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صالح املال

لفضح تجار اإلقامات ممن أساءوا للبالد محليًا ودوليًا

المال لتحويل  »حقوق اإلنسان«  إلى لجنة تحقيق

الصرعاوي: إعادة دراسة قانون »الغرفة« لخلوه من األحكام االنتقالية

التمسك مببادئ الدستور نصا 
وروحا، خصوصا فيما يتعلق 
بالباب الثالث من الدستور، وهو 
باب احلريات، فيجب على اللجنة 
ان تلتفت الى دورها بالدفاع عن 
هذا الباب، وهذا ينظمه القانون 
فليس مقبوال ان تسّيس قضايا 
حقوق اإلنسان، وليس مقبوال 
أيضا ان تهمل قضايا األقليات 

احملمية دستوري وقانونا.
وأكد املال على ضرورة فتح 
القضايا كاف���ة، خصوصا تلك 
التي تتسق مع الدستور، ويجب 
ان تتس���م املعاجلة بالشفافية 
والوضوح بعي���دا عن األهواء 
واألمزج���ة، وعموم���ا حقوق 
اإلنس���ان ال تختزل في فكر أو 

معتقد معني.

العب���ث بالتركيبة الس���كانية، 
ومن أج���رم بحق الكويت أمنيا 

واجتماعيا وإنسانيا«.
ودعا املال أعضاء اللجنة اجلدد 
البدء في تقدمي طلب ملجلس األمة 
بتكليف اللجنة حتى تتحول الى 
جلنة حتقيق من أجل فتح ملف 
العمالة، وإدانة كائن من كان كبر 
أم صغر، اذا ثبت للجنة تورطه، 
انسجاما مع ما جاء في النطق 
السامي لصاحب السمو األمير 
الثالث  بافتتاح دور االنعق���اد 
للفصل التشريعي الثالث عشر، 
بأن القانون فوق اجلميع وال أحد 
يعلو عليه، ولتتحمل احلكومة 
مسؤولياتها ان استطاعت أصال 

حتمل مسؤولياتها.
وحض املال أعضاء اللجنة على 

وبنّي امل���ال: »ان الدور املقبل 
للجنة حقوق اإلنسان يركز على 
فتح ملف العمالة على مصراعيه، 
والتحقق ممن كان السبب وراء 

اإلنسانية التي يجب ان تسلط 
عليها األضواء، والبد من معاجلة 
القضايا التي تؤثر على الوضع 

األمني واالجتماعي«.
وذكر املال ب� »انسحابه من 
اجللس���ة اخلاصة واملتعلقة 
مبلف العمالة والتي عقدت في 
املجلس املاضي، اذ انس���حبت 
احتجاجا على عدم فضح جتار 
اإلقامات واملتنفذين احلقيقيني 
الذين جلبوا العمالة السائبة، 
وتركوها على قارعة الطريق«، 
متسائال »أين نتائج التحقيق 
الذي شرع فيه وزير الشؤون 
السابق بدر الدويلة؟ يجب ان 
تضع النق���اط على احلروف، 
ويسمى جتار اإلقامة احلقيقيون 

بأسمائهم«.

اعتب���ر النائ���ب صالح املال 
»جلنة حقوق اإلنسان البرملانية 
من اللج���ان املهمة واملؤثرة في 
آن«، مبين���ا: »ان له���ذه اللجنة 
مكان���ة خاصة ف���ي قلبي، ألن 
الراحل س���امي املنيس  النائب 
اعتاد الترش���ح لها، وكان أحد 
رؤسائها الفاعلني، وكم ساورني 
الف���رح عندما ح���زت على ثقة 
النواب، وأصبحت أحد أعضاء 

اللجنة«.
وقال املال في تصريح صحافي: 
»ان هناك ملفات عدة حتتاج الى 
البحث في جلنة حقوق اإلنسان، 
ومن ضمنها ملف العمالة الذي 
ساهم في تشويه سمعة الكويت 
الدولي، الس���يما  أمام املجتمع 
ان مل���ف العمالة م���ن القضايا 

أك����د النائب عادل الصرعاوي انه في الوقت الذي نقدر 
جهود اللجنة املالي����ة فإنني بعد االطالع والقراءة األولية 
لتقرير اللجنة املالية رقم 53 بتاريخ 2010/10/19 واخلاص 
باملش����روع بالقانون بشأن غرفة جتارة وصناعة الكويت 
أج����د ان موجبات إعادة دراس����ته من قب����ل اللجنة املالية 
أصبحت ضرورية وذلك خللو املشروع بقانون املقترح من 
أحكام انتقالية تنظم املرحلة االنتقالية من القانون احلالي 
للغرفة إلى القانون املقترح )اجلديد( األمر الذي من شأنه 
أن يؤدي إلى الكثير من اإلشكاالت الدستورية والقانونية 
وه����و األمر املعمول به في الكثير من القوانني والتي منها 

على سبيل املثال: 
� القانون رقم 63 لس����نة 1982 بإنش����اء الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب )املادة 9 تنقل إلى الهيئة إدارة 
التعليم الفني واملهني بوزارة التربية واملعاهد التابعة لها 
وكذلك اإلدارة املركزية للتدريب بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها ويضع مجلس 

الوزراء قواعد وإجراءات النقل املشار إليها. املادة 11: يستمر 
العمل باللوائح والنظم والقرارات املعمول بها في ش����أن 
التعليم التطبيقي والتدري����ب وقت نفاذ هذا القانون إلى 

حني استبدال غيرها بها.
� القانون رقم 7 لس����نة 2010 بإنشاء هيئة أسواق املال 
وتنظيم نش����اط األوراق املالية )أحكام انتقالية املواد من 

151 إلى 165(.
� القانون رقم 56 لس����نة 1996 بشأن قانون الصناعة 

)أحكام انتقالية املواد من 48 إلى 55(.
� القانون رقم 8 لس����نة 2010 بش����أن األشخاص ذوي 
اإلعاقة )املادة 70(: »يلغى القانون رقم )49( لس����نة 1996 
املشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتبقى كافة 
الق����رارات الصادرة تنفيذا له معموال بها فيما ال يتعارض 
مع أح����كام هذا القانون حلني ص����دور اللوائح والقرارات 

الالزمة لتنفيذه«.
وارجع النائب الصرعاوي أهمية تضمني القانون مجموعة 

من األحكام االنتقالية وذلك لوضع اآللية املناسبة للتعامل 
مع األصول واملمتل����كات العائدة للغرفة احلالية، وكيفية 
التعامل مع القضايا املنظورة باحملاكم واملرفوعة من قبل 
الغرفة أو على الغرفة احلالية؟ وكيفية التعامل مع البيانات 
واملعلومات التي لدى الغرفة س����واء املتعلقة باملس����جلني 
بالغرفة من أفراد أو مؤسس����ات أو ش����ركات وغيرها من 
البيانات التجارية واالقتصادية؟ وكيفية التعامل مع مركز 
التحكيم التجاري ال����ذي ينظر حاليا مجموعة من قضايا 
التحكيم التي تخص بعض الش����ركات الكويتية، وما هو 
مصيرها؟ ما هو الرأي بشأن االتفاقيات املوقعة مع الكثير 
من الغرف التجارية اإلقليمية والعربية والدولية باإلضافة 
إلى دول مجلس التعاون اخلليجي؟ كل هذه االستفسارات 
من الطبيعي أخذها باالعتبار عند دراسة وصياغة القانون 
املقت����رح وهو األمر الذي يتطلب دعوة املختصني بالغرفة 
الستطالع رأيهم النهم في  النهاية هم من سيقومون بتطبيق 

القانون في  حال صدوره بأي صيغة كانت.

رفعت تقريرها إلى المجلس متضمنًا توصياتها للحفاظ على الوحدة وتعزيز روح المواطنة

»الظواهر السلبية«: التصدي لالنحرافات والسلوكيات الدخيلة من قبل 
بعض وسائل اإلعالم الفاسدة لزرع الفتنة حفاظًا على الوحدة الوطنية

املجتمعية وخاصة تلك التي تلعب 
دورا أساس����يا في تشكيل الوعي 
)اجلس����د القضائ����ي والقانوني � 
� األس����اتذة  خطب����اء املس����اجد 
واألكادمييون � الصحافيون والكتاب 
� كبار املوظفني والقادة في السلم 

الوظيفي(.
وتنش����يط دور املؤسس����ات 
التربوية والتعليمية بحيث تكون 
التعليم وس����يلة لتعزيز  مناهج 

املواطنة.
ثاني����ا: فيما يخ����ص الوحدة 

الوطنية:
لالنحراف����ات  التص����دي 
التي بدأت  الدخيلة  والسلوكيات 
تظهر على بعض وسائل االعالم 
الفاسدة والتي من شأنها بث الفرقة 
وزرع الفتن����ة بني ابناء الش����عب 

الكويتي.
الترب����وي  ال����دور  وتفعي����ل 
والتعليمي في احلث على الوحدة 

الوطنية.
والعمل على التطبيق الصحيح 
للقوانني وخاص����ة قانون املرئي 

واملسموع في هذا املجال.
وعل����ى اجلانب االعالمي ابراز 
القي����م النبيلة الت����ي جبل عليها 
املجتمع الكويت����ي والتي تنطلق 
من ارضية صلبة تتمثل في العقيدة 
االسالمية السمحة، ومن اهم هذه 
القيم املساواة بني املواطنني ونبذ 

الطائفية والتفرقة.
االخذ على يد كل من تسول له 
نفسه استغالل احلرية استغالال 
سلبيا، اذ يقول املصطفى ژ »مثل 
القائم على حدود اهلل والواقع فيها، 
كمثل قوم استهموا على سفينة، 
فأصاب بعضهم اعالها وبعضهم 
اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا 
اس����تقوا من املاء، م����روا على من 
فوقهم، فقال����وا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، 
فإن يتركوهم وم����ا ارادوا هلكوا 
جميعا، وان اخذوا على أيديهم جنوا 

وجنوا جميعا« رواه البخاري.
واللجنة في هذا الصدد ترفع 
تقريرها الى املجلس املوقر ليتخذ 

ما يراه مناسبا بصدده.

الكويت ب����ني دول العالم وأن هذه 
املكانة املرموقة تتأتى من العالقات 
الطيبة ب����ني املواطنني في اجلبهة 
الداخلية وحرصهم على االنتماء إلى 
بلدهم والتمسك بوحدتهم الوطنية 
ومؤازرة سلطات الدولة احلريصة 
على مصاحلهم واملساواة بينهم في 
احلق����وق والواجبات والتي تعمل 
على نشر الدميوقراطية وحتقيق 
العدل بينهم وذلك تفعيال للمقومات 
االساسية للمجتمع الكويتي التي 
ُيرسيها الدستور، وعلى أسس ثابتة 

من عقيدتنا السمحة.
التربوي اتضح  وفي املج���ال 
للجن���ة ان هناك جه���ودا تبذلها 
وزارة التربية تتمثل في االهتمام 
باملناهج ومراجعتها أوال بأول عن 
طريق تش���كيل جلن���ة في وزارة 
التربي���ة مهمتها تزوي���د املناهج 
التي تعزز االنتماء  باملوضوعات 
للوطن، وتبني الوزارة ملش���روع 
تأصيل القيم التربوية اضافة الى 
املش���اريع واالبحاث والدراسات 
املتعلقة بتعزي���ز روح املواطنة، 
ورغ���م تلك اجله���ود التي تبذلها 
وزارة التربية والتي هي محل تقدير 
اللجنة اال ان اللجنة رأت ضرورة 
أن يصاحب هذه اجلهود دعم من 
جميع مؤسسات املجتمع وخاصة 

اإلعالم واألسرة.
وف����ي املج����ال االعالم����ي بني 
احلاضرون عن وزارة اإلعالم للجنة 
اجلهود التي تبذلها الوزارة وحرصها 
على العديد من البرامج الهادفة التي 
تنمي ال����روح الوطنية، ويتخللها 
العديد من البرامج الدينية ايضا، 
واحلث على قيم الفضيلة واألخالق 
والقدوة احلسنة والتفاني في حب 
الوطن، وأن الوزارة تعمل على بث 
البرامج املتنوعة التي يكون الغرض 
منها االرشاد والتوجيه الى املفاهيم 
الصحيحة ونبذ التفرقة بني طوائف 

املجتمع وجتنب اثارة الفنت.
وفي دور االنعق����اد الثاني من 
الفصل التشريعي الثالث مت تشكيل 
اللجنة في بداية هذا الدور واستمرت 
في نظر املوضوعات املتبقية على 
جدول أعمال اللجنة السابقة وكان 

الفتوى والتش����ريع، واملستشار 
جوه����ر مق����رون � ادارة الفتوى 

والتشريع.

وزارة االعالم

الش����يخ احمد العبداهلل وزير 
النفط ووزير االعالم، وفيصل املالك 
وكيل ال����وزارة، وطارق العجمي 
الوزارة املس����اعد لشؤون  وكيل 
الصحافة واملطبوعات، وسعد جعفر 
الوكيل املس����اعد لشؤون االخبار 
والبرامج السياسية، وعلي العنزي 
مراقب املتابعة في القناة االولى، 
وخالد الرش����يدي مراقب البرامج 
الدينية ف����ي القناة االولى، وعلي 
النومس باحث اعالمي في مكتب 

وزير االعالم.

وزارة الداخلية

اللواء د.عبداهلل العنزي مدير 
ع����ام االدارة العام����ة للمجال����س 
واللجان الوزارية، والعميد محمد 
االدارة  السعيد مساعد مدير عام 
العامة للشؤون القانونية، واملقدم 
بندر املطيري مدير ادارة متابعة 

شؤون مجلس االمة.

جامعة الكويت )كلية الحقوق(

د.عبيد الوس����مي، ود.مرضي 
العنزي، ود.ثقل العجمي، كما حضر 
بعضا من اجتماعات اللجنة عدد 
من الس����ادة اعضاء مجلس االمة 

وهم:
د.حسن جوهر، وحسني مزيد، 

من بينه����ا هذا املوضوع، ووجهت 
الدعوة ايضا حلضور اجتماعاتها 
الى العديد من اجلهات احلكومية 
منها وزارة االعالم والهيئة العامة 
للشباب والرياضة ووزارة التربية، 
وتبني للجنة اجلهود املبذولة من 

قبل هذه اجلهات.
الثاني  وفيما يخص املوضوع 
في ه����ذا التقرير وال����ذي يتعلق 
بالبيان ال����ذي القته احلكومة في 
جلس����ة املجلس املعقودة بتاريخ 
املمارس����ات  2009/12/22 بش����أن 
الغريبة على مجتمعنا  والظواهر 
الكويتي واثرها البالغ في املساس 
بالوحدة الوطنية وبث بذور الفتنة 
والفرق����ة بني ابن����اء املجتمع، فقد 
رأت اللجنة ارتباط هذا املوضوع 
باملوضوع االول، اذ ان تعزيز روح 
املواطنة يصب في مصلحة الوحدة 
الوطنية وهذا بدوره ايضا يؤدي الى 
تعزيز روح املواطنة، فاملوضوعان 
مكمالن لبعضهما وال ميكن ان تقوى 
الوحدة الوطنية دون روح وطنية 
يتحلى بها املواطن، لذلك رأت اللجنة 
دمج املوضوعني في تقرير واحد، 
وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات 
كان آخرها بتاريخ 2010/9/6 ووجهت 
الدعوة الى العديد من املس����ؤولني 

وهم كالتالي:

مجلس الوزراء

روض����ان الروضان ������ وزير 
الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء، 
ادارة   � واملستشار محمد عابدين 

رأي اللجنة املدع����م برأي كل من 
اساتذة كلية احلقوق )احلاضرين(، 
واملستش����ار احلاضر عن وزارة 
العدل، كما ان هذا القصور من شأنه 
ان يفسد اجلهود التي تبذل من قبل 
كل اجلهات في سبيل تعزيز روح 
املواطنة ومن ث����م احملافظة على 

الوحدة الوطنية.

الخالصة والتوصيات

تضمن هذا التقرير موضوعني 
مهمني هما:

روح  تعزي����ز  موض����وع   �
املواطنة

� موضوع الوحدة الوطنية
ونظرا الرتب����اط املوضوعني 
ببعضهما فقد رأت اللجنة دمجهما 
في هذا التقري����ر وبناء على ذلك 

توصي اللجنة مبا يلي:
أوال: ف����ي مج����ال تعزيز روح 

املواطنة:
الغيرة املشروعة لدى  تعزيز 
الشباب الكويتي على عرضه ودينه 
وانتمائه لوطنه واحملافظة على 

سمعته.
والعمل على نشر السير الذاتية 
الكويتية املعاصرة  للشخصيات 
والتاريخية التي أسهمت في بناء 

املجتمع بأعمالها اجلليلة.
وإقام����ة االحتف����االت الدورية 
لتكرمي املواطنني الذين يتفوقون 
الثقافية والرياضية  في املجاالت 
والعلوم وغيرهم من الشخصيات 
التي تساهم في تعزيز روح املواطنة 

بني جميع فئات املجتمع.
وان تعمل الدولة على املساهمة 
ف����ي تعزي����ز روح املواطنة لدى 
املواطنني عن طريق مؤسس����اتها 
الثقافي����ة والرياضية واالعالمية 
باإلضافة الى تعزيز دور املسجد 
واالسرة واجلماعة واملدرسة، وذلك 
بتشجيع هذه اجلهات على تبصير 
املواطنني بالفائدة التي تعود عليهم 
من حب الدين والوطن واالنتماء 

إليهما.
والعمل عل����ى تكثيف حمالت 
التوعية والتدريب امليداني حول 
مفهوم املواطنة جلميع الشرائح 

الوتيد.
الثقافية  رئيس قسم األنشطة 

د.تهاني العنزي.
3� عن وزارة اإلعالم:

وزي����ر النفط ووزي����ر اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل.

وكي����ل وزارة اإلعالم الش����يخ 
فيصل املالك.

الوكيل املساعد لشؤون الصحافة 
واملطبوعات طارق العجمي.

الوكي����ل املس����اعد لش����ؤون 
التلفزيون����ي باإلناب����ة ف����وزي 

التميمي.
وخالل العديد من االجتماعات 
أبدى املدعوون من اجلهات احلكومية 
تأكيدهم على  أهمية تعزيز روح 
املواطنة، وتبني للجنة مدى ما تبذله 
تلك اجله����ات من جهود هي  محل 
تقدير اللجن����ة، ورأت اللجنة أنه 
على الرغم م����ن تلك اجلهود فإنه 
ينبغي جلميع اجلهات احلكومية 
واألهلية مواصلة العمل  دون كلل 

أو ملل.
الشباب والرياضة  وفي مجال 
تبني للجنة أن هناك جهودا تبذل 
من قب����ل الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة وأنها تعمل على تعزيز 
روح املواطنة ع����ن طريق قيامها 
بعقد الن����دوات والقاء احملاضرات 
على الطلبة واملواطنني في االماكن 
العامة واملدارس وذلك على يد كبار 
الدين للتبصير  القياديني ورجال 
بكيفية االعت����زاز بالوطن وبيان 
مآثره والدعوة الى متسك املواطنني 
بواجباتهم نحو مجتمعهم وصوال 
الى الوحدة الوطنية وجتنبا لكل 
ما من شأنه أن يؤدي إلى التفرقة 
والفرز الطائفي والقبلي، وقد قدمت 
الهيئة بهذا اخلصوص ورقة بحثية 
عن املواطنة مرفقة مع هذا التقرير 
مع كتاب وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل رق����م 22430/4/1 بتاريخ 

.2009/10/1
ولكل ما سبق فإن اللجنة تعلق 
آماال كبيرة على الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في العمل على تعزيز روح 
املواطنة بني املواطنني وخصوصا 
الشباب عن طريق تبصيرهم مبكانة 

وخالد العدوة، وعدنان عبدالصمد، 
ومبارك اخلرينج، ود.علي العمير، 
وصالح عاشور، وفيصل الدويسان، 
ود.ضيف اهلل ابورمية، وشعيب 
املويزري، وعدنان املطوع، ود.روال 

دشتي، ود.معصومة املبارك.
كما وجهت اللجنة الدعوة الكثر 
من مرة الى الس����يد رئيس جهاز 
االمن الوطني وتأسف اللجنة لعدم 

حضوره.
اللجنة موضوع  وقد تناولت 
الوحدة الوطنية بالبحث والدراسة 
على ضوء بيان احلكومة الذي القته 
في جلسة املجلس املعقودة بتاريخ 
2009/12/22 بش����أن املمارس����ات 
والظواهر الغريبة على مجتمعنا 
الكويتي واثرها البالغ في املساس 

بالوحدة الوطنية.
وقد شارك اللجنة في املناقشة 
الس����ادة املدعوين وكذلك  جميع 
الس����ادة اعضاء املجل����س الذين 
حضروا بعض اجتماعات اللجنة، 
وقد تطرق املجتمعون الى االحداث 
االخيرة والت����ي اعتبرتها اللجنة 
احداثا شاذة بثت في بعض وسائل 
االع����الم وتناول����ت باالس����تهزاء 
بعض الرموز الدينية، كما تطرق 
املجتمعون الى مناقش����ة امكانية 
معاجلة قانون املرئي واملسموع 
ملثل هذه االح����داث والبرامج، اذ 
ابدى احلاضرون عن وزارة االعالم 
صعوب����ة تطبيق قان����ون املرئي 
واملسموع على مثل هذه البرامج 

مما يستلزم تعديله.
واس����تمعت اللجن����ة في ذلك 
الى آراء اساتذة من كلية احلقوق 
بجامعة الكويت وآراء متخصصني 
في ادارة الفتوى والتشريع والذين 
اكدوا جميعه����م ان قانون املرئي 
واملسموع احلالي صالح وال يحتاج 
الى تعديل، وه����و يعطي لوزارة 
االعالم صالحيات واسعة في ايقاف 
البرام����ج ومص����ادرة املوجودات 

واالحالة للنيابة.
وانتهت اللجنة الى اعتبار وزارة 
االعالم مقصرة في اداء دورها جتاه 
تطبيق قانون املرئي واملس����موع 
الذي ال يحتاج الى تعديل حسب 

رفعت جلنة دراس����ة الظواهر 
الس����لبية الدخيلة عل����ى املجتمع 
الكويت����ي تقريره����ا الثام����ن عن 
االقتراح املقدم من بعض االعضاء 
اللجنة بدراسة موضوع  بتكليف 
تعزيز روح املواطنة، والبيان الذي 
ألقته احلكومة بتاريخ 2009/12/22 
بش����أن الوحدة الوطنية وجاء في 

التقرير: 
أح����ال رئيس مجلس األمة الى 

اللجنة املوضوعني التاليني:
االقتراح املقدم من بعض السادة 
األعضاء في جلس����ة املجلس التي 
عقدت بتاريخ 2009/6/24 بش����أن 
اللجنة دراس����ة موضوع  تكليف 
تعزيز روح املواطنة. )تاريخ اإلحالة 

.)2009/6/25
وبيان احلكومة الذي ألقته في 
جلس����ة املجلس املعقودة بتاريخ 
املمارس����ات  2009/12/22 بش����أن 
الغريبة على مجتمعنا  والظواهر 
الكويتي وأثرها البالغ في املساس 
بالوحدة الوطنية وبث بذور الفتنة 
والفرقة بني أبناء املجتمع. )تاريخ 

اإلحالة 2009/12/24(.
وملا كان املوضوع األول قد أحيل 
الى اللجنة في نهاية دور االنعقاد 
العادي األول من الفصل التشريعي 
الثالث عش����ر فإن اللجنة في ذلك 
الدور وخالل العطلة البرملانية قد 
ناقشته مناقشة مستفيضة ووجهت 
الدعوة حلض����ور اجتماعاتها إلى 

كل من:
1 � الهيئ����ة العام����ة للش����باب 

والرياضة:
رئيس الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة فيصل اجلزاف، ونائب 
املدير العام لشؤون الرياضة جاسم 
الهيئات  إدارة  يعق����وب، ومدي����ر 
الرياضية احمد عايش، ومدير إدارة 
الشباب طارق حسون، والى عبداهلل 
عبدالرسول � املكتب الفني لقطاع 
الش����باب، ومدير العالقات العامة 
عبداحلميد ش����خص، والسكرتير 

التنفيذي نواف املكيمي.
2� عن وزارة التربية:

وكيل الوزارة املس����اعد لقطاع 
البح����وث التربوية واملناهج مرمي 

تكثي�ف حم�الت التوعية والتدري�ب الميداني حول مفه�وم المواطن�ة لجميع الش�رائح المجتمعية الت�ي تلعب دورًا في تش�كيل الوعي

أكدت النائبة د.روال دش���تي ضرورة متابعة اللجان مهامها، 
والسعي نحو إجناز أكبر عدد من القوانني والتشريعات الالزمة، 
متاشيا مع اخلطة التنموية الطموح للبالد، مشددة على ضرورة 
أن يتجاوز اجلميع انتخابات اختيار اعضاء اللجان التي أجريت 
في عملية دميوقراطية، والعمل على التعاون بني السلطتني في 

املرحلة املقبلة ملصلحة البلد.
وقالت دشتي في تصريح صحافي ان املجلس استطاع خالل 

دور االنعق���اد املاضي إجناز عدد كبير من التش���ريعات، وعلى 
اللجان خالل املرحلة املقبلة مضاعفة اجلهود إلقرار اإلصالحات 
ف���ي قطاعي الصحة واالقتصاد، إضافة ال���ى االنتهاء من ملفات 

تطوير التعليم وحقوق املرأة االجتماعية واملدنية.
ومتنت أن يوج���ه النواب اهتمامهم الي���وم الى التعاون بني 
السلطتني حتى يتمكن املجلس من إجناز ما يطمح إليه الشارع 

الكويتي.

روال: على اللجان إنجاز مهامها وتجاوز حالة انتخابات األعضاء


