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 قدم النائب د.يوســـف الزلزلة اقتراحا برغبة بشـــأن «اقرار 
التعديل املقدم من معهد الكويت لالبحاث العلمية بشأن تعديل 
جدول رواتب الباحثـــني العلميني والذي اعتمد من ادارة املعهد 
ومجلس امناء املعهد ووزير التربية والتعليم العالي، واملعروض 

على جدول اعمال مجلس اخلدمة املدنية منذ ٢٠٠٨/٧/٥». 

 الزلزلة لتعديل جدول رواتب
  الباحثين بمعهد األبحاث 

 الشيخ د. محمد الصباح والشيخ د. أحمد الناصر خالل اجتماع اللجنة اخلارجية البرملانية  علي الراشد ومرزوق الغامن ومسلم البراك ومبارك اخلرينج أثناء اجتماع اللجنة 

 الراشد يقترح وضع نظام جديد لتسيير األمن البحري والمرافئ والمياه اإلقليمية 

 المسلم يطالب بتأجيل العام الدراسي لحين استكمال الوزارات استعداداتها 
 هايف يستغرب عدم بحث مجلس الوزراء لموضوع إنفلونزا الخنازير 

 قدم النائب علي الراشـــد اقتراحـــا برغبة أكد فيه ان الدولة 
حرصت على حماية مياهها اإلقليمية ملا متثله هذه احلماية من 
أمر مطلوب في تعزيز عالقاتها الدولية واحترام قواعد القانون 

الدولي العام بينها وبني الدول املطلة على البحر.

  وينص االقتراح على: وضع نظام جديد لتسيير األمن البحري 
واملرافئ واملياه االقليميـــة عن طريق وضع وتثبيت كاميرات 
حية فوق أبراج مراقبة عائمة على حدود املياه االقليمية وبشكل 

مكثف. 

 طالبت كتلة التنمية واالصالح احلكومة بتأجيل بدء العام الدراسي 
حلني اســــتكمال الوزارات املعنية اجراءاتها واســــتعداداتها املستحقة 
ملواجهة وباء انفلونزا اخلنازير، محذرة احلكومة من املكابرة في هذا 

االمر، السيما ان الوضع ال يستهان به وال مجال للتجارب.
  وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية واالصالح النائب د.فيصل 
املسلم في تصريح صحافي انه في الوقت الذي تطالعنا فيه الوسائل 
االعالمية بأخبار وتقارير يومية عن حكومات ومنظمات عاملية تؤكد 
تزايد خطورة وباء انفلونزا اخلنازير وتعدد اجراءاتها في مواجهته، 
جنــــد في املقابل ان احلكومة الكويتية تصر على ان املرض عادي وان 
مواجهته فقط وقائية. واضاف د.املسلم انه من واقع متابعتنا احلثيثة 
لالجــــراءات احلكومة تبني لنا عدم قيام اجلهــــات االخرى بالتزاماتها 
ملساعدة وزارة التربية في حتقيق اهدافها وجناح خطط مواجهة هذا 
الوباء، مما يجعل الوزارة غير مستعدة لبدء العام الدراسي في موعده، 
خصوصا بالنسبة ملرحلتي رياض االطفال واالبتدائي، الفتا الى اننا 
نحذر احلكومة من املكابرة ونطالبها بتأجيل بدء العام الدراسي حلني 

استكمال وزاراتها استعداداتها املستحقة.
  من جانبه، استغرب النائب محمد هايف عدم بحث مجلس الوزراء 
في جلسته األخيرة ملوضوع إنفلونزا اخلنازير وهو أخطر املواضيع 

املتجددة على الساحة احمللية والعاملية.
  وقال ان هذا املوضوع يحتاج ملتابعة على أعلى املستويات للوقوف 
على آخر املستجدات كونه خطرا صحيا ووباء يهدد العالم بأسره نسأل 
اهللا أن يحمي بالدنا وبالد املسلمني منه، وقال هايف في تصريح صحافي 

ان على مجلس الوزراء إعادة النظر في استعدادات الدولة ملواجهة هذا 
الوباء الذي يزداد خطورة مع اقتراب املوســــم الدراسي في ظل نقص 
االستعدادات الذي كشفه ازدياد انتشار الڤيروس مع تباطؤ احلكومة 
في النظر بجدية في موضوع بداية الدراسة، مشددا على ان األمر بات 
واضحا للعيان وان وزارتي التربية والصحة ال متلكان احلد األدنى من 
االستعدادات الالزمة للعام الدراسي، السيما مرحلتي رياض األطفال 
واالبتدائي، وأوضح هايف ان على مجلس الوزراء اتخاذ قرار تأجيل 
العام الدراســــي كخطوة احترازية كون االستعدادات في الوزارتني ال 
تواكب قوة انتشار املرض، مؤكدا ان حياة أبنائنا أهم، وميكن تعويض 
العام بدمج املناهج وسنشيد بأي خطوة فيها تقدير لألمور وتأتي في 
االجتاه الصحيح، مستغربا خروج مدير ادارة الصحة العامة بإجازة 
مرتني منذ بداية األزمة واســــتقالة الوكيل الســــيف، الذي يكشف عن 
عجز مؤكد فيمن يديرون األزمة، واضاف قائال: ان مختبر الڤيروسات 
(مختبر الشعب) الذي أوكلت تبعية املختبر اجلديد مبستشفى األمراض 
السارية له والذي ال يحظى بأي اعتراف دولي يشهد تضاربا في نتائج 
الڤيروسات وسجلت بحقه عدة مالحظات من جميع الفرق الدولية التي 
زارته وقد وجهنا بشأنه عدة أسئلة من املجلس املاضي لكشف اخللل 
الفادح واملركزية التــــي ال تقبل النقد وال النصح، حيث جعلت البالد 
اليوم تواجه مصيرها في أزمة حقيقية بســــبب عدم التطوير ملختبر 
الڤيروسات الذي أريد له ان يكون الوحيد للسيطرة عليه وليعشش 
فيه الفساد دهرا وبسبب هذا الفشل تتأخر اليوم نتائج املشتبه فيهم 

الى ٣ ايام يكون فيها حامل الڤيروس قد نقله لغيره. 

 الوعالن يسأل عن توّجه هيئة االستثمار 
لشراء مشاريع في مصر 

 حماد: هل تم تركيب أجهزة
  هبوط آلي بالمطار منذ عام ١٩٩١؟ 

 الطبطبائي لتوفير مركز
  خدمة المواطن في منطقة الشهداء 

 وجه النائب مبارك الوعالن ســــؤاال لوزير املالية مصطفى الشمالي 
بشأن هيئة االستثمار. وتســــاءل الوعالن: ما صحة ما تردد عن نوايا 
الهيئة العامة لالستثمار شراء بعض املشاريع االستثمارية القائمة في 
جمهورية مصر العربية؟ وما الدراسات التي قدمت بشأن هذه االستثمارات 
إن وجدت؟ وهل هناك جهات قامت بتزويد الهيئة العامة لالستثمار بأي 

دراسات تتعلق بشراء هذه املشاريع في جمهورية مصر العربية؟ 

 وجه النائب سعدون حماد سؤاال لوزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري تساءل فيه: هل مت تركيب اجهزة هبوط 
آلي مبطار الكويت الدولي منذ عام ١٩٩١؟ وإذا كانت االجابة بااليجاب فما 
عددها؟ وما نوعها؟ وتاريخ تركيبها؟ وتاريخ صناعتها وتاريخ انتهاء 
صالحيتها؟ وما اسم الشركة التي قامت بتركيبها؟ وما تواريخ صيانتها؟ 
واذا كانت االجابة بالنفي فما األسباب في عدم تركيب تلك األجهزة؟ وهل 
مت استبدال ما مت تركيبه من اجهزة الهبوط اآللي مبطار الكويت الدولي 
بأجهزة أخــــرى جديدة أم ال؟ وإذا كانت االجابــــة بااليجاب، فما تاريخ 

االستبدال؟ وما الشركة او الشركات التي قامت باالستبدال. 

 قدم النائب د.وليد الطبطبائي ٣ اقتراحات برغبة طالب في االقتراح 
االول بتوفير مركز خدمة املواطن في منطقة الشهداء.

  وفي االقتراح الثاني طالب بتوفير ممرضة دائمة في كل مدرسة 
وعمل دورة اسعافات اولية اجبارية لكل معلم تربية بدنية، تساهم 
في اســـعاف الطالب عند احلاجة. وقدم اقتراحا آخر بشأن تطبيق 
ادارة اجلامعة ما يعـــرف باالتصال الكامل وهو ان تكون كل مباني 
اجلامعة وكلياتها مربوطة بنظام االتصال الالسلكي لالنترنت وزيادة 
عدد القاعات واملختبرات وتوفير دورات تدريبية مجانية على احدث 
البرامج حتى تتم االســـتفادة من االجهـــزة في التحصيل االكادميي 

بشكل ايجابي. 

 محمد الصباح: الواليات المتحدة أكدت التزامها بأمن وسيادة 
الكويت وقرار المسرّحين يشمل المستقيلين ومن أُنهيت خدماتهم 

 اجتمعت جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية امس 
مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح لبحث آخر املســـتجدات 
السياسية ولقاء صاحب السمو االمير مع الرئيس 

االميركي.
  وعقب االجتماع بني الشيخ د.محمد الصباح ان 
اجتماعـــه باللجنة اخلارجية البرملانية امس، كان 
بناء على طلبه الطالع املجلس على مجريات زيارة 
صاحب السمو االمير الشـــيخ صباح االحمد الى 
الواليات املتحدة االميركية، ولقاء سموه بالرئيس 

االميركي اوباما.
  وقال د.الصبـــاح في تصريح للصحافيني: «ان 
الواليات املتحدة اكدت التزامها بأمن وسيادة الكويت، 
وابلغت النواب في االجتماع عن موقف الكويت مما 

هو متعلق بتقرير األمني العام لالمم املتحدة بشأن 
احلالة بني الكويت والعـــراق، وموقفنا بضرورة 

االلتزام الكامل بقرارات مجلس األمن».
  وذكر الصباح ان اللجنة حضرت االجتماع مكتملة 
النصاب، ما يبرهن على اجواء التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية ونحن ننفذ تعليمات صاحب 
السمو االمير الذي ابدى رغبته في تعاون احلكومة 

مع جلان مجلس االمة والنواب.
  والحظ د.الصباح ان زيارة رئيس البرملان العراقي 
اياد الســـامرائي الى الكويت كانت موفقة، ونحن 
قمنا برد التحية مبثلها أو أحســـن، ولكن الزيارة 
كانت محط انتقاد من بعض االطراف التي ال تريد 
خيرا للكويت والعراق، مشـــيرا الى ان املشاريع 
االســـتثمارية بني البلدين، لم تتم مناقشتها البتة 

مع السامرائي عند زيارته الى البالد.
  وبخصوص ملف املفقودين الكويتيني رد د.الصباح 
بأنه ال يوجد مفقودون في الكويت، وال يحمل صفة 
مفقود غير حسني الفضالة، ولكن هناك معتقلون 
في العراق، ونعرف اســـماءهم، وأماكن احتجازهم 

باالضافة الى معتقلي الكويت في غوانتانامو.
  وأفـــاد الصباح بأن عدم دقة النقل اإلعالمي في 
بعض األحيان، تســـبب في ردود بعض األفعال، 
مثلما حدث في موضوع القرار الذي اتخذه مجلس 
الوزراء امس االول بشأن املسرحني، اذ اعتقد بعض 

النواب انه ال يشمل املستقيلني.
  رغم انه يشـــمل مـــن أنهيـــت خدماتهم، ومن 
أقيلوا، وأصـــدر مجلس الـــوزراء توضيحا بهذا 

اخلصوص.

  من جانبه، قال رئيـــس اللجنة النائب مرزوق 
الغـــامن في تصريح للصحافيني عقب االجتماع ان 
اللقاء مثمر واطلعنا فيه الشـــيخ د.محمد الصباح 
على املستجدات السياسية ونتائج زيارة صاحب 
السمو االمير الى الواليات املتحدة ولقائه مع الرئيس 

االميركي.
  واشار الغامن الى االلتزام االميركي بأمن الكويت 
وااللتزام بالقرارات الدوليـــة فيما يخص الفصل 

السابع.
  واكد ان اللجنة لديها تفويض من املجلس لبحث 
كل امللفات، مشيرا الى ان هناك سلسلة اجتماعات 

ستعقدها اللجنة في الفترة املقبلة.
  واستنكر الغامن التهديد الذي تعرض له النائب 

مبارك اخلرينج. 

 الغانم أعلن عن سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة الخارجية الحقاً لبحث العديد من الملفات 

 الخرافي: قرار الحكومة بشأن المسرّحين دليل تعاون ويؤكد الحاجة للتنسيق 
 مكتب مجلس األمة وافق على زيارته للعراق على أن يحدد موعدها الحقاً وأكد تطبيق نظام البصمة على سكرتارية النواب 

 الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع مكتب املجلس 

  وأوضح انه يتم تطبيق االجراءات 
بحـــق كل من ال يلتـــزم بالبصمة، 
وستتم هذه االجراءات بتدرج حتى 
االجراء األخيـــر واملتمثل في اعادة 
الســـكرتير الى جهة عمله املنتدب 

منها بعد انهاء ندبه.
  وعـــن اي اســـتثناءات من قرار 
البصمة قال: يتم هذا االستثناء في 
أضيق احلدود وبعذر مقبول حيث 
مت تطبيق االجراءات ذاتها املتخذة 
مع موظفي املجلس في شأن قبول 
العذر من عدمه. وسئل اخلرافي عن 
تأجيل العام الدراسي حتاشيا ألي 
تداعيات النتشار انفلونزا اخلنازير 
فأجاب: ان هذا امر فني والبد من اتاحة 
الفرصة للجهات املختصة لدراسة مثل 
الدراسة  اما تأجيل  هذه املواضيع، 
فباالمكان ان تدعو جلنة الشـــؤون 
الصحيـــة كل النـــواب الى اجتماع 
حتضره اجلهات الرسمية املختصة 

واالنصراف مستمر على سكرتارية 
النواب، حيث شمل النظام حتى اآلن 
نحو ٥٠٠ سكرتير ولم يتبق سوى 

٣٧ سكرتيرا.

لتحقيق االســـتفادة السريعة التي 
تنعكس ايجابا على املواطنني.

  وفي موضوع مختلف أكد اخلرافي 
ان تطبيق نظام البصمة في احلضور 

الذي اتخذ اول من امس في شـــأن 
املسرحني، مشيرا الى ان هذا القرار 
دليل تعاون مـــع املجلس، ويؤكد 
التنســـيق واملرونة  الـــى  احلاجة 

الوزير، وانتخبوا ام علي وغيرها، 
ومتنى عدم االثارة واحلساسية. 

   من جانـــب آخر، أثنى الرئيس 
اخلرافي على قرار مجلس الوزراء 

اتخاذ االجراءات القانونية.
  اضاف «ان من املهم جدا ان تبتعد 
املؤسسات االعالمية عن اثارة الفتنة 
الطائفية في برامجها كافة، او اثارة 
اجواء غير صحية في املجتمع، اما 
النقد والتقليد بأســـلوب بعيد عن 
الفتنة فال غبار عليه، وانا شاهدت 
من قلدني وقـــد اجاد الدور جيدا». 
وســـئل عن تضمن البرنامج الذي 
تبنتـــه احدى الفضائيـــات فقرات 
واشارات الحداث وقعت في مجلس 
االمة وطالبت الرئاسة بعدم نشرها 
وشـــطبها من املضبطة فقال «انا ال 
اتكلم عن اعادة بث مشاهد معينة، 
بل اتكلم عن مبدأ عام فنحن في بلد 
دميوقراطي حرية الرأي فيه مكفولة 
شريطة عدم اثارة الفتنة الطائفية 
او القبليـــة»، الفتا الـــى ان التلفاز 
بث في السابق برامج ومسلسالت 
ومسرحيات عدة متشابهة مثل بشت 

 شـــدد رئيـــس مجلـــس االمة 
جاسم اخلرافي على ضرورة التزام 
املؤسسات االعالمية كافة بالقانون، 
وعدم اثارة الفتنة في اي من برامجها، 
مؤكدا ان ما تبثه احدى الفضائيات 
من برنامج يحاكي املمارسات النيابية 
بأســـلوب كوميدي ال غبار عليه ما 
دام يبتعد عن اثارة الفتنة ويلتزم 

بأدب احلوار.
  وقال اخلرافي في تصريح صحافي 
انا اتكلم بصفة شخصية، وللتو عدت 
من اجازتي من اجنلترا وكان يتم فيها 
كذلك بث برامج مماثلة، وبالتالي اي 
تقليـــد يحصل من اي جهة كانت ال 
بأس به شـــريطة عدم اخلروج عن 
أدب احلـــوار او االجنرار الى فتنة، 
خصوصا ان لدينا قانون البث املرئي 
واملسموع الصادر عن مجلس االمة 
وهو ينظم هذه االمور، واذا خرجت 
اي مؤسسة عن القانون فباالمكان 

ملناقشة هذا املوضوع.
  من جانب آخر، عقد مكتب مجلس 
االمة اجتماعا له ظهر امس برئاسة 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وبحضور اعضاء املكتب، وقد وافق 
املكتب على تلبية الدعوة املرســـلة 
مـــن قبـــل رئيس مجلـــس النواب 
باجلمهورية العراقية اياد السامرائي 
واملوجهة للرئيس اخلرافي بشـــأن 
زيارة العراق على ان يحدد لها موعد 
الحق. كما اكد املجلس على تطبيق 
النواب  نظام احلضور لسكرتارية 

وااللتزام به كما قرر له سابقا.
النائب خلف  اثنـــى    من جانبه 
دميثير على اهتمام احلكومة بقضية 
املسّرحني وتفاعلها مع املجلس بهذا 
األمر، متمنيا ان يشمل القرار ايضا 
املســـتقيلني وان تلحـــق احلكومة 
القـــرار األخير بقرار آخر يشـــمل 

املستقيلني. 
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