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 استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في مكتبه صباح امس  6 
رئيس هيئة اإلغاثة اإلنس���انية التركية بولند يلدرن والوفد املرافق 
له. شدد اخلرافي خال اللقاء على العاقة القوية التي تربط البلدين 

الشقيقني والعمل على تطويرها في جميع املجاالت.
  وقال اخلرافي: هذه السنة تعتبر سنة متييز لتلك العاقة خصوصا بعد 
زيارة رئيس مجلس الوزراء التركي ومستقبا زيارة رئيس اجلمهورية  
ورئيس البرملان التركي، متمنيا ألس���طول احلرية مزيدا من التوفيق 

مستقبا مبا يخدم القضية والشعب الفلسطيني. حضر اللقاء عدد من 
أفراد أس���طول احلرية من اجلانب الكويتي منى ششتر، هيا الشطي، 

حنان الصالح، أحمد العبيد، عذاري العبدلي وسنان األحمد.
  من ناحية اخرى، اس���تقبل اخلرافي س���فير دولة قطر عبدالعزيز 
الفهيد وذلك لتقدمي دعوة للمش���اركة في أعمال املؤمتر السابع عشر 
الحتاد البرملاني العربي الذي يعقد في الدوحة يومي السابع والثامن 

من شهر فبراير املقبل. 

 الخرافي يستقبل رئيس اإلغاثة التركية

(متين غوزال)   الرئيس جاسم اخلرافي ود.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك ود.روال دشتي على املنصة 

 الرئيس جاسم اخلرافي اثناء استقباله رئيس هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية بولند يلدرن واملشاركني في أسطول احلرية من الكويت 

 المجلس وافق على تشكيلها من ٥ أعضاء هم الغانم والمال والعمير والعدوة وحماد على أن تقدم تقريرها خالل أسبوعين وتوّجه نيابي الستجواب وزير الداخلية

 لجنة تحقيق .. بوفاة المطيري 
 حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ

  وافق مجلس االمة في جلسته امس على اقتراÍ بتشكيل جلنة للتحقيق في ظروف 
ومالبسات وفاة املواطن محمد املطيري على ان تقدم تقريرها للمجلس خالل اسبوعني¡ 
ويجوز للجنة املشكلة من النواب خالد العدوة وسعدون حماد ومرزوق الغامن وعلي 
العمير وصالح املال ان تستعني بأي جهة مختصة لكشف احلقيقة. من جانبها¡ رحبت 
احلكومة على لسان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بتشكيل اللجنة. وقال اخلالد 
»نرحب بتشكيل اللجنة وبأي جلنة أخرì وبكل سعة صدر«¡ كما ابدì عدد من النواب 
خالل النقاÔ استياءهم للمالبسات التي صاحبت وفاة املطيري¡ في اشارة الى ان ما 
اوردته وزارة الداخلية من تقارير بهذا الشأن »غير صحيحة«¡ فيما طالب نواب آخرون 
بانتظار النتيجة التي س�تنتهي اليها جلان التحقي�ق الوزارية التابعة للداخلية. وكان 
وزي�ر الداخلية قد اكد في بيان له في بداية النقاÔ ان »كرامة املواطن واحترامه امر 
اساس�ي في عمل كل االجهزة االمنية التابعة لوزارته«¡ مش�يرا الى انه قام بتشكيل 
جلنتني احداهما من الطب اجلنائي للتحقيق ف�ي االمر واالخرì من قيادات الوزارة 
للتحقيق في االجراءات التي متت. واضاف »في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني 
على املتلبس (املطيري) سيتم اتخاذ كل االجراءات القانونية مهما عال منصب هذا 

الشخص«¡ مشددا على انه »ال مبرر من اكراه من مت ضبطه متلبسا باجلرمية او االعتداء 
عليه بعد اس�تصدار اذن من النيابة العامة واعترافه باجلرمية«. وقال الوزير اخلالد في 
بيانه امام املجلس حني البدء مبناقشة مالبسات وفاة أحد املواطنني يوم امس بعد 
ضبطه متلبسا باجلرم املشهود ان »كرامة املواطن واحترامه امر اساسي في عمل كل 
االجهزة االمنية¡ واتضح لنا من ظروف ومالبسات هذا املوضوع ان املذكور مت ضبطه 
باجلرم يوم الس�بت املاضي في منطقة جليب الشيوÎ بعد استصدار اذن من النيابة 
العامة الجتاره باملواد املس�كرة وعثر بحوزته على 24 زجاجة خمر واعترف بذلك«. 
واضاف ان »عملية الضبط صاحبته�ا مقاومة من املتهم ضد القوات املكلفة بضبطه¡ 
حيث اش�هر آلة حادة لطعن الضباØ وافراد الق�وة والذ بالفرار وبعد محاصرته تناول 
لوحا خشبيا واستغله في ضرب الضباØ وافراد القوة التي متكنت من السيطرة عليه¡ 
أي انه قاوم¡ واثناء املقاومة حصلت كدمات وخدوÔ من ذلك ونتج عن املقاومة اصابة 
بعض افراد القوات املوصوفة بالتقارير الطبية التي تسلمناها«. ومضى يقول »وبعد ضبط 
املذكور افاد بأنه يشعر بألم في صدره¡ فتم استدعاء سيارة اسعاف وعمل الالزم له¡ وبعد 
فترة أخرì ش�عر بذات االلم فتم نقله الى مستشفى ش�ركة نفط الكويت باالحمدي حيث 
وافته املنية هناß ثم احيلت جثة املذكور الى الطب الشرعي من قبل سلطات التحقيق«. 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

اآل بودي واآل احلمي�ضي الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

اأحمد م�ضطفى جا�ضم بودي
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

 البقية ص7 

بالفرار وبعد محاصرته استخدم 
لوحا خشبيا ملهاجمة االفراد وبعد 
املقاومة سيطروا عليه ونتج عن 
املقاومة إصابة بعض أفراد القوات 
وبعد ضبطه أفاد بأنه يشعر بألم 
في ص����دره، وبعد فت����رة اخرى 
شعر بألم آخر ومتت إحالته الى 
املنية  النفط ووافته  مستش����فى 
هناك ومت تشكيل جلنة لبحث ما 
اذا كانت هناك جتاوزات من قبل 
أفراد األمن، إذ أن ال مبرر لوجود 
ضغوط الخ����راج االعترافات منه 
اذا انه اعترف. وسبق حبسه في 
عام 2005 وحرصا من الوزارة مت 
تشكيل جلنة للتحقيق في جميع 
مابسات احلادث، وفي حالة ثبوت 
أي اعتداء على املواطن سيتم اتخاذ 
كل االج����راءات القانونية وهناك 

جلنتان ش����كلتا االولى من الطب 
اجلنائي للتحقيق في االمر واالخرى 
شكلت في التحقيق في االجراءات 
التي مت����ت واذا كان هناك قصور 
سنطبق االجراءات القانونية، وإذا 
كان أحد من النواب يشكك في الطب 
اجلنائي فاملستشفى مفتوح للجميع 
وال يشرفني أن أقود وزارة تعتدي 
على مواطنني بالكويت بالشكل الذي 

ذكره االخوان وال أرضى بذلك.

  طلبات رفع الحصانة

ب����اإلذن لرفع  النيابة    طل����ب 
احلصان����ة ع����ن النائ����ب فيصل 
الدويسان في القضية رقم 2010/496 

جنح صحافة.
الطلب  الزلزلة: هذا    يوس����ف 
تشوبه مجموعة شوائب أتعجب 

من وكيل وزارة االعام عندما يتم 
الوزارة،  انتقاد نهج خاطئ ف����ي 
وعندما ننتقده تذهب الوزارة ممثلة 
بوزيرها للش����كوى، واألعجب ان 
الفساد ضرب بأطنابه في وزارة 
االع����ام، وان يك����ون هناك طلب 
محاسبة لألخ فيصل الدويسان وكل 
ما قاله الدويسان ان كل ما ذكرته 
نقا عن تقرير ديوان احملاسبة. 
فعندما يعطيك مب����ررا وانتقادا 
هدفه االصاح يأتي الوكيل ويطلب 
محاسبته، معنى ان ذلك هناك فسادا 
مستشريا في الوزارة، املخطئ هو 
وزير االعام ويج����ب عليه إقالة 
الوكيل، والتوكيات التي أعطاها 
لآلخرين يجب أن يحاسبها عليها، 

وهو الذي أفسد الوزارة.
  عل����ي الدقباس����ي: اليوم رفع 

احلصانة مرفوض ونؤيد تقرير 
اللجنة، وأصبحت أجهزة اإلعام 
تقدم أخب����ارا مضللة واحلكومة 
ترعى اإلعام الفاسد وهي عاجزة 
عن تطبيق »املرئي واملسموع«، وزاد 
الوطنية، وضرب  الوحدة  ضرب 
النظام الدس����توري، وعاجزة عن 
ضبط اإليقاع، اخلطورة تكمن في 
ان كل ما يحدث في بلدنا اليوم من 
صراع من ضرب للنواب وكوارث 
نتيجة لعدم وجود ضبط للقذف 
اإلعامي، وزارة اإلعام هي منبع 
الفس����اد »زاد املاي على الطحني« 
واالحتقان وصل الى مداه، للرجال 
مواقف، بكبرك يا دكتور يوسف 
تس����تجوب وزير اإلعام وليس 

 افتتح نائب رئيس مجلس األمة 
النائب عبداهلل الرومي اجللس����ة 
التكميلية في التاسعة والنصف بعد 
ان كان قد رفعها الرئيس اخلرافي 
ملدة نصف س����اعة لع����دم اكتمال 
العام أسماء  النصاب وتا األمني 
احلض����ور واملعتذرين والغائبني 

من دون إذن أو إخطار.
  حسني احلريتي: أنبه الرئاسة 
بأن هناك طلب رفع احلصانة عن 
النائب فيصل الدويسان أرجو البدء 

به قبل فقدان النصاب.
  عبداهلل الرومي: سنبدأ به ولكن 
أمس األول تلونا اقتراحا بش����أن 
الطلبة الدارسني في جامعات الفلبني 

ولم يكن هناك نصاب.
  وتا األمني العام اقتراحا بشأن 
مشاكل الطلبة الدارسني في جامعات 
الفلبني ونظر املجلس الى احالته 
الى اللجنة التعليمية على ان تقدم 
اللجنة تقريرها خال شهر واحد 

إلنصاف الطلبة الدارسني.
  سلوى اجلسار:  هناك في وزارة 
التعليم العالي مجموعة من الطلبة 
درسوا في جامعات الفلبني وعددهم 
13 وخرجوا في اجازة دراس����ية 
واتبعوا جميع اللوائح وفق التعليم 
العالي وتخرجوا في هذه اجلامعات 
وصدقوا على الشهادات وطالبوا 
بتسلم ش����هاداتهم ولم يتسلمها 
إال طالب واحد وبقي 12 طالبا لم 

يتسلموا شهاداتهم.
  وهناك طلبة لم يفتحوا ملفات 
ولم يأخ����ذوا موافقات وأتفق مع 

الوزارة بشأنهم.
  غامن امليع: هناك طلبة سلوڤاكيا 
وكانت هناك اتصاالت مع وزيرة 
التربي����ة التي أبدت تعاونها، فهم 
درسوا 4 سنوات كاملة وتخرجوا 
وش����كلت الوزيرة جلنة وذهبت 
س����لوڤاكيا ونتمنى منها االسراع 
في االج����راءات، ومازال هناك 170 
طالبا أرجو منها االسراع في حل 

مشاكلهم.
  علي العمي����ر: املوضوع ليس 
متعلقا بالفلب����ني فقط بل الكثير 
يدرس في جميع جامعات العالم ولم 
تعادل شهاداتهم وحجج التعليم 
العالي حج����ج ضعيفة والوزارة 
عادلت شهادات أبناء الديبلوماسيني 
وكثير م����ن الطلبة صرفوا مبالغ 
كثيرة وبعدما أمتوا دراستهم لم 

يجدوا معادلة للشهادات.
  يوسف الزلزلة: نحن أمام مأزق 
تعليمي كبير جدا، القضية تاريخ 
وليس جامعة الفلبني، هناك شبرات 
وليست جامعات، وخرجت لنا جيا 
كبيرا حصل على شهادات مزورة، 
واملشكلة تسببت احلكومة فيها، 
فه����ل نعترف بش����هادات مزورة، 
خارجة م����ن جامعات غير كفؤة، 
القضية كل جامعات العالم الثالث 
وزارة التعليم العالي ولم تعترف 

بها.
  وارف����ض معادلة ش����هاداتهم، 
لكن من املمكن ان نعطيهم فرصة 
أخرى، أرفض اعتماد ش����هاداتهم 

املزورة، وعلى الوزيرة ايجاد حلول 
أخرى.

  عادل الصرع����اوي: نعم نحن 
أمام مشكلة لكن يجب اال نعاجلها 
على حساب شهادات، وهناك أناس 
تخرجوا في جامعات غير كفؤة نحن 
مع الدراسة الفنية املوضوعة بحيث 
ال تتخطى اخل����ط األحمر، عندي 
معلومات عن ان بعض اجلامعات 
س����راديب، جامعات أنشئت فقط 
للكويتيني، هؤالء يدرسون ألوالدنا، 
وأؤكد على ان تكون الدراسة مهنية 
علمية، وقبول هذه الشهادات يجب 

اال يكون على حساب التعليم.
  حسني احلريتي: في سلوڤاكيا 
مجموع����ة من الطلبة يدرس����ون 
الهندسة واعتمد منهم فقط 4 طاب، 
وقامت الوزيرة بإرسال بعثة من 
املختصني الى سلوڤاكيا واصدرت 
تقريرا جاهزا اآلن، ألن املس����اواة 
في هذا األمر ضرورية جدا، هناك 
طلبة لم ينتهوا من الدراسة، ففي 
هذه احلالة من املمكن ان تفرض 

عليهم شروط معينة.
  عدنان عبدالصمد: هناك طلبة 
جادون وتعبوا وتخرجوا بشهادات 
علمي����ة، ومع األس����ف حتى في 
بريطانيا شهادات دكتوراه باللغة 
اإلجنليزي����ة ملن ال يعرف )اي بي 
سي( باالجنليزية ونؤيد الوزيرة 
في التدقيق والتحقيق، لنضع آلية 
لتقييم الطلبة وال تؤخذ شهادات 
الدكت����وراه من ن����اس ال يفقهون 

شيئا.

  فرصة

  صالح عاش����ور: ليست هناك 
بالدراس����ة في  فرص����ة للبعض 
اجلامع����ات العربية، فهذا يحتاج 
لقرار واعادة نظ����ر من الوزيرة، 
وجامعات الكويت ال تفتح مجاال 
للدراس����ات العلي����ا بع����د الظهر 
فيضطرون الى الذهاب للجامعات 
اخلارجية، ويأتي بشهادة الدكتوراه 
أو املاجستير، والبعض مت تعديل 
أوضاعهم والبعض لم يتم تعديل 
أوضاعهم أو معاجلة حقيقية لهم 

وهنا دور الوزيرة.
  وزي����رة التربية: هذا موضوع 
مصيري والبد ان نتجرد، واعجب 
مما ذكرته األخت سلوى دكتورة 
تربوية وتعرف مشكلة التعليم، 
الفلبني بها جامعات جيدة ونعترف 
بها، وتعرفني انهم خريجو جامعة 
واح����دة، واعتمدت ش����هادات من 
الفلبني، واخلطأ ال يعالج بخطيئة، 
ما يحق ل����ي ان اعترف باآلخرين 
الذين درسوا في اجلامعات الضعيفة 
وذهبت وفود ومرت على كل الدول 
التي يدرس بها طلبتنا للتقييم وأنا 

ذهبت بنفسي الى اجنلترا.
  هذا مستقبل وطن وهذه أمانة، 
أنت����م تعتمدون عل����ى الناخبني، 
ومعظم م����ن يقدم من الفلبني هل 
تعترفون بهم كمهندسني وأطباء، 
أنا جادة ف����ي االختيارات املهنية 
للمهندسني واألطباء، وعاجلناها 

بطريقة مختلفة، وعندنا 107 طلبة 
أخذوا مصادقة، أما الباقي فآالف ال 
نعرف أسماءهم وحتملنا مسؤولية 
فقط ال� 107، هذه مس����ؤولية 107 
الدولة، نحن  حتملتها على نفقة 
نعالج ونصحح مش����اكل سابقة، 
ل����م حتكوا عنها قب����ا، اآلن فقط 
حتدثتم، حتى في اجنلترا، ذهبت 
في الصيف قبل املاضي ووجدت 
بعض اجلامعات تأخذ طلبة الدبلوم 
وتخرجهم في 6 أشهر، نحن نريد 
ضمان احلد األدنى من التأهيل في 
هذه الكوادر، واشكر وزراء التعليم 
العرب، وبدأت وزارة التعليم في 
البحري����ن فأخ����ذت تبحث جدية 
اجلامع����ات، وبدأنا جند االهتمام 
بالكويتيني من اجلامعات اخلاصة 
وأيضا وزير التعليم في مصر وضع 

يده بيدنا وما قصر.
  ولن نعترف ال باالبداع التأهيلي 
الذي وضعته انا ووضعنا مبرسوم 
جهاز االعتماد األكادميي ومكون من 
خبرة األساتذة ملراجعة اجلامعات 
التي يذهب اليها طلبتنا، وقبل ان 
أكون وزيرة أنا تربوية، لنناقش 
ذلك األم����ر في اللجنة التعليمية، 
حتى تكون لهم رؤية مع رؤيتنا. 
وزارة التربية والتعليم في أثينا 
هي من أغلقت اجلامعات ولس����نا 
نحن من اغلقه����ا، فكيف نصدق 
على ش����هادات من جامعات بلدها 

هو من أغلقها.
  القضي����ة مس����تقبل وطن لن 
نته����اون فيها، ملاذا ال يس����جلون 
طلبتنا في جامعاتنا؟ ملاذا يخرجون 
الى اخلارج، واذا ذهب طالب واحد 
ذهب وراءه اآلالف أرجو أال نتهاون 
في هذا األمر، وأرجو من املجلس 

التعاون معنا.
  محمد املطي����ر: املوضوع يهم 
أجياال ويهم بل����دا، وأنا معارض 
للطرف����ني، فعندن����ا بالقاعة في 
الصف����وف األمامي����ة والصفوف 
اخللفية واهلل يعلم شنو شهاداتهم، 
البد من وضع حد، هناك شخص 
يحاول تصديق شهادته والتعليم 
غي����ر موافقة، نحن س����نصل الى 
جي����ل لن يعرف كي����ف يدير هذا 
البلد، واجلامعات اخلاصة عندنا 
بها مش����اكل كبيرة، احلق حق إذا 
ي����درس، وإذا تريدين معرفة  لم 
الصادق م����ن غير الصادق ضعي 

له اختبارا.

  عدم رقابة

  محمد احلويلة: هناك عدم رقابة 
من االجهزة املعنية بالتعليم العالي 
وتنسيق من املكاتب الثقافية حتى 
ترشد الطاب للجامعات املعترف بها 
وهناك الكثير من الطلبة يذهبون 
الى اجلامعات التي عليها عامات 
استفهام ولكنها مشكلة متراكمة 
منذ فت����رة، وتنامى ه����ذا االمر، 
وهناك قلة في الفرص الستكمال 
دراستهم اجلامعية، ونؤكد على 
فتح أفرع للجامعات العربية والبد 
من تفعيل دور املكاتب الثقافية، 

ونؤي����د ان تدرس ه����ذه القضية 
اللجنة التعليمية.

  خالد العدوة: اذن الكويت تريد 
ان تعقب على علم مصر التي علمت 
الكويتيني كيف يقرأون، وما دار 
من احلديث أشبه بالصراع الطبقي، 
فهؤالء يجب ان تصدق شهاداتهم، 
احلاصل اليوم هو اجتاه ضد ابناء 
أما  الطبقة املسحوقة واملعدومة، 
الذي ولد وف����ي فمه ملعقة ذهب 

هذا الذي تصدق شهادته.
  شعيب املويزري: وزيرة التربية 
ال حتب سماع النصيحة، فطالبان 
يدرسان في بريطانيا وبعد فترة 
مت الغاء االعتراف بهذه اجلامعة، 
والطال����ب اآلخر قطع����وا رزقه، 
وزيرة التربية تتعمد التمييز بني 
املواطنني أو ان التعليم العالي هو 

الذي مييز.
  وس����تلقني كل اخلطأ أمامك يا 
وزي����رة التربية فأنت مس����ؤولة 
واذا كنت تريدي����ن أن أتكلم عن 
»خماشير« أتكلم، اتخذت قرارات 
خاطئة كثيرة مع الطلبة الدارسني 
في معظ����م اجلامع����ات. نصحنا 
وطلبنا منها تصحيح االعوجاج 
وسنسائلها في يوم من االيام، أما 
انك تدري����ن وراضية عن اخلطأ، 
فهناك طلب����ة انفصلوا من وزارة 

االشغال وقطعت أرزاقهم.
  الرومي: هل يوافق املجلس على 
ادراج املوضوع على بند ما يستجد 

من أعمال؟
  موافقة عامة.

  هل يوافق املجلس على احالة 
االقتراح الى جلنة التعليم؟ موافقة 

عامة.
  وتا االمني العام اقتراحا بشأن 
إحال����ة تقرير ديوان احملاس����بة 
عن جت����اوزات وزارة االعام الى 
احلكومة ليقدم الوزير تقريرا الى 
املجلس خال شهر عن اجراءاته 

بهذا الصدد.
  )موافقة عامة(.

  وتا األمني العام اقتراحا بشأن 
تكليف جلنة حماية االموال العامة 
بالتحقيق في رغبة وزارة الدفاع أو 
أي جهة أخرى شراء طائرات شحن، 

وطلبات التنازل عن احليازات.
  عدنان عبدالصمد: فتح بند ما 
يس����تجد مرة واحدة وليس على 

كل اقتراح.
  عب����داهلل الروم����ي: نختل����ف 

باختاف املوضوع.
  )موافقة عامة(.

  وزي����ر الداخلية: باألمس أثير 
لغط كثير عن وفاة أحد املواطنني، 
ووجه كام مؤلم بالنسبة لي كوزير 
مثل أني أتس����تر ع����ن اجلرمية، 
النواب، سأوضح  وكام آخر من 
هذه االمور بع����د التقدم بخالص 
العزاء ألس����رة املواطن اتضح لنا 
أن املذكور مت ضبطه باجلرم يوم 
السبت املاضي بعد استصدار اذن 
من النيابة وعثر بحوزته على 24 
زجاجة خمر واعترف بذلك، وأشهر 
آلة ح����ادة لطعن افراد القوة والذ 
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د.فيصل املسلم مسلم البراك

الخال�د: ل�ن أقب�ل ب�أن أق�ود وزارة ته�ان فيه�ا كرام�ة المواطني�ن

المسلم: وزير الداخلية انتهج سياسة القمع وأدخل البلد في نفق مظلم

أكف�اء  آخري�ن  وس�جن  مخالفي�ن  ضباط�اً  ك�رّم  الخال�د  أبورمي�ة: 

الوزير يقدّم تقريراً للمجلس خالل شهر متضمناً اإلجراءات المتخذة

إحالة تقرير »المحاسبة« عن تجاوزات »اإلعالم« إلى الحكومة 

الوكيل، أنا أطلب عدم التشويش 
علي ألنك يا دكتور يوس����ف في 
اس����تجواب وزير اإلع����ام كنت 
ضد االس����تجواب وين����ك من هذا 

االستجواب؟
الوزارة غير قادرة على ضبط 
اإلع����ام، ومطلوب م����ن املجلس 
التصدي للفساد والذي يحدث في 
اإلعام، أتعهد ان يكون هناك اجراء 
فيما يتعل����ق باملخالفات االدارية 
واملالية في الوزارة، احلكومة راحت 
وهم موظفون كبار، وما منها فائدة 
وما أكلم الوكيل أنا نائب أتوجه الى 
الوزير، وأقسم باهلل ضحيت بكل 

مصاحلي هلل وللوطن ولألمير.
ع����ادل الصرع����اوي: اإلعان 
املنشور بتاريخ 2010/8/9 واألخ 
فيصل الدويسان عرض فقط تقرير 
ديوان احملاسبة صدر في 2010/11/2 
والكام قيل خارج املجلس، وهل 
التقرير صدر قب����ل التصريح أم 

بعد التصريح.
فيص����ل الدويس����ان: دي����وان 
احملاسبة ذكر ان هناك مغاالة بني 
املشاريع ومت تقديرها ب� 21 مليون 
دينار واستندت الى تقرير الديوان 

عام 2009.
عادل الصرع����اوي: قد تكون 
وجهة نظ����رك صحيحة لكن من 

يحدد صحتها هو القضاء.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على طلب رفع احلصانة عن النائب 
فيصل الدويسان وكانت النتيجة 
كالتالي: موافقة 27، عدم موافقة 

7، امتناع 2، احلضور 36.
رفض املجلس رفع احلصانة 

عن النائب فيصل الدويسان.

بيان الداخلية

يوسف الزلزلة: ال أحد يرضى ان 
يعامل أي مواطن بالضرب واإلهانة 
أو ما شابه، لكن هذه القضية مازالت 
قي����د التحقيق ويج����ب ان نترك 
القضية للقضاء او الطب اجلنائي، 
وهل استخدمت األدوات في اجلرائم 
الت����ي ذكرت بالفع����ل في تعذيب 
املتوفى، وأرجو عدم االستعجال 
في احلكم، وعندما تخرج نتائج 
التحقيق نبدأ في التحقيق ويتضح 
من البيان ال����ذي تاه الوزير انه 
ال توجد تبرئة حتى للوزير لكن 
يجب اعط����اء الفرصة للتحقيق، 
وال نريد ف����ي كل حالة تقوم بها 

البقية ص8

الوزارة نشكل جلنة حتقيق، األمن 
في البلد يجب ان يس����تتب وهذا 
يأتي بالتعاون مع بعضنا البعض 
واعطاء الفرصة جلهات التحقيق، 
يجب ان نصبر حتى نقرأ أو نسمع 

نتائج التحقيق.
حسني مزيد: منر كل يوم مبآس 
من خال االجراءات الاأخاقية التي 
متارسها احلكومة واستغرب من 
ان البيان الذي يخرج من الوزير 
مليء بالكذب واالفتراء والتضليل، 
وبع����ض قياديي الداخلية هم من 
أكبر املجرمني. محمد غزاي هليل، 
مت تعذيبه منذ القبض عليه، ومن 
الع����ار ان متثلون األمة حتت قبة 
البرملان، وما حدث حملمد ميكن ان 
يحدث ألبنائنا، يا وزير الداخلية اذ 
عندك ذرة من احلياء وعندك ذرة 
من اإلسام ان تقدم استقالتك اآلن، 
هل تقب����ل يا وزير الداخلية، واذا 
لم تقرأ هذا البيان كان أشرف لك، 
على شنو تضحكون، هذا إجرام 
ما بعده إجرام، وال ميكن القبول 
بهذه املمارسات اإلجرامية، يدخلون 
العص����ي في أماكن حساس����ة من 
جسمه، وما يحدث لم يحدث في 
الدول الديكتاتورية والقمعية في 
ظل هذا الوزي����ر، الوزارة مهلهلة 
واألمن تسيب، هذا أسلوب مرفوض، 
وكام س����اقط، وم����ن يقول غير 
ذلك من النواب، فمكانه حتت قبة 
البرملان حرام، واقعد عن »مراتك 

اشرف لك«.

حكومة تحير

فيصل املس����لم: هذه حكومة 
احتار فيه����ا، الوزير حضر معنا 
اجللسة والش����هيد العنزي مات، 
نهج احلكومة قمعي، مع األس����ف 
يابونواف نهجكم قمعي وضرب 
وسحل، واس����أل قيادييك ما هو 
اليوم، أدخلتم  الكويتيني  شعور 
البلد ف����ي نفق، وضباطكم عندما 
رأوك����م تضرب����ون الن����واب في 
الصليبخ����ات اس����تحلوا ضرب 
كل املواطن����ني، ش����بهات تكررها 
يا وزير حتى حتلل����وا ما فعلتم 
به، ما قلته في بيانك كذب وغير 
صحيح وسنعطيك الفرصة ان تقف 
وتصحح، ومن باب التعاون قف 
وصح����ح وقل ما أدري إذا كنت ال 
تدري أو صحح وبغير ذلك أقسم 
باهلل ستحاسب وتواجه املسؤولية، 
إذا انت ما تبالي نحن نبالي ونهتم، 
انت من قام بهذا الفعل سنعتبرك من 

وزارة الداخلية( هذا التقرير سحب 
اآلن وردنا اتصال من مستش����فى 
األحم����دي ويقول التقرير، حضر 
املذكور الس����اعة الواحدة صباحا 
متوف����ى ومزرقا وكدمات متعددة 
في اجلسم وكدمات في الفخذين، 
والقدمان كانتا مقيدتني، وكدمات 

في اإلليتني.
مل����اذا تكذب على الناس وعلى 
األمة، عقب أحداث احلربش كذبتوا 
عل����ى الناس، بدال من ان تقول ان 
هذا ولدي وسوف أحقق في األمر، 
بدال من ان تقول ذلك تكذب على 
األمة، هذا الوزير ال يعرف إال لغة 

القتل.
الزلزل����ة والنواب  صراخ بني 
الصواغ ومزيد والبراك واحلربش 

والطبطبائي.
الزلزل����ة : ما دافع����ت عن أحد 

طالبت بلجنة حتقيق.
امل����واد  احلرب����ش: س����أتلو 
الدستورية التي استمرأت احلكومة 

انتهاكها:
31 وال يع����رض أي انس����ان 

للتعذيب.
32 ال جرمية وال عقوبة إال بناء 

على قانون.
34 املتهم ب����ريء حتى تثبت 

إدانته في محكمة قانونية.
املتهم متهم بخمور فكل متهمي 
املخمور تعاملونهم بهذه الطريقة، 
هذه هي املهزلة التي حتياها الكويت 
في ظل مجلس رسخ الكذب، واليوم 
عس����كريون بالداخلي����ة يعذبون 
شخصا حتى املوت والوزير يكذب 
أمام نواب األمة، فكيف أرضى بلجنة 
حتقيق تشكلها قيادات تكذب على 

الناس.
ه����ذه الدماء ف����ي رقابنا، هذه 
األرواح الت����ي أذهقت في رقابنا، 
أين مصير احملقق الذي حقق في 
قضي����ة اجلويهل، ه����ذه القضية 
تسقط احلكومة كلها، ما تعليقك 
يا وزير الداخلية على التقرير الذي 
تاه مسلم البراك، ضرب حتى املوت 
فما فائدتنا في املجلس، ستساءل 
بسبب الكذب، اليوم مطلب الناس 
هو احلفاظ على الكرامات، وتغاضت 
عن التنمية، 3 س����نوات حكومي 
ترعى اإلهانات، تعسا لدستور ال 
يحمي أبناء هذا الش����عب وتعسا 

للجان حتقيق يقوم بها اجلاني.

الس����لطان: م����رت على  خالد 
الكويت سنة الهدامة في الضرب، 
وهناك قضية تعذيب ومورس عليه 
الضرب حتى شلت يداه، في البيان 
الذي تاه الوزير يقول معاه سكني، 
هل يعقل ذلك، وعندما رأيت تقرير 
االخوة هذا نهج التعذيب والضرب 
البد من وقفه ال ميكن استمرار البلد 
في هذا الضرب حتى لو إنس����ان 
سيئ، هناك قانون وقضاء، ومن 
يأمن اليوم على نفسه في املخافر، 
من صرح متثيل هذه السياس����ة، 
من ص����رح للضباط باس����تعمال 
هذه السياس����ة، كيف يحدث ذلك 
في الكويت، أمتنى ان يوقف الوزير 
هذا التقرير وال ميكن قبول جلنة 

من الوزارة حتقق مع نفسها.
ه����ذا الش����يء يهدد الش����عب 
الكويتي، البد من محاسبة احلكومة 
كلها، حس����بي اهلل ونعم الوكيل، 
هذه السنة س����نة الضرب، والبد 
من وضع النق����اط على احلروف 

ومعاجلة الوضع.

وزير كذاب

أحمد السعدون: أمتنى ان يكون 
وزير الداخلية رد على ماحظات 
الن����واب لكن لألس����ف ألنه كذاب 
»ويعترض الرئيس« الشاعر يقول 
أليس الذي يجري من العني ماؤها 
لكنها روح تعذب، كل واحد مثل 
محمد غزاي هذا حاله، مات حتت 
التعذيب بوزارة الداخلية، أحتدى 
وزير الداخلي����ة ان يكذب البيان 
الذي تاه مسلم البراك، منذ فترة 
وهذه حال احلكومة، أنا لو أقول 
رأيي أقول نذهب مباشرة لرئيس 
الوزراء وزير الداخلية، وسأعلن 
موقفي بعد قليل، الغريب في بيان 
الوزير لم يقل ان����ه اعتدي عليه 
وهو متلبس، قال حائط في املخفر 
باألحمدي، عندنا سابقة األرضة، 
ديوانية احلربش اعتدت على كل 
الذين هناك، عبيد الوسمي أصيب 
بسبب الرصيف، الوزير يقول ال 
أقبل بأن أكون فريسة ملسلم البراك، 
احمل املسؤولية لوزير النفط إذا 
حدث تاعب بالتقرير وكذلك احمل 
وزير الصح����ة. يجب إيقاف هذه 
املهازل ولن نقبل بأن يهان أي أحد، 

قام بهذا الفعل، ولو حوسب رئيس 
الوزراء قبل سنة ما فعل فعله اآلن، 
ولو حوسب قبل أسبوعني ملا فعل 
فعلته اليوم، ويتحمل املسؤولية 

من أعطاه الثقة.
السعدون من دون ميكروفون: 

)خل الوزير يقوم يرد(.
مسلم من دون ميكروفون: )ليش 

ما رد الوزير شها احلكي(.
سالم النمان: مع األسف وكل 
األس����ف ان حتدث هذه األمور في 
الكوي����ت، وزير داخلي����ة في بلد 
احلريات والقانون، ما يحدث ضرب 
لكرامات الناس واملواطنني، وبلغت 
بضرب واف����د، وقلنا ان اجراءات 
الوزارة خطر وعلى رأسهم الوزير 
إنسان ما يدري ما يحدث في وزارته 
اما انه متستر سواء على الضباط 
فهو وزير آخر م����ن يعلم أو هو 
مش����ارك في هذه اجلرمية، واهلل 
العظيم كذب في ك����ذب في كذب 

تقارير الداخلية.

وزير ال يصلح للوزارة

وزير الداخلية ال يصلح لهذه 
الوزارة منذ 2008 يقمع املواطنني 
وزير ال يدري عن وزارته، ضباطه 

هذا كله ك����ذب ودجل وتزوير 
للحقائق والناس تكشفكم كل يوم، 
حاولتم الضغط على مستش����فى 
االحم����دي لتغيي����ر التقرير ولم 
تستطيعوا وحاولتم تغيير الطب 
الش����رعي، هذا القتل في ذمتك يا 
وزير في اآلخرة والدنيا، وفي الدنيا 

سنحاسبك.

قتلت القتيل

محمد هايف: هذه احلكومة قتلت 
القتيل ومشت في جنازته، هناك 
قيادات فاسدة يرعاها وزير الداخلية 
وانا ذكرت امس تقرير الطبيب آمل 
في ان تصحو الوزارة ال ان يأتي هذا 
التقرير الكاذب وامللفق، احلادثة في 
مباحث األحمدي قبل ثاثة اشهر 
عندما نقل احلادثة االعام الفاسد، 
احد اولياء االم����ور جاء وقال لي 
التعذيب وعندما  انقذ والدي من 
ذهبت هناك احيل ثاني يوم للنيابة، 
بع����د ان عذب املواطن ملدة 8 ايام، 
واليوم هذه املباحث قامت بنفس 
الفعل، لاسف الوزير اليوم يقول 
انه يش����كل جلانًا ويحقق، هناك 
تقارير من مستش����فى االحمدي 
والطب الشرعي، كان على الوزير 
ان يقف بكل ش����جاعة ويعترف 
باخلطر ويقر مبعاقبة املخطئني، 
اما ان الوزير يقول ويكذب ويدلس 

يصورون له األمر على انه صحيح، 
املواطن املطي����ري مقبوض يوم 
اخلميس، ويقول مت ضبطه يوم 
الس����بت، ما تتقي اهلل في نفسك، 
وجلان التحقي����ق نتيجتها »كام 

فاضي«.
جتاوز الوزير في كل اجلهات 
واملواقع وتستر الوزير على اجلميع 
إل����ى متى يدافع الن����واب عن هذا 

الوزير أو ذاك؟
الفساد  د.ضيف اهلل بورمية: 
استش����رى في ظل وج����ود وزير 
الداخلي����ة، الوزي����ر احلالي كرم 
ضباط����ًا مخالفني وقام بس����جن 
الضباط االكفاء، اليوم نحن امام 
حادث����ة خطيرة ان مواطنًا يعذب 

حتى املوت.
التقارير متضاربة باألمس ربع 
الوزير يتحدثون عن تقرير مختلف 
واليوم الوزير يقول ش����يئا آخر، 
الوزير ذكر ان املواطن احتجز يوم 
الس����بت وهو من يوم اخلميس، 
واذا كان محجوزًا من يوم السبت 
وتقول����ون ان اعت����رف بجرميته 
ملاذا لم ُيحل الى النيابة حتى يوم 
الثاثاء مباش����رة اذا كان اعترف 
باجلرمية، التقرير يقول ان جسمه 
بارد بحيث انه توفي منذ ساعات 
طويلة يعني ذلك انه توفي عندكم 

وموته اربككم.

على الناس، واهلل عيب يا بونواف 
هذا الكام، وانتم قلتم في تقريركم 
االول انكم احضرمت له االسعاف قبل 
ثاث����ة ايام يعني ملاذا لم حتيلوه 

للمستشفى.
هذا الوزير ع����ار على مجلس 
االمة اذا بقي ولم يقدم استقالته 

خال اسبوع.
مسلم البراك: اقول للوزير من 
فمك ادينك، سمعتم بيان الوزير، 
الوزير اليوم صرح بأن املوقوف 
توفى بأزمة، الوزير اذا كان قادرًا 
على كشف احلقيقة كيف يصرح 
بذلك، اذا كان يريد تشكيل جلان 
ويبح����ث عن احلقيق����ة يجب أال 
يصرح حتى ال يؤث����ر على عمل 
اللجان هذا يذكرنا بأحداث ندوة 
احلربش عندم����ا قلتم ان النواب 
هم الذين ضربوا قوات األمن. كان 
مع املتوفى محمد طرف آخر بعد 
ان توفي أحلت����م اآلخر لألندلس 
وألصقتم به جرمية سرقة سيارة، 
دعوني أسمعكم الكذب الذي مارسه 
الوزير  الداخلية، ش����وفوا  وزير 
الك����ذاب )ويع����رض تقرير، من 

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم 

االثنني املوافق 2011/1/31م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/198 بيوع/1.

املرفوعة من: 1- جا�شم �شلمان علي اخلواري        2- حمد �شلمان علي اخلواري

                           3- فايزة �شلمان علي ال�شلمان

 �شـــــــــــــــــد:  1- فوزي �شلمان علي اخلواري          2- نادية �شلمان علي اخلواري

                            3- يو�شف �شلمان علي اخلواري           4- علي �شلمان علي اخلواري

                            5- �شباح �شلمان علي اخلواري

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة بيان  قطعة 3 �سارع 2 منزل 50 ق�سيمة 143 طريق 22 وم�ساحته 750م2 

احدى  من  به  ومالحق  �سوارع  ثالثة  على  العقار  يقع   .1984/6346 رقم  بالوثيقة  واملو�سوف 

اجلهات حائط جار ومك�سي باحلجر ومكون من دور اأر�سي واأول و�سرداب وملحق واالر�سيات من 

ال�سرياميك والتكييف مركزي. الدور االأر�سي : �سالتني + غرفتني + 3 حمامات + مطبخ حت�سريي 

+ مطبخ + غرفة غ�سيل. الدور االأول : �سالة + 5 غرف + 4 حمامات. ال�سرداب : �سالة + غرفة 

+ خمزن. امللحق : ديوانية + حمام.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 546750 د.ك »خم�سمائة و�ستة واأربعون األف و�سبعمائة وخم�سون 

دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على االأقل مبوجب �سيك م�سدق من 

البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على االأقل واإال اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإال اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد االأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة واليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف االإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين الإجراءات البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سوؤولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا االإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة االأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي 

فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

البيوت املخ�س�سة الأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة 

بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.
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روضان الروضان والشيخ جابر اخلالد ود.محمد البصيري وأحمد الهارون خالل اجللسة أحمد السعدون متحدثا

املوافقة على إحالة وفاة املطيري إلى التحقيق

خالد العدوة

حسني مزيد مطالبا بكشف حقيقة وفاة املطيري

مرزوق الغامن

شعيب املويزري

العدوة: وزارة التربية تتعس�ف ضد أبناء الطبقة المس�حوقة والمعدومة

المويزري: وزي�رة التربية اتخذت قرارات خاطئة بح�ق طلبة الجامعات

والمس�موع«  »المرئ�ي  تطبي�ق  ع�ن  عج�زت  الحكوم�ة  الدقباس�ي: 

السعدون: أحمّل وزيري النفط والصحة المسؤولية إذا حدث تالعب في تقرير المطيري

واطلب من جلنة حقوق االنسان 
زيارة كل املساجني، هذا احلديث ال 
معنى له، وال ميكن ان ننهي هذه 
اجللسة حتى نعلن ان استجواب 
وزي����ر الداخلية قادم وانا ارى ان 
نذهب كذلك الى رئيس الوزراء، هذا 
االستجواب بسبب الكذب، انسان 

ذبح والرد يكون على املنصة.

رد وزير الداخلية

شعيب املويزري: كنت امتنى ان 
وزير الداخلية يرد على االحاديث 
لاخوة كنت امتنى قبل ان يصدر 
بيانا ان ميلك الشجاعة ويقول هذا 
خطأ وسأحتقق منه، وزارة الداخلية 
الكاذبة،  البيانات  جاهزة الصدار 
ما يج����وز قتل مواطن مهما كانت 
التهمة املوجهة له، انت مس����ؤول 
امام اهلل س����بحانه وتعالى وامام 
االمير، بيانك غير صحيح، وبدال 
من ان تقولوا ان الشخص يرحمه 

اهلل ألبستموه تهما كثيرة.
بيانكم أصبحتم فيه اطباء يا 
معالي الوزير، انت مس����ؤول عن 
القانون، ه����ذا قتل نفس،  تنفيذ 
وخطأ فادح، بيانك تضمن أشياء 

غير صحيحة.

تعليق مواطن من رجليه

الوعان: كيف يفسر  مبارك 
لنا الوزير ان يعلق املواطن من 
رجليه كاخل���روف ويعذب هذا 
التعذيب الوحشي، وما يؤملنا ان 
يكون هناك تزييف وكذب وقلب 
احلقائق وقتل الكويتيني، حوادث 
كلها لم حت���دث اال في ظل هذه 
احلكومة، انتم س���رقتم التقرير 
وحاولتم تزويره، هل وصل االمر 
للقتل والتعذيب، محمد املطيري 
اس���تبعدته عندما قام بواجبه، 
املذيع السكران شنو سويته معه، 
نحن ضد ممارساتك القمعية، هل 
كنتم حتاربون مواطنا منذ يوم 
اخلميس، بعض نوابنا ما عندهم 
احساس، يجب ان تعلن استقالتك 
وتقص احلق من نفسك، وقبل ان 
يأتي االستجواب، كفى متثيليات 
وسحل الناس وتزوير التقارير 
كلها في عهدك واآلن تختمونها 
بالكذب، اذا سكتنا ما فينا خير اذا 

جلسنا في هذه الكراسي.
وزي���ر الداخلي���ة: ارجو من 
االخوان شطب كلمة الكذب وذكرت 
اذا كان هناك تعذيب وقتل فأنا ال 
يشرفني قيادة هذه الوزارة وهناك 
جلان مشكلة وتصلني كل االمور 
واذا كان هناك خطأ فسيحاسب 
حتى لو اكبر واحد واذا اشاروا 
باالستجواب فأها وسها به، وال 
تهدد واذا كان هناك خلل فسأتخذ 

االجراءات فلننتظر.
ولن أسمح لنفس���ي بقيادة 
وزارة يقال عنها صدام والكيماوي 
ومبروك ل� »الدكشنري مالك« الذي 
به كل ألفاظك، ومتوقع كل ذلك 
من هذا اجلناح ولكن ال أس���مح 
بقتل مواطن، وال نقعد نزايد على 
بعض، واقدر االخ شعيب عندما 
تكلم بكل ادب ورقي، كلمات ارتفع 

بها وال تهددني انت وال غيرك.
مسلم: انت ما عندك انسانية 

وانت سامع، االخ الرئيس.
الوزير: نحن على اس���تعداد 

لكل شيء.
وت���ا االمني الع���ام اقتراحا 
بتشكيل جلنة حتقيق من اعضاء 
مجلس االمة تعطى مهلة شهرا 
للتحقيق في مابسات وظروف 

مقتل املواطن محمد غزاي.
وزير الداخلية: انا ارحب بهذه 
اللجنة بكل اريحية وبكل سعة 

صدر.
 الب���راك من دون ميكروفون 

»طبعا الزم ترحب«.
فيصل املس���لم: اريد ان اذكر 
االخوان مقدم���ي االقتراح بأننا 
ال نش���كك في نواياكم ولكن لو 
سمحتم، هناك بيان تاه وبيان 
للوزارة امس، وقلت له ان الكام 
كذب، وقلت له ق���م وقل انك ما 
تدري وجاءه من التجريح ما جاءه 
واآلن عرض امامكم االخ مس���لم 
تقريرا آخر صحيحا، انتم ممثلو 
الكويت، الوزير امس في حتقيق 
جلنة العنزي ذهب اليه احلربش 
واتفق معه عل���ى اللجنة وعند 
التصويت رفض، واالستجواب 
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جلنة او ال، ه���ذا النهج متأصل 
عند الوزراء ومتأصل سياس���ة 
النهج القمع���ي، جلنة التحقيق 
هي مخرج للوزير، وهي تسويق 
ليس له داع، نش���به فعلك الذي 
فعلته اشد مما فعله صدام وغيره، 
كيف تقبل وأنت في اسرة احلكم 
بالضرب والسحل، مؤلم جدا وال 
ميكن االستمرار فيه، هو اجلاني 
والذي جاء بتقارير مزورة ويشكل 

جلان حتقيق وزارية.
عادل الصرعاوي: نحن ال نقبل 
ان يتم االعتداء على اي شخص وال 
نقبل مبا حدث للمطيري ولكن في 
املقابل البد ان نتحقق من املعلومة، 
واذا كان هناك امس من تعهد واخذ 
موقفا باالستجواب وقال »انا لها« 
وايضا باملقاب���ل بيانات الوزير 
والوزارة غير دقيقة مثلما تعودنا 
منها، واللجان ايضا التي تشكلها 
الوزارة غير مقبولة، ونطلب ان 
تكون هناك جلنة خاصة محايدة 
وجتربتنا السابقة تضع كثيرا من 
عامات االس���تفهام، هذا احلدث 
الكل يرفضه، ملن يريد ان يقدم 
غدا االستجواب فهذا حقه لكن من 

حقنا ان نتوصل الى احلقيقة.
أحمد الس���عدون: مرة أخرى 
نحن أمام قضية تتعلق بانتهاك 
حرمات الن���اس الذي وصل الى 
حد املوت، أعلنت ان االستجواب 
الذين  س���يقدم، لكن االخ���وان 
تقدم���وا بالطلب البد أن يعرفوا 
ان جل���ان التحقي���ق تطول الى 
س���نوات من املمك���ن أن نؤجل 
االستجواب ألسبوع بشرط أن 
يتم التحقيق في أمرين: أن يعرض 
هذا التقرير الصادر عن الداخلية 
الذي عرض���ه البراك ويدعي كل 
من وضع ه���ذا التقرير وبعض 
االطباء الذين هددوا باالستقالة 
اذا غير التقرير وال يأتي االربعاء 
املقبل اال والتقرير اخلاص به مقدم 
الى املجلس. نحن ش���هود على 
حالة أخرى عندما طق العنجري 
والصواغ والطبطبائي وأسجل 
لاخوان في »القبس« الصورة 
ألحد الضباط وهو رافع الهراوة، 
االستجواب مقرر للوزير بشرط 

أسبوع واحد فقط.
وان يتم التأك���د من التقرير 
الص���ادر م���ن مستش���فى نفط 

الكويت.
تشكل جلنة ملدة أسبوع حتى 
االربعاء املقبل، واللجنة تقدر مدى 
صحة التقرير، وترفقه بتقريرها 
والتقري���ر املعد من مستش���فى 
االحمدي، سنؤجل االستجواب 

أسبوعا واحدا.
خال���د العدوة: نحن لس���نا 
على طرفي نقيض، نحن نبحث 
عن احلقيق���ة، واالخوة يكذبون 
التقرير، وهناك بيان على الطرف 
اآلخر، ونحن نبحث عن احلقيقة 
وال يقب���ل أن نص���ف احلكومة 
والوزارة بوزارة صدام والكيماوي 
واحلقيقة ليست محتكرة، وإذا 
حكمتم بني الن���اس ان حتكموا 
بالعدل، املواطن الكويتي اليزال 
معززا مكرما وإذا شذت عن القاعدة 
حادثة فمن اخلطأ أن نعممها، نريد 

معرفة احلقيقة بتجرد.
ومن يريد أن يستجوب الوزير 
فليستجوبه وس���نتحدث ضد 
الوزي���ر اذا أدانته جهة محايدة، 
نحن الب���د أن نتحرى الصواب 

ونحن قدوة للنزاهة.
الروض���ان: نحن  روض���ان 
كحكوم���ة نبحث ع���ن احلقيقة 
الوزير أولى  الذي تاه  والبيان 
واملفروض ان تكون اللجنة جهة 
محايدة وليس م���ن املعقول ان 
حكوم���ة الكويت تتعمد تعذيب 
مواطنيها، من له موقف سياسي 
سابق نحترمه ومن حقه والكل 
يبحث عن احلقيقة وأولهم وزير 
الداخلي���ة، لك���ن اللجنة تكون 

أسبوعني.
الصيفي مبارك الصيفي: نبحث 
عن احلقيقة وال نريدها أن تغيب 
عن اجلميع، لكن االخ خالد العدوة 
حكم علينا ف���ي جلنة الداخلية 
والدفاع لدينا موقف مسبق، ومدة 
االسبوعني كافية لتتضح احلقيقة 
ونطلب عدم تهميش اللجنة وإلقاء 

التهم عليها مسبقا.
الروضان  شعيب املويزري: 
طعن في اللجنة وما أس���مح له، 

دراسة مستفيضة ليس فقط من 
حيث الكلفة املالية بل من جوانب 

تعليمية وغيرها.
معصومة املبارك: اس���تغرب 
كام د.محم���د البصي���ري، هذا 
املقترح مقر في مداولته األولى يوم 
29 اغسطس يعني بعد شهرين 
من احالة املداول���ة األولى فأين 
احلرص يا دكتور البصيري، وفي 
30 ديسمبر عندما كلف املجلس 
احلكوم���ة باجللوس مع اللجنة 
قدمت احلكومة تقريرا معارضا 
فأين احلرص؟ وفي 10/29 كلف 
اللجن���ة باجللوس مع  املجلس 
اجله���ات املعنية وناقش���ت مع 
الروضان املوضوع، وفي يوم 5 
يناير جاءن���ا تقرير باملوافقات، 
وبالتال���ي اللجنة قامت بدورها 

كما يجب.

تمديد الجلسة

وت���ا األمني الع���ام اقتراحا 
بتمديد اجللس���ة حلني االنتهاء 
من تقريري جلنة املرأة اخلاصني 
باخلدمة املدنية وإقامة األجانب، 

هل يوافق املجلس؟
29 من 35 موافقة.

أتنازل عن  الهاجري:  دليهي 
عضويتي في جلنة التحقيق لألخ 

د.علي العمير )موافقة عامة(.
محمد البصيري: جلنة املرأة 
اس���تدعت روض���ان الروضان، 
لكن هذه القضية ال تتعلق فقط 
بروضان الروضان، كنت امتنى 
لو كانت وزيرة التربية موجودة 
وتتحدث عن اآلثار السلبية لهذا 
القان���ون اذا لم يعدل في بعض 
م���واده وحتديدا ف���ي املادة 22، 
و6/27 كان آخر جلسة في دور 
االنعقاد السابق، ومع ذلك نعطي 
للجنة املالية اس���بوعني وليس 
شهرين فلماذا العجلة؟ ونطلب 
هذه املهلة اسبوعني فقط ال أكثر، 
وال تضعونا في الزاوية احلرجة 

وتلومونا لو رددنا القانون.
التش���ريع  الغامن:  م���رزوق 
ايضا صار عالبركة، فلم توجد 
به التكلف���ة املالي���ة على األقل 
التقديرية، هل يعرف الوزير أن 
ممثل احلكومة عندما يحضر الى 
اللجنة، املوضوع ليس تصويتا 
إلب���راء ذمة  ولكن م���ا تداعيات 
ه���ذا األمر عل���ى وزارة التربية 

والتعليم؟
روضان الروض���ان: انا على 
وعي كامل وكنت اتكلم في اجلانب 
القانون  الفني، وامل���ادة 22 من 
احلالي نفسها في مدة االجازة، 
وما عندنا اي مش���كلة اذا احيل 
الى اللجنة املالية، وكل القرارات 
التي اتخ���ذت كانت باالتفاق مع 

اعضاء اللجنة.
الذي  النهج  أسيل العوضي: 
تس���ير عليه احلكومة بالنسبة 
للمرأة هو نهج »النحش���ة«، كل 
جلسة يطلعوا احلجة غير، وزير 
ال يدري على شنو بيصوت، ووزير 
آخر يقول يحال الى اللجنة املالية، 
سنة ونصف ننبح معاكم وجنري 
وراءكم ليست مشكلتنا انكم ال 
تريدون ان تش���تغلوا وليست 
مش���كلة املرأة التي تنتظر منذ 
س���نوات، وهذا اكبر دليل على 
كسر حكومتنا لنهج ورغبة سمو 

األمير.
حس���ني احلريتي: ما يحدث 
ش���يء غريب يفترض ان نكون 
بعد اس���بوعني جاهزين، اليوم 
الس���م بالعسل  احلكومة تدس 
يا دكتور البصيري ترى خيبت 
آمالن���ا، حتى في قانون مكافحة 
الفساد وعدنا البصيري بتقدمي 
قانونها، وأقول انه اذا ذهب الى 

اللجنة املالية ف� »دفان«.
فيصل املسلم: لألسف احلكومة 
تنتهج نهج املماطلة والتسويف، 
األخ البصيري وقف وقال اعطونا 
فرصة، لكن احلكومة ضد املرأة، 
ملاذا لم حتضر وزيرة التربية الى 
اللجنة ووزير املالية قدم رأيه منذ 

عام، ملاذا هذا الظلم؟
العنجري: هذا  عبدالرحم���ن 
قانون يجب معرفة الكلفة املالية 
له، وال نريد ان نزايد على احلقوق 
املدنية للمرأة، لكن ال يجب ان نذر 
الرماد في العيون واحلكومة غير 
منسجمة، لكن الشرهة مو عليكم 
وقلت يا رئيس الوزراء »حاسب 
وزراءك قبل ان يحاسبك البرملان«. 

هذه احلكومة ما تس���رح بغنم، 
وأشبهها بغنم بدون شاوي.

محمد املطير: هناك خطأ وقعت 
فيه احلكومة لكن ال ميكن ان نعالج 
اخلطأ بخطأ البد ان نعرف كلفة 
القانون املالية، وتأجيل هذا األمر 
يعطينا الفرصة للدراسة، ويرجع 

للمجلس ونقره بإذن اهلل.
خالد السلطان: حجة تأجيل 
املوضوع لتقدير التكلفة هي حجة 
فنيا الغية، وخطاب وزير املالية 
خطاب صحي���ح، ألن املواضيع 
املطلوب تبيان كلفتها املالية غير 

محددة.
صالح عاشور: مقابل جهد املرأة 
واللجن���ة، وبكل برود احلكومة 
تطلب التأجيل وبعد ش���هر مرة 
اخرى تطلبون تأجيله مرة اخرى 
للجنة املالية، التكلفة املالية غير 
ثابتة ومتحركة تتجدد وتتغير 
واملالية ال تستطيع ان حتدد تكلفة 

مادية محددة.
د.وليد الطبطبائي: هذا القانون 
احلضاري يعلي من شأن املرأة 
في الكويت، والتقرير املقدم مرفق 
به نسخة من االقتراحات بقوانني 
التنمية واالصاح في  اولها في 
2009/6/7 بعد ايام من بداية عمل 
املجلس لتحسني وضعها الوظيفي 

واالسكاني.
واحلكومة أقوال با أفعال.

صالح املا: االستثناء أن تأتي 
احلكوم���ة متفقة، وقانون املرأة 
اإلسكاني ليس ببعيد واختلف 
فيه الوزيران الش���مالي والفهد 
ورفعت اجللسة بسبب اخلاف 
احلكومي وأصب���ح الدينار مثل 
املليار، وفجأة اكتش���ف الوزير 
الشمالي بأن كلفة املليار مقبولة، 
وكيف وافقتم على مشروع املرأة 
اإلسكاني قبل اسبوعني وليس له 
كلفة مالية، والكلفة املالية كلفة 
متغيرة وغير ثابتة، احلكومة لديها 
هواية التعطيل ولدينا حكومتان 

وليست حكومة واحدة.
عادل الصرعاوي: وزير املالية 
أجابن���ي أنا من س���ألته، وكان 
الكلفة وهي 500  واضحا مقدار 
مليون، البد من دراس���ة الكلفة 
املالية، كنا نتكلم عن حكومتني 
واآلن نتكلم ع���ن حكومة ثالثة 
حكومة روال دشتي هذا موضوع 

البد من دراسة كلفته املالية.
البصيري: واضح جدا ان هناك 
اختافا، واحلكومة تطلب احالته 
الى اللجنة املالية ونصوت على 

االقتراح.
معصومة املبارك: أتانا كتاب 
محال الى اللجن���ة من الرئيس 
اخلرافي م���ن البصيري بتقييم 
الكلفة املالية يقول فيه نقدر القيام 
بحس���اب الكلفة املالية السباب 
متعددة منها عدد أوالد كل موظفة 
وحصر احلاالت التي ال تتقاضى 
نفقة االوالد إذن ه���ذا اقرار من 
احلكومة بتعذر حس���اب الكلفة 
والكلفة املالية للرعاية السكنية 
500 مليون هل متت دراستها من 
اللجنة املالية، لن تقدم احلكومة 
حسابا للكلفة املالية، وبالتالي من 
املجحف للمرأة الكويتية إحالته 

إلى اللجنة املالية.
جمع���ان احلربش: املوضوع 
ازمة مع احلكومة، احلكومة الذي 
املوافقة  الروضان قدمت  ميثلها 
واحلكومة الذي ميثلها البصيري 
يطلب احالة القانون إلى اللجنة 
املالية، وأنا أقول يا د.البصيري 
أين وزراءك حتى يصوتوا على 
طلبك؟ املشكلة تكتيكات اللحظة 
األخيرة التي تقوم بها احلكومة 

وبعض النواب.
يوس���ف الزلزل���ة: احلكومة 
تقول ش���يئا في املجلس وتقدم 
شيئا آخر في اللجان، واضح ان 
املقصود هو تعطيل هذا القانون 
إذا بالفع���ل احلكومة عندها نية 
للتعاون فأقول للحكومة بإن تقر 
بإقرار القانون اليوم، وأرجو أال 

يأتي إلى اللجنة املالية.
ترف���ع  العمي���ر:  د.عل���ي 

اجللسة.
املس���لم: هذه ه���ي احلكومة 

حكومة الفتنة ضد املرأة.
أم���س يا  معصوم���ة: م���ن 

د.البصيري حتاول التعطيل.
املسلم: أنا عازمك يا د.البصيري 
ان���ت والروضان حت���ى اصلح 

بينكما.

شكك في ذمتنا ال يجوز، ما راح 
أس���كت، ما راح أسكت ال ميكن 

أسكت.
الرومي: يا شعيب عيب.

شعيب املويزري: ما يجوز ال 
ميكن أسكت.

الرومي: شنو هاملسخرة هذه، 
هل يواف���ق املجلس على إخراج 

شعيب من القاعة؟
شعيب: هذا دليل على االهانة 
� والنائب شعيب املويزري يصر 
إصرارا شديدا على الكام � قائا: 

ما يجوز ولن أسكت.
الرومي: ترفع اجللسة وكانت 
الساعة تشير الى 12.36 ملدة ربع 

ساعة.
الساعة  استؤنفت اجللس���ة 

.12.55
الرومي: نظام شعيب.

شعيب املويزري: البد ان يثق 
النواب في جلنة الداخلية والدفاع 

وان ليس لديهم موقف مسبق.
خال���د العدوة: ان���ا لم اقصد 
االساءة العضاء اللجنة وبعض 
االعضاء حتدث قب���ل االقتراح 

وكون موقفا.
مرزوق الغامن: نعيش اوضاعا 
سياسية دقيقة واالوضاع اختلطت 
حتى على املواطنني وقتل مواطن 
بالتعذيب ال ميكن قبوله، وال ميكن 
بناء اي ق���رار قبل الوصول الى 
احلقيقة، لكن من اين نس���تقي 
احلقيقة؟ هناك تصريحات من 
النواب وبيان من الوزير، وهناك 
س���وابق ل���وزارة الداخلية وال 
ميكن ان تش���كل الداخلية جلنة 
حتقيق حتقق فيما فعله اعضاء 
في الوزارة، نحن نتكلم بلسان 
املواطن الذي يريد الوصول الى 
احلقيقة ونش���كل جلنة حتقيق 
محايدة ملدة اس���بوعني ونبني 
التقرير الصادر  مواقفنا وف���ق 
عنه���ا، نحن نعي���ش في عصر 
يطغى فيه االعام الفاسد ولترفع 
اللجنة تقريرها وتستعني باجلهة 
املطلوبة ولها صاحيات واسعة، 
وارجو من النواب مبختلف آرائهم 
تشكيل جلنة محايدة، واالعباء 
على اللجن���ة الداخلية والدفاع، 
فهم محش���ومني، هذه حادثة ال 
يكمن السكوت عنها وال ميكن ان 
اللجنة  نقف متفرجني، وتنتهي 
خال اس���بوعني والكل يتحمل 

انسحاب

النائ���ب د.ولي���د  انس���حب 
العمير  الطبطبائ���ي ود.عل���ي 

وحسني احلريتي.
الرومي: اذن اللجنة ش���كلت 
من 5 نواب وهم: مرزوق الغامن، 
صالح املا، سعدون حماد، خالد 

العدوة ودليهي الهاجري.
بند كشف األوراق والرسائل 

الواردة
ووافق املجل���س على جميع 

األوراق واالحاالت الواردة.
الرومي: جتتمع اللجنة اخلاصة 
بالتحقي���ق الس���اعة 11 صباحا 

الختيار الرئيس واملقرر.
بند املداول���ة الثانية لقوانني 

املرأة
اخلدمة املدنية وقانون إقامة 

األجانب
فيصل املس���لم )نظام(: اآلن 
الس���اعة 1.30 وارج���و ان متدد 
اجللس���ة حل���ني االنته���اء من 

القانونني.
ع���ادل الصرع���اوي: بصدد 
مناقشة تقرير جلنة املرأة وهناك 
طلب للتمديد وه���ذا الطلب في 
غير محله، التقرير الذي امامنا 
الائحة،  املادة 48 م���ن  يخالف 
القانون املوجود هو تعديل على 
قانون اخلدم���ة املدنية، اذن هي 
تخصص مادي من حيث الكلفة 
املالية، ونقاشه من دون عرضه 

مسؤولياته، اللهم ارنا احلق حقا 
وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطا 

وارزقنا اجتنابه.
محمد البصيري: حتدثت مع 
الوزير اخلالد وقال: انه سيدلي 
ببيان يبني فيه احلقائق، وال اقبل 
ان اكون وزيرا لوزارة تهان فيها 
كرامة الن���اس، ومع ذلك عندما 
شكل جلان حتقيق قالوا االعضاء 
ال نقبل بها وأبدى الوزير تعاونه 
باملوافقة على اي جلنة حتقيق، 
وال احد في هذه القاعة ال يريد ان 
يعرف مكامن اخللل، وقال الوزير 
انه مستعجل على كشف احلقائق 
وم���ا عندنا مانع م���ن ان يكون 
مدتها اسبوعني حتى يتسنى لهم 
استدعاء اجلهات املعنية، امتنى 
ان تكون اللجنة احليادية تخرج 
باالجماع وخير االمور الوس���ط 
هو اسبوعني، وكحكومة ما عندنا 
مانع اسبوعني الجناء احلقائق 

بعينها.
عب���داهلل الرومي: هل يوافق 
املجلس على تشكيل اللجنة مدتها 

اسبوعني وعددها 5 اعضاء؟
36 موافقة من 50.

موافقة على تشكيل 5.
وجرى تشكيل اللجنة وترشح 
لها النواب مرزوق الغامن وصالح 
املا وعلي العمير وسعدون حماد 
وخالد العدوة ووليد الطبطبائي 
الهاج���ري وحس���ني  ودليه���ي 

احلريتي.

على اللجنة املالي���ة به مخالفة 
الئحية، البد ان يذهب الى اللجنة 

املالية حتى يدرس.
عدن���ان عبدالصمد: املجلس 
س���بق ان قرر ان ه���ذا االمر من 

اختصاص جلنة املرأة.
الروض���ان: لدينا  روض���ان 
قياديون من ديوان اخلدمة البد 
من حضورهم، وتكلمنا مع اعضاء 
اللجنة ومت اقرار القانون ليتوافق 
مع اللجنة، واجلانب املالي يخص 
اللجنة املالية، لكن االمور الفنية 

انتهينا منها.
عادل الصرعاوي: املجلس لم 
يقرر ذلك، الذي احاله الى املرأة 
هو الرئيس، القضية من ناحية 
املالية  اللجنة  اجرائية الئحية، 
لديها قانون احدهما بالتأمينات 
االجتماعية حتى نعرف نحن بأي 

اجتاه نحن نسير.
فيصل املسلم: اذهب الى تأييد 
االخ عدنان عبدالصمد، وتقدمنا 
بقانون واحد، املجلس قرر تقسيم 
القوانني ال���ى قوانني عدة، وهذا 
الكام كان يفترض ان يكون قبل 

املداولة الثانية.
عادل الصرعاوي: انا ال املك 
تقدمي اقتراحات لكن املجلس ايضا 
ال ميلك ان يخالف الائحة، فمن 
باب اول���ى ان يحال الى اللجنة 

املالية حتى يدرس.
د.يوسف الزلزلة: الكام الذي 
ذكره االخ فيصل، نحن في اكثر 
من مرة اجتمعنا لكن لم يكتمل 
النصاب، وحاولنا لكن ما اكتمل 

النصاب.
محمد البصيري: هذا القانون 
مهم جدا او واضح ان به وجهات 
نظر ح���ول الكلفة املالية، وقلنا 
لألخوات ان م���ا عندنا مانع من 
حيث اقرار القوانني، ولكن نتمنى 
ان تكون القوانني التي تخرج من 
املجلس مدروسة دراسة جيدة، 
وهناك حق الكويتية بالتأسيس ان 
تكفل زوجها وأبناءها فلماذا تصر 
االخوات عل���ى التصويت عليه 
اليوم، نحن نطلب فقط احالته 
الى »املالية« لدراسة الكلفة املالية 
وس���نمهل اللجنة الوقت الكافي 
لتقدمي تقريره���ا، نحن لن نرد 
القانون وسمو الرئيس يوصي في 
أكثر من مناسبة باملرأة وقوانينها 
لكن نية احلكومة ان تكون هناك 
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د.روال دشتي

د.معصومة املبارك ود.روال دشتي في حديث مع د.أسيل العوضي

د.معصومة املبارك

موضي الحمود.. ظلت نائمة 6أشهر 
واس�تيقظت ف�ي جلس�ة التصوي�ت!

الكويتي�ة  للموظف�ة  يح�ق 
العالوة االجتماعية بفئة متزوج إذا 
كان زوجها ال يتقاضى هذه العالوة 

ال�وزراء  رئي�س  نطال�ب 
بإع�ادة النظر ف�ي وزرائه فمن 
بعضهم  يدفع  أن  المقب�ول  غير 
بالبل�د إل�ى مزيد من التش�نج

تستحق الموظفة الكويتية 
إجازة خاصة براتب كامل لرعاية 
أش�هر أربعة  لم�دة  األموم�ة 

للموظف إج�ازة خاصة براتب 
لمرافقة زوجته في مهمة خارج البالد

الحكوم����ة  موق���ف 
متناق��ض.. فبينم��ا ك���ان 
الروضان متعاونًا ومستعدًا لتمرير 
التعديالت طّبق البصيري سياسة 
التضليل والتسوي�ف والمماطلة

العمل  ساع����ات  تقليص 
للموظفة  يومي�ًا  س�اعتين  بواقع 
المرضعة دون المس�اس بالراتب

معصومة ل� »األنباء«: الحكومة أضاعت فرصة ذهبية للمرأة بحجة الكلفة المالية
روال ل� »األنباء«: تعديالت »الخدمة المدنية« إلنصاف المرأة ستمر 24 يناير

مريم بندق
النائبة د.روال دشتي  وصفت 
موق����ف احلكوم����ة في جلس����ة 
الثانية  التصويت عل����ى املداولة 
للتعديات على مش����روع قانون 
املرأة باملتناقض، مش����يرة الى ان 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروض����ان كان متعاونا 
ومتفهما ومستعدا لتنفيذ تعليمات 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد لتمرير هذه التعديات إال 
التضليل والتسويف  ان سياسة 
واملماطلة التي اتبعها وزير شؤون 
مجلس األم����ة د.محمد البصيري 
حالت دون اقرار التعديات بالرغم 
من ان رئيس الوزراء طلب منهم 
التعاون والتنسيق الجناز قانون 
اخلدمة املدنية اجلديد للمرأة خال 

االسبوعني املاضيني.
ودللت النائبة د.روال دش����تي 
على هذا التناق����ض بتلقي جلنة 
امل����رأة كتاب����ني متناقضني خال 
االس����بوعني املاضيني من كل من 
الروض����ان والبصيري حيث اكد 
األول عل����ى املوافقة والثاني على 
التحفظ ازاء بعض مواد مشروع 

القانون.
ووعدت النائبة دش����تي املرأة 
الكويتية بأن املجلس س����يصّوت 
لصال����ح اقرار هذه التعديات في 
املداولة الثانية خال اجللسة التي 

حددت في 24 يناير اجلاري.
وكشفت د.روال عن ان بعض 
الوزراء يخططون مع بعض النواب 
إلعادة التعديات الى اللجنة املالية 
البرملاني����ة »وأقول م����ن اآلن ان 
احلكومة ل����ن حتقق خطتها ولن 
النص����اب للموافقة على  يتوافر 

ذلك«.
وأوضحت ان أبرز نقاط اخلاف 
جاءت حول اجازة األمومة، عاوة 
الى ان  األبناء، والتقاعد، مشيرة 
مقترح اللجنة حول اجازة االمومة 
ينص على منح املرأة شهرين براتب 
كامل و4 أش����هر بنصف راتب في 
حني رأت احلكومة ان اجازة األمومة 
تكون 4 أشهر متواصلة براتب كامل 
وقد وافقت اللجنة على ذلك اال ان 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود حتفظت 

وفتح ابواب ال تريدها احلكومة.
ابدت اس����تعدادها  واللجن����ة 
وتعاونه����ا ايضا للنظ����ر في هذا 
التعديل عند التصويت على مشروع 

القانون خال املداولة الثانية.
واضاف����ت د.روال دش����تي ان 
الوزراء  البصيري وبعض  منهج 
ال ميكن الس����كوت عنه ولن نقبل 
بالتعاون مع وزراء يتبعون هذا 
النهج في حكومة املفترض ان يكون 
عنوانها االجناز وتدفع باملرأة الن 
تكون شريكا اساسيا في العملية 

التنموية.
وزادت د.روال: نطالب س����مو 
رئيس ال����وزراء باعادة النظر في 
وزرائه النه م����ن غير املقبول ان 
يكون لديه وزراء يعملون بجهد 
ملخالفة توجيهاته ويدفعون بالبلد 
الى املزيد من التشنجات السياسية 
وعدم اجناز االولويات التي اقرها 

املجلس واحلكومة.
ومن جهتها قالت رئيسة جلنة 
املرأة البرملانية د.معصومة املبارك 
ان احلكومة أعدمت فرصة ذهبية 
املرأة بحجة حس����اب  النص����اف 
الكلفة املالية، حيث اعلنت بكتاب 
رسمي تعذر حساب الكلفة املالية 
للتعديات عل����ى قانون اخلدمة 
املدنية بشأن املرأة مما يدل على 
التخب����ط وعدم وج����ود نية لدى 
بعض ال����وزراء النص����اف املرأة 
ومبا يتناقض مع توجهات صاحب 
الس����مو األمير وتصريحات سمو 

رئيس الوزراء.
وخص����ت د.معصومة املبارك 
»األنباء« باالقتراح بقانون بإضافة 
مواد جديدة الى املرسوم بالقانون 
رقم )15( لس����نة 1979 في ش����أن 

اخلدمة املدنية:
بعد االطاع على الدستور.

وعلى املرسوم بالقانون رقم 15 
لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية 

والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم 51 لس����نة 
1984 في شأن األحوال الشخصية 

والقوانني املعدلة له.
وعل����ى املرس����وم الصادر في 
1979/4/4 في ش����أن نظام اخلدمة 

املدنية.
وافق مجلس األمة على القانون 

ألن هذا البند ي����ؤدي الى تفريغ 
الوزارة من القوى 

العاملة النسائية والتي تشكل 
نسبة االس����د في وزارة التربية، 
وتقدمت الوزيرة باقتراح بتعديل 
ان تك����ون اج����ازة االموم����ة ملدة 
الكامل  الراتب  ش����هرين مدفوعة 
ملرتني خال مدة اخلدمة و4 اشهر 
بنصف راتب واللجنة أبدت تعاونا 
متثل في قبول هذا التعديل عندما 
يعرض للتصويت، واس����تغربت 
د.روال دشتي موقف وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود »التي ظلت نائمة ملدة 6 
اش����هر لم ترها خال اجتماعات 
اللجنة لاستماع الى رأيها وفوجئنا 
باعتراضها ي����وم التصويت على 

القانون«.
وح����ول عاوة االبن����اء قدمت 
اللجن����ة احلاالت التي تس����تحق 
صرفها وهي: اس����تحقاق صرف 
الكويتية  االبناء للموظفة  عاوة 
املتزوجة من كويتي او غير كويتي 
حال عدم حص����ول الزوج عليها، 
املوظفة غير الكويتية املتزوجة من 
كويتي وال يحصل عليها، املوظفة 
الكويتية املطلقة من غير كويتي 
ولديها اوالد على ان تكون جزءا 

من  النفقة.
وبين����ت د.رروال دش����تي ان 
احلكومة اعترضت على منح عاوة 
االبناء للموظفة الكويتية املتزوجة 
من غي����ر كويتي الن اوالدها غير 
كويتيني متس����ائلة كيف حتصل 

على عاوة االوالد؟
واكدت دشتي ان اخلدمة املدنية 
افاد في هذه النقطة بأن هناك بعض 
الفئات من الكويتيات املتزوجات من 
غير كويتيني ال يعملون وحتصل 

األم على عاوة االبناء.
وفيما يتعل����ق ببنود التقاعد 
قدمت اللجنة بندا ينص على انه 
يجوز للمتقاعد بعد 3 س����نوات 
ان تستفيد احلكومة من خدماته 
باالستعانة بخبراته شرط تسريح 
ان  غير كويتي )االحال( خاصة 
وزارة التربية بحاجة الى معلمات 

متقاعدات.
ولكن رأت احلكومة ان هذا البند 
يؤدي الى افراغ قانون التأمينات 

اآلتي نص����ه وقد صدقن����ا عليه 
وأصدرناه.

مادة أولى:
يضاف الى املرسوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة 
املدنية املواد التالية: 18 مكرر، 22 
مكرر أ، 22 مكرر ب، 22 مكرر ج، 22 
مكرر د، 22 مكرر ه� ، 23 مكرر أ، 23 

مكرر ب، 24 مكرر، 35 مكرر.
امل�ادة 18 مكرر: ت � تس����تحق 
الع����اوة  الكويتي����ة  املوظف����ة 
االجتماعي����ة بفئة متزوج اذا كان 
زوجها ال يتقاض����ى هذه العاوة 

من اخلزانة العامة.
ث � تستحق املوظفة الكويتية 
وغير الكويتية املتزوجة من كويتي 
عاوة عن أوالدها منه باحلد األقصى 
املقرر قانونا وذلك إذا كان األب ال 
يتقاضاه����ا من اخلزانة العامة او 
كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة 
ممن جت����ب عليه نفقتهم ويوقف 
صرفها في ه����ذه احلالة عن األب 
من تاريخ صرفها لألم وفي جميع 
األحوال تعتبر عاوة األوالد جزءا 

من النفقة.
املادة 22 مكرر »أ«: تستحق املرأة 
املوظف����ة الكويتية اجازة خاصة 
براتب كامل ال حتسب من اجازاتها 
ملدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم 

الوضع خالها.
امل�ادة 22 مكرر »ب«: تس����تحق 
املوظف����ة الكويتية اجازة خاصة 
براتب كام����ل لرعاية األمومة ملدة 
أربعة أشهر تالية إلجازة الوضع 

مباشرة.
املادة 22 مكرر »ج«: يجوز بقرار 
من الوزير بناء على طلب املوظفة 
الكويتية منحها اجازة خاصة من 
دون راتب ملدة ال تقل عن س����تة 
أشهر وال تزيد على ثاث سنوات 
طوال مدة اخلدمة بشرط ان تكون 
قد ثبتت صاحيتها للعمل خال 
فترة التجربة واال تقل مدة خدمتها 
ع����ن خمس س����نوات في اجلهات 

واملؤسسات احلكومية.
املادة 22 مكرر »د«:

يستحق املوظف الكويتي اجازة 
خاصة براتب كامل ال تخصم من 
الدورية ملرافقة  رصيد اجازات����ه 
مريض � احد والديه »على ان يكون 

هو املتولي رعايت����ه« او »زوجه 
او احد أوالده« � تقرر عاجه في 
اخلارج من اجلهات املختصة في 
الدولة وذلك للمدة املقررة للعاج. 
كما تستحق املوظفة هذه االجازة 
براتب كامل ملرافقة طفلها املريض 
الذي يرقد باملستشفى داخل الباد 
وذلك وفقا للضوابط التي يضعها 

مجلس اخلدمة املدنية.
يس����تحق  املادة 22 مكرر »ه�«: 
الكويت����ي اجازة خاصة  املوظف 
براتب ملرافقة زوجة املوظف خارج 
الباد اذا نق����ل او أوفد في بعثه 
عملية او اجازة دراسية او مهمة 
رسمية او اعارة ملدة ال تقل في اي 

يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة 
اربعة اش����هر  براتب كامل مدتها 
وعش����رة ايام اعتبارا من تاريخ 
الوفاة كما تستحق غير املسلمة 

اجازة مماثلة ملدة 21 يوما.
املادة 24 مكرر: يجوز للموظف 
طلب تخفيض ساعات العمل مقابل 
تخفيض الراتب بش����رط موافقة 
جهة االدارة ويضع مجلس اخلدمة 
املدنية ضوابط نظام العمل اجلزئي 
خال ستة اشهر من تاريخ العمل 

بهذا القانون.
املادة 35 مكرر: يجوز االستفادة 
من خدمات املوظ����ف املتقاعد في 

من هذه احلاالت عن س����تة أشهر 
متصلة على ان يرافقها باخلارج 
طوال مدة س����فره. وال يجوز في 
التصريح بهذه  جميع األح����وال 
االجازة للموظف اخلاضع لفترة 
التجربة اال بعد قضاء مدة س����تة 
أش����هر مزاولة فعلية للعمل تقيم 

صاحيته على أساسها.
املادة 23 مكرر »أ«: تخفض ساعات 
العمل بواقع ساعتني يوميا للموظفة 
املرضعة دون مساس بالراتب وفقا 
الت����ي يضعها مجلس  للضوابط 

اخلدمة املدنية.
امل�ادة 23 مكرر »ب«: تس����تحق 
املوظفة الكويتية املس����لمة التي 

الت����ي حتتاج خلدماته  الوظائف 
مقاب����ل مكافأة يج����وز له اجلمع 
بينها وبني املعاش التقاعدي، على 
ان يش����ترط اال تقل فترة تقاعده 
عن ثاث سنوات وان يحل محل 
موظف غير كويتي. ويضع ديوان 
اخلدمة املدنية الضوابط والقرارات 

املنظمة لذلك.
مادة ثانية:

يلغ����ى كل حكم يخالف أحكام 
هذا القانون

مادة ثالثة:
الوزراء  على رئيس مجل����س 
والوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ 

أحكام هذا القانون

أبدتا اعتراضهما على التسويف وتعمد فقدان نصاب الجلسة أكثر من مرة والتناقض الحكومي في مخاطبة لجنة المرأة


