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سامح عبدالحفيظ
شدد النائب عبدالرحمن العنجري على ضرورة ان تكون لدى 

الوزراء ثقافة االستقالة.
وقال العنجري في تصريح ل� »األنباء« ان افضل وس���يلة لدى 
احلكومة اذا قدمت اليها استجوابات ان تواجهها ال ان تتهرب منها 
او تس���اوم عليها، مؤكدا ان قضية مش���رف ال ترقى الى املساءلة 
السياسية حاليا اال بعد صدور التقرير الذي ستعده جلنة التحقيق 
خصوص���ا انها كارث���ة بيئية، رافضا توجي���ه االتهامات ألي من 

املسؤولني قبل االنتهاء من التحقيق.
ولم يستبعد العنجري ان تكون املطالبة من قبل بعض النواب 
باس���تقالة وزير األش���غال قبل انتهاء التحقيق هدفها حماية احد 

املقاولني.

استقبل االمني العام ملجلس االمة عالم الكندري 
القائم بأعمال املمثل املقيم لبرنامج االمم االمنائي 
برئاس���ة د.صالح بورجيني والوفد املرافق له. 
وجرى خ���الل اللقاء بحث التع���اون بني االمانة 

العامة ملجلس االمة وبرامج االمم املتحدة االمنائية 
واالستفادة من اخلبرات املتبادلة.

حضر اللقاء االمني العام املساعد لشؤون التدريب 
االداري والتطوير عبدالعزيز الساعي.

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله سفيرنا لدى دمشق عزيز الديحاني

عبدالرحمن العنجري

استنكر النائب د.حسن جوهر 
إصرار البعض من ذوي النفوس 
الضعيفة على إذكاء  وقود الفتنة 
وتعمد إثارة القضايا التاريخية 
مبا حتمل من اختالفات ورؤى 
واجتهادات بأس����لوب رخيص 
به����دف الب����روز اإلعالمي على 
حس����اب مش����اعر ومعتق����دات 
املس����لمني خصوصا في أجواء 
ش����هر رمضان املبارك، معتبرا 
ذلك محاولة يائس����ة وبائس����ة 
في اختطاف نفحات هذا الشهر 
الفضيل وما ينبغي ان يس����ود 
فيه من عبق اخلي����ر والرحمة 
والتواصل اإليجابي بني املسلمني 
عموما وأبناء البلد الواحد بشكل 

خاص.
ووصف جوهر إقحام بضعة 
الرسول األكرم وريحانته وسيدة 
نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها 
السالم، والتي متثل بقية العترة 
احملمدية وقطب الرحى في محبة 
واحترام املسلمني قاطبة، مادة 
إعالمية رخيصة بهدف التكسب 
الفنت عبر  اإلعالمي واخت����الق 
اللجوء الى آراء تاريخية أو حتى 
معاصرة مش����كوكة ومرفوضة 
وبناء على علم مسبق من مروجي 
مثل هذه اآلراء بأنها محل جدل 
وإثارة عقيمة في جدواها العلمي 
وغنية في تهييج اللغط والبغض 

والكراهية بني املسلمني.
واعتبر جوهر ان على علماء 
األمة وخاصة من يتوسم فيهم 
االعتدال واملوضوعية ورجاحة 

العقل مبثابة صمام األمان لتعزيز 
روح الوسطية ومد جسور الثقة 
واأللفة بني املؤمنني، ال ان يركبوا 
التطرف واملزايدة حتت  موجة 
ذريعة أفول جنوميتهم اإلعالمية 
والشعبية، متسائال أين اختفت 
ضمائ���ر ه���ؤالء ووجدانهم في 
املساعي الطيبة التي حتاول جاهدة 
إبراز اجلانب املش���رق لألخالق 
اإلسالمية والتأكيد على القواسم 
املشتركة العريضة بني املسلمني 
في مواجهة دعاة التعصب والغلو 
والتشدد، ومن توجيهات صاحب 
السمو األمير املتكررة بنبذ كل 
أشكال الفرقة والتشتت في بلد 
يؤمن بطاعة أولي األمر سيما ما 
الوحدة  يتعلق باحملافظة على 
الوطنية، وفوق كل ذلك الرقابة 
اإللهية في درء الفنت وبث سموم 
الشقاق والكراهية بني أبناء امللة 

الواحدة.

القن���وات  ودع���ا جوه���ر 
الفضائية والصحافية الكويتية 
الكبيرة  الى استغالل املساحة 
للحريات العامة في إثراء اإلعالم 
الوطني ودعم اخلطاب السياسي 
املوجه لوحدة الصف وخلق خط 
الدف���اع األول حلماي���ة اللحمة 
الوطنية والنسيج االجتماعي 
التي نحن في أمس احلاجة إليها 
في الوقت الراهن بل في مختلف 
الظروف وأوقات الشدة والرخاء 

على حد سواء.
واعتب����ر جوه����ر الس����يدة 
الطاهرة فاطمة الزهراء مدرسة 
ثرية تفيض بخيرها في ميادين 
األخالق والعلم وشؤون األسرة 
الدين احلنيف  ورمزا ملقدسات 
الذي ميكن ان ننهل من روافده 
بال حدود، وأضاف انه في الوقت 
الذي يجب ان نستنكر أي تطاول 
وجتاسر أو محاولة تشويه سيرة 
هذه الس����يدة اجلليلة، البد من 
التحلي بالصب����ر وحتمل مثل 
هذه االبت����الءات تقربا الى اهلل 
تعالى ودرءا ملزيد من الفنت وبث 
روح اخلالف والشقاق، مؤكدا ان 
الرسائل اليومية التي يسطرها 
أبناء الكويت وما أكدته وشائج 
االخوة والتواصل خالل ش����هر 
رمضان املب����ارك خير رد على 
محاوالت تلك النفوس املريضة 
التي ال يحلو لها إال العيش في 
أجواء الفنت واختالق املش����اكل 
والتسلق على بطوالتها الوهمية 

واملصطنعة.

د. حسن جوهر

جوهر: أصحاب النفوس الضعيفة
يحاولون إذكاء وقود الفتنة الطائفية

العنجري: على الوزراء التحلي بثقافة االستقالة

الكندري استقبل الممثل المقيم
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

عسكر العنزي

د. بادي الدوسريد.محمد احلويلة حسني احلريتي

سعدون حماد

اقتراحان برغبة قدمهما النائب 
عس���كر العنزي بخصوص بنك 
التسليف، جاء في االول: لوحظ ان 
بنك التسليف واالدخار يرفض منذ 
التحرير استقبال طلبات القروض 
التي لدى اصحابها تثمينات او 
بيوع���ات اذا كانت قيمة التثمني 
اكثر من 200 ال���ف دينار، واذا 
كانت قيمة التثمني اقل من 200 
الف يكمل الى ذلك بحد اقصى 70 
الف دينار، وفي حال بيع عقار او 
ارض فضاء او اكثر من مجموعة 
افراد او ورثة يتم جمع حصته 
من هذا املبلغ، فاذا كانت اقل من 
200 الف يكمل ال���ى ذلك املبلغ 
وبحد اقصى 70 الفا، وفي حال 
بيع عقار غير حكومي وكان يوفر 

الوزراء  حظي قرار مجلس 
في ش����أن التدرج في بدء العام 
الدراسي بإشادة نيابية وترحيب 
باعتباره قرار يصب في صالح 
المصلحة العامة ويحافظ على 
انفلونزا  انتش����ار وب����اء  عدم 
أنه دليل تعاون  الخنازير كما 

بين السلطتين.
وف����ي ه����ذا اإلطار، اش����اد 
مراق����ب مجلس االم����ة النائب 
د.محمد الحويلة بتوجه مجلس 
الوزراء في االخذ بالتوصيات 
المتعلقة بالتدرج في  النيابية 
البدء بالعام الدراسي لمختلف 
المراحل التعليمية، مشيرا الى 
ان هذا التوجه يعبر عن ارضية 
تعاون وتفاهم فيما بين اعمال 
الس����لطتين وفقا لمقتضيات 
المرحلة المقبلة، مش����يرا الى 
اكتمال االس����تعدادات  اهمي����ة 
الطبية للوقاية من وباء انفلونزا 
الخنازير حفاظ����ا على صحة 

طلبتنا وطالباتنا.
وقال د.الحويلة، في تصريح 
صحافي، ان هذا التوجه يجب ان 
يقابله استعداد وتحضير كامل 
التربية والصحة من  لوزارتي 
حيث تجهيز العيادات المدرسية 
ونش����ر االرش����ادات المطلوبة 

تقدم النائب س����عدون حماد بسؤال لوزير 
األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر جاء في����ه: مع التزايد امللحوظ في اعداد 
الوافدين ممن تتعاقد معهم وزارة األشغال العامة 
وبلدية الكويت لشغل الوظائف بهما رغم توافر 
واحتياج الكثيرين من الكويتيني لتلك الوظائف. 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

كم عدد الوافدين الذين مت تعيينهم بوزارة 
األشغال العامة اعتبارا من 2008/5/1 حتى تاريخ 
اإلجابة عن هذا السؤال؟ وما مناصبهم الوظيفية؟ 
وما مس����مياتهم الوظيفية؟ وما جنسياتهم؟ 
وما إجمالي الرواتب التي حصلوا عليها حتى 

اإلجابة عن هذا السؤال؟
كم عدد الوافدين الذين مت تعيينهم ببلدية 

الكويت اعتبارا من 2008/5/1 حتى تاريخ اإلجابة 
عن هذا السؤال؟ وما ناصبهم الوظيفية؟ وما 
مس����مياتهم الوظيفية؟ وما جنسياتهم؟ وما 
إجمالي الرواتب التي حصلوا عليها حتى تاريخ 

اإلجابة عن هذا السؤال؟
ملاذا لم يتم تعيني الكويتيني في تلك الوظائف 

رغم توافر شروط التعيني لديهم؟

الرعاية الس���كنية حسب لوائح 
البنك ومبساحة 200م2 او %50 
واكثر من عق���ار، ينظر بطلبه 
كس���كن خاص وبحد اقصى 30 
الف دينار، وفي حال قيام طالب 
القرض ببيعات وشراء عدة ينظر 
في قيمة بيع آخر عقار، فاذا كانت 
قيمة البيع 200 الف فأكثر ال ينظر 
في طلبه ويعتبر لديه ما يكفيه، 
اما اذا كانت آخر بيعة اقل من 200 
الف دينار فينظر الى االستفادة 
من البيعات السابقة، لذا فإنني 
اقترح ان تقبل طلبات القروض 
ملن لديه���م تثمينات او بيوعات 

بحد اقصى 300 الف دينار.
وقال عس���كر ف���ي االقتراح 
الثان���ي: يعان���ي املواطن كثيرا 

الطلب����ة والى حين  لتوعي����ة 
وصول االمص����ال والمضادات 
الطبي����ة المطلوبة للوقاية من 
هذا الوباء، مبينا اننا في مجلس 
التجهيزات  االمة سنتابع هذه 
وس����تكون هذه القضية ضمن 
المقبلة،  المرحل����ة  اولوي����ات 
معربا عن امله في ان تكون هذه 
االستعدادات على قدر المسؤولية 
وان يكون هن����اك تعاون كامل 
وبناء فيما بين مختلف االجهزة 
الحكومية لمكافحة هذا الوباء.

وش����كر د.الحويلة مجلس 
الوزراء مجددا الخذه بالتوصيات 
النيابية والعم����ل من منطلق 

للحصول على منزل يؤويه هو 
واسرته، ولوحظ ان بنك التسليف 
واالدخار ال يوافق منذ التحرير 

التعاون فيما بين الس����لطتين 
التشريعية والتنفيذية، متمنيا 
ان يسود هذا التعاون في غيرها 
من القضايا المهمة على الصعيد 

العملي.
من جانبه اشاد النائب حسين 
الحريتي بقرار مجلس الوزراء 
الدراس����ي،  العام  التدرج ببدء 
ق����رار حكيم  انه  الى  مش����يرا 
يتوافق مع رغبات اولياء االمور 

والمناشدات النيابية.
وقال الحريتي في تصريح 
للصحافيين في مجلس االمة 
امس ان مجلس الوزراء ادرك 
المخ���اوف الحقيقي���ة الت���ي 

القروض  على استقبال طلبات 
التي لدى اصحابها تثمينات او 
اذا كانت قيمة التثمني  بيوعات 
اكثر من 200 ال���ف دينار، واذا 
كانت قيمة التثمني اقل من 200 
الف، واذا كانت قيمة التثمني اقل 
من 200 الف يكمل الى ذلك بحد 
اقصى 70 الف دينار، وفي حال 
بيع عقار او ارض فضاء او اكثر 
من مجموعة افراد او ورثة يتم 
جمع حصته من هذا املبلغ، فاذا 
كانت اقل من 200 الف يكمل الى 
ذلك املبلغ وبحد اقصى 70 الفا، 
وفي حال بيع عقار غير حكومي 
الس���كنية  الرعاية  وكان يوفر 
حس���ب لوائح البنك ومبساحة 
200م2 او 50% واكثر من عقار، 

نستش���عرها جميع���ا تجاه 
وباء انفلون���زا الخنازير على 
الطلبة واالستعدادات  ابنائنا 
غي���ر المكتمل���ة ف���ي مدارس 
وزارة التربية ولذلك فإن قرار 
تأجيل الدراس���ة والتدرج في 
ب���دء العام الدراس���ي تفرضه 
مقتضيات السالمة وهو اجراء 
من سلس���لة اج���راءات يجب 
اتخاذه���ا لمواجهة هذا الوباء 
العالمي. وشدد الحريتي على 
ضرورة ان تس���تعجل وزارة 
التربية باستكمال استعداداتها 
الستقبال الطلبة والتنسيق بين 
وزارة الصحة وتدريب كوادرها 

ينظر بطلبه كسكن خاص وبحد 
اقصى 30 الف دينار، وفي حال 
الق���رض ببيعات  قيام طال���ب 
وشراء عدة ينظر في قيمة بيع 
آخر عقار، فاذا كانت قيمة البيع 
200 الف فأكثر ال ينظر في طلبه 
ويعتبر لديه م���ا يكفيه، اما اذا 
كانت آخر بيعة اقل من 200 الف 
دينار فينظر الى االستفادة من 
البيعات السابقة، ومن املعروف 
والبديه���ي ان مبلغ ال� 200 الف 
لم يعد مالئم���ا للزمن احلالي، 
نظرا لالرتفاع احلاد في أسعار 
االراضي، لذا فإنني اقترح ان تقبل 
القروض االسكانية ملن  طلبات 
لديهم تثمينات او بيوعات بحد 

اقصى 300 الف دينار.

على االسعافات االولية واعداد 
خطة توعوية شاملة.

من جهة اخرى ثمن الحريتي 
قرار مجلس الوزراء بزيادة بدالت 
ومكافآت الهيئ����ة التمريضية، 
مشيرا الى ان الممرضين يقومون 
بأعمال شاقة ويواجهون اخطارا 
عدي����دة اولها انتق����ال العدوى 
والبد من دعمهم وتش����جيعهم 

لما لعملهم من اهمية.
النائ����ب د.ب����ادي  واش����اد 
الدوسري بقرار مجلس الوزراء 
بشأن تأجيل بدء العام الدراسي 

للمرحلة االبتدائية.
وقال د.الدوسري، في تصريح 
للصحافيين، ان هذا القرار يدعم 
الجهود المبذولة لوزارة الصحة 
بمواجهة مرض انفلونزا الخنازير 
الى  للحد من انتشاره، مشيرا 
انه يصب في مصلحة وسالمة 

ابنائنا الطلبة.
واضاف د.الدوسري ان على 
الجهود  المساهمة في  الجميع 
المبذولة لتحقي����ق الهدف من 
تجاوز هذا المرض، الفتا الى ان 
اتخاذ الحكومة لمثل هذا القرار 
يعك����س حرصها على التعاون 
مع مجلس االمة في كل ما يخدم 

الوطن.

عسكر يدعو لقبول »التسليف« طلبات القروض
لمن لديهم تثمينات أو بيوعات بحد أقصى 300 ألف دينار

إشادة نيابية بقرار الحكومة التدرج في بدء العام الدراسي

حماد لصفر: لماذا لم يتم تعيين الكويتيين
في وظائف شغلها الوافدون بـ»األشغال«؟

اعتبروه دليل تعاون بين السلطتين وفرصة الستكمال التجهيزات لمواجهة انفلونزا الخنازير

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء مجمع 
األمل لذوي االحتياجات اخلاصة.

مادة أولى

تقوم الدولة خالل 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء 
مجمع جديد ومتكامل وعصري باسم مجمع األمل لذوي االحتياجات 

اخلاصة.

مادة ثانية

يضم املجمع مختلف املدارس املتخصصة لذوي االحتياجات 
اخلاص���ة ومراكز التأهيل والبحث العلمي واملصحات العالجية 
واملراف���ق الترفيهية والرياضية مثل الصاالت واملالعب، وكذلك 
املكتبات وورش العمل واملس���ارح املزودة بالوس���ائل التقنية 
احلديث���ة الالزمة ملواجهة التحديات املطلوبة لس���د احتياجات 
ومتطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة من مختلف اإلعاقات اجلسدية 
والذهنية والنفس���ية وملختلف الفئات العمرية طبقا للمعايير 
احلديثة وبأقصى طاقة استيعابية في اطار خطة شاملة للتصور 
املس���تقبلي في مجال تعليم الفئات اخلاصة والتعليم النوعي 
في الكويت على املدى الطويل الستكمال حتقيق اهداف التنمية 
الشاملة واالستثمار األمثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات 
املتوقعة في اكتشاف حاالت اإلعاقة اجلديدة والعمل على التعامل 

معها واستيعابها في منظومة املجتمع املدني.

مادة ثالثة

يخصص إلقامة منش����آت املجمع اجلديد موقع جغرافي موحد 
مبساحة وقدرة استيعابية كافية في منطقة مناسبة صاحلة لألغراض 
التربوية والتأهيلية والبحثية ليكون مقرا شامال ملنتسبي هذا املجمع 
من طالب وأساتذة ومشرفني وباحثني وجميع مدارسها ومعاهدها 
ومراكزها ومرافقها مبا يتناس����ب مع حج����م ونوعية هذه التربية 

اخلاصة وتناميها ومتطلباتها الكمية والنوعية.

مادة رابعة

تدرج في امليزانيات العامة واملتعاقبة للدولة اعتبارا من امليزانية 
العامة للسنة املالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون االعتمادات املالية 
الالزمة إلقامة منشآت املجمع اجلديد وتصميم مخططاته الهندسية 

وتنفيذ األعمال اخلاصة بإقامة املباني وامللحقات املتطلبة.

الطبطبائي يقترح إنشاء
مجمع األمل لالحتياجات الخاصة

الخرافي: تصريحات رئيس لجنة »المكلسن«
غير مقبولة الئحياً وبرلمانياً

ق����ال رئيس مجل����س االمة جاس����م الخرافي ان 
تصريحات رئيس لجنة التحقيق في مشروع الفحم 

المكلسن غير مقبولة الئحيا وبرلمانيا.
جاء ذلك في بي����ان للخرافي هذا نصه: فقد دأب 
االخ رئيس اللجنة على نشر تصريحات في الصحف 
اليومية تتعلق بالتحقيق الذي تجريه اللجنة بتكليف 
من المجلس حول مش����روع الفحم المكلسن، وذلك 
بأسلوب يوحي بان اللجنة قد انتهت فعال من التحقيق 
وخلصت منه ال����ى نتائج معينة، مع ان اللجنة لم 

تقدم بعد تقريرها الى المجلس في هذا الشأن.
وال شك انكم تعلمون ان نشر هذه التصريحات 
في وسائل االعالم يتعارض تماما مع المادة 54 من 
الالئحة الداخلية التي تنص صراحة على ان جلسات 
اللجان سرية، كما انها قد توحي بعدم حيادية اللجنة 
في عملها، االمر الذي يؤث����ر في مصداقية النتائج 
التي تنتهي اليها، خصوص����ا ان تلك التصريحات 
تضمنت احكاما مسبقة تجاه شخصيات محددة، وهذا 
االسلوب غير المقبول الئحيا وبرلمانيا يخالف ما 
جرى عليه العمل في اللجان البرلمانية من تحديد 
ناطق باس����م اللجنة يكتفي بعد انتهاء كل اجتماع 

باالدالء بتصريح يوجز خالصة ما تم فيه.
لذل���ك ارجو االلتزام بأح���كام الالئحة التزاما 
كامال وعدم االدالء بأي تصريحات عن موضوع 

التحقيق الذي تجريه اللجنة اال بعد ان تنتهي من 
مهمتها وتقديم تقريرها في شأنه الى المجلس، 
واال عرضت االمر على مكت���ب المجلس اليقاف 
اللجنة عن العمل وعرض الموضوع على المجلس 

في اول جلسة له.
وفي تعليق س����ريع على الموضوع قال رئيس 
اللجنة النائب س����عدون حماد أنه س����يتوقف عن 
التصريح حرصا على المال العام ولعدم عرقلة عمل 
اللجنة سيبقى ملتزما بالالئحة الداخلية كما أنه لم 

يتطرق ألسماء األشخاص المتورطين بالقضية.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس االمة جاسم 
الخرافي ببرقية تهنئة ال����ى رئيس المجلس العام 
بأندورا جوس����يب داليرز كودينا وذلك بمناس����بة 

العيد الوطني لبالده.
من جهة ثانية، استقبل الرئيس الخرافي بمكتبه 
صباح أمس سفيرنا لدى الجمهورية العربية السورية 

عزيز الديحاني بمناسبة تسلمه مهام عمله.
كما استقبل الخرافي رئيس لجنة الشؤون الدينية 
في مجلس الشعب بجمهورية مصر العربية ورئيس 

جامعة األزهر سابقا د.احمد عمر هاشم.
وحض����ر اللق����اء الوكي����ل المس����اعد لش����ؤون 
المساجد بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وليد 

الشعيب.

االحتاد الكويتي للمزارعني

مت بعون اهلل اإجتم��اع جمل�س اإدارة االحتاد الكويتي للمزارعني م�ساء 

يوم االأحد املوافق 2009/9/6 م وفيه مت اإعادة ت�سكيل »هيئة املكتب« 

على النحو التايل:
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