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5 قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة جاء 
فيه: حفاظا على املال العام وعدم اهداره فيما ال 
يفي���د وحيث ان الدولة تق���وم بعمل مطبوعات 
وكروت معاي���دة وتهنئة فخمة العضاء مجلس 
االمة وللوزراء وغيرها، لذا فإنني اتقدم باالقتراح 
برغبة اللغاء طبع االوراق الفاخرة وكروت املعايدة 

والتهنئة على نفقة الدولة.

الدقباسي: إلغاء طبع كروت المعايدة على نفقة الدولة

رئيس مجلس األمة أعلن عن سحب الطلب النيابي لعقد الدورة الطارئة

البراك: »الشعبي« تعد ببقاء قضية »مشرف« حّية كإنفلونزا الخنازير 
وكارثة حريق الجهراء والكتلة في اجتماعات مستمرة

معصومة املباركمسلم البراك

عندما اتخذت ق����رار عدم تأجيل 
الدراس����ة كان يفترض عليها ان 
تأتي للجلسة ليقتنع الناس بهذا 
القرار، مستغربا انه بعد كل ذلك 
يأت����ي من يقول ويحاول ان يبرر 
عقد مثل هذا االجتماع واالكتفاء به 
بالرغم من انه دائما ما يطالبون 
الالئحة بعدم مناقش����ة  بتطبيق 
اي موض����وع اال مبوافقة املجلس 
واحالته للجنة املختصة لكن يبدو 
ان هناك من يحاول ان يس����تخدم 
الالئحة لتبرير مواقفه. وقال البراك 
انه ملن املؤسف ان تأتي احلكومة 
من خالل بعض االعضاء لتجهض 
عقد مثل هذه اجللسة املهمة والتي 
نعتق����د انها جزء من دور مجلس 
االمة والرقابة على اعمال احلكومة 
وعلى اس����تعداداتها ملواجهة هذا 
املرض اخلطير وأنا احد الذين لديهم 

شك ان ليس هناك استعدادات ولو 
10% لدى احلكومة ولدينا جتارب 
سابقة ولكن يبدو انها لم تتعلم 
من جتاربها مبينا ان هذا ما حصل 
بالضبط في محطة الصرف الصحي 

مبشرف.
واستطرد قائال: »هذه اجلرمية 
غاب فيه����ا الضمير« واصفا اياها 
ب� »محطة غي����اب الضمير« تلك 
التي  البيئية  الكارثة االخالقي����ة 
غاب عنها الضمير بكل تفاصيلها 
بدءا من التصميم مرورا بالتنفيذ 
الى التشغيل دون ان يراعوا اهلل 
والوط����ن وصحة الن����اس والتي 
يتقاذف املسؤولون عنها مسؤولية 
ما حدث من تلوث الن الكل يريد 

الهروب من املسؤولية.
البراك اس����لوب  واس����تغرب 
مس����ؤولي االش����غال في التعامل 

للناس؟ واآلن وبعد ان مت إفشال 
العادي  اجللس����ة لالجتماع غير 
ملاذا ال تستخدم احلكومة اذا كانت 
واثقة من خطتها وسائل اإلعالم 
الرسمية مثل التلفزيون واإلذاعة 
من خالل وزي����رة التربية ووزير 
الصحة ومس����اعديهما ليشرحوا 
خططهم في مواجه����ة هذا الوباء 
عند افتتاح املدارس حتى تطمئن 
نفوس الناس وال يخلق ش����عور 
لديهم باملش����هد املأس����اوي الذي 
سيحدث، ال قدر اهلل، لو أصيبت 
مجموعة من الطلبة واملدرسني في 

احدى مدارس الكويت.
وعبر البراك عن أنه من املؤسف 
ان يصل احلال مبجلس األمة الى 
هذه الدرجة فيما يتعلق بالطلب 
لعقد جلس����ة طارئة لدور انعقاد 
غير عادي ملناقشة وسماع ما لدى 
احلكومة من اجراءات واستعدادات 
ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير، 
مشيرا الى ان الكل يعلم ان طلب 
احلكوم����ة االجتماع م����ع اللجنة 
الهدف  البرملاني����ة كان  الصحية 
االساسي منه إفشال اجللسة واال 
اذا كانت احلكومة متلك املعلومة 
التي تريد ان تقولها داخل اللجنة 
ملاذا ال تقولها داخل القاعة في جلسة 
علنية لتخاطب فيها الناس لتهدأ 
النف����وس؟! فالهلع واخلوف لدى 
الناس سببه غياب املعلومة، وهذا 

ما نواجهه يوميا في الدواوين.
وق����ال الب����راك ان احلكوم����ة 

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي عن 
سحب الطلب النيابي اخلاص بعقد 
دورة برملانية طارئة ملناقشة مرض 

انفلونزا اخلنازير.
أع����رب النائب مس����لم البراك 
عن أسفه وحزنه أن يصل احلال 
مبجلس األم����ة لهذه الدرجة فيما 
يتعلق بإفش����ال طلب عقد جلسة 
طارئة لدور انعقاد غير عادي بشأن 
انفلونزا اخلنازير. واشار  مرض 
البراك ف����ي تصريح صحافي الى 
انه امر مؤس����ف ومحزن ان يتم 
الش����كل  الطلب بهذا  التعامل مع 
امللحة ملناقش����ة  في ظل احلاجة 
وسماع ما لدى احلكومة من خطة 
واجراءات استعدادا ملواجهة هذا 
الناس  املرض ومحاول����ة طمأنة 
وهم يعيشون في حالة من الهلع 

واخلوف.
وانتق����د البراك تس����اؤل احد 
االطراف النيابي����ة عندما قال: ما 
الفرق بني ان يبحث االمر في جلنة 
برملانية عنه في جلسة علنية؟ ثم 
عّلق بقوله ان الفرق هو »الكاميرا«! 
واضاف: كيف يصور االمور بهذا 
الشكل وبعد ذلك يقول انها فترة 

وسيغيب الدستور؟
وقال البراك مخاطبًا من يقصده: 
ان هذا ما تريده انت وهذا ما يختلج 
ف����ي قلبك وال����ذي تعتقد معه ان 
مصاحلك حس����ب الظاهر ال تنمو 

اال في غياب الدستور.
وأش����ار ال����ى ان مجلس االمة 
وصل احلال ب����ه في هذه املرحلة 
ال����ى التجاوب م����ع احلكومة في 
تعطيل عقد اجللس����ات ملناقشة 
قضايا ملحة وخطرة كوباء مرض 
انفلونزا اخلنازير وتفشل اجللسة 
دون ان يحص����ل املجلس على اي 
معلوم����ات حقيقية، مبينا انه اذا 
كانت احلكومة وحس����ب ادعائها 
سواء في وزارة التربية او وزارة 
الصحة بأنهم مستعدون وفقا خلطة 
معدة ملواجهة هذا املرض مع بدء 
العام الدراسي فلماذا االصرار على 
عدم طرح هذه اخلطة بشكل علني 
وبالكثير من الشفافية ومخاطبة 
الن����اس من خ����الل ن����واب األمة 
لطمأنتهم وتخفيف قلقهم وهلعهم 
على أبنائهم الطلبة؟! واذا كان بعض 
النواب ممن يرون عدم احلاجة لعقد 
اجللسة واالكتفاء باجتماع اللجنة 
السري حيث يقولون انهم استمعوا 
للحكومة وأثن����وا على خطتهم، 
فلماذا ال يعلن النواب هذه اخلطة 

والتعاطي مع حجم الكارثة وهو 
اس����لوب س����يئ لدرجة اننا معه 
اصبحن����ا نقيس مدى تلوث مياه 
الشرب كل ربع ساعة متسائال هل 
وصل بنا احلال الى ان نعيد »تناكر« 
املجاري لنقل مياه الصرف الصحي 
حملط����ات اخرى مث����ل العارضية 
لتك����ون النتيج����ة اس����وأ؟ وهي 
ظهور فيضان املجاري في منطقة 
جليب الشيوخ والرحاب وستظهر 
في مناطق اخرى اذا اس����تمر هذا 
االسلوب الس����يئ لدرجة انهم لم 
يعلنوا القدرة االستيعابية لطاقة 

محطة العارضية.
وكشف البراك ان كتلة العمل 
الشعبي تتابع ما حصل من كارثة 
في محطة مشرف ولديها معلومات 
كثيرة ودقيقة ومازالت اجتماعاتها 
في هذا االجتاه مستمرة مع اطراف 
مخلصة، مشيرا الى انه مع األسف 
ان ه����ذه األطراف حتارب وُرفض 
االستماع لرأيها ووجهة نظرها ألن 
احلكومة ال تريدها وعلى رأس هذه 
األطراف »جماعة اخلط األخضر« 
التي سبق ان حذرت من خطورة 
اقامة هذه احملطة في مشرف قبل ان 
تنفذ عمليات البناء وقامت مبظاهرة 
في املوقع نفس����ه ولكن ال حياة 
ملن تنادي ألن األمور وصلت الى 
االستهانة بحياة وصحة الناس الى 
مستوى الالمباالة وعدم االهتمام. 
ونبه البراك الى ان ارتكاب األخطاء 
الفادح����ة قد استس����هل في البلد 
والدليل ما حدث في كارثة حريق 
انفلونزا  اجلهراء مرورا مبرضى 
اخلنازي����ر وانتهاء بكارثة محطة 
مشرف. وتساءل البراك هل تدرك 
احلكومة خطورة هذا األمر بأن أي 
مسؤول من املمكن ان يرتكب خطأ 
جسيما طاملا انه في الكويت فانه 

لن يحاسب ولن يعاقب؟
واك����د الب����راك ان كتلة العمل 
الشعبي تعد ابناء الشعب الكويتي 
بأن تكون قضية كارثة مشرف حية 
كما هي قضي����ة مرضى انفلونزا 
اخلنازي����ر كم����ا مأس����اة حريق 
اجلهراء التي اثبت����ت مبا ال يدع 
مجاال للش����ك بأنه ال يوجد شيء 
اسمه خطة عامة للطوارئ ملواجهة 
اي كارثة وهذه املسؤوليات جتاه 
ه����ذه القضايا نعد الش����ارع بأن 
منارسها ونتابعها ونحاسب عليها 
ونلزم احلكومة بتقدمي معلومات 
كاملة وواضحة حتدد فيها أوجه 
القصور واملس����ؤولية واألسباب 

واملعاجلة.

الخرافي هنّأ نظيريه في سان مارينو 
بالعيد الوطني لبالدهما

الحمود: تسليم المدينة الجامعية 
بالشدادية 2015

مكتب المجلس ناقش تعزيز المنظومة األمنية

ردًا على سؤال للنائب الطبطبائي

قال عضو املكتب السياسي في احلركة السلفية 
مش��عل املعلث ان على احلكوم��ة تأجيل بداية العام 
الدراس��ي حتى تتم السيطرة على الوضع ويطمئن 
اولياء ام��ور الطلبة على حياة اوالدهم، واس��تنكر 
املعلث مكابرة احلكومة في موضوع تأجيل الدراسة 
مع ان الوضع ال يبش��ر بخير، وتساءل املعلث: هل 
ارواح اجليل القادم رخيصة عندهم؟ وطالب املعلث 
اولي��اء االمور بعدم التفريط في حياة اوالدهم فهي 
امانة اودعها اهلل عندهم، وطلب منهم رفع شعار »ألن 

يتأخر ابني عاما خير من افقده بقية عمري« واستغرب 
املعلث استماتة بعض النواب في الدفاع عن احلكومة 
واستعدادتها، وما ترديدهم جلملة واحدة بتصاريحهم 
»وهي احلكومة مستعدة وال داعي لعقد جلسة طارئة« 
اال دليل على توجيه احلكوم��ة لهم وحتريكها لهم، 
واملانع من عقد جلس��ة طارئ��ة يطمئن اهل الكويت 
فيها على مستقبل اوالدهم واختتم املعلث تصريحه 
داعيا ان يرفع اهلل الوباء والبالء عن املس��لمني وان 

يحفظ الكويت ومن عليها من كل مكروه.

قدمت النائبة د.معصومة املبارك س��ؤاال لوزير الكهرباء واملاء د.بدر الش��ريعان جاء فيه: يرجى افادتي 
باآلتي: ما اخلطورة التي ميثلها ضخ مياه الصرف الصحي الناجم عن محطة مش��رف للصرف الصحي في 
البحر على محطات حتلية املياه. وهل استخدام مضادات التلوث في مياه البحر يؤثر على جودة مياه الشرب 

ومن ثم على صحة االنسان خاصة من ارتفاع معدالت تلوث مياه البحر الى عدة اضعاف.

»السلفية«: يجب تأجيل الدراسة.. وما المانع من عقد جلسة طارئة؟

معصومة: ما مدى خطورة ضخ مياه الصرف الصحي في البحر؟
د.وليد الطبطبائيد.موضي احلمود

قالت وزي���ر التربية ووزير التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان هناك تأخيرا ملدة س���نة 
بالنسبة لتسليم املدينة اجلامعية في الشدادية 
بحيث يكون تاريخ تسليمها عام 2015 بدال من 
2014، ج���اء ذلك خالل ردها على س���ؤال قدمه 
النائب د.وليد الطبطبائي، بشأن اجلدول الزمني 
ملش���روع جامعة الشدادية وما مت اجنازه منها 

وما املراحل التي متت ترسيتها؟ 
وزادت بقولها فيما يتعلق باملوعد املتوقع 
لالنتهاء من مشروع املدينة اجلامعية اجلديدة 
هو س���نة 2015 علما بأن هذا التاريخ ال يشمل 
مباني املدينة الطبية لعدم املوافقة على امليزانية 
الالزم���ة لفصل الذكور ع���ن االناث في احلرم 
الطب���ي بزيادة )300 ملي���ون دي���نار( اال في 

عام 2008.
وقالت ايضا يوجد تأخير ملدة س���نة وذلك 

بسبب زيادة عدد الطلبة املقبولني من 30.000 
الى 40.000 وبعض متطلبات اجلهات احلكومية 
وعليه سيتم االنتهاء من املشروع في سنة 2015 
بدال م���ن 2014 فيما عدا احلرم الطبي، ولقد مت 
احلصول على جميع املوافقات الفنية املطلوبة 
من اجلهات املختصة اثناء تنفيذ مشروع املخطط 
الهيكلي، وجار حاليا اخذ املوافقات من اجلهات 

املختصة لكل مشروع على حدة.
واضافت التعديل الرئيسي الذي اجري على 
املشروع هو زيادة عدد الطلبة من 30.000 الى 
40.000 والذي مت اعتماده من قبل اجلامع����ة.  
وقد مت اخذ موافقة وزارة املالية على امليزانية 
اجلديدة املترتبة على هذا التعديل وايضا موافقة 
مجلس الوزراء بخصوص هذا األمر، كما انه لم 
تتم االس���تعانة بجهات استشارية الجراء أي 

دراسات خاصة باملشروع.

د.يوسف الزلزلة

قدم النائب د.يوسف الزلزلة 
اقتراحا برغبة جاء فيه: يعتبر 
علم االرصاد اجلوية من العلوم 
احليوية واملتطورة في عاملنا 
احلديث حيث انه ليس بالسهل 
ان يكون لالنسان القدرة على 
التنبؤ بحال���ة الطقس اليام 
او حتى لساعات قادمة، ومن 
املع���روف ان عل���م االرصاد 
التي  العلوم  اجلوية هو احد 
ال حد لها ولي���س هو بالعلم 
الذي يعتمد عل���ى النظريات 
الثابتة التي تدوم لس���نني او 
لعقود م���ن الزمن بل هو من 
العلوم املتجددة حيث تظهر 
يوميا اذا لم يكن بالس���اعات 
نظريات ومفاهيم جديدة حتل 
او تضاف الى تلك النظريات 
الس���ائدة هذا اذا لم تقم هذه 
النظري���ات اجلديدة بنس���ف 
النظريات الس���ابقة ومن هنا 
انه دائما هناك صعوبة  نرى 
في تهيئة هذا االنسان )املتنبئ 
ال���ذي يتحمل عبء  اجلوي( 
امللقاة على عاتقه  املسؤولية 
في العمل على اصدار هذا النوع 
من التنبؤ والذي يعتمد عليه 
في حفظ ارواح وممتلكات كثير 
من البشر في انحاء العالم وال 
ميكن لهذا االنسان ان يقوم بهذه 
الواجب���ات دون وجود الدعم 
الالزم سواء من الناحية العلمية 
او احلوافز املادية املش���جعة 
لدفع عمل هذا االنس���ان حتى 
يواكب عملية التطور العلمي 

الهائل في هذا املجال.
ولقد حرصت الكويت والتي 
تعتبر من ال���دول التي تدعم 
فيها اجلهات الرسمية الكوادر 

بعض األقسام خصوصا قسم 
التنب���ؤات اجلوية من غياب 
العنصر الكويتي العامل بنظام 
النوبات وعليه متت االستعانة 
بعدد من املتنبئني من جمهورية 
مصر العربية لتسيير العمل 
في االدارة وان كان هذا العدد 
غير كاف بحد ذاته ويش���كل 
عائقا كبيرا الس���تمرار سير 
العمل خصوص���ا عند غياب 
أحد املتخصص���ني في أوقات 
اجازاته���م الدوري���ة، هذا مما 
قد يعرض هذه االدارة املهمة 
لالنقطاع عن تق���دمي مهامها 
جلميع جه���ات الدولة خاصة 
املالح���ة اجلوي���ة والبحرية 
والبرية وباقي اجلهات احليوية 
القادمة  الفترة  الدولة في  في 
حيث متت املوافقة علي استقدام 
10 متنبئني جويني من اخلارج. 
وحيث ان العاملني من املتنبئني 
اجلوي���ني ف���ي ادارة األرصاد 
اجلوية الكويتية والذين يشكل 
عددهم نسبة صغيرة مقارنة 
بالتخصصات العلمية األخرى 
عليه نتقدم باالقتراح التالي: 
»ادراج تخصص املتنبئ اجلوي 
ضمن التخصصات النادرة في 
الكويت، ووضع حوافز مجزية 
الكوادر اجلامعية  الستقطاب 
الكويتية املتخصصة لتغطي 
احتياجات ادارة األرصاد اجلوية 
أس���وة بباق���ي التخصصات 
التي لديها  العلمية  اجلامعية 
كادر وحوافز مجزية مشجعة 
تساعد على استقطاب الشباب 
الكويتي لهذا التخصص، كما 
اقترح ان تكون الزيادة مببلغ 

ال يقل عن 750 دينارا.

التي  الوطنية وخاص���ة تلك 
حتم���ل التخصصات العلمية 
من اطباء ومهندس���ني وفنيي 
اتصاالت ومالحة جوية وغيرها، 
تقوم بتقدمي الدعم بكل اشكاله 
وخاصة باحلوافز املادية العالية 
نس���بة الى تلك التي يحصل 
عليها املتنبئ اجلوي صاحب 
االختصاص الذي ال يقل علميا 
عن تلك التخصصات السابق 
ذكرها، حيث يقوم ايضا املتنبئ 
اجلوي بتكريس حياته العلمية 
بدراسة علم االرصاد اجلوية 
باجلامعات االميركية، وللعلم 
فليس كل اجلامعات االميركية 
تفتح ابوابه���ا لهذا النوع من 
العلوم  التخصص فهو م���ن 
النادرة حت���ى بني اجلامعات 
االميركية وذلك لصعوبة وجود 
الهيئة التدريس���ية وصعوبة 
هذه املادة العلمية وهذا ليس 
قصرا عل���ى الواليات املتحدة 
االميركية بل في جميع انحاء 
العالم. وبسبب هذا النقص في 
ع���دد املتخصصني فقد عانت 

وضع حوافز الستقطاب الكوادر الوطنية بواقع 750 دينارًا

الزلزلة يقترح إدراج تخصص »المتنبئ الجوي« 
ضمن التخصصات النادرة 

جاسم اخلرافي

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة الى كل 
من رئيس املجلس الكبير والعام ماسيمو سينسي، ورئيس املجلس 
الكبير والعام اوسكار مينا في سان مارينو، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبالدهما.
من جانب آخر، عقد مكتب مجلس االمة ظهر امس اجتماعا برئاسة 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي وبحضور اعضاء املكتب، وذلك 

ملناقشة املواضيع املدرجة على جدول اعماله.
قال امني سر املجلس دليهي الهاجري عقب االجتماع ان املكتب 
استمع خالل االجتماع لشرح مقدم من احدى الشركات االستشارية 
حول تعزيز املنظومة االمنية للمجلس، مش���يرا الى ان املوضوع 
قيد الدراس���ة. واضاف الهاجري ان مكت���ب املجلس قرر املوافقة 
على الدعوات املوجهة للمجلس للمش���اركة في عدد من املؤمترات 

البرملانية.

ع��دد  زي�ادة 
الطلبة المقبولي�ن 
من 30 إلى 40 ألفًا 
است�دعت تمديد 
تاري�خ التسل�يم 
سن�ه ك��ام�ل�ة


