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الخرافي استقبل  رئيس 
الجمعية العامة لألمم المتحدة

بعث ببرقية تعزية ومواساة الى رئيس مجلس النواب الپولندي
الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله د.علي التريكي

استقبل رئيس مجلس األمة مبكتبه صباح 
امس رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة د.علي 

التريكي.
قدم اخلرافي في بداية اللق���اء التهنئة الى 
التريكي مبناسبة حصوله على منصب رئيس 
اجلمعية العامة لدى األمم املتحدة، مشيدا بالدور 
الذي تقوم به في خدمة القضايا العاملية بشكل 
عام والعربية بش���كل خاص وسعيها الدؤوب 
إليجاد حلول س���لمية وعادلة لهذه القضايا، 
مطالبا في هذا الصدد األمم املتحدة ببذل املزيد 
من اجلهود حلل القضية الفلسطينية والعمل 
على إنصاف الشعب الفلسطيني بتحقيق مطالبه 

العادلة.
كما اس���تقبل اخلرافي س���فيرة جمهورية 
جورجيا ايكاترين مايرين���غ، مت خالل اللقاء 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

وسبل تعزيزها.
واستقبل اخلرافي كال من سفير اجلمهورية 
التونس���ية مصطفى باهية وسفير جمهورية 
البرازيل روبرتو عبداهلل، وذلك مبناسبة توليهما 

مهام منصبيهما.
وبعث الرئي���س اخلراف���ي ببرقية تعزية 
ومواساة الى رئيس مجلس النواب برونيسالو 
كوموروسكي اثر حادث حتطم طائرة الركاب 
املدني���ة والتي راح ضحيته���ا فخامة الرئيس 

الپولندي ليخ كانشيسكي.
وقال اخلرافي في برقيت���ه: تابعت بعميق 
احلزن ومزيد األسى مأساة حادث حتطم طائرة 
الركاب املدنية التابعة للخطوط اجلوية الپولندية 

فوق مطار سموليسك غرب روسيا حيث كانت 
تقل فخامة الرئيس الپولندي ليخ كانشيسكي 
وزوجته وعددا من النواب وكبار املسؤولني في 
الدولة مما خلف وراء هذا احلادث األليم فاجعة 
إنسانية فادحة األمر الذي أهاج مشاعر احلسرة 
في نفوس���نا جميعا، واني اذ اعرب لسعادتكم 
باسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس األمة 
الكويتي خالص العزاء في هذا اخلطب اجللل، 
لنتق���دم إليكم بخالص العزاء واملواس���اة الى 
مجلسكم املوقر وألسرة الفقيد فخامة الرئيس 
وزوجته ولشعب پولندا الصديق والى جميع 

اسر الضحايا.
كما بعث اخلرافي ببرقية مماثلة الى رئيس 
مجلس الشيوخ في جمهورية پولندا بوغدان 

بروسوايز.
كما بعث رئيس مجموعة الصداقة البرملانية 
الكويتية الپولندية النائب د.يوس���ف الزلزلة 
ببرقية جاء فيها: سعادة األخ الفاضل السيناتور 
ستانيسواف كوغوت رئيس مجموعة الصداقة 
البرملانية الپولندي���ة � الكويتية. حتية طيبة 
وبعد، لقد تلقيت ببالغ األسى نبأ وفاة الرئيس 
الپولندي ليخ كانشيسكي وزوجته ومرافقيه 
من املسؤولني احلكوميني والبرملانيني في حادث 
حتط���م طائرته، فباس���مي ونيابة عن اعضاء 
مجموعة الصداقة البرملانية الكويتية � الپولندية 
ال يسعنا إال ان نشاطركم مشاعر احلزن ونتقدم 
الپولندي الصديق بخالص  إليكم وللش���عب 

العزاء واملواساة.
مع أصدق مشاعر الود وخالص التحية.

سأل عن دور األمانة العامة وعدد االجتماعات المنعقدة

استفسر عن القصور في اإلمكانيات الفنية واإلشرافية لدى الوزارة

العبدالهادي يطلب تزويده بالتشكيل الحالي للمجلس األعلى 
للتعليم ويسأل الحمود: هل قدم أبحاثًا لتطوير التعليم؟

مخلد يسأل عن المشاريع المحالة من »األشغال«
 للجهات صاحبة االختصاص وإجراءات تنفيذها

وجه النائب ناجي العبدالهادي 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: مت تشكيل املجلس األعلى 
للتعليم باملرسوم األميري رقم 
4 بتاريخ 1987/8/15 تأكيدا من 
الدولة وحرصا منها على مسايرة 
التقدم بالتعليم النوعي في البالد 
وإسناد تطوره ومتابعة تقدمه 
بالتوافق مع اإلس����تراتيجيات 
العاملي����ة ومناهجها في النظم 
التعليمية املعاصرة وتوظيفها 
خلدمة املجتم����ع واالرتقاء به 
ووصله بحضارته اإلس����المية 
الوفاء باحتياجات  الى  إضافة 
البالد من املتخصصني والفنيني 
في مختل����ف املجاالت ومراعاة 

اخلطط التنموي����ة للدولة من 
خالل اإلس����هام الفاعل في رقي 
الفك����ر وتنمية القي����م وتقدمي 
العلوم ووضع األسس الكفيلة 
باالستفادة منها في حل مشكالت 

املجتمع وقضايا التنمية.
وتفعيال لدور املجلس األعلى 
للتعليم، أسند رئاسة املجلس 
الى وزير التربية ووزير التعليم 
ف����ي عضويته  العال����ي وضم 
اخلبراء واملتخصصني من ذوي 

الكفاءة العالية في البالد.
وعلى الرغم من مرور أكثر 
من 20 عاما على إنشاء املجلس 
األعل����ى للتعليم إال ان نتائجه 
وفاعليته املنش����ودة أظهر مبا 
يعيق من ان يق����وم في مجال 

وجه النائب مخلد العازمي سؤاال لوزير األشغال العامة ووزير شؤون 
البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: اسند املرسوم بتاريخ 1979/1/7 في شأن 
وزارة االشغال العامة قيام الوزارة على تصميم وتنفيذ وصيانة املشاريع 
االنشائية، وتصميم وتنفيذ وصيانة املباني العامة )احلكومية( كاملدارس 
واملستش���فيات ومقار الوزارات والهيئات واملؤسس���ات العامة واملرافق 
األساسية بالبالد. وعلى الرغم من هذا االختصاص األصيل لوزارة األشغال 
ظهرت خالل اآلونة األخيرة العديد من اإلجراءات التي تهدف الى نقل العديد 
من اختصاص الوزارة ال���ى وزارات اخرى، وأعقبها مطالبات العديد من 
اجلهات ان تتولى تنفيذ مشاريعها مبعرفتها مباشرة، ومن بني هذه اجلهات 
مشاريع جامعة الكويت والعديد من مدارس وزارة التربية املندرجة ضمن 
مش���اريع املؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأخيرا ما تناولته الصحف 
من طلب وزارة التربية حتويل املشاريع االنشائية اخلاصة، الوزارة لدى 
وزارة األش���غال العامة الى وزارة التربية مبا فيها تلك التي تزيد قيمتها 
ع���ن 5 ماليني دينار. وملا كان متابعة هذه االجراءات تفيد توافر اخلبرات 
الفنية والهندسية واالشرافية لدى اجلهات الطالبة مبا ميكنها من تنفيذ 
املشاريع وميثل في ذات الوقت كلفة زائدة على املال العام وتقليصا ملهام 

قطاعات وزارة األش���غال العام، ونتيجة لهذه االج���راءات يرجى افادتي 
بالتالي: ما اجلهات التي متت املوافقة على طلبها احالة املشاريع اخلاصة 
بها املدرجة ضمن وزارة االشغال العامة اليها؟ مع بيان تفصيلي لتاريخ 
الطلب وأس���بابه وماهية املشروع وتكاليفه والسند القانوني للقرار مع 
نس���خة منه؟ وما اإلجراءات التي متت لدى اجلهات احملال اليها املشروع 

في تنفيذه؟ وهل ترتب على ذلك تعجيل التنفيذ أم تأخيره؟
وهل تأخرت وزارة االشغال العامة في تنفيذ مشاريع اجلهات الطالبة 
نقل املش���اريع اليها؟ وما مدة التأخير وأسبابها واالجراءات التي اتخذت 
لعدم تكرارها؟ وهل أجريت دراسات حول اسباب عزوف الوزارات عن طلب 
وزارة االشغال تنفيذ مشاريعها؟ وهل هناك قصور في توافر االمكانيات 
الفنية واملالية واالش���رافية لدى وزارة االشغال في تنفيذ عقد مشاريع 

اجلهات احلكومية أدى الى مطالبة الوزارات بنقل املشاريع اليها؟
وه���ل يتوافر لدى اجلهات طالبة نقل املش���اريع اليها الكوادر الفنية 
والهندسية واملالية الالزمة للتعاقد وتنفيذ املشاريع وتكاليفها وصيانتها؟ 
اذا كان���ت االجابة بالنف���ي يرجى االفادة عن االج���راءات التي تبرر قيام 

الوزارات بهذا االجراء.

ودراس����ات منه متثل إس����هاما 
في تطوي����ر املناهج التعليمية 
والدور املنش����ود منه في بناء 
املجتمع الكويت����ي، األمر الذي 
يدعو الى التساؤل عن أسباب 
عدم وفاء املجلس األعلى للتعليم 

باختصاصاته حتى اآلن.
لذلك، يرجى إفادتي بالتالي: ما 
التشكيل احلالي للمجلس األعلى 
للتعلي����م وتاريخ صدور قرار 
تشكيله؟ وما عدد االجتماعات 
التي عقدت منذ تشكيله األخير 
حت����ى اآلن؟ وم����ا الدراس����ات 
التي  التوصيات  او  والقرارات 
ص����درت عن املجل����س ومتثل 
إس����هاما في تطوي����ر العملية 
التعليمية والتنمية وذلك خالل 

الس����نوات ال� 3 السابقة؟ وهل 
قدم املجلس األعل����ى للتعليم 
دراس����ات وأبحاثا متخصصة 
لتطوير العملية التعليمية؟ اذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
بيانها مع تفاصيل إسهامها في 
تطوير العملية التعليمية. وهل 
مت تشكيل األمانة العامة حسبما 
جاء باملرس����وم رقم 99 لسنة 
1988؟ ومن أعضاؤها وتاريخ 
تسلم أعمالهم والسيرة الذاتية 
لكل منهم؟ وما الدور الذي قامت 
وتقوم به األمانة العامة � في حال 
إكمال تش����كيلها � وحتى اآلن؟ 
وعلى ان تكون اإلجابة مشفوعة 
بكل ما يتطلبه البيان من أوراق 

أو مستندات الزمة له.

تخصصه ومن ثم لوحظ عليه 
عدم انتظامه في اجتماعاته او 
او رفع تقارير  تفعيل قراراته 

م.ناجي العبدالهادي

مخلد العازمي

أقامها النائب السابق عبداهلل عكاش بديوانه بالتعاون مع مركز »أبعاد« للدراسات والتدريب

ندوة »حقوق اإلنسان في الكويت« لتفعيل االلتزام باالتفاقيات

د.وليد الطبطبائي وعبداهلل عكاش ود. فهد اخلنه خالل الندوة

حسين البرقيان
بالتعاون مع مركز »أبعاد« 
اق���ام  للدراس���ات والتدري���ب 
السابق عبداهلل عكاش  النائب 
بديوان���ه مس���اء أول من امس 
ن���دوة جماهيرية حتت عنوان 
الكويت  »حقوق االنس���ان في 
ب���ني القانون وموقف املنظمات 
الدولية«، استضاف خاللها كال 
من النائ���ب د.وليد الطبطبائي 
والنائب الس���ابق د.فهد اخلنة 

ود.غامن النجار.
في البداية اكد النائب السابق 
عبداهلل عكاش ان قضية حقوق 
االنسان من القضايا املهمة التي 
يجب ان تهت���م بها املجتمعات، 
مش���يرا الى ان االسالم حرص 
على التأكيد على حقوق االنسان، 
وجاء املجتمع الدولي ليؤكد على 

بكل ما يتعلق بكيان االنسان 
وحقوقه، من جانبه قال د.غامن 
النجار االستاذ بكلية العلوم 
الكويت  السياس���ية بجامعة 
في كلمت���ه التي تناولت دور 
الدولية في حقوق  املنظمات 
التعامل  االنس���ان وكيفي���ة 
معها في ظل القانون احمللي، 
ان منظمات حقوق االنس���ان 
الدولية تلعب دورا مهما في 
اقرار حقوق االنسان في مختلف 
دول العالم، مبينا ان منظمة 
العفو الدولية من اهم املنظمات 
التي تبنت قضية املعتقلني في 
»غوانتانامو« مؤكدا ان العمل 
في مجال حقوق االنسان اصبح 
اآلن مجاال متخصصا وليس 

اجتهادات فردية.
النائب  ق���ال  من ناحيته، 
الس���ابق واالس���تاذ بجامعة 
الكويت � كلية الشريعة د.فهد 
اخلنة في كلمة عن دور جمعيات 
النف���ع العام واملجتمع املدني 
وجمعيات حقوق االنس���ان 
ان مؤسسات املجتمع املدني 
في العال���م العربي والكويت 
واخلليج دوره���ا ثانوي في 
املطالبة بحقوق االنسان، وال 
يأخذ هذا املوضوع حيزا كبيرا 
من جهودها عل���ى الرغم من 
اهميته، فقضايا حقوق االنسان 
تتعل���ق بجميع مناحي حياة 
الفرد العادية من حقوق عامة 

وسياسية ودينية.
ان  د.اخلن���ة  واض���اف 
التيارات االسالمية ال تعطي 
موض���وع حقوق االنس���ان 
حقه في خطابها، مشيرا الى 
اهمية ترجمة حقوق االنسان 
املوجودة في الشريعة بلغة 
العصر احلالي، بدوره، اشاد 
رئيس جلنة حقوق االنسان 
النائ���ب د.ولي���د الطبطبائي 
مبوضوع الن���دوة التي تهتم 
بقضية حقوق االنسان، الفتا 
الى ان جلنة حقوق االنسان 
في البرملان لالسف هي جلنة 
مؤقت���ة واقرارها جلنة دائمة 
يحتاج ال���ى تعديل القانون، 
مش���يرا الى ان هناك معاناة 
في التجديد للجنة والتجديد 
العضائها، متمنيا ان تصبح 
جلنة دائمة حتى ال يكون هناك 
معاناة في تشكيلها كل مرة، 
وهذا تسبب في عدم فاعليتها 
في املجلس كونها جلنة مؤقتة 
وال تأخذ الفاعلية الكبيرة مثل 

اللجان الدائمة.

هذه املبادئ، مبينا انه شرع في 
اقامة هذه الندوة »حقوق االنسان 
في الكويت بني القانون وموقف 
املنظمات الدولية« للتأكيد على 
حقوق االنسان وتسليط الضوء 

على اهمية حقوق االنسان في 
املجتمع املدني احلديث.

واش���ار عكاش ال���ى تردي 
الكويت  السياسي في  اخلطاب 
دون اهتمام التيارات السياسية 


