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اك���د د.جمعان احلربش ان 
نواب الدائرة الثانية سيعقدون 
اجتماعا موس���عا م���ع نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزي���ر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد مساء اليوم مبقر الهيئة 
العامة لالسكان، وذلك لبحث  
ومناقشة احللول واالجراءات 
النهائية مللف معاناة املواطنني 
اصحاب املنازل التي مت بناؤها 
بطريقة االلواح اخلرس���انية 
اجلاه���زة »بي���وت التركيب« 

والواقعة مبنطقة الصليبخات ومناطق اخرى، 
مشيرا الى حضور عدد من مسؤولي بنك التسليف 
واالدخار لالجتماع من اجل االطالع على امكانيات 
وقدرات البنك للمساهمة في حل جذري ونهائي 
لهذه املش���كلة املس���تمرة منذ اكث���ر من ثالثني 
عاما، كما س���يحضر االجتماع فريق متخصص 
من مهندس���ي الهيئة العامة لالسكان والذين مت 
تكليفهم منذ فترات زمنية ماضية باعداد التقارير 
الفني���ة عن وضع وحالة بي���وت التركيب التي 

انتهي عمرها االفتراضي منذ 
سنوات طويلة.

كما شدد احلربش على ان 
الثانية متفقون  الدائرة  نواب 
جميعا على ض���رورة اغالق 
هذا امللف املتورم نهائيا باقرار 
حلول جذرية ومنصفة لهؤالء 
املواطن���ني وانه���اء معاناتهم 
واالنس���انية  االجتماعي���ة 
واش���ترطوا للتعاون بش���أن 
هذا امللف االبتعاد عن احللول 
الترقيعي���ة، خاصة بعد تأكد 
االجهزة احلكومية املعنية من 
تهالك هذه املنازل واصبح عدد 
كبير منها آيال للسقوط وذلك من خالل اجلوالت 
والدراسات امليدانية التي قامت بها هذه االجهزة 
وفي مقدمتها فرق وزارة االسكان والبلدية واالشغال 
وغيرها، مطالبا بضرورة التزام احلكومة بتعهدات 
وزرائها ومسؤوليها املتكررة للحرص على انهاء 
هذه املعاناة، معتبرا أن االجتماع املذكور سيبرهن 
ويوضح التصورات واالجراءات احلكومية احلقيقية 
للمعاجلة والتي على ضوئها سيحدد نواب الدائرة 

الثانية مواقفهم ومطالباتهم املقبلة.

وجه النائب د.فيصل املسلم سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود جاء فيه: تقدمت مجموعة من 
املوظفني القانونيني بإدارة الش���ؤون القانونية بوزارة التربية 
باس���تقالة مس���ببة ملعاليكم لوجود جت���اوزات مالية وادارية 
مطالبني بتش���كيل جلنة حتقيق محايدة فص���در قراركم 1257 
بتاريخ 2009/10/28 بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق فيما ورد بهذه 
االس���تقالة. طالبا بصورة من كتاب االستقالة املذكور وبصورة 
م���ن القرار رقم 1257 املؤرخ في 2009/10/28 وهل انتهت اللجنة 
املذكورة من اعمالها، اذا كانت االجابة بااليجاب يرجى موافاتي 
بتوصياتها س���واء املنفذ منها او الذي لم ينفذ واالس���باب واذا 
كانت االجابة بالنفي يرجى موافاتي بأس���باب عدم انتهائها من 
اعمالها في املوعد احملدد وهل واجهت عراقيل لعملها من اي جهة 

بالوزارة مما كان سببا في تأخير اجناز اعمالها.

تعقد جمعية اإلصالح االجتماعي مساء اليوم ندوة جماهيرية حول 
»خطة التنمية بني الطموحات والواقع« مبش����اركة عضو مجلس األمة 
محمد املطير والنائب السابق عبدالعزيز الشايجي ملناقشة خطة التنمية 
اخلمس����ية التي قدمتها احلكومة الى مجلس األمة ومت اقراره مبداولته 
األولى، وذلك ضمن األنش����طة الثقافية التي تنظمها ديوانية االصالح 

الشهرية في السابعة والنصف مساء.
وفي هذا االطار صرح امني سر اجلمعية د.عبداهلل سليمان العتيقي 
بأن الندوة تأتي من اجل تعميق الرؤى وتبادل األفكار بني مؤسس����ات 
املجتمع املدني وأعضاء السلطة التشريعية في اطار من التفاعل وتسليط 
الضوء حول خط����ة التنمية وكيفية تنزيلها عل����ى ارض الواقع اذ ان 
املستهدف االول من اخلطة هو املواطن الكويتي بطموحاته وآماله التي 
يجب االستماع لها وأخذها في احلسبان. وأشار العتيقي الى ان التنمية 
الثقافية وتبادل اآلراء والتحاور حول القضايا الوطنية اساس التنمية 
املجتمعية وسبيل ناجح لتطوير قدرات ومواهب املواطن الكويتي الذي 
يحتاج الى من يطلق قدراته االبداعية بصبغة اسالمية شرعية محكمة 
ومؤمنة، ق����ال تعالى )ولو أن أهل القرى آمن����وا واتقوا لفتحنا عليهم 
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د. جمعان احلربش

د. فيصل املسلم

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وعلي الريجاني  )محمد ماهر(الرئيس جاسم اخلرافي خالل استقباله رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني بحضور النائب مبارك اخلرينج ويبدو سفيرنا في طهران مجدي الظفيري

الحربش: نواب »الثانية« يجتمعون مع الفهد
اليوم لبحث مشاكل بيوت التركيب

المسلم يستفسر عن استقالة موظفين 
قانونيين في وزارة التربية

خطة التنمية الخمسية
 بديوانية »اإلصالح« اليوم

الخرافي: زيارة الريجاني للبالد تأتي من أهمية إيران
ودورها المهم  في المنطقة وسنبحث العالقات بين البلدين 

اكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي خالل استقباله رئيس 
مجلس الش���ورى االيراني علي 
الريجاني مساء امس الذي يزور 
البالد، ان اهمي���ة الزيارة تأتي 
م���ن اهمية ايران ف���ي املنطقة، 
وتابع ان ايران لها مكانة ودور 
وله���ا مجال لالتصاالت في هذه 
املنطقة لتكون في الصورة فيما 
يتعلق باالحداث التي تدور في 
املنطقة، ايضا تأتي الزيارة بهدف 
التنسيق بني البرملانني الكويتي 
وااليراني للتحضير ملؤمتر العالم 
االسالمي للبرملانيني املقرر عقده 
في اوغندا، كما تأتي اهمية الزيارة 
ألهمية التواصل مع ايران التي 
هي جزء م���ن املنطقة ولتؤدي 
الرسالة الغرض املطلوب منها 
للتنس���يق بني مجلس التعاون 
وايران، مس���تدركا ان مثل هذه 

سياس���ة التخويف م���ن ايران 
ولكن هذا اخل���وف والهلع كان 
كاذبا والحظتم النار التي اشعلها 
صدام في املنطقة والحظتهم خالل 
السنوات االخيرة كيف يثيرون 
الفنت بني الشيعة والسنة ويثيرون 
املشاكل واالضطرابات في العراق 
وبقية املناطق والحظتم كيف قام 
احد رجال الدين بإهانة املرجع 
الشيعي اإلمام السيستاني وهذه 
املمارسات متارس من قبل اعداء 

األمة االسالمية.
واضاف الريجاني ان مثل هذا 
املوضوع ينطب���ق على قضية 
احلوثيني ونحن اصدقاء لليمنيني 
وكنا نوصي بتآزر جميع الفرق 
وهذه االتهامات ال اساس لها من 

الصحة وتهمة كاذبة.
وأكد الريجاني ان لدى ايران 
عالق���ات واواصر ودية مع دول 

اللق���اءات تزي���د االلفة واحملبة 
والتفاهم ومعاجل���ة املواضيع 
التي ق���د تؤثر عل���ى التواصل 
فيما بيننا وستكون لنا لقاءات 
تتعلق بالكويت وايران فيما بني 
املجلسني االيراني والكويتي وهي 
الرئيس  فرصة نعت���ز بتواجد 
الريجاني فيها، وان كانت زيارة 
قصيرة اال انها افضل من أال تكون 

موجودة.
من جانبه اكد رئيس مجلس 
الشورى االيراني علي الريجاني 
ان الكويت جارة وشقيقة بالنسبة 
الي���ران، واضاف ف���ي تصريح 
صحافي عقب وصوله الى الكويت 
في زيارة رسمية بدعوة من رئيس 
مجلس االمة امس وتستمر 3 ايام 
القدم والكويت وايران  انه منذ 
تتمتعان بعالقات قوية ومميزة 
حتى وان كانت الظروف احمليطة 

املنطق���ة ونفس االم���ر ينطبق 
على اململكة العربية السعودية 
ومن ب���اب املودة اخبرناهم بأن 
ما ميارس ضد احلوثيني ليس 
ملصلحة السعودية وهذا هو رأينا 
بصراحة وعالقاتن���ا مع الدول 
االس���المية والعربية متواصلة 

ومستمرة.
وبسؤاله عن التهديد بتشديد 
العقوبات على ايران بخصوص 
امللف النووي واملخاوف من توجيه 
ضرب���ة اس���رائيلية إليران قال 
الريجاني: تعودنا على سماع مثل 
هذا الكالم منذ القدم ونوصيكم بأال 
تأخذوا هذه التهديدات على محمل 
اجلد، مستدركا بأنهم لو كانوا 
يج���رأون على مثل هذه االفعال 
لقاموا بها من قبل، مستش���هدا 
مبثل فارسي يقول »نحن شجرة ال 
تهتز بالريح واألعاصير«، موجها 

حساسة.
واشار الى انه وجدها فرصة 
الكويت من  س���انحة لزي���ارة 
خالل دع���وة من رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي له ملناقشة 
العالق���ات الثنائي���ة مب���ا فيها 
السياسية واالقتصادية والثقافية 

وقضايا املنطقة.
واوضح الريجاني ان االهم من 
كل هذا هو لقاء االخوة واالحبة 
في الكويت، وردا على سؤال بشأن 
االتهامات املوجهة اليران بدعمها 
للحوثيني في اليمن وموقفها من 
اململكة العربية السعودية، قال 
الريجان���ي: هن���اك نقطة يجب 
االنتب���اه له���ا وه���ي ان الدول 
االعداء للعالم االسالمي يحاولون 
التفرقة بني هذه الدول وميارسون 
التخويف من ايران ولو تتذكرون 
حينما هاجم صدام ايران مارسوا 

حديثه للصحافيني بأال يهتموا 
مبثل هذه التهديدات، مشيرا الى 
ان هناك موضوع���ا مهما يجب 
عدم إهماله وهو ان الغرب بدال 
م���ن ان يضغط على اس���رائيل 
اهلنا  التعسفية ضد  ملمارستها 
في فلسطني يحاول صرف االنظار 
الى اجلهة االخرى، وقس���م من 
عدائهم اليران هو اهتمام ايران 
الفلسطينية ودفاعها  بالقضية 
عن فلسطني. وحول سؤال عن 
االوضاع الداخلية في ايران اوضح 
الريجاني ان الوضع الداخلي في 
ايران مستقر وال يوجد هناك اي 
مش���اكل وان الدميوقراطية في 
ايران امر ج���دي لهذا ترون ان 
املباحثات بني اجلانبني املختلفني 
ف���ي ايران امر جدي ايضا اال ان 
البعض ي���رى ان هذا االمر غير 

طبيعي وهو عكس ذلك.

مكتب المجلس وافق على زيارة بعض البرلمانات للبالد

الخرافي يبعث ببرقية
تعزية ومواساة إلى بري

بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة 
الى رئيس مجلس الن��واب في اجلمهورية اللبنانية الرئيس نبيه 
بري، إثر حادث حتطم طائرة الركاب املدنية التابعة للخطوط اجلوية 

اإلثيوبية لدى إقالعها من مطار رفيق احلريري الدولي.
وقال اخلرافي في برقيته، بقلوب خاشعة مستسلمة ألمر اهلل 
وقضائه وقدره تابعنا ببالغ األلم مأساة حادث حتطم طائرة الركاب 
املدني��ة للخطوط اجلوية اإلثيوبية ل��دى إقالعها من مطار رفيق 
احلريري الدولي في العاصمة بيروت ما خلف وراءه فاجعة إنسانية 
راح ضحيتها العديد من األبرياء وأفراد طاقم الطائرة، األمر الذي 
أهاج مشاعر احلسرة في نفوسنا جميعا، وإني إذ أشاطر دولتكم 
باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس األمة، خالص العزاء في 
ه��ذا اخلطب اجللل، معربا لكم عن عميق مواس��اتنا، لنرفع أكف 
الضراعة الى املولى جلت قدرته ان يتقبل ضحايا هذه الكارثة في 
فيض رحمته وواسع مغفرته وان يفرغ على ذويهم صبرا من لدنه، 
إنه نع��م املولى مجيب الدعاء. من جانب آخر، عقد مكتب مجلس 
األمة ظهر امس اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي وأعضاء املكتب. وقال امني سر املجلس دليهي الهاجري 
ان مكت��ب املجلس قرر في اجتماع��ه املوافقة على طلب عدد من 
البرملان��ات زيارة البالد على ان يتم حتديد مواعيد هذه الزيارات 
في وقت الحق بالطرق الديبلوماسية. وأضاف الهاجري ان املكتب 
وافق على طلبات عدد من جلان املجلس املتعلقة بش��ؤونها. من 
جانب أخر استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في مكتبه 
امس )االثنني( سفير اجلمهورية التركية لدى الكويت حلمي دادا 
اغلوا مبناس��بة توليه مهام منصبه. كما استقبل اخلرافي سفير 
مملكة تايلند لدى البالد تش��يت ديرابات��ا، مت خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستقبل اخلرافي سفير الكويت 
لدى جمهورية كوبا مانوئيل باردياس اهينو مبناسبة توليه مهام 
منصبه، كما استقبل اخلرافي الرئيس السابق للكونغرس االميركي 
جي دينيس هاستوت، جرى خالل اللقاء بحث آخر التطورات على 

املستويني العربي واالقليمي.

خالل استقباله رئيس مجلس الشورى في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الذي يزور البالد لمدة أربعة أيام

خالد الطاحوس

الطاحوس للبصيري: هل ُصرفت مكافأة 
للعاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية؟

مخاطبة اجلهات املذكورة، هل هناك 
أي احكام صادرة حول هذا القرار 
اخلاص باملكافأة، اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي بنسخة من 
االحكام الصادرة وحيثيات االحكام 
وتواريخه����ا واج����راءات الوزارة 
واملؤسسة جتاه هذه االحكام، واذا 
كانت االجاب����ة بال، يرجى افادتنا 

بذلك وفق االجابة الرسمية.

الطاحوس  النائب خالد  وجه 
س����ؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري جاء فيه: منى الى علمي 
اعتماد وزارة املواصالت بصرف 
مكافأة للعاملني في مؤسسة املوانئ 
الكويتي����ة باعتماد من قبل وزير 
املواصالت آنذاك بتاريخ 2007/3/10، 
متسائال: هل مت صرف هذه املكافأة 
حس����ب اعتماد الوزير، اذا كانت 
االجاب����ة بنع����م فيرج����ى افادتي 
وتزويدي بكشف بأسماء املوظفني 
املصروف لهم املكافأة وقيمة املكافأة 
لكل شخص، واذا كانت االجابة بال، 
يرجى افادتي باملسببات واملوانع 
القانونية التي حالت دون صرف 
املكاف����أة، وهل مت مخاطبة ديوان 
املدنية وديوان احملاسبة  اخلدمة 
ووزارة املالية حول القرار رقم م م 
ك/و/2007/4، اذا كانت االجابة بنعم 
يرجى تزويدي بردود اجلهات على 
القرار، واذا كانت االجابة بال يرجى 
افادتي باالسباب التي حالت دون 

اكد النائب مبارك الوعالن ان انقطاع 
الكهربائي عن عموم محافظة  التيار 
اجلهراء اول م���ن امس )االحد( دليل 
قاطع على غياب التخطيط وعدم وجود 
خطط للطوارئ ملواجهة االزمات في 
البالد، ووجود قصور واضح في وزارة 
الكهرباء والداخلية في مواجهة االزمات 
والكوارث في حالة وجودها – ال قدر 

اهلل – وغي���اب التنس���يق ايضا بني 
الوزارات.

وقال الوعالن ان محافظة اجلهراء 
عاشت ليلة طويلة من الظالم الدامس 
واضطرابات مرورية كبيرة هددت حياة 
الكثيرين من املواطنني، مؤكدا ان احلجج 
التي ساقتها وزارة الكهرباء بوجود خلل 
في محول اجلهراء الغربي الرئيسي هي 

حجج غير مقبولة فاملفروض ان تكون 
لدى الوزارة اخلطط الكافية للتغلب 
على مثل هذه االعطال املتوقع حدوثها 
في اي وقت بدال من حالة الفوضى التي 
سادت اجلهراء لفترات طويلة واصابت 
جميع االهالي بالذعر، مثمنا في ذات 
الوقت استجابة وزير الكهرباء د.بدر 
الش���ريعان واستجابته في الرد على 

اسئلة النواب ومتابعة مراحل االصالح 
وانتقاله الى حيث موقع العطل، مشيرا 
الى ان انقطاع التيار الكهربائي احدث 
فوضى كبيرة في الش���وارع املظلمة 
نتيجة تعطل اش���ارات املرور وتذمر 
العالقني وسط زحمة السير، وتسبب 
في احتجاز اعداد كبيرة من املواطنني 
داخ���ل املصاعد مما ع���رض حياتهم 

للخطر، كما ان هناك حريقا اندلع مبنزل 
بجنوب اجلهراء بسبب الشموع مما 
عرض حياة االسرة القاطنة لهذا املنزل 
بكاملها الى اخلطر، معبرا عن رفضه 
الي اعذار من اجلهات املعنية ازاء هذا 
العطل، مطالبا بالتحقيق في اسباب 
هذه احلادثة ومحاسبة املسؤولني عن 

ذلك.

مزيد يشيد بإجراءات »الكهرباء«الوعالن: انقطاع التيار الكهربائي في الجهراء كشف ضعف األداء الحكومي وغياب خطة الطوارئ
في معالجة انقطاع التيار عن الجهراء

النمالن لتخصيص مواقع لدور
القرآن الكريم للرجال والنساء

أشاد النائب حسني مزيد بإجراءات وزارة الكهرباء واملاء التي واكبت 
انقطاع التيار الكهربائي عن عدد م����ن مناطق محافظة اجلهراء، مثنيا 
على سرعة جتاوب وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان وتواجده حتى 
س����اعات الفجر األولى لضمان عودة التيار الكهربائي ألهالي احملافظة. 
وقال مزيد في تصريح صحافي ان على وزارة الكهرباء ان تستنفر كل 
طاقاتها لضمان عدم تكرار انقطاع التيار عن اي من مناطق الكويت وأن 

يتم فتح حتقيق موسع ملعرفة االسباب ومعاجلتها.

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة بشأن 
تخصيص مواقع ف���ي املناطق اجلديدة )ضمن 
املواقع املخصصة للخدمات( لدور القرآن الكرمي 
للرجال وللنساء واعتبارها من اخلدمات واملرافق 

األساسية.
من جهة اخرى، وجه النمالن س���ؤاال لوزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون تس���اءل فيه 
عن: الضواب���ط التي يتم بناء عليها تخصيص 
القسائم الصناعية في املناطق الصناعية واخلدمية 
واحلرفية للش���ركات واملؤسسات؟ هل يوجد 
س���جل لقيد طلبات التخصيص لتلك القسائم 
فإن كانت االجابة بااليجاب؟ فهل يتم تخصيص 
القسائم الصناعية اعتبارا من تاريخ قيد طلبها 

بالسجل ام ال؟ واس���باب وجود بعض طلبات 
التخصيص التي مض���ى عليها اكثر من ثالثني 
عاما ولم تتم االستجابة لها حتى تاريخه على 
الرغم من توافر جميع الش���روط فيها، في حني 
متت االستجابة لبعض الطلبات املقدمة لوزارة 
التجارة والصناعة منذ س���نوات قليلة مضت 
للحصول على قس���ائم صناعية ف���ي املناطق 
الصناعية واخلدمية واحلرفية، وعدد موافقات 
التخصيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة 
منذ ان مت انتقال تخصيص القسائم في املناطق 
الصناعية واخلدمية واحلرفية اليها من بلدية 
الكويت سواء كان ذلك التخصيص صدر لصالح 

الشركات او املؤسسات او االفراد.

بس����ؤالكم من االستفسار عما 
إذا كان ق����د مت تش����كيل جلنة 
للتدقيق ف����ي مالحظات تقرير 
الفريق املشار إليه وما إذا كانت 
قد صدرت تعليمات بوقف عمل 
هذه اللجنة.. فقال: نوضح في 
هذا املجال ان الوزارة قد قامت 
بالفعل بتشكيل جلنة للتحقيق 
في املوض����وع، غير انه ملا كان 
االمر في حينه مجرد مالحظات 
لن تتضح صورتها النهائية اال 
بعد البت فيها من قبل اللجنة 
العليا لتحقيق اجلنسية، ومن 
ثم فقد رأت الوزارة أنه من غير 
املالئم أن تقوم اللجنة بالبت في 
األمر قبل انتهاء اللجنة العليا 
منه وذل����ك العتبارات منطقية 
فرضت ضرورة أن يكون بحث 
اللجن����ة للموضوع على ضوء 
ما تنتهي إليه اللجنة العليا في 
هذا الشأن، وعليه فقد طلب من 
اللجنة � من دون اصدار قرار بذلك 
� التريث في األمر حلني البت فيه 

من قبل اللجنة العليا.

قال وزير الداخلية الش����يخ 
جابر اخلال����د ان الوزارة »رأت 
عدم البت في التقرير الذي اعدته 
جلنة ثامر بش����أن عدم توافر 
شروط اجلنسية الكويتية ملن 
منحوا قبل انتهاء اللجنة العليا 
من دراس����ة التقرير. جاء ذلك 
ردا على س����ؤال للنائب عادل 
الصرعاوي بش����أن عدم توافر 
شروط منح اجلنسية الكويتية 
في 33 حالة. وق����ال اخلالد ان 
امر هذا التقرير من اختصاص 
فريق العمل املش����كل مبوجب 
قرار مجلس الوزراء رقم 1135 
لسنة 2008 برئاسة الشيخ ثامر 
جابر االحم����د الصباح الوكيل 
بديوان س����مو رئيس مجلس 
ال����وزراء وعضوية ممثلني عن 
)وزارة الداخلية وإدارة الفتوى 
والتشريع( ليتولى التحقق من 
كل ما اثير من مالبسات بشأن 
منح اجلنسية الكويتية مبوجب 
املرسوم رقم 397 لسنة 2007 
الصادر في 2007/12/31 لبعض 

االشخاص ممن ال تنطبق عليهم 
الشروط القانونية. مضيفا هذا 
وقد انتهى الفريق الى اعداد تقرير 
بتوصيات في هذا الشأن، حيث 
قام برفعه الى مجلس الوزراء 
والذي اصدر بشأنه القرار رقم 
120 بتاريخ 2009/2/9 بإحالته 
إل����ى اللجنة العلي����ا لتحقيق 
اجلنسية التابعة ملجلس الوزراء 
املوقر. أم����ا بخصوص ما جاء 

الخالد: غير مالئم النظر بـ »تقرير ثامر«
قبل انتهاء اللجنة العليا من دراسته

عادل الصرعاوي


