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قدم النائب س���الم النمالن اقتراحا برغبة 8
بشأن انشاء مسجد لكل محافظة من محافظات 
الدولة مبس���احةال تقل عن عش���رة آالف متر 
مربع ويطلق عليه اس��م مسج��د احملافظ���ة 

الكبي��ر.

النمالن إلنشاء مسجد في كل محافظة
ال تقل مساحته عن 10 آالف متر مربع

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة بشأن إلغاء 
خطوط الضغط العالي الكهربائية مبنطقتي الظهر وعلي 
صباح السالم )أم الهيمان(، واستبدالها بخطوط أرضية 
تدفن في باطن األرض داخل أنابيب عزل ذات مواصفات 

عاملية للحد من خطورة التلوث الكهرومغناطيسي.

حماد إللغاء خطوط الضغط العالي
الكهربائية بمنطقة الظهر

الوعالن: مستشفى الطب الطبيعي مثال 
للتقاعس واإلهمال واإلضرار بالمرضى والمواطنين

الطبطبائي يطلب أسماء أعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات الحاصلين على التفرغ العلمي

البراك أولم على شرف الصحافيين البرلمانيين:
»اللي ما يحب مصر مشكوك في عروبته«

سامح عبدالحفيظ ـ موسى أبوطفرة 
اقام النائب مس����لم البراك حفل غداء 
على شرف الصحافيني البرملانيني في قاعة 
االحتفاالت الكبرى مبجلس االمة وذلك 
بس����بب حصوله على حكم بالتعويض 
في قضايا مرفوع����ة ضده من قبل احد 

الكتاب الصحافيني.
وحضر احلفل النائبان خالد الطاحوس 
وفيصل الدويسان بينما حضرت النائب 
د.اس����يل العوض����ي للتهنئ����ة ومن ثم 
انصرفت ومحامي النائ��ب البراك ثامر 

اجلدع��ي.

وعلى هامش حفل الغداء تبادل بعض 
الزمالء الصحافيني احلديث مع النائبني 
الطاحوس والبراك حول ما ستسفر عنه 
مباراة مصر واجلزائر الليلة )أمس( فقال 
البراك »اللي ما يحب مصر.. مش����كوك 

في عروبته«.

المويزري يثمن قرار 
تأجيل فترة الغرامة على 
المتأخرين في »المدنية«

ثمن النائب شعيب املويزري 
استجابة مدير عام هيئة املعلومات 
املدني���ة لطلب���ه تأجي���ل فترة 
الغرامة املطبقة على املتخلفني 
عن التس���جيل في القيد املدني 
طبقا لنص املادة )33( من قانون 
نظام املعلومات املدنية حتى 28 

فبراير.
معتب���را هذا الق���رار مبثابة 
التخفيف عن املواطنني واملقيمني 
املراجعني لهيئة املعلومات املدنية 

والذين قدرت اعدادهم باآلالف.
وقد أبدى النائب في تصريح 
صحافي رغبته مبد فترة السماح 
حتى آخر ش���هر ماي���و املقبل، 
العطاء الفرصة جلميع املراجعني 
بالتعاون مع اجهزة الهيئة بكل 

سهولة ويسر.
مبينا ان شهر فبراير يتخلله 
اجازات وعطالت رسمية كثيرة 
فضال عن سفر اغلبية املواطنني 
خارج البالد تزامنا مع بداية فصل 
الربيع، مما يعوق االستفادة من 
تنفيذ القرار بالش���كل املناسب 

خالل هذه الفترة.

قال النائب مب���ارك الوعالن ان على وزير 
الصحة التحرك إلن هاء معاناة املعاقني واملرضى 
الذين يراجعون مستشفى الطب الطبيعي وإنقاذ 
هذا املستشفى من حالة التدهور التي مير بها 
بسبب تأخر وضياع امللفات وتقارير املرضى 
للعالج باخلارج والتي قد تكلف البعض املزيد 
من التدهور في احلالة الصحية ان لم تنعكس 
بشكل مباشر على حياة املرضى ال قدر اهلل، 
مبينا ان الوزير الساير معني بالضرورة بإنهاء 
هذه املعاناة والبحث احلقيقي عما تقوم به مديرة 
مستش���فى الطب الطبيعي وعدم قدرتها على 
مواجهة هذا امللف اخلطير وغياب الفكر االداري 

والفني في متابعة امور املرضى وملفاتهم.
وقال الوعالن ان معاناة املرضى في وزارة 

الصحة عموما تعتبر أزمة حقيقية وأمر ال ميكن السكوت عليه، 
وان يزداد هذا االمر ليصبح تقاعسا واهماال، فهذا أمر غير معقول 
وسيقع الوزير وجميع املسؤولني في وزارته أمام مسؤولياتهم 
الوظيفية، فهم جاءوا خلدمة هذا الوطن وليس لتعميق جراح 

املواطنني الذين يعانون من االمراض.
ووجه الوعالن اسئلة لوزير الصحة د.هالل الساير طلب فيها 
تزويده بالس���يرة الذاتية ملديرة الطب الطبيعي، ما االجراءات 
املتبعة واملنصوص عليها قانونيا في اصدار التقارير اخلاصة 
باملرضى؟ ما اجلهات املعنية بش���كل مباشر في متابعة اصدار 
التقارير وتسليمها للجهات املعنية؟ ما الفترة التي حددها القانون 
لتسلم تقارير املرضى؟ الرجاء تزويدي بعدد احلاالت التي تقدمت 
للمستش���فى أعاله وكم تقرير صدر منه���ا من 2008/4/1 حتى 
تاريخه، هل توجد شكاوى تقدم بها املواطنون ضد املستشفى 
أعاله؟ وأين وصلت هذه الشكاوى وما االجراءات التي اتخذت 
بهذا الشأن؟ وتزويدي بعدد الشكاوى التي تقدم بها املوظفون 
مع جمي���ع االدارات والتظلمات االدارية وعدد احلاالت الراغبة 

في االنتقال من املستشفى أعاله منذ تاريخ 2008/4/1.
من جهة اخرى وجه الوعالن اسئلة الى وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي موضي احلمود عن االوضاع غير الس���ليمة في 
القطاع التعليمي، وتردي اخلدمات التعليمية في البالد، واصدار 

الوزارة عدة قرارات بها جتاوزات.
وقال الوعالن ان امللف التعليمي متخم باملشكالت والتجاوزات 

التي تتطلب ح���ال جذريا في املرحلة املقبلة، 
مؤكدا ان التعليم هو املدخل الرئيسي للتنمية 
في البالد، خصوصا في ظل ما تعانيه البالد من 
تراجع كبير في هذا القطاع، والبد من اعطائه 
اولوية قصوى، مؤكدا في مقدمة اسئلته ان قطاع 
التعليم شهد تراجعا ملحوظا خالل السنوات 
الس���ابقة، االمر الذي يثبته ضعف املخرجات 
التعليمية في مختلف املراحل الدراسية سواء 
ف���ي وزارة التربية او التعليم العالي، مرجعا 
سوء التعليم في البالد بالرغم من الوفرة املالية 
الى غياب اخلطط التطويرية الطويلة للوزارة، 
وانقسمت االسئلة الى محورين، احملور االول 
تناول جتاوزات قانونية في عمل جلنة البعثات 
في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية 
في الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب، ومخالفات 
تخص قسم القانون بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال: منى الى علمنا وجود جت���اوزات قانونية في عمل 
جلنة البعثات في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية 
في الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب على وجه 
يخالف اللوائح والنظم ويخل مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص 
ويلحق ضررا باملسيرة التعليمية، متسائال: ما االطار القانوني 
املنظ���م لعمل جلنة البعثات في االقس���ام العلمية في كليات 
الهيئة؟ طالبا تزويده بصورة من اعالن البعثات املنشور في 
الصحف اليومية للعامني الدراسيني 2009/2008 و2010/2009 
والتخصصات املطلوبة ومدى احلاجة اليها في قسم القانون 
باالضافة الى سياسة االبتعاث لدى القسم املذكور؟ ما االجراءات 
املتبعة في الهيئة عند التقدم لبعثة دراس���ية؟ وما املعايير 
التي سيتم على اساسها ترشيح او رفض املتقدم؟ ما اسماء 
املتقدمني لبعثات قسم القانون خالل هذين العامني وما معدالتهم 
الدراسية واجلامعات التي تخرجوا فيها وسنة التخرج؟ كيف 
مت تشكيل جلنة البعثات في قسم القانون خالل هذين العامني 
وهل متت املصادق���ة عليها من قبل مجلس القس���م العلمي 
املخت���ص؟ وكم مرة انعقدت هذه اللجنة خالل هذين العامني 
ومن هم اعضاؤها وما اسماء كل من املرشحني واملستبعدين 

واسباب الترشيح او االستبعاد.

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: نظرا ألهمية البحث العلمي في اجلامعات، 
وال���ذي له األثر الكبير في إثراء البحوث والعلم، 
ونظرا لوجود بعض األكادمييني الذين مت إعطاؤهم 
التفرغ العلمي فانه يرجى تزويدي بأسماء أعضاء 
هيئة التدريس الذين حصلوا على التفرغ العلمي 
منذ عام 2009/2008 حتى تاريخ الرد على السؤال؟ 
ما شروط احلصول على التفرغ العلمي وضوابطه، 
وهل مت تطبيق هذه الشروط على الذين حصلوا 
على التفرغ العلمي؟ هل يحق لالس���تاذ احلاصل 
على التفرغ العلمي مزاولة أعمال أخرى، وما تلك 
األعمال بالتفصيل؟ وما شروط االنتداب ألستاذ 
جامعي للجهات األخرى حسب لوائح جامعة الكويت 

وديوان اخلدمة املدنية، وما أس���ماء املنتدبني من األساتذة واجلهات 
التي مت انتدابهم إليها؟ هل هناك استثناء لبعض احلاالت فيما سبق 
من أسئلة؟ وفي حالة وجود استثناء يرجى تزويدي بأسماء من مت 

استثناؤهم وأسباب ذلك.
كما وجه الطبطبائي س���ؤاال آخر جاء فيه: نظرا لصدور لوائح 
قانون خاص باجلامعات اخلاصة وحرصها على تطوير العمل بهذا 
القانون مبا ال يتعارض مع سياسة الدولة في إحالل الكويتيني في 
مختلف القطاعات، فانني اتس���اءل: ما نسبة الكويتيني املعينني من 

أكادمييني وإداريني في كل جامعة؟ وما الشكاوى 
التي قدمت عل���ى كل جامعة خاصة ومت تقدميها 
ملجلس اجلامعات اخلاصة أو وزارة التعليم العالي؟ 
وما اإلجراءات التي متت بخصوصها؟ وما املناصب 
األكادميية واإلدارية التي يتقلدها الكويتيون في كل 
جامعة خاصة، وما مؤهالتهم العلمية؟ ما خطط 
الوزارة جتاه زيادة نسبة الكويتيني العاملني في 
اجلامع���ات اخلاصة؟ وق���دم الطبطبائي اقتراحا 
برغبة بشأن صرف تعويض عن أضرار الصقيع 
التي أصابت احليازات الزراعية في املوسم الزراعي 
2009/2008، وصرف دعم اإلنتاج النباتي املنقوص 
عن الفترة الرابعة من املوسم الزراعي 2009/2008 
حيث مت صرف ما يوازي 44% لكل مزارع مستحق، 
وزي���ادة مبلغ دعم اإلنتاج النباتي الى 25 مليون 

دينار موزعة كالتالي:
أ � 10 ماليني دينار للثمريات.

ب � 5 ماليني دينار للورقيات.
ج � 5 ماليني دينار لألعالف اخلضراء.

د � 5 ماليني دينار للنخيل.
إيصال املياه املعاجلة الى مزارع الوفرة والعمل على حل مشكلة 
ضعف املياه املعاجلة الواصلة الى منطقة العبدلي وكذلك حل مشكلة 

ارتفاع منسوب املياه اجلوفية مبنطقة الوفرة.

الزمالء والزميالت مع مسلم البراك البراك مع الزمالء الصحافيني في املجلس أمس

شعيب املويزري

مبارك الوعالن

د.وليد الطبطبائي

جانب من اجتماع الرئيس جاسم اخلرافي مع رؤساء وفود مجالس النواب والشورى والوطني لدول مجلس التعاون

اقتراحات الخرافي تلقى قبول اتحاد
برلمان منظمة المؤتمر اإلسالمي

اجتمع مع رؤساء وفود مجالس النواب والشورى والوطني لدول »التعاون«

لقيت االقتراحات التي تقدم بها رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي في اجللسة االفتتاحية للدورة الثانية 
عش���رة لالحتاد البرملاني لل���دول األعضاء في منظمة 
املؤمتر اإلس���المي، القبول من جانب الوفود املشاركة 
في االحتاد، وتضمنت االقتراحات نقل البند الس���ابع 
املتضمن مناقش���ة تقرير اللجنة اخلاصة بش���أن آلية 
وضع خطة إصالح االحتاد من جدول أعمال االحتاد الى 
جدول أعمال املؤمتر السادس للمجلس وذلك »لتجنب 
إهدار الوقت وعدم مناقش���ة املوضوع مرتني« وهو ما 

لقي القبول واملوافقة من احلضور.
كما لقي اقتراح اخلرافي أثناء مناقشة اعتماد جدول 
أعمال االحتاد واخلاص بعدم مناقشة موضوع »اقتراح 
إنشاء صندوق نقد إسالمي« قبول الوفود املشاركة وذلك 
لعدم اختصاص املجالس البرملانية بهذا املوضوع الذي 
هو من اختصاص السلطات التنفيذية في دول منظمة 

املؤمتر اإلسالمية.
وقال اخلرافي في تصريح له عقب اجللسة االفتتاحية 
حول تقدمي وفد الكويت لهذه االقتراحات »انه من منطلق 
احلرص على جناح املؤمتر واالس���تثمار األمثل لوقت 
وجهد الوفود املشاركة جاء تقدمينا لهذه االقتراحات« 
مش���يرا الى ان ما مت في اجللسة االفتتاحية من تقدمي 
االقتراح حول انشاء صندوق للنقد اإلسالمي يعد مثاال 

واضحا على حاجة النظام األساس���ي للتعديالت التي 
تقدمت بها الكويت رغم ان هذا املوضوع من اختصاص 
السلطات التنفيذية. واعرب اخلرافي عن سعادته بقبول 
هذه االقتراحات من قبل الوفود املشاركة آمال ان حتظى 
التعديالت املقدمة بالقبول من املؤمتر مش���يرا الى انه 
بإقرار التعديالت سيكون االحتاد قد خطا خطوة كبيرة 
نحو التنسيق والنجاح في تفعيل دوره بشكل يتناسب 

مع حجم وثقل الدول اإلسالمية.
من جانب آخر أكد رئيس مجلس الشورى اإلسالمي 
اإليراني ورئيس الدورة الثانية عشرة الحتاد مجالس 
الدول األعض���اء في منظمة املؤمتر اإلس���المي د.علي 
الريجاني أهمية إصالح النظام األساس���ي لالحتاد في 
تفعيل دوره كمؤسس���ة ذات ثق���ل دولي ومتكينه من 
حتقيق أهدافه مشيدا بالتعديالت املقدمة من وفد الكويت 

املتعلقة بهذا اخلصوص.
من جهة أخرى، وعلى هامش الدورة عقد الرئيس 
جاسم اخلرافي في مقر إقامته مبنتجع مونيونو كومنولث 
في العاصم���ة األوغندية كمباال مس���اء أمس اجتماعا 
تنسيقيا مع رؤس���اء وفود مجالس النواب والشورى 
والوطني لدول مجل���س التعاون، ومت خالل االجتماع 
تنسيق املواقف وتوحيد الرؤى حول القضايا املطروحة 

على جدول أعمال الدورة.

قدمه هايف والعمير والسلطان والمطير

اقتراح بتحويل نشاط محفظة 
التمويل الزراعي إلى نظام إسالمي

أسيل إلنشاء مركز ثقافي
متكامل في كل محافظة

يحتوي على صالة للعرض السينمائي

الن���واب محم���د هايف  قدم 
ود.علي العمي���ر ومحمد املطير 
وخالد الس���لطان اقتراحا بشأن 
التمويل  حتويل نشاط محفظة 
الزراعي لدى البنك الزراعي الى 
نشاط يخضع ألحكام الشريعة 
اإلسالمية، او فتح محفظة متويل 
زراعي تعمل وفق أحكام الشريعة 
اإلسالمية. وقدموا اقتراحا آخر جاء 
فيه: نظرا لكثرة احلوادث املروعة 
واملتكررة التي تقع على الطريق 
احلالي املؤدي الى جواخير الهجن 
وكبد، والتي تتسبب فيها كثرة 
االنحناءات واملنعطفات الشديدة 
االنحناءات املوجودة في الطريق 
احلالي، باالضافة الى عدم وجود 
إضاءة ليلية على الطريق املشار 
التصميم  اليه، ونظرا لعي���وب 
الهندس���ي املوجودة في الطريق 
والتي متثل خطرا على السيارات 
التي تسير عليه، ومنها سيارات 
النقل اخلاص والعام نهارا، وبناء 

قدم���ت النائ���ب د.أس���يل 
العوضي اقتراحا برغبة بشأن 
انشاء مركز ثقافي متكامل في كل 
محافظة من محافظات الكويت 
يحتوي على أقل تقدير صالة 
للعرض الس���ينمائي وصالة 
للع���رض املس���رحي وصالة 
لع���رض الفنون التش���كيلية 
وقاع���ة متع���ددة األغ���راض 
للندوات واألمسيات الشعرية 
أو القصصية، كي يتمكن شباب 
وسكان احملافظة من االستفادة 
م���ن ه���ذه املراك���ز ومتابعة 
الس���ينمائية  آخر االنتاجات 
واملس���رحية والتش���كيلي���ة 
واألدبي���ة احمللي���ة والعربية 
والعاملية من خالل قيام هذه 
املراكز بتنظي���م املهرجانات 
أو  الس���نوي����ة،  الثقافي���ة 
استضاف���ة األعم����ال الفني����ة 
واألدبي���ة، أو انتاج مثل هذه 

األعم��ال.

على ما سبق، نرفق لكم مخطط 
مقترح لطريق آخر جديد متثله 
النقاط املتقطع���ة املوجودة في 
املخطط املرفق، ليكون بديال عن 
الطريق احلالي واملشار اليه باللون 
األزرق في نفس املخطط، حيث 
ان هذا الطريق سيؤدي الى جعل 

حركة السير آمنة.

ويكون لك��ل مركز من ه���ذه 
املراك���ز مجلس إدارة منتخ���ب 
م����ن أبن���اء احملافظ���ة م���ن 
ل���ه  اجلنس���ني، وتخص��ص 
ميزانية مستقل���ة، ويعم���ل 
حت������ت مظل�����ة املجل���س 
الوطني للثقاف���ة والفن���ون 

واآلداب.

د.أسيل العوضيمحمد هايف

)متين غوزال(مسلم البراك وفيصل الدويسان وخالد الطاحوس وثامر اجلدعي وعباس الشعبي


