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وجهت النائبة د.روال دش����تي 
سؤاال لوزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان جاء فيه: تواجه الكويت 
في هذه االيام ازمة كهربائية كبيرة 
انفجار بعض احملوالت  بس����بب 
الكهربائية واحتراقها، األمر الذي 
ادى الى االنقطاعات املتكررة للتيار 
الكهربائي، واثر س����لبا في راحة 
السكان وفي اداء املؤسسات الصحية 
والتعليمية والصناعية، وقد منى 
الى علمي ان بعض الش����ركات قد 
تقدمت الى وزارة الكهرباء واملاء 
وبغير طلب من الوزارة بعروض 
ملعاجلة ه����ذه االزمة التي تعاني 

منها البالد، واذا كان ما منى الى علمي صحيحا فأرجو افادتي باآلتي: ما 
الشركات التي تقدمت بتلك العروض؟ وما تاريخ تقدمي كل عرض؟ واسم 
الش����ركة التي تقدمت به وتاريخ تقدميه وطبيعة العرض ومواصفاته 
واالجراءات التي اتخذتها الوزارة بصدد املوافقة او الرفض؟ وموافاتي 

بنسخة من كل العروض املقدمة من الشركات.

تق����دم النائب س����الم النمالن 
باقتراحني برغبة طالب في أولهما 
بإنشاء مركز صحي متكامل لعالج 
أمراض احلساس����ية املختلفة في 
محافظة األحمدي، وقال في اقتراحه: 
ال يخف����ى عل����ى أحد م����ا يعانيه 
املواطنون من س����كان محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير من معاناة 
بسبب أخطار تلوث البيئة وتفشيها 
مبا يصاحبها من أمراض وأوبئة 
ضارة بالصحة العامة على الرغم 
مما نص عليه الدستور في مادته 
اخلامسة عشرة »ان تعنى الدولة 
بالصحة العامة وبوسائل الوقاية 

والعالج م����ن األمراض واألوبئة«. وطالب في اقتراحه الثاني بإنش����اء 
مستش����فى متكامل التخصصات لألطفال، وأوضح ان األطفال ميثلون 
48% من نسبة الس����كان الكويتيني، ونظرا ملا متثله هذه الشريحة من 

أهمية كبرى.

تقدم النائب خالد الع����دوة باقتراح برغبة 
لتش����كيل جلنة عليا باشراف قضاة من وزارة 
العدل لدراس����ة القضايا التي خسرتها الدولة 
وقال العدوة في اقتراح����ه: ملا كانت احلكومة 
عازمة على التصدي لهدر املال العام في جميع 
مؤسساتها وفي كل املجاالت، السيما بعد انتشار 
ظاهرة خسائر بعض اجلهات احلكومية لبعض 

القضايا التي كلفت الدولة الكثير بس����بب عدم 
متابعة املعنيني في تلك اجلهات لتلك القضايا 
كما ينبغي من ناحية والتقاعس في التصدي لها 
قانونيا بالشكل املطلوب من ناحية اخرى، وكان 
نص االقتراح كالتالي: تشكيل جلنة عليا باشراف 
قضاة م����ن وزارة العدل يعاونهم رجال ديوان 
احملاسبة لدراسة القضايا اخلاسرة التي خسرتها 

الدولة في كل جهاتها ومؤسساتها احلكومية في 
آخر خمس سنوات، وعرض تقارير دورية على 
مجلس االمة عند انتهاء اللجنة من عملها، لكي 
يتس����نى للمجلس محاسبة املتسببني في تلك 
اخلسائر املادية التي تعتبر نوعا من انواع الهدر 
في االموال العامة والتي نتجت عن التقاعس في 

األداء أثناء مراحل التقاضي املختلفة.

العدوة لتشكيل لجنة عليا لدراسة القضايا التي خسرتها الدولة

النائبان د.وليد الطبطبائي وعدنان عبدالصمد خالل اجتماع جلنة »حقوق االنسان« أمس

ناقشت جلنة حقوق اإلنسان 
البرملانية خ���الل االجتماع الذي 
عقدت���ه أمس بحض���ور ممثلني 
عن وزارة الداخلية االلتماس���ات 
والشكاوى املقدمة بشأن السياسة 
الداخلية في  التي تتبعها وزارة 
استخدام صالحية اإلبعاد اإلداري 
وما يثار عن تعسف وزارة الداخلية 

في استغالل هذه الصالحية.
وقال رئي���س اللجنة النائب 
د.ولي���د الطبطبائي في تصريح 
للصحافيني عق���ب االجتماع ان 
اللجنة نظرت في عدد من الطلبات 
املقدمة من عدد من الوافدين إللغاء 
قرارات اإلبعاد اإلداري الصادرة 
بحقه���م م���ن وزارة الداخلي���ة، 
وحتصلت على املوافقة على بعض 
االلتماسات والتعهد بإعادة النظر 
في البعض اآلخ���ر، الفتا الى ان 
اللجنة ناقش���ت سياسة اإلبعاد 
اإلداري بش���كل ع���ام وأهمية أن 
تستخدم هذه الصالحية املمنوحة 
للوزير في إطارها الصحيح وان 
ينحص���ر اإلبعاد ف���ي احلاالت 

املنصوص عليها.
وشدد على ان ينحصر اإلبعاد 
إما في تنفيذ اإلبعاد القضائي أو 
عدم توافر وسيلة العيش للشخص 
املبعد أو حتقيقا للمصلحة العامة، 
الفت���ا الى ان اللجن���ة طلبت من 
ممثل���ي وزارة الداخلية تقليص 
حاالت اإلبع���اد اإلداري الى احلد 
األدن���ى الذي يؤكد احلرص على 
املصلحة العامة وأال يتم اإلبعاد 
بسبب خالفات مع الوافدين سواء 
على املطالبات املالية أو املداينة.

شكاوى المحتجزين

واعتبر ان إبعاد الوافدين على 
خلفية مطالب���ات مالية حتقيق 
ملصالح خاصة وليس���ت عامة، 
مبينا ان اللجنة طالبت بإنش���اء 
إدارة ف���ي وزارة الداخلية تعنى 
بحقوق اإلنسان تنظر في قرارات 
اإلبعاد اإلداري وزيارة السجون 
واملخافر واالستماع الى شكاوى 
احملتجزين من أجل حتسني سجل 

حقوق اإلنسان في الكويت.
ولف���ت الطبطبائي الى انه مت 
التطرق الى ملف املصريني املبعدين 
على خلفية قضي���ة »البرادعي« 
حيث تق���دم محامي الدفاع عنهم 
مبلف التم���اس الى مجلس األمة 
إللغاء القرار الصادر بحقهم ولكنه 
لم يصل بشكل رسمي ولذلك طلبت 

وزارة الداخلية تأجيل النظر فيه 
الى حني وروده بش���كل رسمي، 
مؤكدا ان اإلجراء الذي اتخذ بحقهم 
تعسفي وقاس، كان املفترض ان 

يسبقه إنذار وتنبيه املبعدين.
وأوض���ح ان النواب يؤيدون 
احلكومة في عدم الرغبة في جعل 
الكويت ساحة لتصفية احلسابات 
السياسية ولكنهم يختلفون معهم 
في العقاب الذي كان قاسيا جدا 

وفيه قطع ألرزاق املبعدين.
وبسؤاله عن عدد احلاالت التي 
مت اس���تعراضها خالل االجتماع 
أوض���ح الطبطبائ���ي ان اللجنة 
ناقشت 4 حاالت متت املوافقة على 
إلغاء اإلبعاد الصادر بحق اثنتني 
منه���ا، فيما تقرر إعادة التحقيق 

في احلالتني األخريني.
من جانب آخر، طالب الطبطبائي 
وزارة الداخلية واألجهزة املعنية 
مبالحقة األشخاص الذين وضعوا 
كتابات تعتبر ان الكويت جزء من 
اخلليج الفارسي والتي كان آخرها 
كتابة أحدهم على محول كهرباء 
مج���اور لقصر الس���الم اخلاص 
بسمو رئيس مجلس الوزراء عبارة 

»الكويت.. اخلليج فارسي«.
وقال الطبطبائي سبق ان حذرنا 
احلكومة من ان هذه الكتابات ال 
يقف وراءها أف���راد وإمنا جهات 
يجب التوصل اليها ومعرفة أهدافها 
الس���يما ان هذه احلادثة سبقها 
شطب اسم »اخلليج العربي« من 
اليافط���ات وكتابة عبارة  احدى 
»اخلليج الفارسي« معتبرا ان في 
ذلك تطاول على سيادة الكويت 

وعروبة اخلليج العربي.
وش���دد على ض���رورة اتخاذ 

إج���راءات رادع���ة بح���ق هؤالء 
املتطاولني وخصوص���ا بعد ان 
بلغ األمر رفع العلم االيراني على 
التابعة للجيش  احد املعسكرات 
الكويتي، مشيرا الى انها مسألة 
منظمة يجب على وزارة الداخلية 

التصدي لها.

تطبيق القانون

الهدف من هذه  وبسؤاله عن 
الكتابات قال الطبطبائي ان الهدف 
اليزال مجهوال حتى يتم التحقيق 
في األمر ولكنه يتسق مع احلملة 
التي تشن في إيران، وهناك اصوات 
في الكويت تتناغم مع االصوات 

في اخلارج.
وعما اذا كانت هذه العبارات 
املراد منه���ا االيحاء به���ذا االمر 
بينم���ا الواقع ه���و ان من كتب 
هذه العب���ارات ليس على وفاق 
مع ايران، رد الطبطبائي بأنه ايا 
كانت هذه اجلهات يجب التوصل 

اليهم ومعاقبتهم.
وعن أسباب إثارة هذه القضية 
بالتزامن مع اثارة قضية ازدواجية 
اجلنسية، أوضح الطبطبائي أن 
املوضوع مختلف متاما فموضوع 
ازدواجية اجلنس���ية هو تطبيق 
للقانون الذي مت الس���كوت عنه 
لس���نوات طويلة، مؤكدا انه مع 
تطبيق القانون بعد إعطاء مهلة 

للمخالفني لتصحيح أوضاعهم.
وفي موض���وع آخ���ر اعتبر 
الطبطبائي أن تصريحات املسؤولني 
العراق  التزام  العراقيني بش���أن 
الكويت  الدولية جتاه  بالقرارات 
أمر جيد ولكن على العراقيني ان 
يحاسبوا من اطلق التصريحات 

املس���يئة للكويت أو أن يعتذروا 
عن هذا التصرف.

وعن مدى تفاؤل���ه بإمكانية 
عودة املياه إلى مجاريها بالنسبة 
للعالقة بني العراق والكويت قال 
الطبطبائي لألس���ف إن مهاجمة 
الكوي���ت اصبحت ثقاف���ة لدى 
العراقيني وليس���وا ش���طارا اال 
على الكويت بينما ايران وتركيا 
تنتهكان حدود العراق وال نرى رد 

فعل يرتقي الى حجم املوقف.
وب���ني ان هن���اك ممارس���ات 
استفزازية ضد الكويت على الرغم 
من عدم تدخلها بالشؤون الداخلية 

للعراق بخالف دول أخرى.
من جهته ق���ال عضو اللجنة 
النائب عدنان عبدالصمد ان اجتماع 
البرملانية  جلنة حقوق االنسان 
شهد مناقشة االلتماسات املقدمة 
بسبب االبعاد االداري، مشيرا إلى 
ان���ه كان هناك جتاوب من فريق 
وزارة الداخلية الذي بنينّ ان هناك 
حاالت مت رفع االبعاد االداري عنها 
خاصة من لديهم اقارب من الدرجة 

االولى في الكويت.

المبعدون المصريون

واض���اف عبدالصمد انه متت 
املبعدي���ن  مناقش���ة موض���وع 
املصريني على خلفية مشاركتهم 
في التجمع املؤيد »للبرادعي« وان 
فريق ال���وزارة وعد بطرح رغبة 
اللجنة بارجاعهم على املختصني، 
مشيرا إلى انه مت التوضيح بأنهم 
لم يشاركوا في مظاهرة بل كانوا 
في لق���اء مبطعم الفتا إلى انه مت 
االتف���اق على أال يكون احد طرفا 
سياسيا في الكويت ولكن اوضحنا 

للفريق انه كان من املمكن تالفي 
املوضوع دون الوصول الى قرار 

االبعاد.
واوض���ح انه على مس���توى 
حقوق االنسان اجتمعت اللجنة 
مع اجلمعي���ة الكويتية حلقوق 
االنسان ومت بحث خمسة قضايا 
اوالهما املتعلقة بأوضاع السجون 
خاصة سجن االبعاد، الذي يحتاج 
الى اعادة ترتيب وبني ان اجلمعية 
طالب���ت بالس���ماح له���ا بزيارة 

السجن.
واشار عبدالصمد ان »الداخلية« 
الزيارة ولكن عقب  رحبت بهذه 
تقدمي طلب رس���مي، واضاف ان 
البدون  اجلمعية طرحت قضية 
خاصة انها متثل حرجا ش���ديد 
للكويت دوليا غير انهم اش���ادوا 
باالجراءات التي قامت بها احلكومة 
والت���ي كان اخره���ا منح االقامة 

الدائمة البناء وزوج الكويتية.
وبني عبدالصمد انه مت االتفاق 
بني جلنة حقوق االنسان واجلمعية 
على اجتماع مشترك يضم اجلانبني 
س���الف الذكر اضاف���ة الى جلنة 

البدون.

العمالة المنزلية

وذكر انه متت مناقشة قضية 
العمال���ة املنزلي���ة حيث اوصت 
اجلمعية بضرورة اصدار قانون 

بالعمالة املنزلية.
ولفت عبدالصمد إلى ان هناك 
قانون���ا نيابيا مقدما بهذا الصدد 
ولكن عليه مالحظات من اجلهات 

املعنية.
وقال اخبرنا بأن هناك مشروعا 
حكومي���ا بقانون س���وف يقدم 
لتنظي���م العمالة املنزلية خاصة 
ان احلكوم���ة رفضت ادخال هذا 
النوع م���ن العمالة ضمن قانون 

العمل في القطاع االهلي.
واشار الى وجود نية حكومية 
النشاء هيئة مستقلة جللب العمالة 
املنزلية تكون بديلة عن مكاتب 

اخلدم.
وح���ول قوان���ني امل���رأة قال 
عبدالصم���د ان اجلمعية طالبت 
املتعلقة باملرأة  القوانني  باصدار 
السيما الكويتية املتزوجة من غير 
كويتي. وبني ان القضية االخيرة 
التي نوقش���ت هي انشاء هيئة 
وطنية حلقوق االنسان، موضحا 
انه هناك مقترحا نيابيا بهذا الصدد 

سوف يناقش.

الطبطبائي: »حقوق اإلنسان« تطالب »الداخلية«
بتقليص اإلبعاد اإلداري إلى الحد األدنى

أكد أن ذلك سيصب في تحسين سجل الكويت في حقوق اإلنسان

الخرافي: برلمانات الخليج تطالب بالتريث 
في تحويل »البرلماني الدولي« إلى منظمة دولية

معصومة لـ »األنباء«: أناشد الحمود تسجيل 
أبناء الكويتيات في الجامعة و»التطبيقي«

أكدت أن لجنة المرأة ستجتمع في العطلة إلنهاء قوانين المرأة

لماذا قام »نظم المعلومات« بإعداد مناقصة لتطوير شبكة تلفونات الجامعة؟

الجسار: نعم حدثت تسريبات لبعض 
امتحانات النقل والتحقيقات ستحدد المسؤولين

هناك أشخاص محددون من قبل كل مدير مدرسة يتم تسليمهم فقط االمتحانات

جوهر يسأل الحمود عن الهيكل اإلداري 
لجامعة الكويت

ق���ال رئي���س مجل���س االمة 
الكويتي جاسم اخلرافي امس ان 
اجتماع رؤساء مجالس الشورى 
والوطن���ي والن���واب واالمة في 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
اتفق على ضرورة التنس���يق مع 
املوقف العربي فيما يتعلق بتحويل 
االحتاد البرملاني الدولي الى منظمة 

دولية.
 وق���ال اخلرافي ف���ي تصريح

ل� )كونا( ان االجتماع وافق بعد 
مناقش���ته دراس���ة قدمتها دولة 
االم���ارات على ض���رورة التريث 
واالخذ بعني االعتبار اخلصوصية 
اخلليجية في هذا الصدد قبل ابداء 
الرأي النهائي وانتظارا للتنسيق 
مع املوقف العربي املوحد وسماع 
وجه���ة نظر رؤس���اء البرملانات 

العربية في هذه املسألة.
من ناحيته وصف عضو مجلس 
البرملان  الكويتي وعض���و  االمة 
العرب���ي النائب علي الدقباس���ي 
بأنه���ا »بناءة  اج���واء االجتماع 
للغاية وس���ادها ود وتفاهم بني 

اجلميع«.
وقال الدقباس���ي ان رؤوساء 
مجالس االمة والوطني والشورى 
اخلليجيني اس���تعرضوا وجهات 
النظر حول القضايا املشتركة حيث 
حرصوا على االستئناس مبوقف 
املجموعة العربية ككل في االحتاد 

البرملاني الدولي.
وحضر االجتماع رئيس املجلس 
الوطني االحتادي في دولة االمارات 
عبدالعزيز الغرير ورئيس مجلس 
النواب البحريني خليفة الظهراني 
وممثلني عن رؤساء مجالس سلطنة 
عمان وقطر والسعودية واعضاء 

الوفود البرملانية املرافقة.
وس���يتناول املؤمت���ر الدولي 
الثالث لرؤس���اء البرملانات عددا 
م���ن املواضيع الهام���ة من بينها 
وضع مقاييس عاملية للبرملانات 
الدميوقراطي���ة وتعزيز االحتاد 
البرملان���ي الدول���ي وعالقته مع 
األمم املتح���دة وتعزيز الثقة بني 

مريم بندق
النائبة د.معصومة  طالبت 
املبارك وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الكويتيات في  ابناء  بتسجيل 
الكوي���ت والبعثات  جامع���ة 
الداخلية في اجلامعات اخلاصة 
التراكمي  املع���دل  إلى  بالنظر 
احلاصلني عليه دون ربط ذلك 

بعدد معني من املقاعد.
النائبة د.معصومة  وقالت 
املبارك في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« اآلن وأبناؤنا على 
أبواب التس���جيل في اجلامعة 
من خريجي وخريجات الثانوية 
العامة أناشد الوزيرة احلمود 
إصدار ق���رار ين���ص على أن 

وجه النائب د.حسن جوهر 
التربية  الى وزي���رة  س���ؤاال 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
د.موضي احلمود جاء فيه ارجو 
تزويدي باالجراءات القانونية 
واالداري���ة املتبعة في جامعة 
الكويت للقيام بأي تغييرات أو 
تعديالت على الهيكل االداري 
للجامع���ة أو نق���ل تبعية أو 
اختصاصات أقسامها أو ادارتها، 
مع تزويدي بالقوانني واللوائح 

املنظمة لذلك.
واس���باب نقل تبعية قسم 
ادارة  البداالت )الهواتف( من 

اخلدمات العامة الى مركز نظم املعلومات، مع 
بيان اجلهة التي قامت بالنقل ومدى اس���تيفاء 

ذلك لالجراءات االدارية املنظمة لذلك.
وطالب جوهر مبعرفة أسباب ومبررات قيام 
مركز نظ���م املعلومات بإعداد مناقصة لتوريد 
وتركيب وتش���غيل وتطوير شبكة تلفونات 
اجلامعة، وهل سبق االعداد لطرح هذه املناقصة 
أثناء تبعية قس���م البدالت )الهواتف( إلدارة 

اخلدمات العام���ة؟ وفي حال 
حدوث ذلك يرجى حتديد عدد 
مرات االعداد للطرح؟ وما قرار 
ادارة اخلدمات العامة بش���أن 
املناقص���ة؟ واألس���باب التي 
استندت عليها في هذا الرأي؟ 
وهل تغيرت هذه االسباب أو 
زالت بعد نقل تبعية القس���م 
ملركز نظم املعلومات من عدمه؟ 
مع توضيح تلك املبررات املادية 
والفنية في هذا الشأن؟ وطالب 
التي  بتزويده ببي���ان اجلهة 
كانت تطلب من ادارة اخلدمة 
العامة اعداد املناقصة املذكورة 
للط���رح ودافعها لذلك؟ وه���ل يعد هذا الطلب 
من صالحيات تل���ك اجلهة؟ وهل هناك حاجة 
إلع���داد مثل هذه املناقصة؟ وم���ا طبيعة تلك 
احلاجة؟ مع بي���ان اجلهة التي أعدت تقريرها 
بهذا اخلصوص؟ وهل يعد ذلك من صالحية تلك 
اجلهة واختصاصاتها القانونية من عدمه؟ وهل 
تلك اجلهة هي ذاتها التي تطلب طرح املناقصة 

في كل مرة من عدمه؟

البرملانات والشعوب وما حتقق 
من اهداف االلفية االمنائية.وكان 
اخلرافي قد أكد في وقت سابق أن 
السادس لرؤساء  الدولي  املؤمتر 
البرملانات س���يتناول العديد من 
القضايا املهمة ف���ي تلك املرحلة 

احلرجة في تاريخ العالم.
وأش���ار اخلرافي الى أن دول 
مجلس التعاون اخلليجي ستعقد 
أمام  اجتماعا لتنس���يق مواقفها 
املؤمتر الذي يشارك فيه أكثر من 
150 رئيس برملان من جميع أنحاء 
العالم. كما سيشارك اخلرافي في 
العربية  البرملانات  مؤمتر احتاد 
أيضا لتنسيق الصف العربي أمام 
البرملان في القضايا التي تهم املنطقة 
السيما القضية الفلسطينية. وشدد 
على أهمية هذا املؤمتر في التواصل 
مع رؤساء برملانات العالم وتبادل 
وجهات النظر في القضايا الدولية 

املهمة.
وكان ف���ي اس���تقبال رئيس 
مجلس األمة لدى وصوله مندوبنا 
الدائم لدى األمم املتحدة في جنيڤ 
الس���فير ضرار رزوقي وسفيرنا 
لدى سويس���را د.سهيل شحيبر 
واملستشار طالل املطيري وعضو 
الديبلوماسية في جنيڤ  البعثة 
ن���واف نعمان. وس���يبدأ املؤمتر 
أعماله صباح اليوم االثنني بحضور 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان 

تتم معاملة ابن���اء الكويتيات 
املتزوجات م���ن فئات محددة 
اجلنسية أو غير محددة اجلنسية 

قبلها بيوم.
وتابعت: ان هناك أشخاصا 
محددي���ن من قب���ل كل مدير 
مدرسة يتم تس���ليمهم فقط 
االمتحان���ات كم���ا ان طريقة 
تغلي���ف االمتحانات في هذه 
الس���نة اختلف���ت متاما عن 

سابقتها.

حاالت التسريب

ولم تخف اجلس���ار بعض 
حاالت تسرب االمتحانات التي 
لم تكن في املطبعة السرية امنا 
كانت المتحانات النقل والتي 
تكون ف���ي املناطق التعليمية 
وتتم طباعته���ا عن طريقهم 
مباشرة، مش���يرة الى وجود 
حالت���ي تس���رب مت رصدهما 
من قب���ل الوزارة وهي بصدد 
الالزمة بهذا  اتخاذ االجراءات 

التجاوز.

كي مون وسيتناول موضوعات 
تتعلق باألزمات العاملية وس���بل 
حلها وعالقة البرملانات مع األمم 
املتحدة وقضايا التعاون الدولي مبا 
فيها مسائل األمن والسالم وحتديات 
التنمية الشاملة ومواضيع احلوار 

بني الشعوب والثقافات.
كما سيناقش عدة تقارير تتعلق 
باألوضاع الدولية الراهنة وسيطلع 
على االصالحات التي أقدمت عليها 
األمم املتح���دة وخططها لتعزيز 
هذه االصالحات السيما من خالل 
انعاش اجلمعية العامة واصالح 
مجلس األمن ودراس���ة ما حتقق 
من األهداف االمنائية لأللفية. من 
جهة اخ���رى بعث رئيس مجلس 
األمة جاس���م اخلراف���ي ببرقية 
تعزية ومواساة الى رئيس مجلس 
الشورى باجلمهورية االسالمية 
االيرانية د.علي الريجاني اثر تلقيه 
نبأ تفجيرات اس���تهدفت مسجدا 
مبدينة زه���دان االيرانية. وقال 
اخلرافي في برقيته تابعت ببالغ 
االسى وش���ديد االستياء والتأثر 
وانا خارج البالد ما تناقلته وكاالت 
االنباء عن امتداد يد االثم والغدر 
للعبث بأمن اجلمهورية االسالمية 
االيرانية الصديقة واستقرارها من 
قبل فئة ضالة استهدفت مسجدا 
مبدينة زهدان فاستباحت ارواح 
االبري���اء اآلمن���ني وازهقت فيها 
العش���رات من الضحايا  نفوس 
وجرح آخرون. واضاف اخلرافي: 
وانني ويشاطرني زمالئي اعضاء 
مجلس األمة الكويتي لندين بكل 
قوة هذه األعمال الدنيئة التي ال 
تتفق مع املبادئ السمحة لديننا 
االسالمي احلنيف والقيم االنسانية 
واألخالقية والتي ينبذها املجتمع 
الدولي بأسره متضرعا الى الباري 
جل شأنه ان يتغمد بواسع رحمته 
ورضوانه شهداء هذه الفاجعة وان 
مين على املصابني منهم بالشفاء 
العاجل وان يفيء على الصديقة 
اجلمهورية االس���المية االيرانية 

سؤددا وسالما وأمنا ال يبيد.

معامل���ة الكويتيني في جامعة 
الكوي���ت وبعث���ات اجلامعات 
اخلاصة وكليات الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي على ان يتم 
قبول جميع ابناء الكويتيات ممن 
تتوافر فيهم شروط القبول. على 
النائبة  صعيد مختلف اعلنت 
د.معصومة املب���ارك ان جلنة 
املرأة س���تجتمع أثناء العطلة 
البرملانية احلالية لالس���تعداد 
واالعداد للمداولة الثانية لقوانني 

املرأة.
وردا على سؤال حول موعد 
االجتماع، اشارت د.معصومة 
الى ان املوعد سيتحدد مبجرد 
توافر النصاب حيث ان اغلبية 

االعضاء خارج البالد اآلن. اللجنة  أوضحت مق���ررة 
التعليمية د.س���لوى اجلسار 
اللجنة اجتمعت بحضور  ان 
وزيرة التربية د.موضي احلمود 
وذلك ملناقشة امتحانات املراحل 
التعليمية للعام الدراسي 2009/ 
2010 واآلليات التي اتخذت ملنع 
تسرب مناذج االمتحانات ومدى 

جناعتها.
وبينت اجلسار ان احلمود 
قامت بش���رح االجراءات التي 
اتخذتها الوزارة الس���يما في 
الس���رية اخلاصة  املطبع���ة 
باالمتحانات، مؤكدة ان أعضاء 
اللجنة اتفقوا على انها فعالة 
ومتش���ددة ومتنع تس���رب 

االمتحانات.

طريقة التغليف

ثت  وأضافت ان الوزارة حدنّ
مكائن الطباع���ة في املطبعة 
وه���ي مكائ���ن ال ميك���ن لها 
تخزين أي مناذج »خالية في 
الذاكرة« يضمن عدم س���حب 
نسخ في املكائ��ن بعد االنتهاء 
في الطباع���ة، كما انه مت منع 
موظف���ي املطبعة من الدخول 
بهواتفهم النقالة مع العلم انهم 
ش���ب��ه مقيمي��ن في املطبعة 
أماكن للنوم  وقد خصص���ت 
فيها حل���ني االنته�����اء م��ن 
تس���لي��م مناذج االمتحان��ات 
الت��ي تس���ل��م في نفس يوم 
االمتحان خالفا للعام املاضي 
الذي س���لمت فيه االمتحانات 

ال���ى  ولفت���ت اجلس���ار 
وج���ود مقومات أدت الى هذه 
الظاهرة منها انتشار الدروس 
اخلصوصية وتزايد املكتبات 
التي تبي���ع مناذج  األهلي���ة 
االمتحان���ات، وه���ذا ما أدى 
الى ظهور وانتش���ار تسرب 

االمتحانات.
وكشفت اجلسار في دراسة 
حتليلية واقع التعليم قدمتها 
الى وزيرة التربية بشكل ودي، 
على ان تق���وم وزارة التربية 
مبراجعة كل االجراءات والنظم 
فيه���ا ومقارنتها م���ع ما جاء 
اللجنة بعد  بالدراسة لتقومي 
ذلك برفع تقريرها ملجلس األمة 

بهذا اخلصوص.

مستقبل الكويت

وقالت اجلس���ار ان جلنة 
التحقيق بتسرب االمتحانات 
للعام الدراسي املاضي قد أحالت 
الشبهات اجلنائية الى النيابة 
العامة وهي تقوم باجراءاتها 
بهذا الشأن، مضيفة ان هناك 
اداري���ة جتاوزتها  ش���بهات 
الوزارة م���ن خالل االجراءات 
السابقة في املطبعة »السرية«. 
ومتنت اجلسار التوفيق جلميع 
العاملني في الوزارة وللطلبة 
في جميع املراحل، آملة ان تكون 
االجراءات املتبعة في الوزارة 
البش���عة  هي نهاية اجلرمية 
الكويت  في ح���ق مس���تقبل 

وأبنائها.

في أول تصريح له في المؤتمر الدولي السادس لرؤساء البرلمانات

جاسم اخلرافي

د.معصومة املبارك

د.سلوى اجلسار

د.حسن جوهر 

د.روال دشتي

سالم النمالن

عبدالصمد: توجه حكومي إلنشـاء هيئة مستقلة لجلب العمالة المنزلية بداًل من مكاتب الخدم

روال: ما الشركات المعالجة لمحوالت الكهرباء؟

النمالن إلنشاء مركز صحي لـ»الحساسية«


