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5 حمل النائ����ب د.وليد الطبطبائي وزي����رة التربية د.موضي 
احلمود مس����ؤولية اقامة حفل تكرمي موظفي بلدية اجلهراء في 
مدرسة مرمي بنت طارق املتوسطة بنات.وقال د.الطبطبائي، في 
تصريح للصحافيني: ان اقامة حفل حضره وزير االشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية في مدرسة للبنات، واثناء اليوم الدراسي، 
امر مستغرب، ويدعو الى الدهشة، وال ريب انها مخالفة جسيمة 
ارتكب����ت. وذكر د.الطبطبائي ان االمر لن يترك دون محاس����بة، 

والبد ان تكون وزارة التربية حازمة جتاه من يس����تغل املدارس 
في اقامة حف����ات، كما ذكرت آنفا، ونحم����ل الوزيرة د.احلمود 
الس����ماح باقامة مثل هذه احلفات سواء كانت حكومية او غير 
حكومي����ة. ودعا د.الطبطبائي الوزي����رة الى تقدمي بيان توضح 
فيه مابسات املوضوع، على ان يتضمن البيان اسم اجلهة التي 
وافقت على اقامة هذا احلفل في مدرس����ة للبنات، علما ان احلفل 

حضره مئات الرجال.

الطبطبائي ُيحّمل الحمود مسؤولية إقامة حفل للبلدية بمدرسة للبنات

لجنة التحقيق في محطة مشرف زارت الموقع وتصوغ تقريرها اإلثنين المقبل

الراشد يطالب »الداخلية« بمنح مهلة  ستة أشهر
 أو  سنة لمزدوجي الجنسية لتسوية أوضاعهم

أبورمية يستغرب قرار وزيرة التربية تخصيص 50 مقعدًا فقط 
للدارسين على نفقتهم في الجامعات العربية واألجنبية

أعلن رئيس لجنة التحقيق 
البرلمانية في كارثة مش���رف 
النائب علي الراشد أن اللجنة 
ش���ارفت على انج���از مهمتها 
المكلفة بها م���ن قبل مجلس 
األمة، مش���يرا الى ان اللجنة 
المقبل  س���تجتمع االثني���ن 
لصياغة تقريرها النهائي، وقد 
تعقد اجتماعا آخر للتصويت 

عليه ورفعه إلى المجلس.
وأوضح الراشد أن أعضاء 
اللجنة كافة انتقلوا امس الى 
موقع محطة مش���رف، وكان 

في استقبالهم وزير االشغال 
د.فاض���ل صفر، ومهندس���و 
ال���وزارة وتم خ���ال الزيارة 
المحطة،  الميدانية معاين���ة 
التحقيقات  ومطابقة نتائ���ج 

التي أجرتها اللجنة.
 وأشار الى ان األعضاء عاينوا 
االجهزة التالفة والبوابة التي 
قيل إنه لم يت�م اغاقها، وكان�ت 

اح��د اسب��اب الكارثة.

ازدواجية الجنسية

م���ن جان���ب آخ���ر، طالب 

الراشد وزارة الداخلية بتحديد 
مهلة تتراوح بين ستة اشهر 
وسنة امام مزدوجي الجنسية 
لتسوية اوضاعهم قبل تطبيق 
القانون عليهم، مؤكدا ان على 
هذه الش���ريحة االختيار بين 
الجنسية الكويتية او الجنسية 
الثاني���ة ألن القان���ون يحظر 

ازدواج الجنسية.
ه���ذه  ان  الراش���د  ورأى 
»القضية« انتش���رت بش���كل 
كبير في الس���نوات االخيرة، 
وتتحمل الحكومات المتعاقبة 

المس���ؤولية ع�����ن جزء من 
التمادي الذي ساهم في ازدياد 
مزدوجي الجنسية، مؤكدا ان 
الحكومة لم تك��ن ج��ادة ف��ي 
المح��اس���ب��ة، ما س���اهم في 

تم��ادي البع��ض.
النواب سيقفون  ان  وبين 
مع وزير الداخلي���ة اذا ما تم 
تطبي���ق القان���ون، مؤكدا ان 
اي وزي���ر آخر يطبق القانون 
فسيجد دعما نيابيا ألن احدا 
ال يقبل بمحاسبة وزير يطبق 

القانون.

استغرب النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
من تخبط وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي بالق���رارات وخصوصا قرارها 
األخير بتحديد عدد خمسني مقعدا في 
كل جامعة أو كلية معترف بها بالدول 
الكويتيني  العربية واألجنبية للطلبة 
الراغبني بالدراسة على نفقتهم اخلاصة، 
مضيفا ان مسلسل التضييق على الطلبة 
الكويتيني الدارسني باخلارج بدأ بالغاء 
االعتراف بعدد من اجلامعات اخلاصة 
واعتقدنا في بداية األمر ان هذا االلغاء 
التحصيل  يصب في صالح حتس���ني 
العلمي ورفع مستوى الطلبة الكويتيني 
التعليم���ي ولكن بقرار وزيرة التربية 
ووزيرة التعلي���م العالي األخير ثبت 

لنا غير ذلك.
وقال أبورمية ان وزيرة التربية ووزيرة 

التعلي����م العالي تدفع 
باجت����اه تقويض عدد 
الكويتيني  اجلامعيني 
وهذا على عكس املهمة 
املكلفة به����ا كوزيرة 
للتربي����ة والتعلي����م 
العال����ي والتي يجب 
ان تعمل على تسهيل 
والبح����ث  الدراس����ة 
العلم����ي للمواطن����ني 
ان  الراغب����ني بذلك ال 
املواد 13 و14  تتجاوز 
و29 و40 من الدستور 
والتي تنص جميعها 

على دعم الدولة للراغبني في التعليم من 
الكويتيني وتسهيل املهمة لهم ومساواتهم 

لدى القانون باحلقوق والواجبات.

أبورمية  وأض����اف 
ان الطلب����ة الكويتيني 
الدارس����ني باخل����ارج 
يتعرضون حلرب غير 
معلنة من املسؤولني 
ف����ي وزارة التعلي����م 
العالي عبر الش����روط 
التعجيزية التي يضعها 
الى  هؤالء املسؤولون 
ان وص����ل األمر ملنع 
الكويتيني من  الطلبة 
إكمال تعليمهم اجلامعي 
في اجلامعات املعترف 
بها في وزارة التعليم 
العالي الكويتي.وق����ال أبورمية ان هذه 
القرارات املجحفة بحق الطلبة الكويتيني 
تهدف الى جعل الدراسة اجلامعية حكرا 

على أبناء املتنفذين وتعزيز مبدأ الواسطة 
في التعليم فمن ل����ه نفوذ يدخل ضمن 
األعداد املقررة باملقاعد اجلامعية ومن ليس 
له نفوذ يحرم من إكمال تعليمه اجلامعي، 
وبه����ذه الطريقة جتعل الكويت طبقتني 
احداهما مؤهلة بأعلى الشهادات واألخرى 
تخدم هذه الطبقة بسبب عدم حصولها 
على الدرجة اجلامعية ألن وزيرة التربية 

لم تسمح لهم بإكمال دراستهم.
وحذر أبورمية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي من املضي قدما في قرارها هذا، 
مضيفا لن نسمح لوزيرة التربية والتعليم 
العالي بتقسيم الكويت الى طبقات وعليها 
ان تلتزم بالسياسة العامة للباد بخصوص 
التعليم ال ان تتبع أجندات خاصة يدفعها 
نحوه����ا أصحاب الدم����اء الزرقاء وبعض 

املتنفذين.

قدم التعازي بوفاة الشيخ أحمد بن زايد

الخرافي: إدراج االنتهاكات اإلسرائيلية ضد
 المقدسات اإلسالمية في البيان الختامي للبرلمان الدولي

أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أهمية 
الدور الذي تقوم به البرملانات في حتقيق التوافق 
السياسي والقيادة احلكيمة على املستوى العاملي، 
مشيدا بالنتائج املتحققة من اجتماع االحتاد البرملاني 
الدولي ال� 122 الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة 
التايلندية )بانكوك(. وأضاف اخلرافي في تصريح له 
لدى عودته الى الباد على رأس وفد الشعبة البرملانية 
املشارك في اجتماع االحتاد، ان االجتماع عقد حتت 
عنوان »البرملان في قلب املصاحلة السياسية واحلكم 
الرشيد« حيث تناولت جلنة السلم واألمن الدوليني 
في اجتماعها موضوع الصراع العاملي ضد اجلرمية 
املنظمة ومن ضمنها االرهاب واالجتار باملخدرات، كما 
تناولت جلنة التنمية والتمويل والتجارة موضوع 
تطوير تعاون دول اجلنوب فيما بينها وتعاونها مع 
دول الشمال، وتناولت جلنة الدميوقراطية وحقوق 
اإلنسان موضوع »مش���اركة الشباب في العملية 
الدميوقراطية«.وبنينّ اخلرافي ان وفد الشعبة شارك 
بأوراق عمل في كل من اجتماعات جلان االحتاد كما 
شارك في االجتماعات التنسيقية التي عقدتها على 
هامش االجتماع كل من املجموعة العربية ومجموعة 
الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسامي وجمعية 
برملانات آس���يا، إضافة الى االجتماع التنس���يقي 

التقليدي الذي عقد بني رؤساء املجالس البرملانية 
في دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

وبني اخلرافي ان املجموعة العربية واإلسامية في 
االحتاد قد تقدمتا باقتراح إدراج موضوع االنتهاكات 
اإلسرائيلية للمقدسات اإلسامية ومحاولتها ضم 
احلرم االبراهيمي ومسجد بال بن رباح الى التراث 
اليهودي كبند طارئ على جدول أعمال االحتاد اال 
انه لألس���ف لم يحظ باألغلبية املطلوبة إلدراجه 
كبند طارئ، مشيرا الى انه تقرر إحالته الى جلنة 
خاصة حلصوله على النسبة الكافية ليدرج ضمن 
البيان اخلتامي لاحتاد. وأعرب اخلرافي عن فخره 
بحصول النائبة د.روال دشتي على عضوية اللجنة 
التنسيقية للنساء البرملانيات في االحتاد البرملاني 
الدولي، معتبرا ذلك دليا على املكانة الرفيعة التي 
وصلت اليها املرأة الكويتية واجنازا جديدا يضاف 

الى اجنازاتها.
من جانب اخر ق���دم الرئيس اخلرافي التعازي 
بوفاة الشيخ احمد بن زايد آل نهيان وذلك بتوقفه 
في عاصمة االمارات العربية املتحدة ابوظبي بعد 
مش���اركته على رأس وفد الش���عبة البرملانية في 
اجتماع االحتاد البرملاني الدولي ال� 122 في مملكة 

تايلند.

الرئيس جاسم اخلرافي وفي استقباله عبداهلل الرومي ود. محمد البصيري 

علي الراشد

د.فيصل المسلم

»التنمية واإلصالح« تطالب الهارون بوقف ارتفاع أسعار الحديد

دعت النواب لحضور اجتماع »التعليمية« لمناقشة قضايا أثيرت بحضور الحمود

الجسار لـ »األنباء«: نرفض المساس بكرامات الناس
 ونؤكد على  الدور الرقابي للنائب

المويزري يسأل  صفر عن مناقصة تطوير طريق الجهراء
وجه النائب شعيب املويزري 
سؤاال لوزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير االش����غال د.فاضل صفر 
جاء فيه: اوردت احدى الصحف 
الكويتية بتاري����خ 2010/1/19 ان 
جلنة املناقصات املركزية وافقت 
على ارساء مشروع تطوير طريق 
اجله����راء على احدى الش����ركات 
العربية بتكلفة اجمالية تبلغ 268 

مليون دينار على ان تستغرق فترة 
تنفيذ املشروع خمس سنوات. 

وتساءل املويزري: ما القواعد 
والضواب����ط املوضوعة لضمان 
التنفيذ واالجناز للمشروع املذكور 
في املواعي����د املخطط لها وطبقا 
لقواعد تضمن جودة وس����امة 
التنفيذ؟، وما االس����س واملعايير 
الت����ي وضعتها وزارة االش����غال 

العام����ة للمفاضلة بني املناقصني 
الذين تقدموا بعطاءات للمناقصة 
املذكورة؟، وهل متت الترسية على 
صاحب العطاء االقل سعرا؟، هل 
مت وضع قواعد وضوابط جديدة 
املقدمة  العطاءات  للمفاضلة بني 
وذلك وفق����ا للمعايي����ر العاملية 
جلودة شبكات الطرق وكثافات 
املرور وقواعد حتليل اجلس����ور 

والتقاطعات؟، وما تفاصيل االعمال 
املطلوب تنفيذها، وما الش����روط 
التفصيلية للمش����روع؟، ما رأي 
وزارة االشغال في مدى تناسب 
القيمة التي مت االرساء بها والبالغة 
268 مليون دينار كويتي واالعمال 
املطلوب تنفيذها؟، وما تفاصيل 
وقيمة العطاءات االخرى املقدمة 

والتي لم تتم الترسية عليها.

 موسى أبوطفرة
أعلنت رئيس����ة اللجنة التعليمية البرملانية في 
مجلس األمة النائبة د.س����لوى اجلسار ان اللجنة 
ستبحث األسبوع املقبل عددا من القضايا التعليمية 
حيث وجهت دعوة لوزيرة التربية والتعليم العالي 

د.موضي احلمود حلضور االجتماع.
وقالت د.اجلس����ار في تصريح ل����� »األنباء« ان 
الدعوة وجهت كذلك ملدي����ر جامعة الكويت ومدير 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لبحث ما أثير من 
مواضيع متعلقة بالقطاعني موضحة انها تدعو جميع 
األعض����اء في املجلس ممن يهتم����ون بهذه القضايا 
حلض����ور االجتماع لبحث هذه األمور، وكذلك أمور 

أخرى متعلقة بالشأن التربوي.
وفي الس����ياق ذاته رفضت د.اجلس����ار املساس 

، مؤكدة حق  بكرامات الناس وتوجيه االتهامات دون دليل واضح وبنينّ
النائب في إبداء رأيه واإلدالء بأي استفس����ارات يراها، رافضة بالوقت 

ذاته االتهامات جزافا ما يؤدي الى املساس بكرامات الناس.
وحتفظت د.اجلس����ار على اس����تخدام أي نائب أي ألفاظ قد تلحق 

اإلساءة باألشخاص خاصة انهم ال يستطيعون الرد، 
الفتة الى ان د.حسن جوهر أثار عددا من املعلومات 
حول شهادات علمية ملس����ؤولني داعية النائب الى 
طرح هذه املعلومات داخل اللجان البرملانية إن كان 

متأكدا من املعلومات التي لديه.
وقالت د.اجلسار ان لديها حتفظات حول عدد من 
التجاوزات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولكن 
هذا ال يعني ان أتعرض باملس����اس ألشخاص داخل 
الهيئة وان يلحق بهم ضرر أدبي وال يعني كذلك ان 
يتم إعفاء أي شخص مقصر من مسؤولياته ولكن 
هناك قنوات وأطرا للمحاسبة بعيدة كل البعد عن 

التعرض لألشخاص والتلفظ مبا يكرهون«.
وأكدت د.اجلسار ان اللجنة التعليمية لن تتراجع 
في مس����اءلة أو محاس����بة أي مقص����ر ضمن األطر 
الدس����تورية املتاحة بعيدا عن التجريح واملساس باالشخاص تستند 
في ذلك الى معلومات واضحة وصريحة في اإلدانة مشددة على ان نائب 
األمة له احلق في الرقابة واملس����اءلة ولكن بعيدا عن اإلساءة وإحلاق 

أي ضرر بكرامات الناس.

طالب الناطق الرسمي لكتلة التنمية واالصاح 
النائب د.فيصل المس���لم وزير التجارة احمد 
الهارون بسرعة التدخل وااليعاز للجهات المعنية 
في وزارته بوقف ارتفاع أس���عار الحديد التي 

يشهدها السوق الكويتي حاليا.
وقالت كتلة التنمية واالصاح في تصريح 

صحافي:
 ان وزارة التجارة مطالبة بمراقبة ومتابعة 
االرتفاع غير المبرر ألسعار السلع سواء كانت 
للس���لع الغذائية أو المتعلقة بم���واد البناء، 
وخاصة ان بعض المواطنين يشتكون حاليا 
من ارتفاع اسعار الحديد التي بدأت باالرتفاع 
تدريجي���ا من دون أي مراقب���ة أو متابعة من 

الجهات الحكومية.
 وهذا االرتفاع سيكون له آثار سلبية على 
المواط���ن المرهق بالدي���ون والقروض، وهذا 
االرتفاع ايضا س���يؤدي ال���ى توقف اصحاب 
القروض االسكانية عن البناء بسبب عدم كفاية 

الحديد المدعوم للقسائم االسكانية.
ورأت الكتلة ان التاعب في االسعار يجب 
ان يتوقف، ويكون هناك وقفة حازمة لوزارة 
التجارة تجاه احتكار بعض الش���ركات للسلع 

الضرورية للمواطن.
 وأكدت الكتلة متابعتها لقضية ارتفاع االسعار 
مع المسؤولين في وزارة التجارة وضرورة عدم 

االضرار بكاهل المواطن.

د.سلوى اجلسار

 د.ضيف اهلل أبورمية 

)متين غوزال(


