره الكاتب األكثر توعية في 
مجال الدستور واألكثر اهتماما ودفاعا 
عنه، كما ادركت »كاظمة« من خالل جلنة 
خاصة قامت بتشكيلها من خالل الرصد 
أن األكثر حراكا بني الناشطني السياسيني 
واألكثر دفاعا عن تطبيق القانون وحماية 
الدستور هو األمني العام السابق للتحالف 
الدميوقراطي خالد الفضالة، مشيرة الى 
ان جوائزها هذه ستكون سنوية، وأقيم 
حفل التكرمي في مكتب النائب مس���لم 
البراك بحضور النواب د.جمعان احلربش 

ومرزوق الغامن ود.وليد الطبطبائي.

تكرمي أحمد الديني بحضور مسلم البراك ومرزوق الغامن ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي

.. وتكرمي خالد الفضالة

الغانم والسلطان والعنجري 
والحربش انسحبوا 

من ديوان المعجل: لم يتركوا 
لنا حرية التعقيب

أصدر النواب مرزوق الغامن 
وخالد الس��لطان وعبدالرحمن 
احلربش  ود.جمعان  العنجري 
بيانا بشأن ما جرى في ديوان 
فهد املعجل مس��اء أمس قالوا 
في��ه: »تلقين��ا دع��وة كرمية 
من األخ الفاض��ل فهد املعجل 
للتشاور واحلوار مع مجموعة 
م��ن أصحاب دواوي��ن الدائرة 
الثاني��ة وتبادل الرأي بش��أن 
السياسية،  الس��احة  مجريات 
اال انن��ا فوجئنا بتالوة عريف 
اللقاء لبيان معد سلفا، ال نعلم 
من أعده وكانت لدينا مالحظات 

عدة عليه.
وقد طلب منا عريف اللقاء 
االس��تماع ال��ى آراء احلضور 
فقط دون ان يكون لنا حق إبداء 
الرأي أو التعقيب على ما يذكر 
خ��الل اللقاء، وق��د اعترضنا 
على هذا االس��لوب والطريقة 
التي يدار بها اللق��اء، وعندها 
أح��د احلض��ور وطلب  ق��ام 
الفرصة  إعطاءنا  العري��ف  من 
للتعبير عن آرائنا واالس��تماع 
لوجه��ة نظرن��ا اال ان��ه اصر 
عل��ى الرفض، مم��ا دفعنا الى 
االعتذار من صاح��ب الديوان 
االخ فه��د املعجل الذي نكن له 
كل تقدير واحترام واحلضور 

الكرمي وغادرنا الديوان.
ان  ال��ى  اإلش��ارة  جت��در 
الراش��د وسلوى  النواب علي 
املط��وع  وعدن��ان  اجلس��ار 
واصلوا مش��اركتهم في اللقاء 

رغم انسحاب النواب األربعة.

عبداهلل الرومي وحسني احلريتي ود.معصومة املبارك وفيصل الدويسان ويبدو رئيس مكتب اللجنة خالد الفريح خالل االجتماع

»التشريعية« وافقت على إنشاء الهيئة الوطنية
لحماية المستهلك والديوان الوطني لحقوق اإلنسان

تشكيل هذه اللجنة من باب العدالة 
واملساواة.

وذكر ان احلكومة طلبت تأجيل 
مناقشة موضوع إيداع املصنفات 
ال����ذي كان محل نقاش مع ممثلي 
وزارة االع����الم، ال����ى أجل معني 
حتى تتم االجابة عن استفسارات 

اللجنة.
وأوض����ح احلريتي ان اللجنة 
الديوان  وافقت ايضا على انشاء 
الوطني حلقوق االنسان والذي يأتي 
تطبيقا التفاقيات باريس، واملؤمتر 
الذي حضرته احلكومة ومتت احالة 
املقترح الى جلنة حقوق االنسان، 
آم����ال أن تتمكن اللجنة عن اجناز 
الكثير م����ن املوضوعات املدرجة 
على جدول االعم����ال في القريب 

العاجل.

رشيد الفعم
أكد عدد من النواب ان محاسبة سمو رئيس 
احلكومة الشيخ ناصر احملمد لن تقف عند حد 

معني، بل هي بداية ملا هو آت.
وأضاف هؤالء في التجمع احلاشد الذي نظمه 
جتمع »السور اخلامس« في ساحة الصفاة أمس 
ان الوحدة الوطنية والكرامة شيء أساسي وال 
ميكن ان نراهن عليه. وأكدوا ان احلكومة فرقت 
الشعب الكويتي فمن سني وشيعي وبدو وحضر 

وصلوا الى تفريق القبيلة الواحدة.
وبدوره أشار النائب مبارك الوعالن، مخاطبا 
اجلمهور، الى ان نواب األمة من أوصلهم هم أنتم 

وما حركنا هو كرامة الشعب الكويتي.
وأكد ان نواب الكرامة جاءوا انتصارا لكرامة 
األمة ومحبتنا للوطن ولتذهب احلكومة لبعض 
الدمى من النواب. ولفت الى ان هذا اليوم هو 
يوم مبدأ ونحن لسنا بهائم لُنضرب، ولتفهم 
احلكومة هذه الرس����الة جيدا و»الدور جاي« 
لوزير الداخلية وسيحاس����ب. بدوره أوضح 
النائب السابق محمد اخلليفة ان شباب »السور 
اخلامس« أعطانا األمل باحلفاظ على الدستور 

بعد ان داسه النواب املتخاذلون.
واعتبر اخلليفة أمام التجمع ان احلكومة 
فرقت بني أبناء الش����عب الكويتي ومزقت بني 
الواحدة، فالش����عب  القبائ����ل والقبيلة  أبناء 
الكويتي ش����عب حر، وهناك نواب ميثلوننا 
وليسوا وجهاء قبائل. ومن جانبه، بني األمني 
العام السابق للتحالف الوطني خالد الفضالة 
ان هناك اخفاقات في عهد ناصر احملمد ومنها 
افساد العمل السياسي ورعاية العمل الفاسد 
وضرب املجتمع وكسر املراسيم األميرية ومبدأ 
الفاس����دة  اللحوم  احملاصصة. وأضاف »بعد 
وبعد هذا الكم من االخفاقات هل نرضى ببقائها 
يوما واحدا وهناك 33 اخفاقا؟ فنحن نستحق 
األفضل«. وأكد النائب د.ضيف اهلل أبورمية ان 
الكويت بعد هذا التجمع بخير وال يخوفونا من 
وزارة الداخلية، فاإلنسان دون كرامة وال شيء 

فالكرسي دون كرامة ال يسوى شيئا.
من جهته، أشار النائب فالح الصواغ الى انه 
ال أحد يرضى باإلهانة وتعطيل الدستور وانعدام 
احلريات، كل هذا عملته احلكومة فقد انتهكت 

احلريات ونحن نقول أبشروا بنصر قريب ان 
شاء اهلل فاملوجودون 22 نائبا حرا.

وبدوره، لفت النائب السابق فهد اخلنه الى 
ان احلكومة تقول نريد طي صفحة االستجواب 
ونحن نقول لن نطوي صفحة االستجواب ألنها 

صفحة واحدة في صدر الكرامة.
اما النائب السابق عبداهلل النيباري فأشار 
الى ان هذا التجمع هو أكبر انتصار وأحييكم 
على اختياركم هذه الساحة ساحة الصفاة التي 
استشهد فيها محمد املنيس والذي استشهد من 

اجل احلرية والعدل واملساواة.
وأضاف: »هذا الدستور حمى الناس وهذا 
التجمع انطالقة ملا سيحدث غدا وما بعده ومن 
اجل أجندة االصالح ومن أجل العدل واملساواة«. 
وذكر النائب خال����د الطاحوس ان من انتصر 
للدستور وكرامة الكويت هو انتم والتجمعات 

أثرت على احلكومة ونحن دون الش����عب وال 
شيء ونقول للحكومة انتم متنحون السلطة 
واإلعالم الفاسد، ولكن ما ال متلكونه هو إرادة 

الشعب الكويتي.
وأكد ان األمر لن ينتهي اليوم االربعاء والقطار 
بدأ، وعلى احلكومة ان تكشف عن حساباتها كما 
كش����فنا عن ذممنا املالية. وقال النائب د.وليد 
الطبطبائي موجها حديثه للوزير البصيري: 
هذه احلكومة س����تطوى صفحتها، مضيفا ان 
البعض قال ان نواب »إال الدستور« سيتفرقون 
ونحن سنتفق على الدستور والكرامات وحماية 
الوحدة الوطنية وهذه رسالتنا. من جانبه، أشار 
النائب د.جمعان احلربش الى ان من العجيب 
ان تباع كرامة أمة بالدينار، تعس عبد الدينار 
وأي واحد يبيع كرامة األمة تعيس. ولفت الى 
ان احلكومة ستسقط، فالش����عب الكويتي ال 

ينساق بالعصي واليوم سيعلم الزواحف كيف 
باعوا هذه الثقة التي منحها له الشعب الكويتي. 
اما النائب فيصل املس����لم فقال: اجلميع معنا، 
ولك����ن من هم مع احلكومة ه����م عبدة الدينار 
واإلعالم الفاس����د بوسط العفن فنحن جنحنا 
واحلكومة ساقطة باسم الشعب الكويتي، فاسم 
الكويت أعظم من أي فرد. من جهته قال النائب 
مسلم البراك ان اليوم تفصلنا ساعات عن كلمة 
األحرار ورأي الشعب في جلسة اليوم وستحتفل 
احلكومة اليوم احتفال الزور وسنعلن اليوم 
سقوط احلكومة التي ضربت الكرامات وأهانت 

الشعب الكويتي.
وفي النهاية قال النائب أحمد الس����عدون 
نح����ن بحاجة الى توجيه رس����الة غير عادية 
الى رئيس احلكومة وهي: هل يعتقد انه قادر 

على إدارة البلد؟

أقرت جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خالل اجتماعها امس، 
انش����اء الهيئ����ة الوطنية حلماية 
الوطني  املس����تهلك، والدي����وان 
 حلقوق االنسان، كما أقرت اعتماد

ال� DNA في إثبات النسب.
ف����ي تصريح  وقال احلريتي 
للصحافي����ني عق����ب االجتماع ان 
اللجنة ناقشت املقترحات النيابية 
املتعلقة باعتماد البصمة الوراثية 
ال� DNA وبعد التشاور مع جلنة 
االفتاء في وزارة االوقاف والزمالء 
النواب، مش����يرا ال����ى ان اللجنة 
أقرت باالغلبي����ة اعتماد البصمة 
الوراثية كطريقة من طرق اإلثبات 
 في االحوال الشخصية حتى تكون
داللة قطعية في حاالت اخلالف.

وبنينّ ان اللجن����ة وافقت على 

اخلاص بالرواتب االس����تثنائية، 
مشيرا الى قررت ان تشمل الرواتب 
االستثنائية هذه الفئة من تاريخ 

منح راتب تقاعدي ملنتسبي اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني الذين 
لم يش����ملهم قرار مجلس الوزراء 

مقترح إنش����اء الهيئ����ة الوطنية 
حلماية املستهلك، ومتت احالته الى 
اللجنة املختصة، كما أقرت اللجنة 

والح�رس  والش�رطة  الجي�ش  لمنتس�بي  تقاع�دي  رات�ب  من�ح  عل�ى  الموافق�ة 
الوطن�ي الذي�ن ل�م يش�ملهم ق�رار مجل�س ال�وزراء الخ�اص بالروات�ب االس�تثنائية

نواب الدائرة األولى من ديوان معرفي:
الخروج إلى الشارع أمر غير صحيح

استضاف ديوان معرفي مساء أمس نواب الدائرة األولى ملناقشة األوضاع 
السياسية في الساحة احمللية. وقالت النائبة د.معصومة املبارك ان جلسة 
اليوم هي جلسة متثل فصال للخروج من االستجواب، مؤكدة ان الدميوقراطية 
ف���ي الكويت حتتاج الى نفوس، ولي���س فقط نصوص ونطلب حتركا من 
اجلمي���ع لتهدئة الوضع ووقف اخلطب الرنان���ة ولنحترم دميوقراطيتنا. 
بدوره قال النائب عبداهلل الرومي ان اخلروج إلى الشارع أمر غير صحيح 
وعلينا ان نحتكم إلى الدس���تور. من جهته، أكد النائب صالح عاش���ور ان 
رئيس الوزراء سمو الش���يخ ناصر احملمد مستهدف حاليا، وما يحدث له 
حاليا له انعكاس خطير على األمن االجتماعي واالستقرار السياسي مؤكدا 
ان املصلحة العامة أهم من املصالح الضيقة. وأكد النائب د.يوسف الزلزلة 
ان الدستور ال يحتوي على أداة تعطي الصالحية للنائب للدعوة للخروج 
إلى الش���ارع إلسقاط احلكومة. ومن جهته بني النائب فيصل الدويسان ان 
الذين يدافع عن الدستور حاليا يدافعون عن مصاحلهم الشخصية، مؤكدا 

ان استجواب رئيس الوزراء هو استجواب غير دستوري.
وف���ي تطور الفت، وجه النائب عدنان عبدالصمد رس���الة لنواب كتلة 
العمل الوطني بني فيها ان مستقبل الكويت في خطر والوضع مؤلم، مضيفا: 
هناك من يس���عى لتخريب الدميوقراطية وموقع العمل الوطني ليس هنا 
في هذا االستجواب، موضحا: نقدر آالمكم والرسالة التي تريدون إيصالها 

قد وصلت، وأعيدوا النظر في موقفكم ألجل الكويت.
وحضر الى ديوان معرفي النواب مخلد العازمي ويوسف الزلزلة وفيصل 
الدويسان وعبداهلل الرومي وصالح عاش���ور ومعصومة املبارك وعدنان 

عبدالصمد وحسني احلريتي.

عبدالصمد تمنى على »العمل الوطني« إعادة النظر في موقفها

نواب عن استجواب رئيس الوزراء: ليس سوى بداية الطريق
في التجمع الذي أقامه »السور الخامس« بساحة الصفاة مساء أمس

)متين غوزال(نواب »إال الدستور« يفترشون األرض مع اجلماهير التي احتشدت في ندوة »السور اخلامس« بساحة الصفاة مساء أمس


