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الرئيس اخلرافي اثناء استقباله نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي بحضور رئيس بعثة الشرف النائب صالح عاشور

الخرافي: استنكار عام وتضامن وتأييد للسعودية في مواجهة اختراق أراضيها

هايف: نحّذر رئيس الحكومة ووزيرة التربية
من إخفاء حقائق تدريس مادة الموسيقى

حماد: ما عدد  مطالبات التعويضات
 الخاصة باالحتالل العراقي؟

وجه النائب سعدون حماد سؤاال لوزير 
الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ج���اء فيه: ما ع���دد املطالبات 
التي تقدمت به���ا الكويت للحصول على 
التعويضات عن اخلسائر التي تسبب فيها 
االحتالل العراقي الغاش���م للكويت؟ وما 
القيمة احلقيقية لهذه التعويضات؟  وما 
التي أقرتها  العدد االجمالي للتعويضات 
جلنة التعويضات باالمم املتحدة لصالح 
الكويت؟ وما عدد وجملة التعويضات التي 
تس���لمتها الكويت من جلنة التعويضات 
ب���االمم املتحدة؟ وم���ا أنواعه���ا وكيفية 

استخدامها وتوزيعها؟
واضاف: ما عدد وقيمة املطالبات التي 
تقدمت بها الكويت للحصول على تعويضات 

ملعاجلة االضرار البيئية؟ وما عدد وقيمة ما 
مت إقراره منها بواسطة جلنة التعويضات 
باالمم املتحدة؟ وما قيمة ونسبة ما مت تسلمه 
منها حتى اآلن؟ وما املعوقات والصعوبات 
التي واجهت حتصيل وتسلم النسبة الكبرى 
من التعويضات البيئية املقرة؟ وما املواعيد 
املتوقعة لتسلم التعويضات التي لم يتم 

تسلمها حتى اآلن؟
وتاب���ع: وم���ا اجله���ة احلكومية التي 
سيعهد لها باتخاذ اجراءات استخدام تلك 
التعويض���ات؟  وال���ى أي وزارة أو ادارة 
حكومية تنتمي ه���ذه اجلهة اداريا؟ وما 
مص���ادر متويل مصروف���ات تلك اجلهة 
باعتباره���ا جهة حكومية تخضع ألحكام 
القانون رقم 31 سنة 1978 بشأن امليزانية 

العامة؟ وما الضوابط التي وضعتها احلكومة 
للتصرف في التعويضات التي أقرتها جلنة 
التعويضات باألمم املتحدة إلعادة تأهيل 
البيئة ولضمان استخدامها في االغراض 
املخصصة لها؟ وما الدراسات التي قامت 
احلكومة بإجرائها لتنفيذ خطط االصالح 
البيئي؟ وما االج���راءات املتخذة لضمان 
خضوع تلك التعويضات التي مت تسليمها 
الى حكومة الكويت ل���كل جهات الرقابة 
بالدولة والقوانني املنظمة لهذه الرقابة؟ وفي 
حالة الرد بعدم خضوع أموال التعويضات 
البيئية للقوانني املنظمة للرقابة بالكويت 
وجهاتها، يرجى إبراز املبررات واألسباب 
واألسانيد القانونية لذلك باعتباره استثناء 

يستوجب التبرير؟

النائب محمد هايف ردا  قال 
على وزي���رة التربية د.موضي 
احلمود حول قضية تدريس مادة 
املوسيقى إما أنها ال تعرف شيئا 
عن القرارات املوجودة في وزارتها 
عندما قالت ان مادة املوس���يقى 
اختيارية ومنذ سنوات نافية ما 
ذكرنا من أن���ه مت حتويلها الى 
اجبارية وهذه مصيبة ان كانت 
ال تعلم أو أنها تستخدم أسلوب 
التدلي���س والتضليل للش���ارع 

الكويتي وهو أعظم.
ف���ي تصريح  وق���ال هايف 
صحافي ان املوس���يقى الزامية 
لالبتدائ���ي واملتوس���ط وتدخل 
الدرجات للثانوي،  في معدالت 
حيث تؤثر في النسبة مما يلزم 
الطلبة بعدم التفريط في درجة 
التضليل  املوسيقى فلماذا هذه 
واملراوغة وعدم تبيان احلقيقة 
وهو محاولة من الوزيرة لتسكير 
املوضوع ظنا منها أننا ال منلك 
املعلومات احلقيقية التي تنسف 
م���ا تدعيه من أن هذا معمول به 
منذ سنوات، حيث ان هذا العام 
هو األول ال���ذي يطبق فيه هذا 
الوزيرة ورئيس  النظام محذرا 
احلكومة من التمادي والتحايل 
لكسب الوقت األمر الذي يحمل 
رئيس الوزراء تبعات ذلك حيث 
التناق���ض احلكومي بني فتاوى 

وزارة األوق���اف وقرارات وزارة 
التربية.

واض���اف: التوجه التغريبي 
واض���ح ف���ي رفع درج���ة مادة 
إلى 100 مع حتويلها  املوسيقى 
الى مادة أساس���ية في االبتدائي 
واملتوس���ط واالكتفاء بدخولها 
في معدل الثانوي وتأثيرها في 
النسبة حيلة ممن وضعها ليوهم 
أنه���ا اختيارية بينم���ا هي بهذا 
الشكل جتبر الطلبة على االهتمام 
بها لرفع معدالتهم فيكون اعالن 
أنها اختيارية حتصيل  الوزارة 
حاصل إذا إنها فعليا اجبارية وهذا 
في غاية املكر وخداع الرأي العام 
وان ما يجري من تغريب مبرمج 
في التربية يكفي لنسف حكومة 
برمتها، مؤك���دا اننا لن نتوانى 

عن متابعة املوضوع بجدية الى 
نهايته مهما كلف سياس���يا إذا 
كان التعامل بهذا املس���توى من 
التضليل واإلصرار على االنحدار 
في التعليم مع االجتاه لتخريج 
أجيال الرقص والراقصات مشددا 
ان هذا لم يحصل حتى في زمن 
الدول االس���تعمارية، حيث لم 
تفرض املوسيقى بهذا الشكل بل 
هي حتى اآلن في الغرب اختيارية.
القرارات جتعل  مضيفا ان هذه 
التنافس على مادة املوس���يقى 
كمادة لتعويض النقص في املواد 
العلمية األخرى فيكون في مقدمة 
املتفوقني من الثانوية العامة من 
يتفوق في املوسيقى على حساب 

التحصيل العلمي اجلاد.
وفي ردة فعل سريعة على ما 

أعلنه النائب محمد هايف من عزمه 
تقدمي استجواب إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء على خليفة إعالن 
وزيرة التربية أن مادة املوسيقى 
تدرس في جميع املراحل غير انها 
ليست مادة جناح أو رسوب قالت 
انها  املبارك  النائب د.معصومة 
كانت تتوقع االستجواب في اي 
التربية  امر باستثناء موضوع 
املوسيقية، مستنكرة هذا الشأن 
نهائيا، واضافت انه بغض النظر 
عن مدى إميان األخ محمد هايف 
أو رفضه للموس���يقى فإن هذه 
املادة ستظل تدرس في املعاهد 
واملؤسسات احلكومية واخلاصة 
ولفتت املبارك الى ان هناك معهدا 
عاليا للتربية املوسيقية متسائلة 

ماذا سيكون مصيره.
وبينت املبارك ان الدفع باجتاه 
االس���تجواب فيما يتعلق بهذه 
االمور يضع العالقة بني السلطتني 
على احملك. متسائلة هل اصبح 
عن���وان مجلس األمة في الوقت 

احلالي هو االستجوابات؟!
كم���ا اعتبر النائ���ب فيصل 
الدويس���ان اعالن النائب محمد 
هايف استجواب رئيس الوزراء 
على خلفية تدريس املوس���يقى 
مبثابة عزف النائب هايف اللحن 
اجلنائ���زي على عم���ر مجلس 

االمة.

الدويس�ان اس�تجواب رئي�س ال�وزراء ع�ن تدريس 
الموس�يقى ع�زف جنائ�زي عل�ى عم�ر مجل�س األم�ة 

بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
برقي���ة تضامن وتأييد الى رئيس مجلس 
الش���ورى في اململكة العربية السعودية 
الشيخ د.عبداهلل بن محمد آل الشيخ اثر 
االختراقات األمنية لوحدة وسيادة اراضي 

اململكة.
وقال اخلرافي في برقيته، تابعت ببالغ 
االستياء واألس���ى االحداث االخيرة التي 
تشهدها اململكة العربية السعودية الشقيقة 
من اختراق على وحدة وس���يادة اراضيها 
مستهدفني بذلك التطاول على امن السعودية 

وأمانها واستقرارها وابنائها.
واني اذ اعرب لكم عن االستنكار العام 
العمي���ق لهذه االعمال االس���تفزازية التي 
متثل تعديا صارخا على دولة ذات سيادة، 
ألشيد باالجراءات والتدابير احلكيمة التي 
اتخذتها اململكة في الذود عن وحدة وسالمة 
اراضيها، مؤكدا لكم موقفنا الثابت واملطلق 
املتضامن بقوة مع االشقاء في اململكة العربية 
السعودية وتأييدها، سائال اهلل العلي القدير 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام 
السالمة والتوفيق ولشعبها الشقيق دوام 

الرفعة والتقدم.
من جانبه استنكر النائب سالم النمالن 
اعتداء زمرة من املتمردين الذين استباحوا 
قتل االنفس اآلمنة حيث تسلل مسلحون 
الى االراضي السعودية في منطقة جازان 
وأدى االش���تباك معهم الى استشهاد رجل 
أمن س���عودي وجرح آخرين وهو يعتبر 
عم���ال جبانا غ���ادرا وراءه اطراف ال تريد 
األمن لدول اخللي���ج. وقال: نعلن وقوفنا 
الى جانب اململكة العربية السعودية ملكا 
وحكومة وشعبا في تأمني حدودها والدفاع 

عن أراضيها ضد أي اعتداءات خارجية.
وقال النمالن: تقديرا للموقف السعودي 
التاريخي ابان محنة االحتالل العراقي الغاشم 
ووقوف القيادة الس���عودية وشعبها مع 
الكويت قيادة وشعبا ومن منطلق الروابط 
االخوية التي جتمع ابناء الشعب اخلليجي 
واحساس���ا باخلطر الذي يحيط باململكة 
العربية السعودية الشقيقة نؤكد اننا لن 
نقبل املساس بأي شبر من اراضي اململكة، 
كما نعلن اس���تعدادنا للدفاع عن اشقائنا 
والذود عن أراضيهم، وان أي اعتداء على 

سيادة اململكة العربية السعودية هو اعتداء 
على الكويت.

وأخيرا، فإننا نشيد باالجراءات احلكيمة 
التي اتخذتها قيادة اململكة العربية السعودية 
في مواجهة هذه احلادثة، معربني عن ثقتنا 
بقدرة رجال القوات املسلحة السعودية على 
تأمني حدودها وحماية املواطنني واملقيمني 

على أرضها.
كم���ا أصدر اإلعالمي���ون العاملون في 
مجلس االمة بيان تأييد ووقوف الى جانب 
السعودية ضد االعتداءات احلوثية، جاء 
فيه: قال رسول اهلل ژ »مثل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 
الواحد اذا اش���تكى منه عض���و تداعى له 
سائر اجلس���د بالسهر واحلمى«، وعرفانا 
للموقف الس���عودي التاريخي ابان محنة 
االحتالل العراقي الغاشم ووقوف القيادة 
السعودية وشعبها مع الكويت قيادة وشعبا، 
ومن منطلق الروابط االخوية التي جتمع 
ابناء الشعب اخلليجي واحساسا باخلطر 
الذي يحاك ضد اململكة العربية السعودية 
الشقيقة باعتداءات زمرة من املتمردين الذين 

استباحوا قتل األنفس اآلمنة، فإننا نحن 
املوقعني أدناه نعلن وقوفنا الى جانب اململكة 
العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا 
في تأمني حدودها والدفاع عن أراضيها ضد 

أي اعتداءات خارجية.
ونعرب كذلك عن اس���تنكارنا وادانتنا 
الش���ديدة لالعمال االجرامية التي قام بها 
مسلحون تسللوا الى االراضي السعودية 
في منطقة جازان وأدى االش���تباك معهم 
الى استش���هاد رجل أمن سعودي وجرح 

آخرين.
ونؤكد اننا لن نقبل املساس بأي شبر 
من أراضي اململكة، كما نعلن اس���تعدادنا 
للدفاع عن أشقائنا والذود عن أراضيهم، 
وان اي اعتداء على سيادة اململكة العربية 

السعودية هو اعتداء على الكويت.
وأخيرا فإننا نشيد باالجراءات احلكيمة 
التي اتخذتها قيادة اململكة العربية السعودية 
في مواجهة هذه احلادثة، معربني عن ثقتنا 
بقدرة رجال القوات املسلحة السعودية على 
تأمني حدودها وحماية املواطنني واملقيمني 

على أرضها.

النمالن: نستنكر اعتداءات زمرة المتمردين ونعلن دعمنا المطلق للمملكة

معصومة: هل أصبح عنوان مجلس األمة االستجوابات؟

فيصل الدويسانمحمد هايف

الموسيقى اختيارية.. أو مساءلة الرئيس
حمل النائب محمد هايف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مسؤولية التناقض الذي يحدث في وزارة التربية عبر 
جعل مادة املوس���يقى مادة اجبارية الزامية في حني ان هناك 

فتوى حترم بيع اآلالت املوسيقية او التعامل بها.
واعرب هايف  في تصريح ل� »األنباء«ان تصريح وزيرة 
التربية وزيرة التعليم العالي د.موضى احلمود تضليلي كونها 
حتاول ايهام الناس بأن مادة املوسيقى تدرس اختياريا واشار 

الى ان االمر قد يصل الى اس���تجواب سمو رئيس الوزراء اذا 
لم يتم الرجوع الى جعل مادة املوس���يقى اختيارية السيما 
اننا س���بق ان حذرنا أنه ال يجوز توزير شخصية في وزارة 

التربية حتمل فكرا غربيا.
وأش���ار هايف الى أنه سيقدم اقتراحا بقانون اللغاء مادة 
املوس���يقى من مناهج التربية اذا لم يتم الرجوع عن القرار 

وجعلها اختيارية.

جوهر يسأل عن رسوم »البالك بيري« براءة »دياحين الرابعة«
وحجز فرعيات »مطران الخامسة« 

لجلسة 22 الجاري للحكم

 مؤمن المصري
الجزائية األولى  الدائرة  قضت 
بمحكمة الجنايات أمس برئاس���ة 
المستش���ار عبد الناصر خريبط 
المستش���ارين أشرف  وعضوية 
السقا ومحمد غازي المطيري وأمانة 
سر هشام سماحة ببراءة المتهمين 
السبعة في فرعية »الدياحين« في 
الدائرة الرابعة على خلفية إجراء 
الترش���يح  تش���اوريات قبل بدء 
الرس���مي النتخابات مجلس األمة 

.2009
كم���ا حج���زت المحكمة دعوى 
فرعيات قبيلة »المطران« في الدائرة 
الخامسة المتهم فيها تسعة متهمين 
لجلسة 22 الجاري للحكم بعد أن 
استمعت لدفاع المتهمين الذين كانوا 
قد تنازلوا عن طلب استدعاء ضابط 

الواقعة في الجلسة الماضية.

وجه النائب د.حسن جوهر سؤاال لوزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير المواصالت 
د.محمد البصيري جاء فيه: يرجى تزويدي 

باآلتي:
أحدثت ش���ركة بالك بي���ري إنجازا غير 
مس���بوق في مجال ثورة االتصاالت أبهرت 
من خالله العالم، وكش���فت غزارة عالم نقل 
المعلومات وما يوفره من خدمات ومزايا في 
مجال االتصاالت ف���ي ظل تقدم هذه التقنية 
الجبارة، حيث انفردت هذه الشركة في تقديم 
خدمة مجانية لتبادل الرسائل الهاتفية النقالة 
بين مستخدمي منتجها الجديد عبر ما يعرف 
ب� »بالك بيري ماس���نجر« إذ تمنح الشركة 
هذه الخدمة لمس���تخدمي أجهزتها المتماثلة 
فيم���ا بينهم في عموم أرج���اء العالم، ولكن 
فوجئ مس���تخدمو أجه���زة البالك بيري في 
الكويت بقيام ش���ركات االتص���االت النقالة 
بفرض رسوم مالية اضافية على خدمة تبادل 
الرس���ائل بين مستخدمي هذه األجهزة حتى 
دون إبالغ عمالئها بذلك أو اإلعالن الصريح 
من خالل وسائل اإلعالم، وتم احتساب قيمة 

تلك الرس���ائل على فواتيرهم الشهرية، لذا 
يرجى تزويدي باآلتي:

أسماء شركات الهواتف النقالة الكويتية التي 
تقوم بفرض رسوم مالية على خدمة تبادل 
الرسائل القصيرة على عمالئها من مستخدمي 
 BBM �أجهزة البالك بيري من خالل خدمة ال
مع بيان أسباب فرض هذه الرسوم على الرغم 
من مجانيتها عالميا تبعا للمزايا التي تقدمها 

الشركة المنتجة لهذه األجهزة.
وبيان ما اذا كانت شركات االتصاالت النقالة 
قد استأذنت الشركة المنتجة ألجهزة البالك 
بيري في فرض رسوم اضافية على خدمتها 
المتميزة التي تقدم بالمجان لمستخدميها، مع 
تزويدي بنسخة من األذونات أو الموافقات 
التي تم الحصول عليها من الشركة المنتجة 

في هذا الشأن، إن وجدت.
واإلجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارة 
المواصالت في حال قيام ش���ركات الهواتف 
النقالة بمخالفة أي شروط أو تعطيل المزايا 
التي تمنحها شركة البالك بيري لمستخدمي 

أجهزتها في الكويت.


