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أدانت جلنة شؤون الداخلية 
والدفاع البرملانية وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد في قضية 
الغاء حكم االبعاد االداري عن 
املتهمني  الوافدي���ن االيرانيني 
باالجتار في املخدرات واجراء 
عملي���ات االجه���اض وجرائم 

اخرى.
وقال مق���رر اللجنة النائب 
اللجنة  ان  ش���عيب املويزري 
اس���تكملت امس التحقيق في 
قضي���ة االفراج ع���ن املتهمني 
االيراني���ني بحض���ور العميد 
الش���يخ مازن اجلراح، ورأت 
اللجنة بأغلبي���ة اعضائها ان 
الوزير اخل مبسؤولياته، مشيرا 
الى ان نتيجة التصويت جاءت 
بتصوي���ت عضوين فقط ضد 

ادانة الوزي���ر مقابل 3 أعضاء 
صوتوا بإدان���ة الوزير، وبني 
ان اللجنة سترفع تقريرها الى 
املجلس التخاذ ما يراه مناسبا، 
وبالنسبة للجنة فإن تصويت 
االغلبية في اللجنة ضد الوزير 

يعني االدانة.
متوقعا ان يكون للمجلس 
ف���ي ه���ذا  موق���ف واج���راء 

اجلانب.
من جانبه اكد عضو جلنة 
الداخلية والدفاع النائب سعد 
اخلنفور ان اللجنة لم تصوت 
التصويت الفعلي الى اآلن على 

التقرير.
وقال اخلنفور في تصريح 
اللجنة  صحافي عقب اجتماع 
»امس« ان اللجنة اس���تكملت 

التحقي���ق في قضية الوافدين 
االيرانيني املفرج عنهما من قبل 
وزارة الداخلية، مشيرا الى ان 
االعضاء ابدوا وجهات نظرهم 
التقرير وفي نهاية  اعداد  ومت 
االسبوع املقبل سيتم التصويت 

عليه.
واضاف اخلنفور انه استمع 
الى ردود وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلال���د والفريق غازي 
العمر والشيخ مازن اجلراح، 
مؤكدا انه بناء على تلك الردود 
الداخلية الشيخ  لم ادن وزير 

جابر اخلالد.
واكد اخلنفور انه »الى اآلن 
لم يتم اع���داد التقرير ومازال 
قيد االعداد والصياغة في جلنة 

الداخلية والدفاع«.

الخنفور: التصويت على التقرير نهاية األسبوع المقبل

»الداخلية« تدين الخالد في قضية إلغاء حكم 
اإلبعاد عن إيرانيين اتهما باالتجار في المخدرات

احملامي احلميدي السبيعي

د.أسيل العوضي

النائ���ب د.ولي���د  اعتب���ر 
الندوات  الطبطبائ���ي من�����ع 
مساس���ا باحلري���ات، وتعديا 
القان���ون، معل��نا عن  عل���ى 
مش���اركته في ندوات احلرية 
التي س���تقام اليوم »وسأقيم 
اليوم ن���دوة بديوانيتي امثل 
فيها كتلة التننمية واالصالح 

البرملانية«.
وقال الطبطبائي في تصريح 
للصحافيني: من املستغرب ان 
تنح���و وزارة الداخلية منحى 
منافي���ا للقانون والدس���تور، 

ونحن كمش���رعني نرفض هذا 
اية  التعدي، وسنش���ارك في 

أنشطة تندد بهذا االجراء.
الى ذلك استحضر الطبطبائي 
مطالبته بإقال���ة وكيل وزارة 
الس���ابق، فوقتذاك  الصح���ة 
هوجمت من قبل البعض، وراهنا 
النائب فيصل الدويسان ربط 
بني استجوابه لوزير االعالم، 
واقال���ة وكيل ال���وزارة، نحن 
التي  لن نتهجم على املساءلة 
الدويس���ان تقدميها،  ين���وي 
ونقر بحقه في االس���تجواب، 

وان كان���ت مادته مس���تحقة 
فسنقف معه، ولن نعطي الرأي 
النهائي اال بعد االطالع على مادة 

االستجواب.
وبني الطبطبائي ان االجواء 
الس��ياسية ملب��دة بالغ��يوم، 
ان���كار ذلك،  وال اح���د ميكنه 
ونتمنى من النواب ان يركزوا 
عل���ى القضايا املتف���ق عليها، 
القضاي���ا اخلالفية  ويؤجلوا 
القوانني  الى حني االنتهاء من 
التي ال يوجد ادنى مشكلة في 

اقرارها.

يقيم ندوة في ديوانه مساء اليوم يمثل فيها »التنمية واإلصالح«

الطبطبائي: منع الندوات مساس بالحريات وتعّد على القانون

الجسار: »التعليمية« اقتنعت بمبررات الحمود حول إطالة 
اليوم الدراسي رغم عدم استعداد القطاع التعليمي

من سينتصر للمادة 44 من الدستور؟

..والسبيعي: المحكمة الدستورية ألغت قانون التجمعات
بنينّ احملامي احلميدي السبيعي 
انه منذ اليوم التالي لصدور حكم 
احملك��مة الدستورية في األول من 
مايو 2006 فإن ليس هناك أي 
قانون ينظم أو مينع أو يعاق��ب 
على االجتماعات العامة بعدما 
الدس������تورية  انتهت احملكمة 
إلى عدم دس����تورية املادة رقم 
1 وامل����ادة رقم 4 من املرس����وم 
بال���قانون رقم 65 لسنة 1979 

العامة  في شأن االجت���ماعات 
الق���ضاء  والتجمعات، وكذلك 
بع���دم دس����تورية النصوص 
التي وردت فيما يخص االجتماع 
العام في امل����واد )2 و3 و5 و6 
و8 و9 و10 و11 و16 و17 و18 
و19 و20( من املرس����وم سالف 
الذكر والذي يتكون من 22 مادة 
اعدم القضاء الدستوري الشامخ 
املخالفة الدستورية في 15 مادة 

من����ه فيما يرتب����ط باالجتماع 
العام وان املرسوم بقانون بات 
منذ ذل����ك التاريخ مقصورا في 
التطبيق على املواكب واملظاهرات 
والتجمعات إلى أن يكون هناك 
سبب منتج ملن حلقه اتهام فيما 
تبقى من أطالل ذلك املرس����وم 
للدفع بعدم الدستورية ليكون 
مح����ال للنظ����ر أم����ام القضاء 
مبدى دس����تورية ما تبقى من 

ذل����ك القان����ون املعيب واملاس 
بالدميوقراطية الكويتية وان من 
حق من مينع من عقد أي اجتماع 
عام له من إقامة الدعوى املدنية 
ضد اجلهة املانعة وإقامة الدعوى 
اإلدارية املستعجلة لوقف تنفيذ 
وإلغاء قرار املنع باعتباره قرارا 
مشوبا بعيب عدم املشروعية 
ملخالفته القان����ون الذي يبيح 
الدستور وحكم  ذلك ومخالفة 

احملكمة الدستورية الذي أكد على 
اإلباحة بذلك وان القانون وان 
رتب عقوبة جزائية على عدم 
تنفيذ األحكام القضائية فمن باب 
أولى تطبيق أحكام القانون على 
عدم تنفيذ اجلهات املختصة حكم 
احملكمة الدستورية التي ينص 
قانونها ونظامها األساسي على 
امتثال جميع س����لطات الدولة 

حلكمها.

أعلنت اللجنة التنظيمية لندوة »من سينتصر للمادة 44 
من الدستور«؟ التي ستقام في الثامنة والنصف من مساء 
يوم غد عن مشاركة واسعة في الندوة من قبل شخصيات 
نيابية وسياسية وأكادميية وحقوقية ومن كتاب رأي إضافة 

الى مشاركة غالبية القوى السياسية في الكويت.

وإذ رحبت اللجنة مبشاركة املواطنني الكويتيني في هذه 
الندوة بينت ان الهدف من تنظيم هذا االجتماع العام الدفاع 
ع����ن حق املواطنني الكويتيني في االجتماع من دون اخطار 
السلطات، وكذلك التأكيد على ان حق الشعب الكويتي في 
الرقابة حق مقدس ال يجب ان ميس بنصوص قانونية غير 

محددة، وكذلك التأكيد على ان احلريات العامة مس����ؤولة 
ويجب ان توجه من أجل ان تس����تهدف االنتقادات الصالح 

العام من دون أي إساءة شخصية الى أحد.
ورفضت اللجنة أي محاولة للتش���كيك قد تثار على 

تنظيم الندوات العامة في األماكن العامة.

د.وليد الطبطبائي

د.سلوى اجلسار

بحثت اللجنة »التعليمية« مع 
التربية د.موضي احلمود  وزيرة 
أمس قرار إطالة اليوم الدراسي، ومت 
االتفاق على عقد اجتماع اخلميس 
املقبل الستكمال بحث هذا املوضوع 
واالطالع على مبررات وزارة التربية 
في إص����داره، خصوصا مع عدم 
وضوح الرؤية لدى اعضاء اللجنة 

حول دواعي هذا القرار.
اللجنة  وأوضح����ت رئيس����ة 
د.س����لوى اجلس����ار في تصريح 
للصحافيني في مجلس األمة أمس 
ان االعضاء وجدوا ان اعالن االطالة 
كان من دون وجود اطالع واستعداد 
للقطاع التعليمي ولم يتزامن مع 
الزيادة،  وجود شرح علمي لهذه 
مشيرة الى ان اعضاء اللجنة أثاروا 
موضوع إضراب جمعية املعلمني 
وعلم����وا باجتماع وزيرة التربية 

أمس مع اجلمعية.
وأكدت اجلسار ان اعضاء اللجنة 
والوزيرة اقتنعوا بأن عدم وجود 
الرؤية الكاملة ق����د تربط امليدان 
التعليمي والتربوي، موضحة ان رد 
الوزيرة باختالف الزيادة احلالية 
عن الزيادة املذكورة في برنامج عمل 
احلكومة التي هي حتت الدراسة 
حسبما أخبرت الوزيرة أقنع النواب 
ألن زيادة ال� 25 دقيقة هي عودة 
لفت����رة االنش����طة الطالبية التي 
كانت موجودة سابقا، مستدركة 
بان اللجنة أصرت على ان تكون 
هذه اخلطوة مدروسة ايضا، وان 
كانت اعادة لنظام سابق كان معموال 
به ومت ايقافه. وقالت اجلسار ان 
موضوع االضراب لن يحل املشكلة 
وإقامته أثناء فت����رة عمل الهيئة 
التدريسية تضع العملية التعليمية 

به احلكوم����ة، مضيفة ان اللجنة 
ستضع مالحظاتها عليه وحتيله 

على احلكومة نهاية اكتوبر.
وأوضح����ت ان النق����اش كان 
بتوافق كامل اال ان جزئية اخلالف 
كانت تتمحور في ان قانون التعليم 
العال����ي املقدم م����ن مجموعة من 
االعضاء ومتت املوافقة عليه في 
اللجنة التشريعية يجب مناقشته 
فيما يتعلق بقانون إنشاء جامعات 
القطاعات اخلاص، اال ان القانون 
املقدم من احلكومة كان يسلط الضوء 
فقط على اجلامعات احلكومية، ومت 
االتف����اق ان يكون هناك قانونان: 
االول املشروع احلكومي اخلاص 
بإنشاء اجلامعات احلكومية والثاني 
إنشاء اجلامعات اخلاصة وسيأخذ 
صفة االولوية واالس����تعجال في 

بداية دور االنعقاد املقبل.

األنسب، متمنية ان يكون االضراب، 
وان وجد، سلميا وخارج ساعات 

العمل واليوم الدراسي.
من جانب آخر، أوضحت اجلسار 
ان اللجنة ناقشت االقتراح بقانون 
بشأن التعديالت على قانون جامعة 
التعليم  الكويت، وقانون تنظيم 
العالي، مشيرة الى انه وصل االتفاق 
النهائي مع احلكومة الى أن تكون 
هناك مناقشات بشأن قانون تنظيم 
اجلامعات احلكومية الذي تقدمت به 
احلكومة. وأضافت اجلسار انه من 
خالل املناقشات مت التوصل الى عدم 
مناقشة أي تعديالت على القانون 
احلالي وهو 26 على س����نة 1966 
ألنه ال حاجة إلدخال أي تعديالت 
عليه، ومت االتفاق على أن تكون 
مناقشة اللجنة محصورة في قانون 
اجلامعات احلكومية الذي تقدمت 

ف����ي ف����راغ وتدفع للته����اون في 
املسؤولية القومية، مبينة ان وجهة 
نظر »اجلمعية« حتترم ألنها تدافع 
عن حقوق املعلمني، مستدركة بان 
وسيلة االضراب ليست الوسيلة 

وجهت النائبة د.أسيل العوضي سؤاال الى وزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل جاء فيه: ملا كانت اصدارات املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب عالمة بارزة في تقدم الكويت الثقافي وصورة مش����رقة للدور 
الذي تقوم به في نشر الثقافة العربية والعاملية وتدعيم املكتبة العربية 

مما ميز الكويت منذ سنوات، يرجى افادتنا باآلتي:
منى إلى علمنا توقف إصدارات املطبوعات األدبية اخلاصة باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب لقرابة ثالثة أشهر بسبب عدم توقيع عقد 
لتوزيع اإلصدارات مع إحدى شركات التوزيع، ما مدى صحة هذه املعلومات؟ 
في حال اإلجابة بالنفي الرجاء ارفاق نسخ من املطبوعات الصادرة عن 

إدارة النشر خالل االشهر الثالثة السابقة لتاريخ السؤال.
وفي حال إجابة السؤال السابق باإليجاب، فما اسباب تعطل االصدارات 
خالل هذه الفترة؟ مع بيان االجراءات التي اتخذتها الوزارة أو املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب ملواصلة نشر االصدارات.

أسيل: هل توقفت اإلصدارات األدبية
في المجلس الوطني للثقافة؟

)متين غوزال(د. جمعان احلربش وعسكر العنزي وشعيب املويزري وفالح الصواغ اثناء اجتماع اللجنة


