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)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي ود.علي الريجاني خالل جولتهما في مجلس األمة أمس

صالح املال ود.سلوى اجلسار ود.علي العمير ود.حسن جوهر خالل اجتماع اللجنة

الخرافي: تفعيل دور اتحاد مجالس منظمة المؤتمر اإلسالمي
لمواكبة المتغيرات والدفاع عن قضايا اإلسالم والمسلمين

»التعليمية« تناقش تعديالت »المرئي والمسموع« 
بحضور رؤساء التحرير 21 فبراير  المقبل

الحريتي: اللجنة المشتركة أّجلت مناقشة 
كلفة »الخبرة« بناءً على طلب الحكومة

جواز عقد الجلسات بدون حضور الحكومة يتطلب تفسير المادة 116 دستورياً

ناقشت جلنة الش����ؤون التعليمية خطة مناقشة 
تعديالت قانوني املرئي واملسموع، واتفقت على دعوة 
رؤساء التحرير ومس����ؤولي احملطات الفضائية الى 
االجتماع الذي سيعقد في ال� 21 من الشهر املقبل من 
اجل االستماع الى وجهات نظرهم في هذا الشأن، على 
أمل ان حتال خالل هذه الفترة الى اللجنة التعديالت 
املقدمة من احلكومة، وبعد ذلك يتم االجتماع باحلكومة 
لدراس����ة التعديالت والقانون بشكل عام. وأوضحت 
رئيسة اللجنة النائبة د.سلوى اجلسار في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع ع����ن موضوع تعديالت 
»املرئي واملسموع« ان اللجنة حريصة على االطالع 
على تعديالت احلكوم����ة، خصوصا ان وزير االعالم 
اكد للجنة في دور االنعقاد السابق وجود العديد من 
التعديالت لدى احلكومة، مؤكدا اننا امام موضوع يحرك 
الرأي العام مطلوب منا كلجنة دراسته بشكل متكامل. 
وقالت اجلسار انه مت اعتماد 42 مقترحا برغبة وصلت 
بشأنها االعتمادات من قبل احلكومة باالضافة الى احالة 
عدد من املقترحات برغبة و9 مقترحات بقوانني مقدمة 
من النواب الى احلكومة ألخذ رأيها بشأنها، الفتة الى 

ان اللجنة تدارست ايضا عددا من املوضوعات التي مت 
تداولها في دور االنعقاد املاضي وهي قضايا تهم اللجنة 
بشكل كبير. وبينت انه مت االتفاق على إرسال رسالة 
ملطالبة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بتزويد اللجنة بتقرير بش����أن ما انتهت اليه 
التحقيقات بشأن تسريب االختبارات ورسالة كافية 
لتزويد اللجنة بالتقرير املتعلق باجلامعات املوقوفة 
والذي لم يصل الى اللجنة حتى اآلن. وذكرت ان بند 
الرسائل الواردة تضمن مناقشة العديد من الرسائل 
التي تضمنت التجاوزات في اجلامعة والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي »وأنا قمت بدراسة وفحص ملفات مت 
النظر فيها بتفويض من املجلسني السابقني على اساس 
ان تكون اللجنة التعليمية جهة حتقيق فيها ولم تنته 
من تقريرها بشأنها حتى اآلن«، مشيرة الى ان اللجنة 
توصلت خالل اجتماعها امس طلب التقرير الذي أعدته 
جلنة التحقيق املكلفة من قبل الوزارة للتحقيق في 
هذه التجاوزات، وكذلك التقرير املعد من قبل اللجنة 
املكلفة من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم التوصل الى 

كيفية التدخل في حسم جتاوزات اجلهتني.

أعلن رئيس اللجنة التش����ريعية النائب حسني 
احلريتي ان اللجنة املشتركة بني اللجنتني التشريعية 
واملالية وافقت على طلب وزارة املالية تأجيل مناقشة 
الكلفة املالية لقان����ون تنظيم اخلبرة حتى االثنني 
املقبل، موضح����ا ان الوزارة طلبت هذه املهلة حتى 

تعد تقريرا حول »الكلفة«.
من جانب آخر أكد احلريتي ان حسم اجلدل حول 
مسألة وجوب حضور احلكومة جللسات مجلس األمة 

لضمان صحة انعقادها يتطلب تقدمي طلب تفسير 
املادة 116 من الدستور التي تتحدث عن متثيل احلكومة 

في اجللسات برئيسها أو أحد اعضائها.
واضاف اعتق����د أن أي قانون يق����دم ينبغي أال 
يتعارض مع نص دس����توري، األم����ر الذي يتطلب 
التقدم بطلب لتفسير املادة 116 حتى يتضح لنا ما 
إذا كان حضور الوزراء للجلسات وجوبيا أم ال من 

أجل صحة انعقاد اجللسات.

أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي أهمية تفعيل دور احتاد 
مجالس ال����دول األعضاء مبنظمة 
املؤمتر اإلسالمي ليكون أكثر قدرة 
على مواكبة املتغيرات واملستجدات 
الدولية والقيام بدوره في الدفاع عن 
قضايا اإلسالم واملسلمني، مشيرا 
الى ان التعديالت اخلاصة على نظام 
االحتاد األساسي والتي تقدمت بها 
اللجنة اخلاصة  الكويت وأقرتها 
بإص����الح االحتاد ف����ي اجتماعها 
بالعاصمة املصرية القاهرة الشهر 
املاضي ستس����هم بشكل كبير في 

حتقيق هذه الفاعلية.
وأضاف اخلرافي في تصريح 
له مبناسبة مغادرته البالد اليوم 
متوجها الى العاصمة األوغندية 
كمباال على رأس وفد الش���عبة 
البرملانية مبجلس األمة للمشاركة 
في الدورة الثانية عشرة ملجلس 
احتاد مجال���س الدول األعضاء 
مبنظمة املؤمتر اإلسالمي والدورة 
السادسة ملؤمتر االحتاد، وكذلك 
خ���الل الفت���رة م���ن 27 الى 31 
اجلاري، انه م���ن املقرر ان يتم 
إقرار التعديالت بش���كل نهائي 
خالل املؤمتر، مشيرا الى ان أهم 
هذه التعديالت توحيد األنشطة 
بني املؤمت���ر واالحتاد مبا يتيح 

فاعلية أكبر لعمل االحتاد.
هذا ويضم الوفد في عضويته 
وكيل الش����عبة البرملانية النائب 
اللجنة  مبارك اخلرينج وأعضاء 
التنفيذية للشعبة النواب عسكر 
العنزي وعلي الدقباسي وصالح 
عاش����ور ود.عل����ي العمير وغامن 
اللميع واألمني العام ملجلس األمة 

عالم الكندري.
ويتضمن جدول اعمال الدورة 
ال� 12 الحتاد مجالس الدول االعضاء 
في منظمة املؤمتر االسالمي التي 
تعقد يوم����ي اخلميس واجلمعة 
املقبلني جلسة افتتاحية تبدأ بكلمة 
لرئيس مجلس الشورى االيراني 
ورئيس الدورة ال� 12 للمجلس علي 
الريجاني، ومن ثم مناقشة تقرير 

امني عام مجل����س احتاد مجالس 
الدول االعضاء في املنظمة د.محمود 
اورل قليج )تركي اجلنسية( اضافة 
الى دراسة واعتماد تقريري اللجنة 
التنفيذي����ة الجتماعيه����ا احلادي 
والعش����رين والثاني والعشرين 

وملحقاتهما.
العمل  وستتم خالل جلس����ة 
االولى للدورة ال� 12 مناقشة ورقة 
عمل حول »حل املشاكل االقتصادية 
للعالم االسالمي« ومناقشة ورقة 
عمل اخ����رى حول »اهمية النظام 
املصرفي االسالمي في عصر االزمات 

املالية العاملية«.
وفي جلسة العمل الثانية للدورة 
سيتم اعتماد وثيقتني ماليتني االولى 
تقرير جلنة الرقابة املالية بشأن 
احلسابات اخلتامية للسنة املالية 
2009 والثانية امليزانية املقترحة 

للسنة املالية 2010.
اما ج����دول اعمال الدورة ال� 6 
ملؤمتر احتاد مجالس الدول االعضاء 
في منظمة املؤمتر االسالمي الذي 
سيبدأ اعماله صباح يوم السبت 
املقبل ويستمر ملدة يومني فيتضمن 
عقد جلس����ة افتتاحية ثم جلسة 
العمل االولى يجري فيها انتخاب 

البرملاني بني مجلس األمة الكويتي 
الش����ورى االيراني من  ومجلس 
ش����أنه ان يسهم في دعم وتعزيز 
هذه العالقات وفي هذا الصدد قام 
بتوجيه دعوة لرئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي لزيارة اجلمهورية 

االسالمية االيرانية.
من جانبه، اشاد الرئيس اخلرافي 
بتميز العالقات التي تربط الكويت 
باجلمهورية االسالمية االيرانية، 
مؤكدا حرص الكويت على تنمية 
هذه العالقات على جميع األصعدة 
خاصة في وجود العديد من القضايا 
التي تتطابق فيها وجهات النظر 
بني البلدين، مؤك����دا ان التعاون 
على املس����توى البرملاني سيعزز 
من العالقات الثنائية بني البلدين 
الكرمية من  الدعوة  معلنا قبوله 

نظيره االيراني.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس 
الروم����ي ووكيل  االمة عب����داهلل 
البرملانية ورئيس بعثة  الشعبة 
الش����رف النائب مبارك اخلرينج 
ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
النائ����ب مرزوق الغ����امن وكل من 
الن����واب علي الراش����د وحس����ني 
العنجري  احلريتي وعبدالرحمن 

اعضاء املكتب وهم نائبا الرئيس 
)عربي وآسيوي( واملقرر، اضافة 
ال����ى اجتم����اع جلن����ة الصياغة 
برئاس����ة مقرر املؤمتر ومشاركة 
مقرري اللجان املتخصصة الدائمة 

الثالث.
وستتم في جلسة العمل الثانية 
للدورة ال� 6 مناقش����ة الوضع في 
قط����اع غزة اضافة الى ترش����يح 
اعضاء مجل����س االحتاد واعضاء 
اللجنة التنفيذية واعضاء اللجان 
الدائم����ة وانتخاب  املتخصص����ة 
رئيس الدورة ال� 7 ملؤمتر احتاد 
مجالس الدول االعضاء في منظمة 
املؤمتر االسالمي وحتديد موعدها 

ومكانها.
من جانب آخر، استقبل اخلرافي 
ف����ي مكتبه صب����اح امس رئيس 
مجلس الش����ورى في اجلمهورية 
االسالمية االيرانية د.علي الريجاني 

والوفد املرافق له.
اللقاء  وأكد الريجاني خ����الل 
تطلع بالده إلقامة عالقات متميزة 
الكوي����ت في مختلف  وقوية مع 
املجاالت، منوه����ا بتاريخ عراقة 
العالقات التي تربط بني البلدين، 
مشيرا الى ان التعاون في املجال 

وعدنان املطوع واألمني العام ملجلس 
االمة عالم الكندري وسفيرنا لدى 
جمهورية ايران االسالمية مجدي 
الظفيري وسفير جمهورية ايران 
االس����المية ل����دى الكوي����ت علي 

جنتي.
وفي ختام اللقاء مت تبادل الهدايا 
التذكارية وق����ام رئيس املجلس 
باصطحاب الوفد الضيف في جولة 

مببنى مجلس األمة.
من جانب آخر اقام رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي مأدبة غداء على 
شرف الوفد الضيف، حضر املأدبة 
نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل 
الرومي ووكيل الشعبة البرملانية 
ورئيس بعثة الشرف النائب مبارك 
اخلرينج ورئيس جلنة الشؤون 
اخلارجي����ة النائب مرزوق الغامن 
وكل من النواب علي الراشد وسيد 
عدنان عبدالصمد وحسني احلريتي 
واألمني الع����ام ملجلس االمة عالم 
الكندري وسفيرنا لدى جمهورية 
الظفيري  ايران االسالمية مجدي 
وسفير جمهورية ايران االسالمية 
لدى الكوي����ت علي جنتي، وكبار 
املسؤولني باألمانة العامة ملجلس 

األمة.

يغادر اليوم إلى أوغندا لحضور اجتماع الدورة الـ 12 لمجلس االتحاد


