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7 قدم النائب س���عد زنيفر اقتراحا برغبة 
بشأن إنشاء مركز اطفاء يخدم املناطق القريبة 
من ضاحية جابر العل���ي الصباح ومنطقة 
القرين ومنطقة الظهر ومنطقة الرقة وباقي 

املناطق احمليطة.

زنيفر إلنشاء مركز إطفاء يخدم المناطق 
القريبة من ضاحية جابر العلي

الخرافي يفتتح المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين اليوم

يفتتح رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
اليوم املنتدى العاملي للبرملانيني االسالميني 
في فندق املريديان الساعة الثانية عشرة 
ظهرا. وس����يتضمن برنامج املنتدى � الذي 
س����يعقد في الفترة من 1 ال����ى 4 اجلاري � 
اجتماعا ملجلس ادارة املنتدى الساعة التاسعة 
غدا يعقبه حضور جانب من جلسة مجلس 
االمة الساعة احلادية عشرة، ولقاء مع رئيس 
مجلس االمة، كما ستقام ندوة عن االسالم 
واالصالح الدميوقراط����ي بعد غد االربعاء 
من الساعة التاسعة صباحا، وستكون على 

فترتني.
من جانب آخر، يس����تضيف الصالون 
االعالمي خالل ندوته مس����اء اليوم رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي، وذلك في متام 
الساعة التاسعة في املقر املؤقت للصالون 
باليرموك ق4 الشارع االول منزل رقم 36 
باجتاه ش����ارع املش����اة. ويأتي هذا اللقاء 
عق����ب بداية دور االنعق����اد العادي الثاني 
من الفصل التشريعي الثالث عشر ملجلس 
االم����ة، والذي يحمل الكثي����ر من القضايا 
املطروحة على الساحة البرملانية الكويتية، 
والكثير من االستجوابات احملتمل تقدميها 

م����ن أكثر من عضو من اعض����اء املجلس. 
ومن املعروف ان الرئيس اخلرافي ميتلك 
تاريخا سياسيا حافال، فقد بدأ عمله النيابي 
عضوا في مجلس االمة في الفصل التشريعي 
الرابع عام 1976، وعضوا في مجلس االمة 
ورئيسا للجنة الشؤون املالية في الفصل 
التش����ريعي اخلامس عام 1981، ثم وزيرا 
للمالية واالقتصاد في الفصل التش����ريعي 
الثامن 1990، ثم رئيسا ملجلس االمة خلمس 
دورات متتالية في الفصول التش����ريعية 
التاسع والعاش����ر واحلادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر، كما ان الرئيس اخلرافي 
كان مؤسسا وعضوا في العديد من جمعيات 
النفع العام االهلي����ة والعربية والدولية. 
وتأتي استضافة الرئيس اخلرافي في اطار 
حرص الصالون االعالمي على التنوع في 
استضافة الشخصيات، ومواكبة االحداث 
الدائرة ع لى الساحة الكويتية، حيث تقام 
هذه الندوة بالتزامن مع بداية االنعقاد الثاني 
العادي للفصل التش����ريعي الثالث عشر، 
وما ينتظر الساحة السياسية الكويتية من 
مواقف سياسية محتملة، واثارة للقضايا 
التي تشغل بال الشارع الكويتي في حوار 

مباشر مع رئيس مجلس االمة.
فقد كان من أهم االساسيات التي بنيت 
عليها فكرة اقامة الصالون هي مراعاة التزامن 
بني ضيوف الصالون واالحداث الدائرة على 
الس����احة، وفي الوقت نفس����ه العمل على 
مواكبة القضايا باحلوار والتحليل، وذلك 
ألن الصالون يفتح قناة مباش����رة للحوار 
ما ب����ني الضيوف وبني الكتاب واالعالميني 

والصحافيني من رواد الصالون.
وقال االمني العام للملتقى االعالمي العربي 
ماضي عبداهلل اخلميس ان الدعوة مفتوحة 
جلميع الزم����الء من الكت����اب واالعالميني 
لالشتراك في هذه االنشطة املهمة، موضحا 
ان فكرة الصالون االعالمي قائمة على أساس 
احلوار املباشر بني الضيوف بهدف الوصول 
الى املعلومات الدقيقة من مصادرها، وكذلك 
اث����راء روح احلوار وتبادل اآلراء. واضاف 
اخلميس: انني باالصالة عن نفسي ونيابة 
عن زمالئي االعالميني نتقدم بالشكر سلفا الى 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي لقبوله 
املش����اركة في هذا الصالون. مشيرا الى ان 
هذه املشاركة تأتي تتويجا للنجاحات التي 
حققها الصالون في الفترة القصيرة املاضية 

من حيث تنوع الضيوف وأهميتهم.
من جهة ثانية، وصل البالد مساء امس 
االول رئيس املجلس الوطني االحتادي بدولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة عبدالعزيز 
الغرير والوفد املرافق له. وكان في استقبال 
الوفد الضيف رئيس مجلس االمة جاس����م 
محم����د اخلرافي، وأمني ع����ام مجلس االمة 

عالم الكندري.
من جهت����ه، اكد رئيس مجل����س ادارة 
اجلمعية اخلليجية لالعاقة الشيخ دعيج 
آل خليفة ان الكويت س����باقة في االهتمام 
بذوي االعاقة من خالل توفير كل االحتياجات 
لهذه الفئة، مشيرا الى اطالعه على القانون 

اخلاص بهم والذي سيصدر قريبا.
وعب����ر آل خليفة عن س����عادته بزيارة 
مجلس االمة ولقائه رئيس املجلس واالعضاء 
يوم امس ومن خالل تصريح للصحافيني قال: 
ان مسودة القانون ستخدم املعاق وعائلته 
وأولياء أمره في خطوة انس����انية حتقق 
لهم متطلباتهم. وأش����ار آل خليفة الى ان 
دول مجلس التعاون ستنظر في القانون 
ليكون لها قدوة في اقرار قوانني مماثلة لدول 

املجلس، خاصة بهذه الشريحة.

يحل ضيفًا على الصالون اإلعالمي مساًء

أبورمية لوزير الدفاع: جهز نفسك لصعود منصة االستجواب

مخلد لالهتمام بالثروة الحيوانية وتذليل الصعوبات أمام مربيها

فرعيات »مطران الخامسة« لجلسة 8 الجاري
 بعد التنازل عن استدعاء ضابط الواقعة

النمالن: لجنة في »التربية« الستقبال المواهب الشابة

أعلن النائ����ب د.ضيف اهلل ابورمية ان وزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك لم يتوقف عن االستهزاء 
بأسئلة النواب من خالل عدم الرد عليها، بل اصبح 
ال يرد حتى على اجلهات الرقابية املتمثلة في ديوان 
احملاسبة وال ميكنها من االطالع على املعلومات 
واملستندات التي يحتاج دورها الرقابي لالطالع 
عليها مما جعلنا نتس����اءل هل وزير الدفاع ذات 
مصانة وفوق الدستور حتى ال تتم مساءلته او 

رقابة وزارته ماليا واداريا؟!
وقال ابورمي����ة ان جت����اوزات وزارة الدفاع 
متمثلة في املالية واالداري����ة وغيرها يندى لها 
اجلبني موضحا انه سيكش����ف هذه التجاوزات 
عندما يلتقي معه على منصة االستجواب وهنا 
اقول جلابر املبارك بلغت جتاوزاتك حدا ال ميكن 

السكوت عنه، فجهز نفسك لصعود املنصة. طالب النائب د.ضيف 
اهلل ابورمية احلكومة بإقرار كادر العاملني بديوان احملاسبة اسوة 

ببقية الكوادر.
واش����اد ابورمية بالدور الكبير الذي تقوم به 
نقابة العاملني بديوان احملاس����بة من تش����جيع 
للعاملني بالديوان لالرتقاء بدورهم وعملهم الذي 

يقومون به.
وقال ابورمية ان العاملني بديوان احملاس����بة 
يبذلون جهدا ال ميك����ن اغفاله في اجناز تقارير 
احلساب اخلتامي جلميع اجهزة الدولة ومؤسساتها 
باالضافة الى التدقيق على االموال املس����تثمرة 
واجناز التكالي����ف التي ترد م����ن مجلس األمة 

ومشاركتهم في العديد من جلان املجلس.
واضاف ابورمية ان االمانة امللقاة على عاتق 
العاملني بديوان احملاسبة كبيرة وهي حمل ثقيل 
يجب ان يكون في مقابلها تكرمي لهؤالء العاملني 
موضحا ان جزءا من هذا التكرمي هو اقرار كادر العاملني في ديوان 

احملاسبة.

ناشد النائب مخلد العازمي سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد االهتمام 
بالثروة احليوانية وتذليل الصعوبات التي 
تواجه رعاة االغنام واالبل ومربي االبقار، 
مشيرا الى ان دعم هؤالء هو حماية لالمن 
الغذائي ودعم للس���وق احمللي الذي يشهد 

ارتفاعا غير مقبول السعار اللحوم.
واضاف العازمي، في تصريح صحافي، 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء حريص على 
ابنائه، لذا فإن تدخل سموه سيزيل معاناة 

مربي االغن���ام ويخفف عنهم االرتفاع غير 
املبرر الس���عار االعالف والتي وصلت الى 
اسعار ال ميكن القبول بها، كما ان هذا االمر 
انعكس على اسعار االغنام ووصل بها االمر 
الى ان ارتفاع اسعارها بأرقام خيالية بعيدة 

كل البعد عن متناول يد املستهلك.
واوضح العازم���ي ان الكثير من مربي 
االغنام واالبل لم يجدوا حال سوى اللجوء 
الى الدول املجاورة وحتديدا اململكة العربية 
السعودية لوجود االعالف بأسعار معقولة، ما 

يستدعي مخاطبة االخوان في الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقائمني 

على االعالف لتوفيرها بأسعار مناسبة.
وقال العازمي ان املستهلك يلحظ ارتفاع 
االسعار وتأثيرها عليه وميكن التغلب على 
ه���ذا االمر بدعم مربي الث���روة احليوانية 
وتفهم معاناتهم وتلمس همومهم، الفتا الى 
ثقته بتدخ���ل احلكومة ورفع هذه املعاناة 
عن فئة م���ن ابنائها يهمهم مصلحة البالد 

وثروتها.

مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات أمس برئاسة 
الناصر خريبط وأمانة  املستش���ار عبد 
س���ر هشام س���ماحة تأجيل نظر دعوى 
فرعيات قبيلة »املطران« املتهم فيها تسعة 
متهمني جللسة 8 اجلاري بعد تنازل الدفاع 
عن طلب اس���تدعاء ضابط الواقعة على 

خلفية إجراء تشاوريات للقبيلة قبل بدء 
الترشيح الرسمي النتخ�����ابات مج������لس 
األمة 2009. وقد أس���ندت النيابة العامة 
للمتهمني تهم���ة تنظيم انتخابات فرعية 
بصورة غير رس���مية قبل امليعاد احملدد 
إلجراء انتخابات أعضاء مجلس األمة 2009 
بغرض اختيار ممثل عن قبيلة »مطير« 

عن الدائرة االنتخابية اخلامسة للترشح 
لعضوية مجلس األم���ة، وذلك بأن دعوا 
إليها واش���تركوا في إجرائها ورشح كل 
منهم نفس���ه فيها واتخذ كل من املتهمني 
األول والثاني والثالث من مس���كنه مقرا 

إلجرائها واالقتراع فيها.

قدم النائب س���الم النمالن اقتراحا برغبة بشأن انشاء جلنة 
عليا تشرف عليها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي واملجلس 
الوطني للثقاف���ة والفن�����ون واآلداب واملرك���ز العلمي، تكون 

مهمتها استقبال املواهب الش��������ابة من مخ����ترعني ومميزين 
الختيار النخبة منهم لرعايتهم واإلنفاق عليهم ومتابعة تنمية 

مواهبهم«.

طالب بإقرار كادر ديوان المحاسبة

د.ضيف اهلل ابورمية

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله وفد اجلمعية اخلليجية لالعاقة لدول مجلس التعاون

سعد اخلنفور

الخنفور إلنشاء مكتبة مركزية في الجهراء
قدم النائب سعد اخلنفور اقتراحني برغبة جاء في االول: تنص 
املادة 14 من الدستور على ان ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون 
وتشجع البحث العلمي، وملا كانت محافظة اجلهراء من اكبر احملافظات 
تعدادا بالسكان ونظرا لبعد املسافة بني احملافظة واملكتبة املركزية 
للبالد مما يصعب على الطلبة والباحثني من سكان احملافظة الوصول 
الى املكتبة املركزية، لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة النشاء مكتبة 

مركزية او حتويل مكتبة محافظة اجلهراء الى مكتبة مركزية.
وجاء في اقتراحه الثاني: ملا كان مبنى مدينة احلجاج الواقع شمال 
محافظة اجلهراء لم يستغل االستغالل االمثل وحفاظا على املبنى من 
التلف وللمحافظة على املال العام، خاصة فيما يتعلق بتأجير مباني 
بعض ادارات وزارات احلكومة وخدمة لسكان محافظة اجلهراء، لذا 
فإنني اتقدم باالقتراح لتخصيص مبنى مدينة احلجاج لكل من ادارة 

شؤون العمل وادارة الهجرة ونيابة ومحكمة محافظة اجلهراء.

عاشور يسأل عن تساهل وتهاون 
مؤسسة الموانئ في تحصيل إيراداتها

وجه النائب صالح عاشور سؤاال 
لوزير املواصالت د.محمد البصيري 
جاء فيه: في ظ����ل حرص الدولة 
على تنمية االيرادات غير النفطية 
وتنوي����ع مصادره����ا وباملخالفة 
لسياسات وتوجهات الدولة التي 
تستهدف ذلك قامت مؤسسة املوانئ 
الكويتية بتجاهل ادراج اي ايرادات 
كمقابل انتف����اع املنطقة التجارية 
احلرة باالصول التي تستلمها من 
املؤسسة والتي قدرتها املؤسسة 
مببلغ 6.417 ماليني دينار سنويا 
وذلك لعدة سنوات مالية متتالية 
باملخالفة ألحكام القوانني والقواعد 
املنظمة لتحصيل ايرادات اخلزانة 
العام����ة للدولة، مضيفا وقد تبني 
عدم حصول املؤسس����ة على اي 
ايرادات من الشركة املديرة للمنطقة 
التجارية احلرة منذ انشائها وحتى 
اآلن، وملا كان التساهل والتهاون في 
حتصيل ايرادات اخلزانة العامة امرا 
يستوجب التوقف امامه والسؤال 
عن اسبابه ودواعيه، متسائال ما 
األسباب واملبررات التي ادت الى عدم 
حصول مؤسسة املوانئ الكويتية 

عل����ى اي ايرادات مقاب����ل انتفاع 
املنطقة التجارية احلرة باألصول 
املس����لمة لها من املؤسس����ة منذ 
تنفيذ عقد ادارة املنطقة التجارية 
احلرة وحتى اآلن؟ ما اإلجراءات 
الت����ي اتخذتها مؤسس����ة املوانئ 
الكويتية لترسيخ حقوقها مقابل 
االنتفاع باالصول التي س����لمتها 
التجارية احلرة  إلدارة املنطق����ة 
واملقدرة مببلغ 6.417 ماليني دينار 
سنويا؟ ملاذا لم تقم مؤسسة املوانئ 
الكويتية بالتنسيق مع وزارة املالية 

التخاذ اج����راءات ادراج االيرادات 
احملتم حتصيلها لصالح اخلزانة 
العامة في ميزانياتها للس����نوات 
املالية العشر األخيرة؟ هل قامت 
مؤسسة املوانئ الكويتية بتحصيل 
اي ايرادات مقابل االنتفاع بأصولها 
املسلمة للمنطقة التجارية احلرة في 
ظل انتقال ادارة املنطقة التجارية 
احلرة ال����ى وزارة الصناعة؟ في 
حالة االجابة بالنفي يرجى موافاتنا 
باالسباب واملبررات لعدم حتصيل 
حقوق املؤسس����ة وما االجراءات 
التي اتخذتها املؤسسة للمطالبة 
بحقوقها بعد انتقال ادارة املنطقة 
التجارية احلرة لوزارة الصناعة؟ 
وما نتائج االتصاالت التي اجرتها 

مؤسسة املوانئ ان وجدت.
وطالب بسرعة موافاتنا بجميع 
الظروف واملالبسات احمليطة بعدم 
تنفيذ بنود عقد املنطقة التجارية 
احلرة من����ذ ابرام����ه وحتى اآلن 
اتخ����اذ اجراءات  واس����باب عدم 
اي����رادات  حتصيل واس����تحقاق 
اخلزانة العامة في مقابل االنتفاع 

بأصول املنطقة احلرة.

صالح عاشور


