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 قدم 45 نائبا طلبا للتصويت على إصدار بيان بشأن األحداث  8 
اجلارية في ليبيا الشقيقة، حيث وافق عليه املجلس وجاء نص 
البيان كالتالي: »يتابع مجلس االمة الكويتي بقلق وألم بالغني 
االحداث اجلارية هذه األيام في ليبيا الشقيقة وما صاحبها من 
وقائع دامية ومواجهة بني شعب يسعى للحرية والكرامة وبني 

عصابات النظام الليبي اآلثم التي ال تتورع عن سفك دماء الشعب 
الليبي الشقيق، وفي هذا الصدد فإن مجلس األمة الكويتي يحيي 
ثورة الشعب الليبي وسعيه الى احلرية وسيادة األمة ويترحم 
على من س���قط من الشهداء من أبناء الش���عب الليبي على يد 
العصابات والكتائب األمنية واملرتزقة، كما يطالب مجلس األمة 

بس���حب االعتراف العربي الرسمي عن نظام القتل واإلبادة في 
طرابلس واالعتراف باملجلس الوطني االنتقالي كممثل شرعي 
للش���عب الليبي، وندعو الى تقدمي جميع املساعدات االنسانية 
والدعم املعنوي واملادي للشعب الليبي حتى تنجز الثورة الليبية 
الباسلة اهدافها في انقاذ ليبيا الشقيقة من الطاغية ونظامه«. 

 المجلس: نطالب بسحب االعتراف العربي الرسمي عن النظام الليبي واالعتراف بالمجلس الوطني االنتقالي
 

 حقوق وظيفية للمرأة
 حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ 

هادي العجمي
  وافق مجلس األمة في جلس��ته 
التكميلية امس على اقتراح بقانون 
مبن��ح املوظفة الكويتي��ة مزيدا من 
احلقوق الوظيفية وذلك بعد مناقشة 
التعدي��الت املقدم��ة عل��ى م��واده 

واملوافقة عليه في املداولة الثانية.
  وجاءت نتيج��ة التصويت على 
القان��ون بإضافة م��واد جديدة الى 
املرس��وم بالقانون 15 لس��نة 1979 
في ش��أن اخلدمة املدنية موافقة 35 
عضوا من أصل احلضور وعددهم 
53 عض��وا فيما رفض��ه 12 عضوا 
وامتن��ع 6 اعضاء ع��ن التصويت. 
كما أحال املجلس التوصيات بشأن 
البطال��ة الى احلكومة بع��د املوافقة 
ان تق��دم االخي��رة  عليه��ا عل��ى 
تقريرها الى املجلس خالل شهرين 
ومن ثم يح��ال الى اللجنة البرملانية 

املختصة.
عل��ى  التوصي��ات    وتش��دد 
ض��رورة الرب��ط بني املش��روعات 
اجلدي��دة العمالقة في خطة التنمية 
 �  2010( واالجتماعية  االقتصادي��ة 
2014( وبني قضية التوظيف بحيث 
يعاد النظر في جداول النسب املقررة 
الت��ي يجب عل��ى القط��اع اخلاص 

التقيد بها لتش��غيل العمالة الوطنية 
وفي أساليب الرقابة التي يجب على 
القط��اع اخلاص االلت��زام بتنفيذها 
في إشارة الى وجوب تغليظ عقوبة 
املخالفة عن كل عام��ل غير كويتي 
يتم توظيفه خارج النس��بة املقررة. 
وتطالب التوصيات بضرورة تعديل 
»أفسدت« سوق  التي  التش��ريعات 
العم��ل الكويت��ي وخلق��ت س��وقا 
موازية للتوظيف الوهمي من خالل 
إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة 
الوطني��ة بالقطاع اخل��اص لتصبح 
عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم 

الناجت احمللي اإلجمالي.
  واش��ارت التوصي��ات ال��ى ان 
نح��و 60 ألف موظف وموظفة غير 
كويتيني يعملون بالقطاع احلكومي 
وهم من حملة املؤهالت املتوس��طة 
والعليا وه��ذه الفئة ميك��ن إعمال 
اإلح��الل حيالها  وتطبيق سياس��ة 
إذ يوج��د لها بديل ف��ي قوة العمل 
الوطنية الس��يما م��ع توافر برامج 
التدري��ب والتأهي��ل الت��ي يقدمها 
دي��وان اخلدم��ة املدني��ة للداخلني 

اجلدد الى سوق العمل.
أهمي��ة  التوصي��ات    وأك��دت 
التش��جيع على التقاع��د املبكر ملن 
يشاء من موظفي الدولة السيما بني 

اإلناث تيسيرا على األمهات خلدمة 
أس��رهن وتربي��ة أبنائه��ن وأيضا 
إلتاحة املزيد م��ن الفرص الوظيفية 
للش��باب اضافة الى بذل كل اجلهد 
تعليمي��ا وتربوي��ا وإعالميا إلعالء 
ش��أن قيمة العم��ل وربطه مبفهوم 
وتغيير  للحي��اة  الصحيحة  القي��م 
األف��كار البالية ع��ن العمل احلرفي 

واملهني واليدوي.
الى استخدام  التوصيات    ودعت 
م��ا أمك��ن م��ن أس��اليب احلس��م 
التش��ريعية والتنفيذي��ة للقض��اء 
عل��ى ظاهرة االجتار ف��ي اإلقامات 
والتي تش��وه ص��ورة الكويت في 
تقاري��ر املنظمات املهتم��ة بحقوق 
اإلنسان وتربك سوق العمل وتؤثر 
القيم االجتماعية  سلبا في منظومة 
والس��لوكية ف��ي املجتم��ع ووضع 
الضوابط املناسبة الستقدام العمالة 

الوافدة.
  وطالب��ت التوصي��ات احلكومة 
بالعم��ل على الربط ب��ني مخرجات 
التعلي��م وحاج��ة س��وق العمل في 
وتش��جيع  التخصصات  مختل��ف 
إنش��اء املعاهد واجلامع��ات األهلية 
الت��ي تس��تجيب بش��كل أس��رع 
ملتطلبات السوق الوطنية واإلقليمية 

من العمالة الفنية املتدربة.

  وشددت التوصيات على ضرورة 
وضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل 
للمش��روعات الصغيرة يكفل دعم 
املواطن��ني الراغبني فيها ماليا وفنيا 
وتش��ريعيا وتس��ويقيا ومصرفيا 
واالنتقال بش��باب املجتمع الكويتي 
من مج��رد موظف��ني ل��دى الدولة 
ال��ى أصح��اب مش��روعات خاصة 
ورجال أعم��ال. vودعت التوصيات 
ال��ى إيجاد آلية أو نظ��ام للربط بني 
اإلنتاج واألجر في اجلهاز احلكومي 
وتش��جيع املجدي��ن والقضاء على 
عملي��ة الترقية اآللي��ة »باألقدمية« 
وذل��ك بهدف التقري��ب بني ظروف 
العمل بالقطاعني احلكومي واخلاص. 
وأك��دت التوصيات ض��رورة البدء 
في تنفيذ برام��ج اخلصخصة بعد 
إقرارها تشريعيا مع ضرورة رعاية 
حق��وق العمالة الوطني��ة وحمايتها 
ضد التسريح القسري من الشركات 
اخلاصة وزيادة االهتمام باألنشطة 
واملع��ارض  والثقافي��ة  الس��ياحية 
واإلس��راع في حتويل الكويت الى 
مركز مال��ي وجتاري كبير. كما أقر 
املجلس نقل تبعية ادارة التحقيقات 
من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل 
ف��ي املداول��ة األولى. وفيم��ا يلي 

التفاصيل: 

 المجلس æافق على المداæلة الثانية للقانوä بأغلبية ٣٥ نائباæ ðامتناÚ ٦ æعدã موافقة ١٢ Ãæحاله Åلى الحكومة

 )هاني الشمري(  رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وأمني السر علي الراشد على املنصة 

 فيصل الدويسان ود.يوسف الزلزلة ود.حسن جوهر وحسني القالف يصوتون على قانون املرأة 

 المسلم: نريد إنصاف المواطنة والكلفة المالية ليست جزءًا من القضية

 أسيل: الكوادر التي تقرها الحكومة تسببت في هجرة القطاع الخاص
 البراك: حقوق المرأة الكويتية غير قابلة للمساومة حتى مع الحكومة

 عاشور: المشاكل االجتماعية ورعاية األمومة واألبناء أهم من المبالغ المالية

احلكومة وكأمنا املرأة مخلوق نزل 
من املريخ، وكأن هناك اعتراضا على 
خلق اهلل بأنه خل����ق املرأة مرأة، 
واحلكومة عندما أعطيت احلقوق 
السياسية للمرأة قالت ال فرق بني 
الرجل واملرأة، سبحان اهلل هناك 
ال فرق وهنا في فرق وما وضعه 
االخوان في اللجنة أقل مما تستحق 

املرأة.
  1د.روال دش����تي: 40 ألف طفل، 
وهناك 500 ام����رأة يأخذن عالوة 
االوالد، نحن نؤكد على حقوق املرأة 
الكويتيني، وحكم  وابنائها غي����ر 
القضاء، فهناك اس����ر تطلق دون 
الذهاب الى محاكم، فلماذا نذهبهم 
الى احملاكم حت����ى يأخذوا عالوة 
االبناء؟ هناك طالق ودي وهذا من 
باب تس����هيل االمور، نحن نعطي 

حقوق املرأة.
  د.فيصل املسلم: هناك كويتيات 
لهن ابناء يعانون واالب لم يأخذ 
عالوة االوالد، نحن ننصف مواطنة 
كويتية وسد القصور وايجاد حياة 
كرمية لها، الفلسفة في انصاف املرأة 
الكويتية وابنها جزء منها، والكلفة 
املالية ليست اجلزء االساسي من 

املوضوع.
اليوم نطبق    حسني احلريتي: 
بن����دا من بن����ود الدس����تور وهو 
التس����اوي في احلقوق بني الرجل 
واملرأة، بعض الصياغة فيها نوع 
من اخللل فيم����ا يتعلق باملوظفة 
الكويتية، فكلمة »او« بها انفصال 
عن اجلملة الس����ابقة عليها، وفي 
موضوع احلاضنة البد من وجود 

  � موافق����ة عل����ى التوصي����ات 
باإلجماع.

  وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
تخصيص ساعتني من بداية جلسة 
اخلميس 2011/3/10 ملناقشة تقرير 

امليموني.
  مرزوق الغامن: املجلس أنش����أ 
جلنة حتقيق وكلفها بالتحقيق في 
مقتل امليموني وانتهت منه والهدف 
ليس رأس الوزي����ر ولكن اللجنة 
كشفت العديد من القصور في وزارة 

الداخلية البد من بحثها.
  اخلرافي: هل يوافق املجلس على 

مناقشة التقرير غدا؟
  30 م����ن 43 موافق����ة عل����ى 

املناقشة.
  د.فيصل املسلم: تقدمنا بطلب 
مناقشة تقرير البدون أرجو قراءته 

ويقرر فيه املجلس.
  اخلرافي: البدون خالص اجللسة 

القادمة.
  د.جمع����ان احلرب����ش: عندنا 
قضيتان هما التحقيقات والبدون 
وهما من املفترض ان نناقش����هما 

اآلن.
  اخلرافي: انتهى املوضوع.

ÓÏالبند السا  

  اضافة مواد جديدة بشأن قانون 
اخلدمة املدنية

  املداولة الثانية لتعديالت وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

  سلوى اجلسار: )عن املقر( تتلو 
املواد الت����ي ادخل عليها تعديالت 

مادة مادة )مادة 18 مكرر(.
  روضان الروضان: احلكومة ترى 

الغاء كلمة »الطالق البائن«.

هذا القانون حتى نعاجلها فتكلفة 
هذه املادة فقط لغي����ر الكويتية، 
عددها 11.200 واألوالد 31 ألفا فهذا 
يشجع على زواج غير الكويتية، 
القضائي  وأطالب بإضافة احلكم 
للحاضنة، هذا القانون ميشي في 
اجتاه مغاي����ر للمجتمع الكويتي 
وكثي����ر من املواد الت����ي تضمنها 
املقترح موجودة فعليا ضمن قرارات 
اخلدمة املدني����ة، ويجب أال منس 

األسر الكويتية.
  عبداهلل الروم����ي: االخوات لم 
يوفقن في اخراج هذا القانون، البد 
ان نش����جع الكويتي على الزواج 
من كويتية، وعالوة األوالد تقودنا 
الى فهم املادة خط����أ، لكن الفقرة 
الثانية قالت املوظفة غير الكويتية 
وأوالدها غير كويتيني فما عالقة 
ذلك بنفقة األوالد، ما لها رابط بني 
الفقرتني، أنتم أنقصتم حق املرأة 
بهذه الفقرة هذا حق شرعي يستمد 
من القانون والش����ريعة ال يحتاج 
الى فقرة من ش����أنها سقوط حق 

املرأة الشرعي.
الدقباسي: أحث املجلس    علي 
على املوافقة على هذه املادة، فهناك 
عاجزات عن الصرف على األسرة 
بعد الترمل، ولن تكون هناك كلفة 

على الدولة.
  صالح عاشور: هذا التقرير هو 
بحد ذاته لم ينصف املرأة الكويتية 
نتيجة الضغط احلكومي ولألسف 
اللجنة خضعت، واحلكومة جنست 
65 ألفا غير كويتية وهؤالء سبنب 
مشاكل للمساكن والتوظيف، وهذه 

القوانني يجب ان نتوسع فيها.
الزلزلة: أتعجب من    د.يوسف 

  ع����ادل الصرع����اوي: للحديث 
حول ه����ذه املواضيع البد اوال من 
ان نتحدث عن امل����واد مادة مادة 
وعندما وضع للتشريعات أخذت 
في االعتبار احملافظة على كينونة 

ال����ذي يناقش مكون م����ن مادتني 
دعونا نتلوهم����ا مادة مادة، املادة 
األولى تتكون من عدد من الفقرات 

دعونا نستكملها.
  عادل الصرعاوي: ما املشكلة في 

  معصومة املبارك: اللجنة ترى 
ان الكويتية ترملها في حالة الطالق 
البائ����ن وهو مش����مول به الترمل 
وديوان اخلدمة أعطيناه الصالحية 

لوضع الشروط.

املجتمع الكويتي والزواج من كويتي 
أو كويتية، نحن اآلن نبحث كيف 
نعط����ى املزايا بغ����ض النظر عن 

استحقاق أو عدم استحقاق.
  د.معصومة املب����ارك: القانون 

 افتت����ح رئيس مجل����س األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة التكميلية 
الساعة التاسعة صباحا وتال األمني 
العام أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من دون إذن 

أو إخطار.
  اخلرافي: جلس����تنا اليوم هي 

استكمال جللسة األمس
  الروضان: نستأذن املجلس في 
حضور قياديي ديوان اخلدمة إلى 

القاعة
  اخلرافي: أخذوا املوافقة من أمس 
األول، س����أتلو عليكم التوصيات 

ألخذ موافقتكم عليها
  وتال األمني الع����ام التوصيات 
البطالة وعددها  اخلاصة بقضية 

10 توصيات
  وقدمها 34 نائباð على أن حتال 
إلى احلكوم����ة وتقدم فيها تقريرا 

خالل شهرين.
  د.يوس����ف الزلزلة: هذا الطلب 
مق����دم الى اللجن����ة املالية ولدينا 
مش����كلة مع ال����وزراء عندما يتم 
استدعاؤهم الى حضور اجتماعاتها 
فأرجو ان تلتزم احلكومة من اآلن 
فهم يرسلون موظفني ليست لديهم 

صالحيات وال يتخذون قرارات.
  اخلراف����ي: كالمك صحيح لكن 
أرجو كذلك ان يكون هناك تعاون 
اللجنة وال����وزراء  م����ع رئي����س 
والتنسيق فيما بينهم حتى تنعقد 

االجتماعات.
  عادل الصرعاوي: هذه التوصيات 
ستحال الى احلكومة وعلى اللجنة 
متابعة اجراءات احلكومة في هذا 
الش����أن والتكليف ليس مباش����را 

 البقية ص9 للجنة املالية.

حتت رعاية جمعية ال�صحافيني الكويتية
يدعوكم النادي ال�صحايف JC يف االحتاد الوطني لطلبة الكويت

للم�صاركة يف �صل�صلة الدورات التدريبية بعنوان

»التميز الإعالمي«
جــــدول الــــدورات

تاريخ اإقامة الدورةاملن�ضباملحا�ضرعنوان الدورةم

د. �صعيد الأ�صبحياملهارات ال�ضحافية1
اأ�ضتاذ يف الإعالم 

والعالقات العامة
13-2011/3/15م

الإعداد التلفزيوين2
الإعالمي

اأحمد خور�صيد
16-2011/3/17ممعد برامج تلفزيونية

اإدارة احلمالت 3

الإعالمية

الإعالمي

حممد الكندري

حما�ضر ومدرب يف 

العالقات العامة والإعالم
20-2011/3/21م

د. خالد العنزيالعالقات العامة4
مدير العالقات العامة يف 

�ضركة ال�ضاير
22-2011/3/23م

پ الت�ضجيل يف مبنى الحتاد الوطني لطلبة الكويت - اخلالدية - مبنى 20 خ من ال�ضاعة 6 - 9 م�ضاًء

پ ر�ضوم الت�ضجيل للطلبة 20 د.ك ولغري الطلبة 30 د.ك

پ تقام جميع الدورات يف مبنى الحتاد الوطني لطلبة الكويت - قاعة 100 من ال�ضاعة 5 - 8 م�ضاًء.

پ يح�ضل امل�ضارك على �ضهادة معتمدة من جمعية ال�ضحافيني والنادي ال�ضحافـي.

لال�ضتف�ضار: 99964932

اإعــــــــالن

 معصومة ل� »األنباء«: أناشد رئيس الوزراء 
باسم مئات اآلالف من الكويتيات عدم رد 

قانون الخدمة المدنية إلى المجلس مجددًا
 اتفاق مع الحكومة على استثناء الشهر الرابع من »األمومة« 
براتب أو نصفه وش�مول المطلقة من غير كويتي بعالوة األبناء

 مريم بندق
  قالت رئيس���ة جلنة امل���رأة البرملانية النائبة 
د.معصومة املبارك في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان اقرار التعديالت على قانون اخلدمة املدنية للمرأة 
جاء باتفاق كامل بني املجلس واحلكومة وبأغلبية 

35 صوتا وامتناع 6 وعدم موافقة 12 نائبا.
  وأوضحت د.معصومة ان االختالف انحصر في 
جزئيتني محدودتني األولى اجازة األمومة، فقد اتفقا 
على ان تكون هذه االجازة ملدة 4 أش���هر واختلفا 
على استحقاق الراتب، فبينما رأى املجلس ان يكون 
الش���هرين األول والثاني براتب كامل والشهرين 
الثال���ث والرابع بنصف رات���ب رأت احلكومة ان 
يكون الش���هر األول براتب كامل واألشهر الثالثة 

األخرى بنصف راتب.
  وتطرقت د.معصومة املبارك الى االختالف الثاني 
موضحة انه يتعلق باستحقاق عالوة األبناء، فقد 
اتفقت احلكومة واللجنة على منح املرأة املتزوجة 
من كويتي عالوة األبناء بش���رطني اما ان تكون 
أرمل���ة او زوجها يحصل على راتب أقل من 300 
دينار، واختلفا حول اقتراح اللجنة بشمول املرأة 

املطلقة طالقا بائنا من غير كويتي بعالوة األبناء. 
وبّينت النائبة د.معصومة املبارك ان اللجنة رأت 
ان األطفال في حال���ة الطالق البائن يكونون في 
حضان���ة األم، واحلكومة ترى ان األوالد في هذه 

احلالة من مسؤولية األب.
  وعّبرت النائبة د.معصومة املبارك عن الثقة 
واألمل في رئيس احلكومة للموافقة على تعديالت 
قانون اخلدمة املدنية للمرأة »لدينا ثقة كبيرة بسمو 
رئيس الوزراء في اقرار التعديالت وعدم تعطيل 

القانون بإعادته مرة أخرى الى املجلس«.
  وقالت د.معصومة املب���ارك: نيابة عن مئات 
اآلالف من النساء الكويتيات أناشد سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ان يحتضن قضايا 
املرأة، فالتعديالت اجلديدة متثل مكاسب حقيقية 
طال انتظارها من جان���ب املرأة الكويتية وحان 
الوقت ان يت���م اقرارها بعد ان بذلت جلنة املرأة 
جهودا مضنية بالتعاون مع احلكومة للوصول 
الى هذه الصيغة، حي���ث اتفقا على جميع مواد 
القانون باستثناء اجلزئيتني احملدودتني السابق 

ذكرهما. 

 الحربش: ما آلية تقييم العروض 
الفنية في »التطبيقي«¿

النائ���ب د.جمعان   وج���ه 
احلرب���ش س���ؤاال لوزي���رة 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.م���وض احلمود جاء فيه: ما 
اآللية املطبقة في الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
لتقييم العروض الفنية واملالية 
وكذل���ك لتقيي���م مس���تندات 
التأهيل للمكاتب االستشارية 
التي تش���ارك بالدعوة العامة 
لتصميم املش���اريع االنشائية 
لديها لقطاعات الهيئة االدارية 
والتعليمي���ة والتدريبية وما 
اجله���ة بالهيئ���ة املن���اط بها 
مسؤولية التقييم خالل العشر 

سنوات االخيرة؟
  وبيان اسباب رفض جلنة 
البيوت االستش���ارية  اختبار 
لنتائج التقييم االول ملستندات 
تأهيل مشروع تصميم مجمع 
تكنولوج���ي جت���اري صحي 
ترب���وي مبحافظ���ة اجلهراء 
واعادته للهيئة وذلك ملزيد من 

التدقيق واملراجعة؟
  وما آلية التقييم مع ذكر عدد 
وأسماء املقيمني وتخصصاتهم 
الوظيفي���ة  ومس���مياتهم 
وجنسياتهم في كل من مرحلة 

التقييم االول ومرحلة التقييم 
الثاني ملستندات التأهيل لهذا 
الفرق بني  املش���روع؟ وبيان 
نتائ���ج التأهيل االول ونتائج 
التأهيل الثاني من حيث تسلسل 
مستويات التأهيل لهذا املشروع؟ 
وما الفترة الزمنية التي مت بها 
تقييم مس���تندات التأهيل في 
املرحلة االولى وكذلك في املرحلة 
الثانية بعد طلب جلنة اختيار 
البيوت االستشارية من الهيئة 
مراجعة وتدقيق نتائج التقييم 
االول للمش���روع؟ وتزويدنا 
بقرارات تشكيل جلان او فرق 
العمل او جهات التقييم وكذلك 
بيان الش���خص او االشخاص 
املخولني بالتوقيع على اعتماد 
املقيم���ني لهذا  نتائ���ج تقييم 
املش���روع؟وبيان عدد وأسماء 
وجنسيات املكاتب االستشارية 
العامة لهذا  املشاركة بالدعوة 
املشروع والتي مت تقييم ودراسة 
تأهيلها من قبل الهيئة وكذلك 
تزويدنا بنسخ من مستندات 
التأهيل لتلك املكاتب االستشارية 
والتي متت دراستها وتقييمها 
من قبل جلان او فرق التقييم 

بالهيئة؟ 

 طلب قراÑاÊ تشكيل اللجاæ äفرÞ العمل 
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مبارك اخلرينج

الشيخ أحمد احلمود في نقاش حاد مع النائب أحمد السعدون  أثناء اجللسة

سمو الشيخ ناصر احملمد أثناء تصويته على توصيات مواجهة ظاهرة البطالة ويبدو د.محمد البصيري ود.محمد العفاسي الشيخ جابر املبارك ود.موضي احلمود ود.محمد العفاسي في الصف األمامي وخلفهم د.معصومة املبارك وعدنان املطوع

د.أسيل العوضي في نقاش جانبي مع فالح الصواغ ود.جمعان احلربشخالد العدوة

الغانم: إدارة التحقيقات تتعرض لضغوط كثيرة ويجب إنصاف أعضائها

البراك: هناك خطة حكومية محكمة لتحويل االقتراح إلى »الدستورية«
الدويسان: إعطاء مجلس القضاء األعلى فرصة زمنية لوضع الشروط الصحيحة

المال: آن األوان لتكويت القضاء وعدم اإلبقاء على الوضع الشاذ في التحقيقات

حكم قضائي باحلضانة.
مس����لم البراك: حق����وق املرأة 
الكويتي����ة غير قابلة للمس����اومة 
حتى مع احلكومة وحتى لو ردته 
احلكومة فسنجبرها على القبول 
به بعد تصويتنا عليه ب� 44 صوتا، 
على الدولة ان ترعى وترفع القهر 
الكويتية،  املرأة  الذي تعاني منه 
نحن نناقش احلد االدنى من حقوق 
املرأة الكويتي����ة التي قصرنا في 
حقها طويال، اذا نقعد حتت رحمة 
احلكومة فلن ننجز شيئا، الدستور 
اعطانا حق التصويت ب� 44 صوتا 

)الثلثني(.
أسيل العوضي: املادة 18 مجرد 
محاولة لتصحيح مسار خاطئ في 
التش����ريع، والزواج حق شرعي، 
التي تقرها احلكومة هي  الكوادر 
السبب في هجرة القطاع اخلاص، 
ودعونا نقر هذه العالوة س����واء 

زوجها كويتي او غير كويتي.
خالد الس����لطان: النقاش الذي 
يدور في غي����ر محله، والعلة في 
صياغة ه����ذا القانون مثل قانون 
العم����ل االهل����ي، هن����اك خلل في 
صياغة هذه القوانني، دبي احسن 
منا ف����ي صياغ����ة القوانني، حتى 
تكون صاحلة، قوانني الش����ركات 
واملناقصات ات����ت معوجة دعونا 

نستعني مبستشارين.
اخلرافي: املوافق على املادة )18( 

موافقة 30 من 44.
مادة )22( مك����رر )أ(: موافقة 

35 من 43.
اذا  عادل الصرع����اوي: كارثة 
اللجنة ما تدري ان احلكومة قدمت 
تعديالت على هذه املادة ام ال نحن 

نناقش التعديل الذي قدم.
مادة )22( مكرر )ب(.

انه مع  الهدف  صالح عاشور: 
املشاكل االجتماعية ورعاية االمومة 
اهم من املبال����غ املالية واالعضاء 
خفضوا من س����نتني مرتبا كامال 
الى 4 ش����هور ومت اج����راء تعديل 
آخر بش����هر كامل براتب 3 شهور 
بنصف راتب، نحن نطالب بتعديل 
يكون شهرين براتب كامل وشهرين 

بنصف راتب.
وزي����رة التربي����ة: اعرض لكم 
قطاع التربي����ة والتعليم والقوى 
العاملة فيه االغلبية من النس����اء 
حتى مدارس الذكور تديرها النساء، 
والسنة الدراسية 8 أشهر واملرأة في 
الوالدة تأخذ شهرين واآلن  حالة 
تأخذ شهرا براتب كامل، وهذا يفوق 
اي اجازة ف����ي الدولة، واذا اخذت 
6 اشهر من ال� 8 اشهر معنى ذلك 
لم نش����تغل وسيتعطل التدريس 
ومرفق التعليم، انا راجعت الدول 
االس����كندنافية يأخذون االجازات 
لطفلني فهل توافقون، حاولنا قدر 
االمكان املوازنة، واملرأة عندنا لها 

تقاعد مبكر بعد 15 سنة.
صالح عاشور: املرأة الكويتية ال 
تتقاعد بعد 15 سنة فال تقل اخلدمة 
عن 20 س����نة، اجل����وازي يتدخل 
فيه احملس����وبية او الواسطة في 

االجازات.
عادل الصرعاوي: نحن أساس 
ليس لدينا قضية لنعاجلها، نحن 
نبحث ع����ن اعط����اء املزايا، نحن 
نتحدث من 6 شهور الى 8 شهور 
اج����ازات وبراتب، ه����ذه القضايا 

بحاجة الى التروي والدراسة.
د.يوسف الزلزلة: نحتاج قليال 
من الدراسة العلمية التي توفر لنا 
قرارا هادئا، املرأة عندما تلد جسمها 
يحتاج ال����ى وقت حتى يعود الى 
وضعه الطبيعي، املرأة تس����تحق 

كل شيء.
د.موضي احلمود: أربأ بالزميل 
الفاضل عن التقليل من اجلس����م 
التعليم����ي، ومخرجاتنا من أروع 
املخرجات، وهل حل املشكلة اعطاء 
املزايا؟ هل هذا تشريع؟ وهل حل 
البطالة املقنعة بهذه الزيادات وهذه 
املزاي����ا الكثيرة! كيف ميكن ذلك؟ 
لم نبخس املرأة حقها ولكن هناك 

مرفق وتعليم.
د.جمعان احلربش: املرأة عندما 
يأتيها مولود فهي في مهمة عظيمة 
داخل املنزل، ومازالت املدرسة عندها 
عبء من احلصص الدراس����ية في 
امل����دارس، البد من حل����ول ادارية 
للمدرس����ات، فمن يحمي املدرسة 
من تعسف مديرة املدرسة ومديرة 

توصلت الى »الراتب« وهو الراتب 
والعالوة االجتماعية.

د.محم����د البصي����ري: ه����ذا 
القانون حيوي وحريصون على 
اجنازه ومضت فترة طويلة رهن 
االجتماعات والدراسة وكأن هناك 
اختالفا شديدا بني اللجنة واحلكومة 
وجتاوبنا أخيرا وتعاطت اللجنة 
مع احلكومة ال����ى ان انتهينا الى 
صيغة توفيقية، أما التعديالت التي 
تقدم اليوم فليس لها عالقة ال من 
قريب أو بعيد بالصيغة التوفيقية، 
التعديالت تدمر القانون تدميرا أو 

تعطينا ذريعة لرده مرة أخرى.
وأنا أنصح ب����رد القانون الى 
اللجنة مرة أخرى للتفاوض على 

هذه االختالفات مرة أخرى.
وجرى التصويت على التعديل 
املقدم من النائب صالح عاش����ور 
اخلاص باملرتب الش����امل وكانت 

نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 26، ع����دم موافقة 29، 

امتناع 1، احلضور 56.
التعديل  ع����دم موافقة عل����ى 

املقدم.
م����ادة 23 »أ«، »ب«: موافق����ة 

عامة
املادة 24 مكرر: موافقة عامة

املادة 35 مكرر:
عادل الصرع����اوي: هذه املادة 
أول سهم في خصر قضية البطالة 
وأول مادة تهدم أي عالج لقضية 
البطالة، فالبد ان تكون هناك مادة 
تقول ال يجوز االستعانة بخبرات 

املتقاعدين.
حسني احلريتي: البد ان تكون 
هناك ش����روط الس����تخدام نظام 
الس����اعة، أي نظام الساعة مقابل 
أجر عن عدد الساعات وفقا للقواعد 
التي يصدر به����ا قرار من مجلس 

الوزراء.
د.معصومة املبارك: هذا املقترح 
لم يوافق عليه في املداولة األولى، 
ووفقا لالئحة ال يجوز اجراء مداولة 
ثانية على قانون إال بعد مضي 4 

أشهر من التصويت األول.
خال����د العدوة: اس����تغرب من 
موقف د.معصومة عندما قالت ان 
هذا املقترح س����قط، فال مينع اآلن 

مادة 22 مكرر »ج«:
موافقة عامة

مادة 22 مكرر »د«
التعديل: تستبدل كلمة املوظفة 
باملوظف، على ان يتم النداء باالسم، 
تعديل آخر: اضافة »أو على نفقته 
اخلاصة« في الفقرة األولى، ورفض 
املجلس التعديل املقدم من النائب 

صالح عاشور 20 من 42.
)ع����دم موافقة على التعديالت 
وابق����اء الن����ص كم����ا ج����اء من 

اللجنة(.
مادة 22 مكرر »ه�«:

نب����ه اخلراف����ي ال����ى خطورة 
التعديالت الكثي����رة املقدمة على 
انه يسأل اخلبير  القانون، مبينا 
الدس����توري ما اذا كان باالمكانية 
رد القانون الى اللجنة لتالفي أي 
مشكلة قد تنجم عن هذا االرتباك 

املنطقة؟ هناك بعض املدرس����ات 
ميكن االستغناء عنهن لكن نرفض 
التعسف ضدهن، ويجب ان يتدخل 

املشرع.
وزيرة التربية د.موضي احلمود: 
عن����دي 10 آالف حال����ة والدة في 
السنة في وزارة التربية، ولكم ان 

تتصوروا املوقف.
التعديل: تك����ون اجازة رعاية 
األمومة ملدة 4 أشهر تالية إلجازة 
الوضع مباش����رة، شهران مبرتب 
كامل وشهران بنصف مرتب كالهما 

استحقاق.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على تعديل املادة رقم 22 مكرر »ب« 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافقة 29، ع����دم موافقة 24، 
امتناع 3، احلضور 56.

موافقة على التعديل.

العمل  تذكرني مبناقش����ة قانون 
األهل����ي، هن����اك عبارات ليس����ت 

واضحة.
ناجي العبدالهادي: هذا القانون 
حتى في صياغت����ه قص ولصق 
فأرجو اعادته ال����ى اللجنة حتى 

تكون املواد واضحة.
د.روال دشتي: أعضاء اللجنة إذا 
كانوا مختلفني فهم ليسوا مختلفني 

على أصل ومواد القانون.
د.جمعان احلربش: ما يحدث اآلن 
هو تأخير متعمد، دعونا لنصوت 

ونخلص بالتصويت.
د.فيصل املسلم: قلت ان هناك 

خطأ مطبعيا.
اخلرافي: هناك أخطاء قانونية 
كذلك وهي تتضح اآلن وليس أمامي 

إال التصويت.
اللجنة  املب����ارك:  د.معصومة 

في اقرار التعديالت.
ع����ادل الصرع����اوي: كثير من 
التعديالت ولي����دة اللحظة قدمت 
اآلن ولذلك أؤكد وأجدد وأكرر انه ال 
توجد قضية نعاجلها واذا عاجلناها 
تؤثر عل����ى قضية أخرى، اللجنة 
أجنزت القانون حتى ال أحد يحملهم 

املسؤولية.
اخلرافي: أنا أحذر مما قد يحدث 
ف����ي القان����ون »وال باك����ر نصير 

مضحكة«.
مرزوق الغامن: القانون قتل بحثا 
وما فهمن����اه هو اتفاق اللجنة مع 
احلكومة عل����ى احلد األدنى حتى 
ال يت����م رد القانون، واس����تغرب 
اخت����الف تصويت أعضاء اللجنة 
ف����ي التصويت عل����ى التعديالت 

املقدمة.
حسني احلريتي: هذه املناقشة 

ان نصوت عليه، وانتم تدافعون 
عن شريحة كبيرة، انزل على رأي 
األكثري����ة، البد م����ن صرف راتب 

شهري لربة املنزل.
اخلرافي: ترفع اجللسة ملدة ربع 
ساعة وكانت الس����اعة 11.55 بعد 
احتدام النقاش حول املادة رقم 17 
مكرر والتي كان قد رفضها املجلس 
في املداولة األولى واخلاصة بصرف 

راتب شهري لربة املنزل.
استؤنفت اجللسة الساعة 12.35 

دقيقة.
اخلراف����ي: املطلوب التصويت 

على املادة 35.
موافقة على املادة 35 مكرر.

23 من 35
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة الثانية للقانون ككل 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافقة 35
عدم موافقة 12

امتناع 6
احلضور 53

موافقة ويحال إلى احلكومة 
البند السابع

تال األمني العام اقتراحا بقبول 
البيان بشأن األحداث اجلارية في 

ليبيا الشقيقة.
اخلرافي: هل يوافق املجلس؟

موافقة عامة
وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
استمرار اجللسة حلني االنتهاء من 
التصويت عل����ى التقرير اخلاص 
بنقل اإلدارة العامة للتحقيقات الى 

النيابة العامة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
وكانت نتيجة التصويت كاآلتي: 

موافقة 38
عدم موافقة 12

امتناع 1
احلضور 51

التمديد حلني  موافق����ة عل����ى 
االنتهاء من التقرير.

الى  مبارك اخلرينج: بالنسبة 
اصدار بي����ان هل يحال الى مكتب 

املجلس ام اللجنة اخلارجية؟
اخلراف����ي: خ����الص اصدرناه 

وخلصنا.

البقية ص10

تتمة المنشور ص8

المجلس رفض إعادة التصويت على عرض اقتراح استعجال مناقشة حقوق البدون 
في الجلسة باعتبارها امتدادًا للجلسة السابقة على أن يعرض بعد أسبوعين

مواد قانون المرأة كما وافق عليها المجلس
مادة أولى: يضاف الى املرس��وم بالقانون رقم 15 

لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية املواد التالية:
18 مك��رر، 22 مك��رر أ، 22 مكرر ب، 22 مكرر ج، 
22 مك��رر د، 22 مكرر ه���، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 

24 مكرر، 35 مكرر.
)موافقة 30 من 44(

امل��ادة 18 مكرر: أ – تس��تحق املوظف��ة الكويتية 
الع��الوة االجتماعية بفئة مت��زوج إذا كان زوجها ال 
يتقاضى هذه العالوة م��ن اخلزانة العامة. ب – متنح 

عالوة األوالد باحلد األقصى املقرر لكل من:
1 – املوظفة الكويتية عن أوالدها الكويتيني إذا كان 
األب ال يتقاضاها من اخلزانة العامة أو كانت حاضنة 
م��ع ع��دم تقاضيها نفقة مم��ن جتب علي��ه نفقتهم 
ويوق��ف صرفها في هذه احلال��ة عن األب من تاريخ 
صرفها لألم وفي جميع األحوال تعتبر عالوة األوالد 

جزءا من النفقة.
2 – املوظفة غي��ر الكويتية عن أوالدها الكويتيني 
إذا كان األب ال يتقاضاه��ا من اخلزانة العامة أو كانت 
حاضن��ة مع ع��دم تقاضيه��ا نفقة ممن جت��ب عليه 
نفقته��م ويوقف صرفها في هذه احلالة عن األب من 
تاري��خ صرفها لألم وفي جميع األحوال تعتبر عالوة 

األوالد جزءا من النفقة.

3 – املوظف��ة الكويتية عن أوالدها غير الكويتيني 
ف��ي حالة وف��اة األب أو الطالق البائ��ن أو العجز عن 
العمل أو الكس��ب أو تقاضيه مرتبا يقل عن »ثالثمائة 

دينار«.
عل��ى ان يض��ع مجلس اخلدم��ة املدني��ة أحكام 
وش��روط واجراءات ومواعيد وأحوال صرف ووقف 
الع��الوة االجتماعية – األخرى – الواردة في القوانني 
واللوائ��ح والق��رارات املعم��ول به��ا واملطبقة على 

املوظف.
)موافقة عامة(: املادة 22 مكرر أ:  تستحق املوظفة 
الكويتي��ة إج��ازة خاصة براتب كامل ال حتس��ب من 
إجازاتها ملدة 70 يوما للوضع بش��رط ان يتم الوضع 

خاللها.
املادة 22 مك��رر »ب«: تكون إجازة رعاية األمومة 
ملدة 4 أشهر تالية إلجازة الوضع، شهران براتب كامل 

وشهران بنصف راتب كالهما استحقاق.
امل��ادة 22 مكرر »ج«: يجوز بقرار من الوزير بناء 
على طلب املوظف��ة الكويتية منحها إجازة خاصة من 
دون رات��ب مل��دة ال تقل عن 6 أش��هر وال تزيد على 
3 س��نوات طوال م��دة اخلدمة بش��رط ان تكون قد 
ثبتت صالحيتها للعمل خالل فترة التجربة واال تقل 
مدة خدمتها عن 5 س��نوات في اجلهات واملؤسسات 

احلكومية. )موافقة عامة(.
امل��ادة 22 مكرر »د«: يس��تحق املوظف الكويتي 
إج��ازة خاص��ة براتب كام��ل ال تخصم م��ن رصيد 
إجازاته الدوري��ة ملرافقة مريض – أحد والديه – على 
ان يكون هو املتول��ي رعايته أو زوجه أو أحد أوالده 
تقرر عالجه ف��ي اخلارج من اجله��ات املختصة في 

الدولة وذلك للمدة املقررة للعالج.
كما تس��تحق املوظفة هذه اإلج��ازة براتب كامل 
ملرافق��ة الطفل املري��ض املتولية رعايت��ه الذي يرقد 
باملستش��فى داخل البالد وذلك وفقا للضوابط التي 

يضعها مجلس اخلدمة املدنية.
كما يس��تحق املوظف هذه اإلج��ازة براتب كامل 
ملرافقة أحد والديه املريض املتولي رعايته الذي يرقد 
في املستشفى داخل البالد وذلك وفقا للضوابط التي 

يضعها مجلس اخلدمة املدنية. )موافقة عامة(.
املادة 22 مكرر »ه�«: )موافقة ب� 29 مقابل 26(

يس��تحق املوظف الكويتي إج��ازة خاصة مبرتب 
ملرافق��ة زوجة املوظف خارج الب��الد إذا نقل أو أوفد 
ببعثة علمية أو إجازة دراس��ية أو مهمة رس��مية أو 
إعارة ملدة ال تقل في أي من هذه احلاالت عن 6 أشهر 

متصلة على ان يرافقه باخلارج طوال مدة سفره.
وال يج��وز في جمي��ع األح��وال التصريح بهذه 

اإلجازة للموظف اخلاضع لفترة التجربة إال بعد قضاء 
مدة 6 أشهر مزاولة فعلية للعمل تقيم صالحيته على 

أساسها.
املادة 23 مكرر »أ«: )موافقة(

تخف��ض س��اعات العم��ل بواقع س��اعتني يوميا 
للموظفة املرضعة وذلك وفقا للضوابط التي يضعها 

مجلس اخلدمة املدنية.
املادة 23 مكرر »ب«: )موافقة(

تس��تحق املوظفة الكويتية املس��لمة التي يتوفى 
عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل مدتها 4 أشهر 
و10 أي��ام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تس��تحق غير 

املسلمة إجازة مماثلة ملدة 21 يوما.
املادة 24 مكرر: )موافقة(

يج��وز للموظف طل��ب تخفيض س��اعات العمل 
مقابل تخفيض الراتب بش��رط موافق��ة جهة اإلدارة 
ويض��ع مجلس اخلدمة املدنية ضواب��ط نظام العمل 
اجلزئي خالل 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

املادة 35 مكرر:
يجوز االس��تعانة بخبرات املوظ��ف املتقاعد في 
الوظائف التي ق��د حتتاجها اجلهات احلكومية بنظام 
الس��اعات مقابل أجر عن عدد الساعات وفقا للقواعد 

التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

الدويسان: هناك من ينظر للبدون 
بشكل عنصري ما يخدش وجه الكويت 

الجميل في المحافل الدولية
رأى النائب فيصل الدويسان ان البيان الذي أصدره رئيس اجلهاز 
املركزي ملعاجلة قضية غير محددي اجلنسية والذي حمل تراجعا عما 
صرح به في السابق نتاج اجللسة األخيرة، مؤكدا ان التراخي من مجلس 
األمة بإعطاء أولوية لهذه القضية أدى الى تراجع احلكومة عما تعهدت 

به بعد املظاهرات التي خرجت في بعض املناطق.
وبني الدويس����ان انه كلما زاد االهتمام النياب����ي بقضية »البدون« 
التفتت احلكومة الى قضيتهم، مشددا على ضرورة عدم بخس احلقوق 
اإلنسانية لغير محددي اجلنسية بجميع شرائحهم، أما التجنيس فأمر 

مختلف.
وشدد الدويسان على ان حملة إحصاء 1965 من فئة البدون يجب النظر 
في جتنيسهم في حني ان احلقوق اإلنسانية واملدنية ال ينبغي حرمان 

أي فئة منها أو التفريق في منحها حلملة إحصاء 1965 أو غيرهم.
وقال »مازال مع األسف الى اآلن من ينظر الى هؤالء نظرة عنصرية 
قد تخدش وجه الكويت اجلميل في احملافل الدولية، وأدعو هؤالء الى 
التفكي����ر بصورة راقية بوطن����ه، ألن الكويت حتتاج الى التخلص من 
هذا امللف نهائيا، مشيرا الى ان مشكلة البدون واستمرارها فيه إساءة 
للكويت والكويتيني أنفسهم، ناهيك عن كونها حتمل خطرا على األمن 

الوطني.
واعتبر ان من يقول ان االهتمام بقضية البدون سيكون على حساب 
املواط����ن الكويتي مخطئ، ويريد خلط األوراق، ألن هذه القضية متثل 

مشكلة كويتية يجب ان يعنى بها كل مواطن كويتي.
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عسكر العنزي متحدثا الى غامن امليع وسعد زنيفر وخالد السلطان

حسني القالف في مداخلة له باجللسة حسني مزيد معقبا

تناول النائبان مسلم البراك وعلي الدقباسي وجبة العشاء مساء امس األول 
في سوق املباركية الشعبي برفقة عباس الشعبي وسكرتير النائب البراك 

واحملامي جاسر اجلدعي وذلك بعد انقضاء االعتصام في ساحة التغيير

الشيخ أحمد الفهد متحدثا إلى علي الدقباسي ويبدو صالح عاشور روضان الروضان معقبا على أسئلة النواب عبداهلل الرومي وصالح املال وعبدالرحمن العنجري في حديث جانبي

د.علي العمير والنائب مرزوق الغامن وصالح املال ود.أسيل العوضي خالل اجللسة

)هاني الشمري(طالبات من ثانوية الفحيحيل في لقطة تذكارية في املجلس

الصرعاوي: قانون »التحقيقات« أول سهم في خصر معالجة البطالة وتدميرها

الس�عدون إللغاء إدارة أم�ن الدولة كما ألغيت محكم�ة أمن الدولة
الدقباس�ي: نق�ل التحقيقات يوح�د الدعوى ويك�رس اس�تقاللية القضاء

الحريتي: نقل المرأة إلى القضاء يخالف حكم المحكمة الدس�تورية

البند الثامن

مناقشة تقرير جلنة الداخلية 
والدفاع بشأن نقل اإلدارة العامة 

للتحقيقات الى النيابة العامة.
علي الدقباس����ي: هذا موضوع 
مهم وبالغ االهمية وأهدافه توحيد 
العمومي����ة وتكري����س  الدع����وة 
استقاللية القضاء وتعزيز الفصل 
بني السلطات لكي نعطيهم مكانتهم 
من خالل صرف سيارات لهم وإصدار 

اجلوازات اخلاصة.
وهناك التزام من الدولة جتاههم 
لينعكس على استقرارهم واستقرار 
القضاء نريد ان نعزز مكانة رجال 
القض����اء فهذا س����يوفر كثيرا من 
ان  الطمأنينة للمجتمع، وآس����ف 
عدم تطبيقه يثي����ر الريبة، نريد 
ايجاد سهولة في األعمال وإراحة 
احملقق، اطالب بأن يولي املجلس 
اهتمام����ه لهذا املوضوع، س����لطة 
بالنيابة  التحقيق يجب ان ترفق 
العامة ملصلحة بلدنا، حتى تشيع 
العدالة واالستقرار، وسيكون هذا 
القرار عالمة بارزة في سجل اجناز 
املجلس احلالي، نعم لدمجهم مع 

النيابة العامة.
عادل الصرع����اوي: نحن أمام 
موضوع في غاية اخلطورة وأمتنى 
أن يكون النواب اطلعوا على ما جاء 
في التقرير من مالحظات املجلس 
األعل����ى للقض����اء واالدارة الفنية 
واس����جل لوزير الداخلية السابق 
في إدارة التحقيق����ات ان التقرير 
يتعرض ملخالفة دس����تورية في 
جانبني األول انه ال س����لطان ألي 
جهة عل����ى القاضي وهذا القانون 
سيفرض على القضاء مجموعة من 
املوظفني، ثانيا املادة 17 من قانون 
23 لسنة 90 فهذا القانون سترفضه 
النيابة العامة ألنه تدخل في عمله 
وسلطتها وعندما قدم هذا القانون 
الرج����ال واإلبقاء على  طلب نقل 
السيدات يعني املوظفة تستمر في 
النيابة بعد حتى الترقيات، فاألصل 
هو توحيد الدعوة العمومية، يجب 
اصالح االدارة اوال قبل نقلها فهناك 
مدعاة للطعن الدس����توري لفصل 
املرأة عن الرجل في اإلدارة العامة 

للتحقيقات.
دعون����ا إلص����الح االدارة اوال 
قبل نقلها الى النيابة ونعمل على 
تنقيتها، واملصلحة العامة ان نكون 

صادقني مع انفسنا.
وفي ظل اعتراض دس����توري 
القضائية ال يجوز  الس����لطة  من 
نقل التحقيقات الى النيابة وذلك 
حلفظ احلقوق، وانا ضد هذا القانون 
ألن هناك خطوات اصالحية قبل 

النقل.
أحمد السعدون: وزارة الداخلية 

بكل أسف أساءت تطبيق القانون، 
الن����ص الوارد في امل����ادة 197 من 
الدستور اجازت معاملتهم معاملة 
من يعمل في النيابة العامة، وكنت 
اتابع املهزلة في وزارة الداخلية من 
عسكرة الوزارة، والقانون اصر على 
ان تكون لهم احلقوق ومعاملتهم 
كأعضاء النياب����ة العامة، وعندنا 
تعديل بإلغاء إدارة امن الدولة كما 
مت الغاء محكمة امن الدولة، نرفض 
تهديد اصح����اب الرأي واملغردين 

واملدونني.
اقعدتو الناس 

وزير الداخلية: اقعد اتكلم عن 
التحقيقات.

السعدون: اسكت وين قاعد.
وزير الداخلية: اسكت انت انت 

وين قاعد.
السعدون: لن نسمح ألمن الدولة 
بالتهديد اطل����ب الكلمة ورد عليَّ 

وين قاعد هذا؟
السعدون: الزم يعرف يستأذن 
ويرد بعد ذلك، ضّيع الوقت علّي.
ف����ي  10 س����نوات والوض����ع 
التحقيق����ات كما ه����و واحلل هو 
املوافقة على االقت����راح الذي بني 
ايدينا، الوضع في التحقيقات في 
بعض جوانبه ال يتفق مع النيابة 
العامة، وال نريد ايا منهم فقد أي 
ميزة، لكن ليس بس����بب كل ذلك 
نبقي عل����ى األمور كما هي، إحالة 
إدارة التحقيقات من الداخلية الى 
النياب����ة هي عودة لألصل وعودة 
لالس����تثناء، اما امن الدولة فجاي 

فيما بعد.
د.يوسف الزلزلة: نحن أقسمنا 
على حماي����ة واحت����رام القوانني 
املادة 167 واضحة،  والدس����تور، 
تتول����ى النيابة العام����ة الدعوى 
العمومية باس����م املجتمع وتسهر 
على تطبي����ق القوانني اجلنائية، 
وتعني الشروط والضمانات اخلاصة 
ويجوز ان يعهد بقانون الى جهات 
األمن العام تولي الدعوى القضائية 
على سبيل االستثناء في اجلنح، 
الوضع الطبيعي ان تنضم اإلدارة 
الى وضعها الطبيعي، هذه اإلدارة 
املكان الطبيعي ان تذهب الى النيابة، 
وعندما نبحث عن سبب االختالالت 
في هذه اإلدارة، ملاذا حدثت ألن من 
يرأس هذه اإلدارة عسكري ويأخذ 
أوام����ره ممن أعلى منه رتبة، هذه 
احلالة العامة، قضية العدل يكون 

القضاء له اليد الطولى فيها.
أفراد ومس����ؤولي  تدخل بعد 
الداخلية والعس����كر في ش����ؤون 
التحقيقات، فنحن نكون في املوقع 
الصحيح، ان تنضم اإلدارة في اجلهة 
الصحيحة في القضاء وهي النيابة 
العامة ويج����ب ان ننتهي من هذا 

الوضع ونطبق القسم.
عادل الصرعاوي: املادة 163 أكدت 

القضاة، همنا ايجاد استقاللية لهذا 
اجلهاز، فبع����د التعديل األخير ال 
ميكن ألي شخص حفظ القضايا.

وتساءل النائب حسني القالف: 
ملاذا لم يحل النائب حسني احلريتي 
االشكالية حينما كان وزيرا للعدل؟ 
مستغربا ان يكون غير املتحمسني 
لضم التحقيق����ات الى النيابة هم 
قض����اة ومحامني وه����ذا يدل على 

حساسية.
وأكد النائب د.جمعان احلربش 
ان األص���ل في الدس���تور تولي 
النيابة العام���ة الدفاع نيابة عن 
املجتمع وجعل قضية ايكال املهمة 
للتحقيقات استثناء، واليوم األصل 
حتول الى استثناء والعكس، مشيرا 
الى ان احملققني حتت امرة الوزير 
الذي ميلك تغييره، وإذا كانت له 
رؤية ما بشأن القضية، كما حدث 

سابقا مع الوزير جابر اخلالد.
وشدد د.احلربش على دستورية 
املقترح املط���روح، بينما املقترح 
بش���أن نقل ادارة التحقيقات الى 
وزارة الداخلي���ة هو مقترح غير 
دس���توري، مش���يرا إل���ى ان لنا 
حتفظاتنا الشرعية بشأن القانون 
وثبتناها لكن يجب مبدئيا اقرار 

املداولة األولى للقانون.
ناج���ي العبداله���ادي: دعونا 
جنعل االصالح عن طريق السلطة 
الوافدين يأخذون  القضائية ألن 
األماكن التي من املمكن ان الكويتيني 
يشغلونها، أرجو ان نصّوت على 

مداولتيه.
صالح عاشور: هذا املوضوع 
له اكثر من شق، هذا املوضوع له 
جوانب منها املطالبة باالصالحات 
السياسية وحق املواطن في التعبير 
عن الرأي واحتكار الرأي أدى الى 
ازالة أنظمة ما كنا نتوقع ان تزال 
وبعد ازالة هذه احلكومات والشهداء 
يتم تعديل األوضاع السياس���ية 
لتكون دميوقراطية حقيقية في 
أوجه عدي���دة مثل حق التقاضي 
ونحن ال نريد ان تكون احلكومة 
مطالبة بضغط حت���ى تقر هذه 
االصالح���ات، يجب وضع هؤالء 
احملقق���ني في امل���كان الصحيح، 
وعلينا االستعجال حتى ال تأتي 

لنا املطالب من خالل الشارع.
حسني مزيد: قضية اليوم من 
أهم القضايا، ولم نتقدم من أجل 
املزايا املالية بقدر ما نريد االنصاف 
واملساواة، ونعلم اخللط املوجود 
اآلن بني احلقوقيني والعسكريني 
في االدارة، البد ان ننقل التحقيقات 
الى النيابة العامة حتى تكون قفزة 

ايجابية تسجل لنا جميعا.
فيصل املسلم: املقترح يهدف الى 
تعديل واقع غير دستوري قائم، 
والبد من اصالحه بسبب التدخالت 
القائمة على جهات التحقيق، فمن 

على استقالل القضاء وانه ال سلطان 
عليه، ام����ا اآلن املقصود بالتقرير 
ان املوظف في التحقيقات يحتفظ 
بأقدميته ودرجته بعد النقل وهذا 
تدخل في السلطة القضائية، وهذا 

تدخل دستوري في هذا اجلانب.
د.ضيف اهلل ابورمية: األصل ان 
جميع التحقيقات تكون عن طريق 
النيابة، وهناك تدخالت من قادة 
داخل وزارة الداخلية ومن عسكريني 
وفرض أمور على احملققني، وبدالتهم 
تقل بأقل من العش����ر عما يأخذه 

وكالء النيابة في وزارة العدل.

منفصل وان تكون هناك ش����رطة 
تأمت����ر بأمر احملقق، هذه خطوات 
أولى من االصالح، أطالب باصالح 

ادارة التحقيقات كخطوة أولى.
ادارة  الرومي: اعضاء  عبداهلل 
التحقيقات ه����م رجال أكفاء، لكن 
نحن نتكل����م عن املرفق، فبعد 50 
سنة مجرد حلم النقل دون النظر 
الى تبعات هذا النقل على األجهزة، 
هذه سلطة قضائية بيدها حقوق 
الناس، البد ان نشترك في اصالح 
دولتن����ا ومرافقنا، لو وافقت على 
هذا القانون فكيف سأرتب درجات 

املفترض ان يكون هناك استقالل 
في القضاء، ومساواتهم مع نظرائهم 
في العدل، القضاة يعارضون هذا 

القانون، ملاذا يعارضونه؟!
حسني احلريتي: دعونا نر الواقع 
ف����ي إدارة التحقيق����ات في وزارة 
الداخلية، لكن اللجنة التشريعية 
عندما عرض عليه����ا االقتراح ان 
االقتراح ال ميكن تطبيقه بالواقع 
العملي اي ال ميكن نقل اإلدارة الى 
النيابة التحقيقات هم 900 محقق 
ومنهم 200 عسكري كيف تنقلهم 
النيابة؟ ونق����ل املرأة الى القضاء 

يخالف حكم احملكمة الدستورية، 
فبعضهم أقدم م����ن النائب العام 
على درجة مستشارة فأين نضعها، 
عمل وكيلة النيابة يقعد على ميني 
القاضي يدافع عن املجتمع ويدين 
املتهم، ويج����ب ان يطلب توقيع 

أقصى العقوبات على املتهم.
أنا مع ض����م االدارة لكن ليس 
بهذا االقتراح او بهذا الشكل، وزير 
الداخلية السابق انتدب جلنة من 
القضاء لالطالع على االدارة وأعطت 
توصي����ات منها ان يك����ون الدارة 
التحقيق����ات ف����ي كل مخفر مبنى 

مكتب المرأة بالحركة الدستورية 
اإلسالمية يثّمن إقرار القانون

اعرب مكتب املرأة باحلركة الدستورية االسالمية عن 
بالغ شكره لكل الذين ساهموا في اقرار قانون املرأة بشأن 
اخلدمة املدنية باملداولة الثانية ودعا مكتب املرأة باحلركة 

الدستورية االسالمية احلكومة الى عدم رفض القانون.
وش���د على اهمية احترام الرغبة الش���عبية اجلارفة 

واالغلبية البرملانية الواضحة بشأنه.
وقال مكتب املرأة في بيان صحافي: »كما ال يفوتنا في 
هذا املوقف التاريخي ان نس���جل اعتزازنا بدور احلركة 
الدس���تورية االس���المية ونوابها في كافة املجالس على 

جهودهم في متابعة القانون منذ العام 2006«.

يلتزم يعاقب، نرفض الظلم الذي 
ينعكس على العمل، مثل احملقق 
محمد القويعان الذي نقله وعزله 
في اح���دى القضايا ألن اجلويهل 
صاحب وزير الداخلية الس���ابق، 
يجب احلفاظ على استقاللية ادارة 
التحقيقات، هذه املطالب يطالب 
بها الناس في الش���وارع وأمتنى 
على الشيخ احمد احلمود ان يلبي 
هذه املطالب، وأمتنى ان تقول هذه 
االدارة ال تريده���ا وان تدفع بهذا 
االجتاه في مجلس الوزراء انصافا 

للقضاء وحقوق الناس.
عدنان املطوع: اس���تغرب من 
االخوان الذي���ن يعترضون على 
هذا النقل، املادة 167 واضحة كل 
الى األصل  الوضوح، فالع���ودة 
واجب علينا، 50 سنة حتال قضايا 
اجلنح الى الداخلية، فالقضاء أولى 
بهذه األمور حفاظا وحرصا على 
الش���رعية،  املواطنني وحقوقهم 
االختالف بني اجلنحة واجلناية 
يتسبب في سقوط هذه القضايا، 
ومن العار ان يذهب متهمونا الى 
املخفر ويعانون ما يعانونه، وهذه 

فرصة لنا لتكويت القضاء.
د.وليد الطبطبائي: العدل أساس 
امللك، ودولة الظلم ساعة ودولة 
العدل الى يوم القيامة، ملاذا نبقي 
هذا اجلهاز ف���ي وزارة الداخلية 
بالرغم من اننا قدمنا الش���كوى 
الس���ابق،  الداخلية والوزير  في 
ويجب ان يرجع الطب الش���رعي 
الى العدل، نريد وزيرا جديدا، يتابع 
موضوع اإلبعاد اإلداري، والتعذيب 

في املخافر.
الش����يخ أحمد احلمود: أرجو 
شطب كلمة »مخلوع« من املضبطة، 

الوزير استقال.
أقبل تنويه  الطبطبائي:  وليد 
الوزير احلمود لكن الوزير السابق 
اخلالد متت إقالته، ويجب تركيب 

كاميرات في املخافر.
خالد العدوة: نؤكد على التزامنا 
مبواد الدستور، ونؤكد اننا نؤيد 
نقل اإلدارة الى النيابة، التي تخضع 
الداخلية، نريد  الى سلطة وزارة 
ان ننصفهم وال نقدح فيهم، وهم 
ال يقلون عن النيابة العامة نريد 
مس����اواتهم، وجابر اخلالد حتمل 
مسؤوليته عندما علم ان امليموني 
قتل ج����راء التعذيب، يجب إعمال 
الدس����تور، حس����م  املادة 50 من 
التحقيقات مختط����ف من النيابة 
العام����ة لس����نوات طويلة ويجب 

العودة إليها كوضع طبيعي.
د.حسن جوهر: إقرار هذا املقترح 
خطوة في االجتاه الصحيح، ويجب 
أال نبخس حق هؤالء احملققني وأخذ 
مالحظات الن����واب بعني االعتبار 
وتالفيها قبل التصويت على املداولة 
الثانية، الكويت هي الدولة الوحيدة 

البقية ص11

تتمة المنشور ص9

المجلس يقر التوصيات العشر إليجاد فرص عمل للمواطنين
ومعالجة البطالة وأحالها إلى الحكومة على أن تقدم تقريرها بعد شهرين

المسلم: على الحكومة عدم رّد قانون الحقوق الوظيفية للمرأة
دعا املتحدث الرس��مي باسم كتلة التنمية واإلصالح النائب 
د.فيصل املس��لم احلكومة للتوافق مع املجلس واملصادقة على 
قان��ون حقوق املرأة الوظيفية ال��ذي أجنزه مجلس األمة أمس 
وعدم رده للمجلس مرة أخرى، متوعدا بحشد األغلبية اخلاصة 
إلقراره في حال ما ردته احلكومة الى مجلس األمة، مؤكدا على 
استمرار الكتلة في دعم املرأة وإقرار املنظومة الكاملة حلقوقها 
مبا يساعد املرأة على القيام بواجبها األسري عبر إقرار قوانني 

التقاعد املبكر وراتب ربة املنزل.
وقال املس��لم ان إقرار احلقوق الوظيفية في جلسة األمس 
يعتبر اجنازا وبشرىا لكل النساء وينصف املرأة وشاركت فيه 
كتلة التنمية واإلصالح بكل جدية، موضحا ان القانون سيعالج 

مشاكل قائمة ويساعد املرأة على القيام بواجبها األسري.

ووعد املس��لم بتقدمي كتلة التنمية قوانني املرأة املدنية كما 
قدمت حقوقها اإلسكانية والوظيفية وما يخص قانون اإلقامة، 
موضح��ا ان أهم م��ا في احلقوق املدنية التي س��يتقدمون بها 
الجنازها هي راتب ربة البيت، معتبرا وظيفة ربة البيت وظيفة 
تنموية واش��رف مهنة، فضال عن حق التقاعد املبكر بش��كل 
جوازي واختياري إلنصاف املرأة وفتح باب الفرص الوظيفية 
ومعاجلة مش��كلة البطالة، مطالبا اللجنة املش��تركة بني »املرأة« 
و»املالية« بس��رعة إقرار هذا القانون. وذكر املس��لم ان اجناز 
األمس س��اهم فيه جميع ن��واب املجلس، مضيفا ان الش��كر 
اخلاص لألخوات النائبات رغم تعارضنا معهن أحيانا، مش��يدا 

بفتحهن باب احلوار مع النواب في جلنة املرأة واألسرة.
وح��ّذر املس��لم من س��عي احلكومة إلرج��اع القانون مرة 

أخرى إل��ى املجلس وعدم املصادقة علي��ه، متمنيا ان تواصل 
احلكوم��ة طريقها ف��ي إنصاف امل��رأة مثلما ضمن��ت للمرأة 
احلقوق اإلنس��انية وكفالة أبنائها وزوجها، مشيرا الى ان على 
احلكومة عدم التذرع برد القانون بس��بب اختالفها مع املجلس 
حول اجازة األمومة بشهر مع راتب أو شهرين مع راتب، داعيا 
احلكوم��ة الحترام إرادة األمة وال ترد القانون، مش��يرا إلى ان 
قيام احلكومة برد القانون ينبئ برفضها للمبدأ وهو ما تخفيه 

في صدرها.
وأكد املسلم ان رد احلكومة للقانون سيواجهه حشد نيابي 
إلقراره باألغلبية اخلاصة ب� 44 عضوا وان لم يتم هذا فسوف 
نص��وت عليه بداي��ة دور االنعقاد املقبل، متمني��ا التوافق مع 

احلكومة إلجناح هذا القانون وإمتام الفرحة للمرأة الكويتية.

طالبات ثانوية الفحيحيل حضرن جانبًا من جلسة أمس
زار وف���د من طالبات ثانوية الفحيحيل مبنى مجلس األمة امس 
االربعاء بحضور جانب من جلسة املجلس العلنية املعقودة برئاسة 
الرئيس جاسم اخلرافي وقد حضر الوفد جانبا من نقاشات املجلس 

حول احلقوق املدنية للمرأة الكويتية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن مش���روع الطالب املفوه الذي تش���رف 
عليه فهيمة السويح مديرة املدرسة وصفاء الزقام املديرة املساعدة 

وابتسام محمد من قسم اللغة العربية.
وقد جال���ت الطالبات على معرض مجل���س األمة وتعرفن على 
االنشطة البرملانية وكان في استقبال الوفد السيد مطلق السهلي من 
إدارة اإلعالم في املجلس حيث زودهن باملعلومات البرملانية ونسخ 

من الدستور الكويتي.
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صالح عاشور حسني احلريتي

د.ضيف اهلل أبورمية متحدثا ويبدو الشيخ أحمد العبداهلل وسعدون حماد وعادل الصرعاويد.أسيل العوضي

الحربش: تولي النيابة العامة الدفاع عن المجتمع هو األصل في الدستور

المطوع: االختالف بين الجنحة والجناية يتس�بب في سقوط القضايا
مزيد: نقل اإلدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة قفزة إيجابية تسجل للمجلس

الطبطبائي: نريد وزيراً جديداً للداخلية يتابع ملفات اإلبعاد اإلداري والتعذيب

لقطات من الجلسة
الرومي و»التنمية«: في بداية اجللسة لم يكن 
نائب الرئيس عبداهلل الرومي في مكانه على 
املنصة بل جلس في مقاعد كتلة التنمية 
واإلصالح بني النائبني د.جمعان احلربش 
ود.فيصل املسلم وجتاذبوا أطراف احلديث 

ملدة ربع ساعة.

فتش ع�ن املرأة: داعبت النائبة د.معصومة 
املبارك الص��ف االمامي عند التصويت على 
حقوق املرأة واعتراض النواب على تصويت 
النائبة د.روال دش��تي ض��د تعديل القانون 
قائلة: »كل ش��ي فيه املرأة وراه مشكلة ابعد 

عن الشر وغني له«.

بشوت: ارتدى البشت من الوزراء رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع جابر املبارك ووزير 
الداخلية أحمد احلمود ومن النواب حسني 

القالف.

غضب روال: اعترضت النائبة د.روال دشتي 
على تعديل احدى مواد القانون وكانت حالة 
الغضب واضحة على أسلوبها في احلديث، 
ما دفع الوزير البصي��ري الى الذهاب اليها 

ومحاولة تهدئتها.

حديث جانبي: دار حديث مطول بني وزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود والنائب مسلم 
البراك عند مدخل القاعة وش����هد احلديث 

خالفا انتهى الى توافق وابتسامة.

»امل�رأة« عدو امل�رأة: بعد تصويت االعضاء 
عل��ى تعديل اح��دى املواد ورف��ض النائبة 
د.روال دش��تي للتعديل، قال النائب مس��لم 
البراك: هذه هي جلنة املرأة تقف ضد املرأة، 
النائب فيصل املس��لم علق »قلناها من قبل 

جلنة املرأة عدو املرأة«.

واهلل عي�ب: بعد زيادة الهرج في القاعة 
ح����ول تعديل إحدى امل����واد قال الرئيس 
اخلراف����ي »واهلل عيب اللي قاعد يصير« 
وأضاف »حالته تصور احلكومة بعد الوزراء 

مو رافعني ايدهم مع ربعهم«.

لبس موحد: ب��دا الفتا التضامن احلكومي 
في ارتداء الدشداش��ة الش��توية باس��تثناء 
الش��يخ أحمد الفهد، في حني ارتدى غالبية 

النواب الدشداشة الصيفية.

معامالت: انتقل النائب خالد العدوة الى 
جانب الوزير د.فاضل صفر لتوقيع عدد من 
املعامالت، وفي اجلهة املقابلة كان النائب 
عسكر العنزي بجوار وزيرة التربية موضي 

احلمود للغرض نفسه.

وح�دة ووح��دة: ق��ال أح���د الن����واب 
»اخلالف حول القانون أم��ر طبيعي، وذلك 
بعد أن ش��اهدنا النائبات في جلنة ال��مرأة 
واحدة ترف��ض وواحدة ت�واف��ق وواح�دة 

متتنع«.

قص ولزق: وصف النائب ناجي عبدالهادي 
القانون بالقص واللزق، مطالبا بإعادته 
الى اللجنة إلعادة صياغته، اخلرافي قال: 
هناك اخطاء قانونية واآلن أسأل اخلبير 

الدستوري.

وزير العدل القادم: بعد دفاع النائب حس��ني 
احلريتي عن وزارة العدل قال النائب مسلم 
الب��راك: يبدو ان احلريت��ي هو وزير العدل 

القادم.

رفع�ت اجللس�ة: رفع الرئي����س اخلرافي 
اجللسة ربع ساعة بعد فقدانه السيطرة على 
اجللسة وزيادة حدة االختالف بني النواب 

وأعضاء جلنة املرأة حول التعديالت.

روال روال روال: أثن��اء النقاش على بند تقرير 
جلنة األس��رة ع��ن حقوق امل��رأة جاء دور 
النائبة د.روال دش��تي للحدي��ث، وفي هذه 
االثناء كانت روال مشغولة مع بعض النواب 
فأخذ الرئي��س اخلرافي يخاطبها روال روال 

روال ثم انتبهت بعد ذلك.

انبح صوتي: بعد ان طال النقاش على قانون 
حقوق املرأة طالب النائب د.جمعان احلربش 
الرئيس اخلرافي بحسم االمر والتصويت 
على التقرير فخاطبه الرئيس »انبح صوتي 

وانا اقول چذي«.

الشامل والكامل: توسع النقاش بني النواب 
وممثلي احلكومة حول الراتب الذي يستحقه 
الزوج من اجلنس��ني في ح��ال ايفاد زوجه 
في مهمة خارجية بني راتب ش��امل او كامل 
وطال النقاش حول تفسير الفرق بني الراتب 

الشامل والكامل.

تدمير: اكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
االم����ة د.محمد البصي����ري ان التعديالت 
النيابية املقدمة عل����ى قانون املرأة تدمر 
القانون تدميرا وتعطي احلكومة ذريعة 
ل����رد القانون ف����ي حال مت اق����راره بهذه 

الطريقة.

مفاوض�ات: دعا الوزير د.محمد البصيري 
رئيس��ة جلنة املرأة واالس��رة الى س��حب 
القانون اخلاص بحقوق امل��رأة واعادته الى 

اللجنة »لتب��دأ املفاوضات« علي��ه من يديد 
فعلق بعض النواب »مفاوضات.. ش��فيك يا 

البصيري«.

اس�مع�ونا ب�س: خ�الل تالوة مواد قانون 
املرأة كان النواب مش����غولون في بعض 

االحاديث اجلانبية.
فقالت النائبة د.سلوى اجلسار »االخ 
الرئيس.. النواب مش�غولون... اس�م�ع��ونا 
بس عشان نعرف شنو بنصوت عليه«.

اجتم�اع التكتل الوطني: اثن��اء النقاش العام 
كان نواب كتلة العمل الوطني يتحدثون فيما 
بينهم وهم مجتمعون حول بعضهم البعض 
فخاطبهم الرئيس اخلرافي »اجتماع التكتل 

الوطني.. لو سمحتو خلكم في اجللسة«.

احلكوم�ة موافقة: اعت����رض النائب عادل 
الصرعاوي على املادة 35 من قانون حقوق 
املرأة اخلاصة بجواز االستعانة باملتقاعدين 
وغيرهم فردت عليه النائبة د.معصومة 
املبارك بقولها »احلكومة موافقة انت ليش 

معترض«.

آخر مرة وأرفع اجللسة: بعد ان تشعب النقاش 
ح��ول قانون حق��وق املرأة طال��ب الرئيس 
اخلرافي النواب بضرورة االلتزام باجللسة 

قائال »آخر مرة وارفع اجللسة«.

ال�زواج بأربعة رج�ال!: بعد مطالبة النائبة 
د.روال دشتي باملساواة بني الرجل واملرأة 
والس����ماح لها بتولي منصب القضاء قال 
النائب عدنان عبدالصمد »إذا كان التشريع 
كما ترى النائبة روال فعلينا ايضا اعطاء 
املرأة نصيب من امليراث مس����اٍو لنصيب 

الرجل والس����ماح لها بالزواج من أربعة 
رجال حتى تكون هناك مساواة«.

دهن العود: طلب النائب علي الدقباسي من 
النائب عادل الصرع��اوي »دهن عود« الذي 
أخرجه م��ن جيبه وعّطر الدقباس��ي، وكان 
للنائب شعيب املويزري نصيبه عند مروره 

بجانب النائبني الصرعاوي والدقباسي.

غّير مكانك: طلب النائب مسلم البراك من 
وزير الداخلية تغيير مكانه بعد اعتراضه 
على حديث النائب احمد السعدون قائال: 
»غّير مكانك اهلل يرحم والديك ميكن مكان 

جابر اخلالد مأّثر عليك«.

احتج�اج ش�عبي: بعد املش��ادة ب��ني وزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود والنائب احمد 
السعدون توجه أعضاء كتلة العمل الشعبي، 
البراك والطاحوس والدقباس��ي الى املنصة 
ودار حديث م��ع الرئيس اخلرافي احتجاجا 

على حديث الوزير دون طلب احلديث.

استغراب: استغرب النائب حسني القالف 
وقوف القض����اة واحملامني ضد ضم ادارة 
التحقيقات الى النيابة العامة في اش����ارة 
القاضي حس����ني احلريتي واحملامي  الى 

عبداهلل الرومي.

احلمود واملال والغ�امن: ذهب وزير الداخلية 
الش��يخ احمد احلمود ال��ى املقاعد اخللفية 
للحديث مع النائبني م��رزوق الغامن وصالح 
املال وس��بق ذلك حديث الوزير مع عدد من 
الن��واب في مقعده حول املش��ادة بينه وبني 

النائب احمد السعدون.

حت�ركات البصيري: ح����رص الوزير محمد 
البصيري على التنقل بني مقاعد النواب 
أثناء مناقشة ق�انون احمل�ق��ق�ني ون�اق�ش 
م�ع ال�ن�واب االسالميني قضية انتقال املرأة 
الى النيابة وبالتالي حقها في الدخول الى 

القضاء.

دقيق�ة وثانية: طلب النائب صالح عاش��ور 
م��ن الرئيس اخلراف��ي متدي��د الوقت ملدة 
دقيق��ة، اخلرافي علّق »لو حتى ثانية ألن ما 

في نصاب«.

خروج نيابي: لوحظ خروج النواب من القاعة 
بع����د انتهاء حديثهم عن قانون احملققني، 
بينم����ا اقتصر احلض����ور احلكومي على 

الوزيرين احمد احلمود وفاضل صفر.

ال�وزي��ر املخ�ل�وع: ق��ال النائ��ب ولي��د 
الطبطبائ��ي قدم��ت ش��كوى ض��د القوات 
اخلاص��ة والوزي��ر املخلوع وإل��ى اآلن لم 
ترس��ل القضية الى القضاء، الوزير احلمود 
طلب ش��طب كلمة املخلوع، والطبطبائي من 
جانبه وافق بش��رط استبدال كلمة املخلوع 

باملقال.

مات سيد: عّلق النائب خالد العدوة على 
تنازل النائب حسني القالف عن دوره في 
احلديث له بالقول »أش����كر الس����يد على 
تنازله.. إذا مات منا سيد قام منا سيد«.

بش�ت الوزير: النائب صالح املال شدد على 
أهمية وجود وزير العدل أثناء نقاش قانون 
التحقيقات كونه كان رئيسا ملجلس القضاء 
لالس��تفادة من خبراته، احد الن��واب علّق: 
عادي »بشته موجود« ما أضحك احلضور.

التي لديها جهتان للتحقيق، واحدة 
تابعة للنيابة العامة وأخرى لوزارة 

الداخلية.
صالح املال: أمر غريب ان يسعى 
بشكل جدي لقانون استقالل القضاء 
وان يك���ون توج���ه املجلس بهذا 
االجت���اه وان يكون توجه بعض 
النواب يعارضون نقل التحقيقات 
وضمه للجسم القضائي، حتدثنا 
عن البطالة امس األول فآن األوان 
لتكويت القضاء، وأشير الى ان 4 
آالف مدرس هددوا باالستقالة اذا لم 
تلب مطالبهم، ال يجوز ان نتحجج 
باملادة 176 من الدستور، كل دول 
العالم وح���دت الدعوة العمومية 
مثل عم���ان واإلمارات، ملاذا نبقي 
على الوضع الشاذ، وال أجد مبررا 
منطقي���ا لعدم نقل التحقيقات إال 
أن احلكوم���ة تريد أال تخرج هذه 
السلطة من حتت أيديهم، فإن مت 
نقله فس���ينأى اجلهاز عن اللغط 

والشبهات.
مس���لم الب���راك: اوجه حتية 
ادارة  خالص���ة للعامل���ني ف���ي 
التحقيقات رجال ونساء، اذ كان 
هناك نقص في القضاء او النيابة 
العامة فلن يتم تسديد هذا النقص 
اال من خالل الشرفاء والنزهاء من 
اعضاء التحقيقات، فهي تظل الى 
اآلن على س���بيل االستثناء ومن 
الواج���ب ان تعود الى االصل الى 

النيابة العامة.
العدل موجود لقلت  لو وزير 
له عن كثير من احلاالت والعبث 

في قضية االختيارات.
العنص���ر النس���ائي اثبت ان 

االدارة العامة للتحقيقات عندهم 
امانت���ه ونزاهت���ه وقدرته، وكل 
االعتراض���ات املقدم���ة من وزارة 
العدل غير حقيقية، ،هناك خطة 
محكمة ان يصدر القانون وترده 
احلكومة ونرده مرة اخرى ومن ثم 
يحيلونه الى احملكمة الدستورية، 
احلكومة تريد االحتفاظ باالدارة 
لهدف سياس���ي اكب���ر، ومجلس 
القضاء ما هو ال���ه وال هو نبي، 
وس���نصوت على املداولتني باذن 
الى  اهلل، احلكومة تريد حتويله 
احملكمة الدس���تورية، ولن نقبل 

وسنقف ضدهم.
الدويسان: نحتاج الى  فيصل 
لغة هادئة لبحث املوضوع، الدعوة 
العامة تصدر على النيابة العامة، 
ويج���ب ان يأتي القان���ون عاما 
ومجردا، واذا كانت شروط القبول 
تختلف من االدارة عن التحقيقات 
املهم نق���ل االدارة وليس موظفو 
االدارة، علينا ان نرجئ هذا القانون 
ملزي���د من البحث حت���ى تتحقق 
املصلحة، واملصلحة هي توحيد 
الدعوة العام���ة، يجب ان تعطي 
مجلس القضاء االعلى فرصة زمنية 
لوضع شروط مع وقف اي تعيينات 
جديدة، اما ان تنتقل االدارة بهذه 
الطريقة فستقوي موقف املعترضني 

على نقلها.
روال دشتي: ال يجوز التمييز ضد 
املرأة في االدارة العامة للتحقيقات 
ويجب ان نعطيها فرصة واحترام 
الدستور والقانون، وآن االوان ان 

تكون املرأة قاضية.
عدنان عبدالصمد: استغرب من 
وزارة العدل في مذكرتهم الفنية ألن 

املطلوبة للتحقيقات ذاتها املطلوبة 
للنيابة العامة، املشكلة كانت هناك 
في النيابة تربية قضائية، هناك 
تالعب وقمة الفساد في التحقيقات 
ال���ى رأس  الفس���اد  حتى وصل 
التحقيقات، واستعانوا باعضاء 
من النياب���ة العامة للتحقيق في 
التحقيق���ات، لذلك ان���ا اؤيد نقل 
االدارة العام���ة للتحقيق���ات الى 
النيابة العامة ويجب ان تكون هناك 
فترة كاملة العطاء املرأة حقها فهي 
الدستورية،  امام احملكمة  تترافع 
واختيار اكبر ع���دد من احملققني 
وال نقبل ان ينتقل العس���كريون 

الى النيابة العامة.
العمير: رئيس اجللسة

هل يوافق املجلس على االقتراح 
بقانون من حيث املبدأ؟

موافقة عامة
وتال املقرر مواد القانون مادة 

مادة
امل����ادة األول����ى 37 م����ن 44 

موافقة
الثاني����ة 31 م����ن 46  امل����ادة 

موافقة
الثالث����ة 33 م����ن 46  امل����ادة 

موافقة
امل����ادة الرابع����ة 34 م����ن 45 

موافقة
امل����ادة اخلامس����ة 34 من 46 

موافقة
املادة السادسة موافقة عامة.

وجرى التصويت على القانون 
في مداولته األولى نداء باالس����م 
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

موافق����ة 34، ع����دم موافقة 9، 
امتناع 4، احلضور 47.

اإلدارة أمر ال يختلف عليه اثنان، ما 
نناقشه اليوم غير واضح، نحن البد 
ان نناقش قضية نقل االختصاص 
أو نقل املوظفني، فاعضاء اإلدارة 
يتعرضون الى ضغوط والبعض 
منهم رضخ لهذه الضغوط، نحن 

االقتراح مخالف للدستور، وملاذا هذه 
االعتراضات من النواب؟ الدستور 
ينص عل����ى املس����اواة والعدالة، 
الدس����تور مظلة للقوانني ويجب 

ان نأخذ الشرع في االعتبار.
مرزوق الغ����امن: موضوع نقل 

أي فوضى قد حتدث في املستقبل 
اذا مت النقل.

علي الراشد: من الضروري ان 
القضاء  يكون هناك جه���ة تتبع 
والنياب���ة العام���ة تتولى جميع 
القضايا حتى اجلنح، والشهادات 

نريد حل مشكلة وانصاف موظفي 
االدارة، املادة الثانية من القانون اذا 
لم تعدل فلن نحل املشكلة، فالبعض 
منهم ممن ال تنطبق عليه الشروط 
يجب تأهيله ومن ثم ينتقل، يجب 
نقل من يستحق الى النيابة ومنع 

موافقة على القانون في مداولته 
األولى.

القانون  البصي����ري:  د.محمد 
احلمد هلل مشى في مداولة أولى، 
والوزير املعني تولى القسم امس 
ولم يعط الفرص����ة للجلوس مع 
الن����واب واعض����اء اللجنة ولديه 
التعديالت، فارجو  االفكار عل����ى 

تأجيله اسبوعني ويقر بعدها.
وتال األمني اقتراحا بش����أن ان 
يتم التصويت على االستثناء من 

املداولة الثانية نداء باالسم.
مسلم البراك: احلكومة صوتت 
ضده وهي بذلك رافضة للمبدأ واذا 
كان لدى االعضاء تعديالت فقلب 
املجل����س مفتوح فلنع����د لها اآلن 
ونصوت على املداولة الثانية فلن 
نقبل اي اعتراض من احلكومة بعد 
ذلك، فخالل اسبوعني سيلعبون 
لعبتهم وسيفشلون القانون، وهناك 
مجلس حر س����يخضع احلكومة 

باقراره.
علي الراشد: تعديالتنا قد تقنع 
احلكوم����ة بتغيير فكرتها برفض 
القانون وجنعلها تعدل من رأيها 
بحي����ث تقبل القان����ون وال ترده، 
وفترة االسبوعني لن تعيق، وامتنى 
االنتظار حتى نقدم تعديالتنا لعل 

وعسى نقدر ان نقنع احلكومة.
وجرى التصويت على االستثناء 
م����ن امل����ادة 104 وكان����ت نتيجة 

التصويت كالتالي:
موافقة 30، ع����دم موافقة 15، 

امتناع 1، احلضور 46.
الرئيس: لم يوافق على االستثناء 

في املداولة الثانية.
ترفع اجللسة الى غد.

تتمة المنشور ص10

الموافقة على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تقرير لجنة التحقيق
في وفاة المواطن الميموني ونقل تبعية »التحقيقات« من »الداخلية« إلى »العدل«

الحركة السلفية: جواز المسيرات والمظاهرات حيث إنها من المصالح المرسلة
اصدرت احلركة الس��لفية بيانا على لسان امينها العام بدر الشبيب 
ج��اء فيه: احلمد هلل القائل ف��ي محكم التنزيل )وام��رت ألعدل بينكم( 
والناهي عن الفس��اد في قوله )وال تفس��دوا في االرض بعد اصالحها( 
وقاهر الظلم س��بحانه وتعالى في قوله )وكذلك اخذ ربك إذ اخذ القرى 

وهي ظاملة، ان اخذه اليم شديد(.
والصالة والسالم على النبي النذير والهادي البشير، وبعد.

انطالق��ا من قول النب��ي ژ »ما من عبد اس��ترعاه اهلل رعيته، فلم 
يحطها بنصحه، اال لم يجد رائحة اجلنة«، رواه البخاري، وعند مس��لم 

»إال حرم اهلل عليه اجلنة«.
وقول��ه ژ »من اعان ظاملا ليدح��ض بباطله حقا، فقد برأت منه ذمة 
اهلل، وذمة رس��وله«، واس��تجابة لتغيير مفهوم الدين وتطويعه بجعله 
احلص��ن احلصني للطغ��اة الطاملني ب��دوام ظلمهم المتهم واس��تبدادا 
حلكمهم واضفاء الش��رعية عليه نبني ان اخلطر الداهم للحكام في ظل 
سياس��ة التغيير للعالم العربي والس��اعي للمحاسبة الشعوبية واختيار 

مصيره��ا ان تق��ول كلمتها فيهم جعلهم يحركون ال��وازع الديني لدى 
الش��عوب االسالمية بدفع سياسة رياح التغيير بالعباءة الدينية لضمان 

دميومة حكمهم.
ومنها نقول ان من حق املس��لمني � كغيرهم من س��ائر البشر � ان 
يس��يروا املسيرات وينش��ئوا املظاهرات تعبيرا عن مطالبهم املشروعة 
وتبليغا بحاجاتهم الى احلكام وصناع القرار بصوت مس��موع ال ميكن 
جتاهله، فإن صوت الفرد قد ال يس��مع، لكن صوت املجموع اقوى من 
ان يتجاهل، وكلما تكاثر املتظاهرون كان صوتهم اكثر اس��ماعا واش��د 
تأثي��را، ألن ارادة اجلماعة اقوى من ارادة الفرد، واملرء ضعيف مبفرده 
ق��وي بجماعته، لهذا قال تعال��ى )وتعاونوا على الب��ر والتقوى(، وقال 
رسول اهلل ژ: »املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«، وشبك بني 
أصابعه، ودليل مشروعيتها انها من امور العادات وشؤون احلياة املدنية، 
واالصل في هذه االمور هو االباحة وهذا ما قررته االدلة الش��رعية في 
االس��الم ان االصل في االش��ياء االباحة وهذا هو القول الصحيح الذي 

اختاره جمهور الفقه��اء واالصوليني فال حرام اال ما جاء بنص صحيح 
الثب��وت، صريح الداللة على التحرمي، اما ما كان ضعيفا في مس��نده او 
كان صحي��ح الثبوت لكن ليس صريح الداللة على التحرمي، فيبقى على 

اصل االباحة، حتى ال يتم ما نحرم ما احل اهلل.
وكذلك اقام��ة الدولة العادلة من اهم مقاصد الش��ريعة االس��المية، 
ومقوم��ات وجود االمة بقيام نظام احلك��م الذي يحقق العدل، ويحارب 
اجل��ور، ويحفظ مصالح الناس، ويدرأ املفاس��د عنه��م، وهو من اعظم 
الف��روض على هذه االمة العظيمة ومن اخلطأ الش��ائع الظن ان فس��اد 
السلطة نتيجة لفس��اد الرعية، والعكس اولى بالصواب، غير ان الرعية 
تعاقب على سكوتها عن ظلم السلطان، ورضاها به، باستدامة ذلك الظلم 

عليهم جزاء، وال يظلم ربك احدا.
والقول ان هذه املس��يرات بدعة لم حتدث في عهد رس��ول اهلل وال 
اصحاب��ه، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ف��ي النار، قول مرفوض، ألن 
هذا امنا يتحقق في امر العبادة وفي الشأن الديني اخلالص، فاالصل في 

امور الدين »االتباع« وفي امور الدنيا »االبتداع«.
ل��ذا ان اخط��ر ما تواجه��ه االمة االس��المية تضليلها ع��ن احكامها 
الش��رعية فإن حكم املسيرات واملظاهرات مباح ألن االصل في االشياء 
االباحة وانطالقها من قاعدة املصلحة املرسلة ألن هذه املمارسات لم ترد 
في العهد النبوي او الراش��دي ولعدم ورود من الشرع دليل باعتبارها 
وال بالغائها والقاعدة االخرى انها من الوسائل التي لها حكم املقاصد ان 
الشعوب االسالمية لها من اخلصوصية الدينية والفقهية والعقدية التي 
يحرك مش��اعرها وينير دروبها بجعل ال��وازع الديني هو صمام امانها 
فليت��ق اهلل كل عالم او داعية بأقواله رأفة بهذه الش��عوب املغلوبة على 
امرها، ان املنطقة اليوم اش��د ما تكون بحاجة الى االرشاد والتالحم بني 
الش��عوب لتحقيق املصلحة العامة بالتغيير لتطبيق املشروع االسالمي 

املأمول الذي امرنا بتطبيقه والتحاكم اليه.
واهلل من وراء القصد، ونسأله سبحانه وحده حفظ الشعوب وتأليف 

القلوب.

د.روال دشتي في حوار مع د.محمد البصيري حول قانون حقوق املرأة


