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الحكومة: سنرد «التحقيقات» و«المرأة».. و«الدستورية» خيار مطروح
معصومة لـ «األنباء»: أناشد رئيس الوزراء باسم مئات اآلالف من الكويتيات عدم رد «المرأة» واتفاق على تعديالت القانون باستثناء الشهر الرابع من «األمومة» وشمول المطلقة من غير كويتي بعالوة األبناء

المجلس خصص ساعتين من جلسة اليوم لقضية مقتل الميموني وأقّر الوصايا العشر للتوظيف ورفض إعادة عرض مناقشة حقوق البدون

الفيصل: اإلصالح ال يكون 
بالمظاهرات وسنقطع أي 

إصبع يرفع في وجه المملكة

السفارة األميركية: سياستنا  
أال نعّلق على من يطلب 

اللجوء السياسي

الريـــاض ـ وكاالت: حذر وزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود 
الفيصل أمس من أن السلطات في 
اململكة ستتصدى بحزم ألي تدخل 
خارجـــي وان «أي إصبع يرفع في 
وجه اململكة سيتم قطعه». وأشار 
الـــى البيانات الصادرة عن كل من 
هيئة كبار العلماء وسماحة مفتي عام 
اململكة التي أكدت على «ضرورة لزوم 
مصلحة املجتمع وعلى أن اإلصالح 
والنصيحة ال يكونان باملظاهرات 
والوسائل واألســـاليب التي تثير 
الفنت وتفـــرق اجلماعات وحرمت 
مبوجبها املظاهرات ملخالفتها األنظمة 
املعمول بها والتي ترتكز على الكتاب 
والسّنة وأرجو أن يكون هذا املوقف 

واضحا».

بشرى الزين
في رد حول إعــــالن د.عمران 
القراشي توجهه للسفارة األميركية 
اللجوء  الكويــــت لطلــــب  لــــدى 
السياسي بسبب ســــحب وزارة 
الداخلية جلواز سفره منذ العام 
٢٠٠٢، قال مصدر مطلع في السفارة 
األميركية: «وفقا لسياستنا فإنه 
ال ميكن التعليق حول من يطلب 

اللجوء السياسي».

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
حققت جلســــة مجلــــس األمة 
التكميلية أمس إجنازا مهما يتعلق 
بإقرار احلقوق الوظيفية للمرأة إال 
ان هذا اإلجناز محفوف مبخاطر رد 
القانون مــــن قبل احلكومة بعد ان 
وافق عليه املجلس مبداولتيه األولى 
والثانية بأغلبية ٣٥ نائبا وامتناع 
٦ وعدم موافقة ١٢ وأحاله للحكومة. 
التحفظ احلكومي الذي أعلنه الوزير 
د.محمد البصيري انحصر في املواد 
املتعلقة باالستحقاقات املالية وما 
قاله صراحة من أن مثل هذه املواد 
تعطي مجلس الوزراء آالف الذرائع 
لرد القانون. وفي هذا اإلطار قالت 
رئيسة جلنة املرأة البرملانية النائبة 
د.معصومة املبارك لـ «األنباء»: لدينا 
ثقة كبيرة بســــمو رئيس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد للدفع نحو 
إقــــرار احلكومــــة التعديالت على 
قانــــون اخلدمة املدنية وعدم ردها 

الى املجلس. 
وأوضحت معصومة ان االختالف 
انحصر في جزئيتي اجازة األمومة 
وعالوة األبناء، فبالنســــبة إلجازة 
األمومة اتفــــق املجلس واحلكومة 
على ان تكون ٤ أشهر واختلفا على 
استحقاق راتب الشهر الرابع، فبينما 
ترى احلكومة ان يكون بنصف راتب 
يرى املجلس ان يكون براتب كامل. 
وبالنســــبة لعالوة األبناء أشارت 
د.معصومة الى االتفاق الكامل فيما 
عدا أحقية املرأة املطلقة طالقا بائنا 

من غير كويتي حيث ترفض احلكومة 
منحها عالوة األبناء على اعتبار ان 
األوالد مسؤولية الزوج وترى اللجنة 
منحها العالوة ألنها حاضنة. وفي هذا 
اإلطار، حّذر النائب د.فيصل املسلم 
احلكومة من رد القانون مؤكدا وجود 
أغلبية خاصة «٤٤ صوتا» إلقرار 
القانون في حال رده أو التصويت 

عليه في دور االنعقاد املقبل. 
وفي جلسة أمس رفض املجلس 
إعادة التصويت على عرض اقتراح 
اســــتعجال مناقشة حقوق البدون 
امتدادا جللسة  باعتبار اجللســــة 
اول من أمس على ان يجوز عرضه 
بعد اسبوعني. كما أقر مجلس األمة 
التوصيات العشر اخلاصة بإيجاد 
فرص عمــــل للكويتيني ومعاجلة 
البطالة، وأحالها للحكومة على ان 
تقدم تقريرها عــــن املوضوع بعد 

شهرين.
 وأقر املجلس ايضا تخصيص 
ســــاعتني من جلسة اليوم ملناقشة 
تقرير جلنة التحقيق البرملانية في 
حادثة مقتــــل املواطن محمد غزاي 
املوافقة  الى  امليموني، باإلضافــــة 
على نقــــل تبعية إدارة التحقيقات 
من وزارة الداخليــــة إلى «العدل» 
في مداولته األولى. مصادر مطلعة 
أبلغت «األنباء» أن احلكومة بانتظار 
القانــــون مبداولتيه حتى  إقــــرار 
ترده هو اآلخر. وأضافت املصادر 
القانون  ان احلكومة تتجه إلحالة 
للمحكمة الدستورية في حال أقره 
املجلس باألغلبية اخلاصة بعد رده 

من قبلها.

الشيخ أحمد الفهد يتوسط املكرمات

درع الزميلة بيبي خالد املرزوق تتسلمها الزميلة عفاف مختار نيابة عنها

«الداخلية» لـ «البدون»:
 لن نسمح بأي إخالل باألمن

ترجيحات بأن يكون المتورط المفترض 
في اعتداء ستوكهولم من «البدون»

أمير زكي ـ هاني الظفيري
أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية 
لن تسمح بأي أعمال مخلة باألمن كما 
لن تسمح بإغالق الطرقات سواء كانت 
طرقات رئيسية أو فرعية، مشيرا إلى 
أن التجاوز علـــى املمتلكات اخلاصة 
والعامة وعلى رجال األمن خط أحمر 

ال ميكن غض البصر عنه. 
وأضاف املصدر تعليقا على دعوات 
بعزم عدد مــــن البدون على التظاهر 
يوم غــــد اجلمعة في عدة مناطق، ان 
التظاهــــر والتجمع ممنوع وســــبق 
أن أكدت الداخليــــة ذلك في أكثر من 

مناسبة. 
وأشار املصدر إلى أن هناك حجزا 
اليزال قائما بعدد من قطاعات الداخلية 
ومنها القوات اخلاصة وأن هذا احلجز 

مستمر حلني إشعار آخر.

(هاني الشمري)د. روال دشتي ود. معصومة املبارك ود. سلوى اجلسار يصوتن تأييدا لقانون احلقوق املدنية للمرأة

الحمود للسعدون: اجلس أو التزم بالنقاش
والسعدون يرد: ال ترفع صوتك علينا

حدث سجال خالل جلسة أمس بني وزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود والنائب أحمد السعدون بعد ان 
حتدث األخير عن وجود تعديل إللغاء إدارة أمن الدولة، 
كما مت إلغاء محكمة أمن الدولة، مشـــددا على رفضه 

لتهديد أصحاب الرأي واملغردين واملدونني.
هذا األمر أثار حفيظة الوزيـــر احلمود الذي أكد 

على ضرورة التزام السعدون باحلديث عن بند إدارة 
التحقيقات فقط وعدم التشعب باحلديث، مطالبا إياه 

باجللوس أو االلتزام مبوضوع النقاش.
النائب السعدون رفض من جانبه تدخل الوزير 
احلمود أو توجيهه من قبل وزير الداخلية قائال: «ال 

ترفع صوتك علينا».

جانب من املؤمتر الصحافي لإلعالن عن انطالق امللتقى الرابع لـ «كويتي وافتخر»

(أنور الكندري)

جمعية بيادر السالم احتفلت
 بمسيرة المرأة في ٥٠ عامًا

ص٢٦ و ٢٧

«كويتي وأفتخر» يطلق ملتقاه الرابع
 ١٦ الجاري برعاية رئيس الوزراء

رندى مرعي
أعلـــن رئيس مشـــروع «كويتي وأفتخر» ضاري الـــوزان عن انطالق 
نشـــاطات امللتقى الرابع للمشـــروع حتت رعاية رئيـــس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد، وذلك في ١٦ اجلاري ويستمر حتى الـ ١٩ منه على 
ارض املعارض في مشـــرف، صالة رقم ٨، وسيستقبل امللتقى زواره على 

فترتني صباحية ومسائية.

(فريال حماد)

التفاصيل ص٣٤

أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
فيما أفادت صحيفة سويدية أمس 
بأن الرجل الذي اعتقل في اسكوتلندا 
ويشــــتبه في أن له عالقــــة بالهجوم 
الذي وقع في ستوكهولم بالسويد في 
١١ ديسمبر املاضي قد يكون من أصل 
كويتي، أكد مصــــدر امني لـ «األنباء» 
أن الرجل املذكور بالفعل قد يكون قدم 
الى الســــويد من الكويت ولكنه ليس 
كويتيــــا، مرجحا ان يكــــون من غير 
محددي اجلنسية الذين يهاجر معظمهم 
إلى بلدان أوروبية كالسويد وهولندا 

التفاصيل ص ١٢وبريطانيا.

التفاصيل ص٤٣

التفاصيل ص ٨ ـ ١٠


