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  أكد مصدر مســـؤول في وزارة الداخلية ان الوزارة 
في انتظار صدور قانون في مجلس األمة يحدد تبعية 
منطقـــة النهضة ألي دائرة من الدوائر االنتخابية الـ ٥ 
ليتمكن ساكنوها من إدراج أسمائهم خالل فبراير املقبل 
في كشوفات الناخبني بسبب تعذر تسجيل هؤالء دون 
صدور قانون بتبعية املنطقة ألي من الدوائر القائمة. 

  وأضاف: من املفترض ان يصـــدر هذا القانون قبل 
فبراير املقبل وهو موعد تسجيل الناخبني لتمكني ادارة 
االنتخابات من تسجيلهم خالل هذه الفترة بكشوفات 

الناخبني.
  وقال إن عدد سكان منطقة النهضة يبلغ تقريبا ٢٧٢٠ 
نسمة وفقا إلحصائية الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

حتى تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠ منهم ١٣٥٣ ذكور و١٣٦٧ اناث. 

 «الداخلية» بانتظار مجلس األمة إلصدار قانون يحدد تبعية منطقة النهضة للدوائر الـ ٥

 حسني احلريتي ود.علي العمير  سالم النمالن 

(متين غوزال)  الرئيس جاسم اخلرافي خالل استقباله مستشار رئيس جمهورية السودان د.مصطفى عثمان   رئيس مجلس األمة في حديث مع د.روال دشتي ود.أسيل العوضي عند بوابة املجلس 

 الخرافي:حسب علمي ال يوجد عندنا إال حكومة واحدة وعلينا معرفة كيف نختلف 
 اإلجراءات التي تملكها الرئاسة هي شطب العبارات المسيئة طبقاً لالئحة من المضبطة لكن الصحافة تقوم بنشرها في عناوين رئيسية 

 أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ان في الكويت حكومة واحدة، وقال ردا على 
سؤال حول ما يردده بعض النواب من وجود حكومتني أو حكومة برأسني «اسألوا 

من يردد هذا الكالم، لكن حسب علمي فال يوجد عندنا اال حكومة واحدة».
  وحول التراشق الذي حصل في اجللسة األخيرة، واالجراءات التي متلكها الرئاسة 
قـــال: ال يعيبنا ان نختلف داخل قاعة عبداهللا الســـالم، لكـــن املهم ان نعرف كيف 
نختلـــف، وان نحافظ على أدب احلوار وكرامات الناس، موضحا ان االجراءات التي 
متلكها الرئاسة هي شطب العبارات املسيئة طبقا لالئحة من املضبطة، لكن الصحافة 

لألسف تقوم بنشر هذه العبارات املشطوبة في عناوين رئيسية.
  ومن ناحية أخرى اســـتقبل رئيس مجلس األمة في مكتبه صباح امس مستشار 
رئيس جمهورية السودان د.مصطفى عثمان إسماعيل والوفد املرافق له، حضر اللقاء 

سفير جمهورية السودان لدى الكويت إبراهيم ميرغني إبراهيم.
  جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 

عالوة على بحث آخر املستجدات اإلقليمية والدولية.
  كما استقبل اخلرافي رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني. 

 «التعليمية» أرجأت النظر في «المرئي والمسموع»
  لعدم ورود التعديالت الحكومية على القانون

 «الداخلية والدفاع» استمعت إلى تسجيل أقوال 
  مدير المباحث الجنائية في قضية الوافدين اإليرانيين

 تبنت جلنة الشؤون التعليمية البرملانية 
جملة اقتراحــــات بقوانني ضمن اولوياتها 
التشريعية لدور االنعقاد احلالي، يأتي في 
مقدمتها قانون حتسني االوضاع املعيشية 
ملعلمي وزارة التربية اسوة بالعاملني باملهنة 
نفسها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
باالضافة الــــى اقتراح قانون تفكيك وزارة 

االعالم وحتويلها الى هيئات مستقلة.
  وقال رئيس اللجنــــة النائب د.جمعان 
احلربش، في تصريــــح للصحافيني امس، 
ان اللجنة حــــددت اولوياتها لدور االنعقاد 
احلالي، ويأتي في مقدمتها تعديالت قانون 
املرئي واملســــموع املرتقبة من قبل الفريق 
احلكومي والتي لم تقدم حتى اليوم، االمر 
الذي ترتب عليه ارجاء النظر في هذا الشأن 
حلني تقدمي احلكومــــة تصورها كما تبنت 
اللجنة ضمــــن اولوياتها قانون اجلامعات 
احلكومية والتعليم اخلاص باالضافة الى 
بحث قرار اطالة اليوم الدراســــي بحضور 

ممثلي جمعية املعلمني 
الكويتيني واصدار تشريع 
لتحسني اوضاع املعلمني 
املعينني خاصة ان رواتب 
العاملني بوزارة التربية ال 
تقارن مبن يقومون بأقل 
من مهامهم الوظيفية في 
الهيئــــة العامة للتعليم 

التطبيقي.
  وتابع د.احلربش: كما 
ان اللجنــــة تبنت ضمن 
اولوياتها اقتراح النائب 
الدويسان بشأن  فيصل 
تفكيــــك وزارة االعــــالم 

وحتويلها الى هيئات مستقلة، مشيرا الى 
ان ملف التعيينات فــــي وزارة التربية لن 
يكون ضمن اولويات اللجنة لعدم تكليف 
املجلس للجنة الشؤون التعليمية ببحث هذه 
القضية والتي ستكون ضمن ملف مساءلتي 

لوزيرة التربية واملزمع 
تقدميها من قبلي بصفة 
شــــخصية ومــــن كتلة 

التنمية واالصالح.
  من جانبــــه، صرح 
د.محمــــد احلويلة مقرر 
اللجنــــة التعليمية بعد 
انتهائها من االجتماع بأن 
اللجنة انفقت مبدئيا على 
خطة عمل اللجنة خالل 
دور االنعقاد احلالي على 
وضــــع اولويات عملها، 
مبديــــا اهتمــــام اللجنة 
برغبة صاحب الســــمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بضرورة حماية 
الوحدة الوطنيــــة ومبا يعززها من قوانني 
وتشريعات. واكد د.احلويلة انه سيتم الطلب 
من وزارة االعالم افادة اللجنة مبشــــروع 
القانون بتعديل القانون املرئي واملسموع 

مبا يحافظ على الوحدة الوطنية ويضبط 
الفلتان االعالمي الذي يهدد االمن الوطني.

  كما اضاف د.محمد احلويلة ان هناك شبه 
اتفاق حول اهمية مناقشة مشروع او مقترح 
تفكيك وزارة االعالم مبا ميكن اجلهاز االعالمي 
من القيام بدوره الفاعل، ودار احلديث ايضا 
حول اعطاء صفة االستعجال ملناقشة قانون 
الهيئة العامــــة للتعليم التطبيقي وقانون 
التعليم اخلاص واجلامعات اخلاصة وحملة 
الدكتوراه وحماية املعلم مع ادراج مهنة املعلم 
ضمن املهن الشاقة وموضوع تسرب املعلمني 
ومواجهته من خالل دراسة احلوافز واملزايا 
التي حتد من هذا التسرب، على ان يتم وضع 
سلم لهذه االولويات في القريب العاجل مع 
الرغبة في اســــتدعاء كل اجلهات املسؤولة 
للمشاركة في اجتماعات اللجنة حتى تتبلور 
االفكار ومن ثم يتم اقرار املشاريع بقوانني 
واالقتراحات برغبة التي تخدم جميع هذه 

القطاعات. 

النائب مسلم البراك حول االفراج 
عن وافدين ايرانيني متهمني، الفتا 
الى انه كان هناك اعتراض من مدير 
املباحث الشيخ علي اليوسف ومت 
االســـتماع الى شريط اللجنة وبه 
اقواله. واضـــاف املطوع انه متت 
مطابقة اقوال الشيخ اليوسف مع 
التقرير الذي رفعه رئيس اللجنة 
في دور االنعقـــاد املاضي النائب 
عســـكر العنـــزي، وذلك بحضور 
مراقب املجلس النائب د.علي العمير 
ورئيس اللجنة التشريعية النائب 
حســـني احلريتي. وعن اولويات 
اللجنة قال املطـــوع قال ان هناك 
مواضيع تختص بها اللجنة منها 
موضوع اجلنســـية واالقتراحات 
املقدمة على تعديل قانون اجلنسية، 
وقانون اجلوازات واملادة ١٧ وكذلك 
هناك مواضيع البدون التي سلبتها 
من جلنـــة الداخلية والدفاع جلنة 

البدون. 

املجلـــس بكتابة تقريـــر وتقدمه 
للمكتـــب للتحقق من هذه االقوال 
في اطار حتقيقها في الشكوى املقدمة 
من مدير املباحث اجلنائية اللواء 

الشيخ علي اليوسف. 
  من جانبه قـــال النائب عدنان 
املطوع ان جلنة الداخلية والدفاع 
ناقشـــت كلجنة حتقيق ما اثاره 

بصور من مضبطة االجتماعني الـ ١٤ 
و١٦ للجنة الداخلية والدفاع السابقة 
حول هذا املوضوع. واشار الى ان 
اللجنة املشكلة من مكتب املجلس 
ســـتقوم بأخذ االقوال ومطابقتها 
مبحضر االجتماعني، وبالتقرير الذي 
اعدته اللجنة البرملانية «الداخلية 
والدفاع»، وســـتقوم جلنة مكتب 

خالل اجتماع امس مت االســـتماع 
الى التســـجيل الصوتـــي الفادة 
اللواء الشيخ علي اليوسف خالل 
االجتماع الـ ١٤ للجنة السابقة، كما 
اطلعت اللجنة على جزء من محضر 
االجتماع الـ ١٦ للجنة السابقة الذي 
حضره وزير الداخلية، وقد مت تزويد 
اللجنة التي شكلها مكتب املجلس 

 اكد مقرر جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية النائب سالم النمالن ان 
اللجنة عقدت اجتماعها الثاني امس 
بعد تشكيلها اجلديد، بحضور مراقب 
املجلس النائب د.علي العمير ورئيس 
اللجنة التشريعية النائب حسني 
احلريتي بصفتهما عضوي اللجنة 
التي شكلها مكتب املجلس للتحقيق 
في االقوال التي ادلى بها مدير عام 
العامة للمباحث اجلنائية  االدارة 
اللواء الشيخ علي اليوسف. وقال 
النمالن فـــي تصريح للصحافيني 
عقب اجتماع اللجنة: ان اقوال اللواء 
الشيخ علي اليوسف كان قد أدلى 
بها خالل االجتمـــاع الـ ١٤ للجنة 
في تشكيلها السابق بصفتها جلنة 
حتقيق فيما طرحه النائب مسلم 
البراك حول التعامل غير القانوني 
الذي قامت به وزارة الداخلية مع 
الوافدين غير الكويتيني املشتبهني 
باملخدرات واالجهاض. واضاف انه 

 حددت أولوياتها بقوانين تفكيك «اإلعالم» وتحسين مستوى المعلمين

 د.جمعان احلربش 

 الجسار: االنسحاب من كتلة 
  العمل الوطني لخدمة الصالح العام

 أشــــارت عضو مجلس 
األمة د.سلوى اجلسار الى 
أن انسحابها من كتلة العمل 
الوطني امنا جاء الختالف 
الرأي حول أسس املتابعة 
السياسية والنهج االصالحي 
الذي يســــعى اجلميع الى 
حتقيقه، وقالت د.اجلسار 
في بيان صحافي لقد جاءت 
االهتمامــــات الشــــخصية 
بالقضايــــا احملورية التي 
تصب في مصلحة الوطن 
واملواطن هي االساس في 
العمل وعلى نحو خاص من 

خالل املمارسات الدميوقراطية داخل مجلس 
األمة وخارجه. وإنني إذ أضع التقدير الكامل 
لالخوة اعضاء الكتلة فإنني اعلن االنسحاب 
منها. وأضافت وقد جاء االنسحاب بناء على 
قناعــــة شــــخصية  ملنهاج حتقيــــق التطور 
واالجناز، وحتقيق الطموحات التي يســــعى 

كل مواطن الى مشاهدتها 
واقعا ملموســــا يرتقي به 
وبآماله التي يحمل ممثليه 
مسؤولية حتقيقها وأمانة 
إليها. وكلي  الوصول بهم 
أمل فــــي أن يوفق اجلميع 
في العمل املشترك احملقق 
للصالح العام والبعيد عن 
اي مصالح شخصية متثل 
في حد ذاتها عائقا أمام العمل 
الوطني. داعية العلي القدير 
ان يوفقني ملواصلة العمل 
ملا فيه خير ورفعة وطننا 
العزيز بذات النهج الواضح 
الذي عاهدت نفسي واملواطنني اخواني الذين 
اولوني ثقتهم، وسنظل دائما نسعى إلى عزة 
ورفعة الكويت وسيادتها ووحدتها ونهضتها 
الشــــاملة التي تتحقق دائما بأعمال وجهود 
املخلصني من ابنائهــــا االوفياء مؤدية األمانة 

وموفية بالقسم الذي التزم به. 

العوضي أعضاء  النائبة د.أســـيل   ناشدت 
املجلس البلدي اعادة النظر في قرار عدم املوافقة 
علـــى الترخيص لبناء كنيســـة لطائفة الروم 

الكاثوليكية.
  واشارت الى ان ذلك يناقض ما نصت عليه 
املادة ٣٥ من الدســـتور التي نصت على حرية 
االعتقاد وواجب الدولة جتاه حماية حرية القيام 
بالشعائر الدينية، باالضافة الى انه يعكس ضيق 
االفـــق جتاه التنوع الـــذي يزخر فيه املجتمع 
الكويتي ما بني املواطنني واملقيمني الذين يعيشون 

على ارض الكويت.
   وقالت العوضـــي ان املفارقة هي ان تدعو 
الكويت رسميا عبر كلمتها امام اللجنة االجتماعية 

التابعة لألمم املتحدة  واالنســـانية والثقافية 
امس االول الـــى احترام االديان وتعزيز ثقافة 
التسامح واحلوار وأســـس املساواة بني أفراد 
املجتمع، بينما يرفض مجلسها البلدي السباب 
غير موضوعية اقامة كنيسة لطائفة تعيش بيننا 
في الكويت، ودعـــت العوضي مجلس الوزراء 
للتدخل واعادة األمور الى نصابها مبا ينسجم مع 
املبادئ الدستورية واالنسانية التي من املفترض 
ان جتعل الكويت دولة متحضرة تقدر التنوع 
وتدعو للتسامح، محذرة من تنامي هذا املنهج 
من خالل تكرار التضييق على حريات التعبير 
واالعتقاد الذي سيؤدي الى تعميق االختالفات 

والفرقة بني أفراد املجتمع وفئاته. 

 العدوة يشيد باستجابة وزيرة التربية وتشكيل 
لجنة لحصر األعمال اإلنشائية بالمحافظات

 اشاد النائب خالد العدوة بسرعة استجابة وزيرة 
التربية ووزارة التعليم العالي د.موضي احلمود 
لالســــئلة التي وجهها اليها وذلك بقيام الوزيرة 
بتشكيل جلنة حلصر االعمال االنشائية املنجزة 
واعمال الصيانة في احملافظات الست. وكان محور 
االسئلة يدور حول مشاريع االعمال والصيانة في 
مدارس الكويت بشكل عام وخاصة في محافظتي 
االحمدي ومبارك الكبير سواء املشاريع املستقبلية 
او التي انتهت منها الوزارة في اخلمس ســــنوات 
املاضية، ومدى ارتباط تلك املشاريع بالنمو السكاني 
في البالد وخطة التنمية. واعتبر العدوة ان تشكيل 
اللجنة من قبل الوزيرة مبثابة خطوة في االجتاه 
الصحيح كون القرار الوزاري الذي صدر عن الوزيرة 
يتضمن رئاسة اللجنة للوكيل املساعد للمنشآت 

التربوية لكي تتسلم اللجنة االعمال االنشائية املنجزة ألوامر العمل ومطابقتها ملواصفات 
وشروط العقود الى جانب التدقيق على املستندات وفواتير االجناز وابداء املالحظات وحتديد 
الشــــروط املطلوب تنفيذها من قبل املتعهدين، واقتراح االجراءات املناسبة حسب شروط 
العقد. ودعا العدوة الوزراء الى ســــرعة الرد على االســــئلة النيابية واستفسارات النواب 
التي توجه اليهم ودراسة مقترحاتهم، ومد يد التعاون بشكل عملي على مالحظات النواب 

وآرائهم من خالل جتاوب فعلي من جانبهم مع القضايا التي تطرح عليهم. 

 د.سلوى اجلسار  خالد العدوة 

 أسيل: مفارقة أن ندعو الحترام األديان 
  في األمم المتحدة ويمنع «البلدي» الترخيص لكنيسة

 دول «التعاون» مستهدفة وتواجه تحديات 
جمة تتطلب مواجهتها بجهود مشتركة

 اشاد النائب عسكر العنزي بنتائج اجتماع وزراء 
الداخلية لدول مجلس التعاون اخلليجي الذي عقد 
في الكويت مؤخرا مؤكدا ان القرارات التي صدرت 
عن هذا االجتماع تأتي حلماية وأمن املواطنني في 
دول اخلليج العربية. وقال عسكر ان دول مجلس 
التعاون اخلليجي تواجه اليوم حتديات امنية جمة 
وهي مستهدفة في امنها واستقرارها وهذه التحديات 
تتطلب مواجهتها بجهود مشتركة واستراتيجية 
امنيـــة موحدة وهو االمر الـــذي ادركه قادة دول 
مجلس التعاون وبدأ بتنفيذه وزراء الداخلية فيها 
عبر سلسلة من االجتماعات الدورية. وبني عسكر 
ان دول اخلليج العربي تعيش اوضاعا اقتصادية 
واجتماعية وامنية مستقرة تدعونا جميعا الن نعمل 
على حمايتها واستقرارها وهذا االمر ال يتحقق دون 
ان تكون هناك بنية امنية قوية قادرة على مواجهة 
االخطار ودرئها وصيانة بلداننا اخلليجية وحماية 

مواطنيها، مشددا على اهمية تواصل االجهزة االمنية 
في دول مجلس التعاون والتنســـيق فيما بينها 
وتبادل املعلومات االمنية وتفعيل القرارات التي 

يصدرها وزراء داخلية مجلس التعاون.
  واكد عسكر ان االرهاب واالفكار املنحرفة وجتارة 
املخدرات من ابرز املخاطر التي تواجه دول مجلس 
التعاون اخلليجي، منوهـــا باجلهود التي بذلتها 
دول اخلليج ملكافحة هذه اجلرائم. وثمن عســـكر 
اخلطوات التي اتخذها وزراء الداخلية لدول مجلس 
التعاون لتسهيل تنقل املواطنني اخلليجيني عبر 
البطاقة الذكية السيما بني الكويت واململكة العربية 
السعودية والتي اعطت بعدا اكبر ملفهوم التعاون 
والوحدة اخلليجية، مشيدا في هذا اجلانب باجلهود 
الكبيرة التي بذلها وزير الداخلية الفريق الشيخ 
جابر اخلالد ووزير الداخلية السعودي سمو االمير 

نايف بن عبدالعزيز. 

 قدم النائب عســـكر العنزي 
اقتراحا بقانون بشأن تأسيس 
شـــركة لنقل تالميـــذ املدارس 
احلكوميـــة، مـــع إعطائه صفة 

االستعجال، وجاء في القانون:
  مادة أولى: يرخص لوزارة التربية 
وشركة النقل العام واجلمعيات 
التعاونيـــة واألفراد بتأســـيس 
شركة مســـاهمة كويتية لنقل 
تالميذ املدارس الكويتية وتكون 
التربية بنسبة  مساهمة وزارة 
٢٥٪ من رأس املال و٢٥٪ لشركة 
النقل العامة و٥٠٪ لالكتتاب العام 

لألفراد.
  مادة ثانية: يتحدد غرض الشركة 

األساسي بنقل تالميذ مختلف مراحل التعليم من 
منازلهم الى مدارسهم والعكس مقابل مبالغ يتحملها 
أوليـــاء أمورهم ويحددها قـــرار يصدر من وزيرة 

التربية.
  مادة ثالثة: يلتزم مؤسسو الشركة بأحكام قانون 
الشـــركات التجارية والقوانني األخرى ذات الصلة 

والنافذة املفعول.
  مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل 

به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
  وجاء فـــي املذكرة اإليضاحيـــة للقانون: ظلت 
وزارة التربية لسنوات تقوم مبهمة تدبير وسيلة 
املواصالت املناســـبة التي تقوم بتوصيل تالميذ 
املدارس احلكومية من منازلهم الى مدارسهم والعكس 
بسيارات خصصت لهذه املهمة ودون مقابل، إال انه 
مت إيقـــاف هذه اخلدمة للتكلفة الكبيرة التي كانت 
تتحملها الدولة في هذا السبيل، خصوصا انه كان من 
املرخص به التحاق فئات كثيرة من غير الكويتيني 
للتعليم مبدارس وزارة التربية. وأصبحت مسؤولية 
توصيل التالميذ من منازلهم الى مدارسهم واقعة 
على عاتق أولياء األمور، الذين يتكبدون الكثير من 
املصاريف في هذه املسألة، فإما أن يقوموا بتوصيل 

أوالدهم بأنفسهم الى املدارس، ما 
يتســـبب في اختناقات مرورية 
شديدة، او تشـــغيلهم لسائقني 
للقيام بهذا التوصيل، وال يخفى ما 
يقتضيه تشغيل هؤالء من أعباء 
على مختلف مرافق الدولة، إضافة 
الى إضاعة وقـــت املواطن الذي 
يقوم بتوصيل أوالده ملدارسهم 
ومبا يتسبب في مشاكل وظيفية 
تتمثل في وصول املوظف منهم 
الى عمله متأخرا والذي يتسبب 
كذلك في عدم االنضباط في العمل. 
وحلل مشكلة إيقاف تسيير وزارة 
التربية لسيارات لتوصيل التالميذ 
ملدارسهم وعودتهم منها، أتقدم 
بهذا االقتراح بقانون إلنشاء شركة مساهمة أهلية 
تخضع لقانون الشركات التجارية تساهم بنسب 
معينة من رأسمالها وزارة التربية وشركة النقل العام 
واجلمعيات التعاونية واألفراد وتكون املهمة األساسية 
لهذه الشركة القيام بنقل التالميذ من منازلهم الى 
مدارسهم لتوفير وقت أولياء األمور الذي يضيع في 
التوصيل وتوفير األمان في توصيل التالميذ، مع 
إمكانية توظيف املتقاعدين في أعمال تلك الشركة 
وتنص املادة األولى من االقتراح بالترخيص لوزارة 
التربية وشركة النقل العام واجلمعيات التعاونية 
واألفراد بإنشاء شركة مســـاهمة كويتية تخضع 
لقانون الشـــركات التجارية وبأن تكون مساهمة 
تلك اجلهات بنســـب معينة في رأس املال. وحتدد 
املادة الثانية من االقتراح مهمة تلك الشـــركة وهي 
توصيل تالميـــذ مختلف مراحل التعليم العام من 
منازلهم الى مدارسهم والعكس في مقابل مبلغ شهري 
يدفعه أولياء األمور، ويصدر قرار من وزيرة التربية 

بتحديد ذلك املقابل. 
  أما املادة الثالثة من االقتراح بقانون فإنها تقضي 
بأن يلتزم مؤسسو الشركة بأحكام قانون الشركات 
التجاريـــة والقوانني األخرى ذات الصلة في تنفيذ 

مهمة الشركة. 

 عسكر العنزي 

 عسكر يقترح إنشاء شركة مساهمة
  لنقل تالميذ المدارس الحكومية 

 للتيسير على أولياء األمور والتخفيف من االختناقات المرورية


