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طالب النائب د.وليد الطبطبائي مبنع استضافة 6
أو دخول النائب العراقي بهاء األعرجي للكويت 
بسبب تطاوله على خليفة الرسول ژ أبي بكر 
الصديق، وشدد الطبطبائي على ان الشعب الكويتي 

لن يقبل بأي متطاول على الصحابة األجالء.

الطبطبائي يطالب بمنع األعرجي
 من دخول الكويت

العبدالهادي لصرف كامل مخصصات 
رواتب المبعث للعالج في الخارج

منح العامل أجرًا عن كل ساعة 
إضافية يوازي األجر العادي

الدويسان يقترح تضمين مناهج التربية 
اإلسالمية سيرة وفقه جعفر الصادق

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة بشأن صرف كامل 
مخصص���ات ورواتب المبعث من قبل الدول���ة ومرافق المبعث من 
الجنسين سواء أكان االبعاث للعمل أو ال���دراسة أو الع��الج أو غي���ر 
ذلك م��ن دواعي االبعاث، شريطة ان يكون ممن يعم��ل تحت مظلة 

ديوان الخدمة المدنية أو شركات ومؤسسات الدولة.
يسري تطبيق هذا االقتراح على الطلبة والطالبات بمختلف درجاتهم 
العلمية، شريطة ان يكونوا مبعثين عن طريق وزارة التعليم العالي 

أو جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد املشعان ود.حسن 
جوهر والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا برغبة بشأن منح العامل أجرا 
عن كل ساعة إضافية يوازي األجر العادي الذي يستحقه في الساعة 
مضافا إليه 25%. وإذا اس����تدعت الظروف تشغيل العامل يوم الراحة 
األسبوعية فإنه يتقاضى أجرا عن هذا اليوم يوازي األجر العادي الذي 
يستحقه مضافا إليه 50% على األقل وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل 

العامل في إحدى اإلجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف.

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا برغبة اكد فيه ان الكويتيني 
تعايشوا على اختالف توجهاتهم الدينية في ود وانسجام تامني منذ 
نشأة هذه البالد بسبب تس����امحهم الديني ورجاحة عقول حكامهم، 
واليوم في عصر الدولة احلديثة يعيش النشء اجلديد من أبنائنا ومن 
حولهم بحار متوج بالفنت وتتصارع بها األفكار، األمر الذي يؤكد أهمية 
رعاية الدولة لهذه الش����ريحة من شعبها والتي ستحمل على عاتقها 
في الغد هموم هذا الوطن، محذرا من ان الصراع املذهبي من اش����د ما 
ميكن ان يعصف بأمن هذا الوطن، الس����يما ان دول اجلوار من حولنا 
تشاركنا الشعور بخطورة الصراع املذهبي الذي ينشأ لألسف بسبب 
اجلهل بأفكار الطرف اآلخر، لذا ومن باب التقارب وفهم اآلخر، اقترح 
النائب تدريس س����يرة وفقه اإلمام جعفر بن محمد الصادق گ فقد 
كان استاذا لكثير من علماء األمة اإلسالمية ومنهم: ابوحنيفة النعمان 

مؤسسة املذهب احلنفي ومالك بن انس مؤسس املذهب املالكي.
وينص االقتراح على: يجب على وزارة التربية والتعليم ووزارة 
التعليم العال����ي ان تضمن في مناهج التربية اإلس����المية والتاريخ 
وبعضا من املقررات ذات الصلة، سيرة وبعضا من فقه اإلمام جعفر 
الصادق، امام املذهب اجلعفري مبا يحقق التقارب، وذلك في كل مراحل 

التعليم األساسي.

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »3« تن�شر من 16 فرباير وحتى 20 فرباير 2010

1 - متى مت هدم �شور الكويت والإبقاء على البوابات اخلم�س ؟
❏ �أ - 1957             ❏ ب - 1958        ❏ ج - 1959

اأول عدد من جملة العربي الكويتية ؟ 2 - متى �شدر 
❏ �أ - 1968             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1958

اأن الدينار هو وحدة النقد الكويتي ؟ 3 - متى �شدر املر�شوم الذي ين�س على 
❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962

4 - متى مت الغاء معاهدة احلماية مع بريطانيا و ا�شتقالل الكويت ؟
❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962

5 - متى ان�شمت الكويت جلامعة الدول العربية ؟
❏ �أ - 1959             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1961

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�ساهمة من 

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�سابقة من ع�سرين �سوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�سة �أ�سئلة يتم ن�سرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�سر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�سر جميع �الأ�سئلة �لع�سرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�ساركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�سرين �سوؤ�اًل.

پ ي�سرتط �الإجابة على �الأ�سئلة �لع�سرين من خالل �لكوبونات �الأ�سلية �ملن�سورة وتو�سع يف ظرف و�حد وتر�سل �إىل �ملكان �ملخ�س�ص.

پ يحق للم�سرتك �إر�سال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�سم و�حد.

پ تو�سع �الجابات يف �ل�سندوق �ملخ�س�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�سهد�ء �الأ�سرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�سيمة 28.

�أو تر�سل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�سفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�سليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�سرت�ك يف �مل�سابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�سرورة من �أهايل �ل�سهد�ء.

پ �سيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�سول على ن�سخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

الحكومة أبدت موافقة كاملة على المدن العمالية

السعدون: لجنة تنسيقية بين »النفط« و»البلدية« إلزالة 
المعوقات أمام تسليم أراضي المشروعات اإلسكانية

أعلن رئيس لجنة ش���ؤون 
االسكان النائب احمد السعدون 
ان اللجنة ستوجه الدعوة الى 
نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الدولة  االقتصادي���ة ووزي���ر 
لالسكان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد ووزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل ووزير البلدية د.فاضل 
صفر لحض���ور اجتماع يعقد 
منتصف الشهر المقبل لمناقشة 
تخصيص االراضي السكنية 
الالزمة لتنفيذ بعض المقترحات 

المحالة الى اللجنة.
واض���اف ف���ي تصري���ح 
للصحافيين امس ان مؤسسة 
الرعاية السكنية ابلغت اللجنة 
بوج���ود لجنة تنس���يقية مع 
النف���ط والبلدي���ة لبحث آلية 
ازالة معوقات تسليم االراضي 
اليه���ا، االمر الذي من ش���أنه 
تسهيل مناقشة آلية تخصيص 
االراضي، ومنها المقترح المتعلق 
بتوفير 200 الف قسيمة خالل 

3 سنوات.
واوضح ان االجتماع المرتقب 
سيناقش بشيء من التفصيل 
مطالبة البلدية بتوفير االراضي، 
ومطالبة وزارة النفط بالتخلي 
عن بع���ض االراضي وتحرير 
اكبر قدر من  االراضي الالزمة 
لهذا العدد من القسائم، مبينا 
ان اللجن���ة تتفهم ان اجراءات 

تخصيص االراضي طويلة.
من جانب آخر اشاد النائب 
السعدون بموافقة الحكومة على 
المقترحات التي تناقشها لجنة 
المرافق العام���ة وقال وردتنا 
موافقة مكتوبة من وزير االشغال 
ووزير البلدية د.فاضل صفر، 
وهذا ش���يء ايجابي »موضحا 
المقترحات تتعلق بالمدن  ان 
العمالية«، وبين ان الحكومة 
ابدت موافقة صريحة، وأكدت 

ان هذه المدن العمالية ستساعد 
على تخفيف العبء عن كاهل 
الدورة  الدول���ة، ويقلل م���ن 
التي تق���وم بها  المس���تندية 
الدولة في انش���اء المدن، كما 
ان من شأن هذا التوجه اشراك 

القطاع الخاص.
واشار الى ان اللجنة اقرت 
انشاء شركة او اكثر يناط بها 
تنفيذ هذه المدن العمالية، الفتا 
ال���ى ان البلدية ابلغت اللجنة 
في اجتماع سابق ان لديها ستة 
العمالية  المدن  مواقع النشاء 
الست عليها، مساحة كل موقع 
2.5 مليون متر مربع يتس���ع 

لعدد 40 ألف عامل.
وكانت اللجنة اإلس���كانية 
قد بحثت امس مشروع قانون 

المدن اإلسكانية والذي يقضي 
بإنشاء 10 مدن إسكانية تحتوي 
على 200 ألف وحدة س���كنية 
تنشأ خالل 3 سنوات من إقرار 

القانون.
وقال عضو اللجنة اإلسكانية 
د.ضيف اهلل أبورمية ان اللجنة 
ناقشت بعض المشاريع النيابية، 
مشيرا الى ان أبرزها هو مشروع 
إنشاء المدن اإلسكانية، حيث 
تنشأ 10 مدن إس���كانية وكل 
مدينة س���عتها 20 ألف وحدة 
سكنية بما مجموعه 200 ألف 

وحدة سكنية.
أبورمي���ة ان هذه  واضاف 
المدن ستنشأ خالل 3 سنوات، 
موضحا ان كل مدينة ستقوم 
بإنش���ائها ش���ركة مس���اهمة 

تؤس���س لهذا الغرض يساهم 
فيها المواطنون.

وبي���ن أبورمية ان نقاش���ا 
دار بين ممثلي بنك التسليف 
والهيئة العامة لإلسكان وبين 
أعضاء اللجنة حول تمويل هذه 
الش���ركات، معتبرا ان هاتين 
الجهتين تملكان الخبرة الكافية 

في هذا المجال.
وذكر ان هناك اجتماعا قادما 
للجن����ة في 4 م����ارس المقبل 
لالنتهاء من المقترحات وعرضها 
على مجلس األمة بعد االنتهاء 
من إنجاز التقرير، الفتا الى انها 
ستعرض على المجلس في اولى 
جلساته بعد اإلجازة الحالية. 
الى ان هذه  أبورمية  وأش����ار 
المشاريع الضخمة ستكون نقلة 

نوعية وحال لمشاكل المواطنين 
الطالبين للسكن، موضحا ان 
طلبات السكن وصلت الى 60 

ألف طلب.
وتمنى بورمي���ة ان يكون 
هناك تع���اون حكومي إلنجاز 
هذه المش���اريع، الفتا الى انه 
بعد 3 شهور من إقرار القانون 
ستبدأ اول شركتين في إجراءات 

التأسيس.
من جهة اخرى انتقد أبورمية 
االج���راءات التي اتخذت تجاه 
مؤسس���ة الخط���وط الجوية 
الكويتية، معتبرا هذه االجراءات 
ناقصة وال تتناسب مع حجم 

التجاوزات.
وأوضح أبورمية ان التخوف 
ال���ذي أبداه م���ن الخصخصة 
التجاوزات  تأكد م���ن خ���الل 
في »الكويتي���ة« مما أدى الى 
العام،  المال  االس���تيالء على 
مشيرا الى ان اجراءات اإلحالة 
للنيابة ال تغني وال تسمن من 
جوع »ألنها إجراءات صورية 
وهذه ليست اول مرة تحصل 

مثل هذه اإلحالة«.
وأضاف أبورمية »الحكومة 
اذا أرادت أال تحل بعض القضايا 
او تريد أن تتستر على الفاعلين 
تقوم بإحالتها للنيابة دون ان 
ترفق اي أدلة معها، مؤكدا ان 
القضاء ال يمكن ان يعمل شيئا 
ما لم تكن هناك ادلة واضحة 

وإثباتات.
وطال���ب أبورمي���ة وزي���ر 
المواصالت باستخدام صالحياته 
المتجاوزين قبل  بمحاس���بة 
اإلحالة للنيابة، مش���ددا على 
ضرورة حفظ حرمة المال العام 
ف���ي »الكويتية«  »وما حصل 
يجعلنا نضع ألف عالمة استفهام 

على الخصخصة«.

أبورمية: إنش�اء 10 مدن خالل 3 س�نوات تتضمن 200 ألف وحدة سكنية

النواب أحمد السعدون وفيصل الدويسان وناجي العبدالهادي وعدنان املطوع خالل اجتماع جلنة االسكان 

»المرافق«: شركة مساهمة لسكن العمال
و50% للقطاع الخاص ومثلها للمواطنين

هايف يستنكر تطاول األعرجي
 على سيدنا أبي بكر الصديق

الحريتي يطالب بإعادة النظر في وقف 
المخصص من »دعم العمالة الوطنية«

الحويلة يطالب بحل مجلس إدارة غرفة التجارة

الصانع يدعو البرلمانات العربية
 إلى تبني دليل األخالقيات السياسية

العامة  املرافق  عقدت جلنة 
البرملانية أمس اجتماعا تطرقت 
فيه الى قان���ون املدن العمالية 
والث���روة الس���مكية وكيفي���ة 
احملافظة على البيئة البحرية.

وقال عض���و اللجنة النائب 
م.ناجي العبدالهادي للصحافيني 
»ان االجتم���اع متح���ور حول 
نقطتني، أوالهما مناقشة الثروة 
الس���مكية واملخزون السمكي، 
وبحث األمر م���ع هيئة الثروة 
السمكية، ووعدونا خالل شهر 
انهم سيقدمون رؤية كاملة تشمل 

املعطيات التي بحوزتهم«.
وذكر العبدالهادي ان االجتماع 
شمل املوافقة على إنشاء شركة 
مساهمة عامة مخصصة لسكن 
العم���ال، يخص���ص فيها %50 

للقطاع اخلاص و50% للمواطنني، 
ومتت املوافق���ة باإلجماع على 
الى املجلس  املقترح، ويح���ال 
انه  ليتم مناقش���ته، الس���يما 
قانون حضاري، اذ مينع العزاب 
من اإلقامة في السكن اخلاص، 
وتخصص له���م أماكن خاصة 
وفق الضوابط الدولية وحقوق 

اإلنسان.
إلى ذل���ك، أفاد مقرر اللجنة 
البرملانية م.ناجي  اإلس���كانية 
العبدالهادي بأن اجتماع جلنة 
أمس بحث خالل���ه موضوعني 
أولهما تأسيس شركة مساهمة 
عامة إلنشاء عشر مدن اسكانية 
بعدد 200 ألف وحدة س���كنية 
وف���ق نظام املس���اهمة العامة، 
وكان للحكوم���ة رأي، وطلبت 

التأجيل ملدة اسبوعني إلعطاء 
رأي نهائي.

وأضاف العبدالهادي وناقشت 
البيوت  اللجنة أيضا موضوع 
املنخفضة التكاليف والتعديالت 
احلكومية التي قدمت بش���أنها 
وارتأت اللجنة بعدم قبول هذه 
التعديالت وطرح هذه الشركة 
بأسرع وقت.وبشأن جتاوزات 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية أوضح العبدالهادي ان 
امليزانيات فضلت إرجاء  جلنة 
تقرير اجلدولة االقتصادية التي 
متت من قبل احلكومة، وحتويل 
األمر الى اللجنة املالية لتعديل 
بعض املواد ما يؤجل خصخصة 
املؤسسة بداعي تعديل القانون، 

والتعامل مع التجاوزات.

النائب محمد هايف  استنكر 
تطاول النائب العراقي األعرجي 
 ،ÿ على سيدنا ابي بكر الصديق
مش����يرا الى ان هذا التعدي على 
خليفة رسول اهلل ژ يعتبر زندقة 
وطعنا في دين االسالم الذي حفظه 
اهلل بأمثال ابي بكر الصديق صهر 
رسول اهلل وخليفته الذي جمع 
التفرق  القرآن، وجنت االمة من 

مبوقفه في حروب الرد.
واك����د هاي����ف ان الطعن في 
ابي بكر الصدي����ق هو طعن في 
االس����الم، فهو اول من اسلم من 
الرجال، وصحب رسول اهلل ژ 

)ثاني اثنني اذ هم����ا في الغار( وله من الفضائل ما 
ال يحصى.

مش����ددا على املطالبة مبنعه من دخول الكويت 
كما طالب حكومات العالم االسالمي ومنظمة املؤمتر 

االس����المي بالدفاع عن الصحابة 
رضي اهلل عنهم وحفظ اجلميل 
لهم وتوجيه االمة برفعة قدرهم 
وعل����و منزلتهم ومكانتهم داعيا 
الى سن القوانني ملعاقبة املتعدي 
عليهم واملنتقص من قدرهم السيما 
الراش����دين والعش����رة  اخللفاء 

املبشرين باجلنة.
وذلك عمال بوصية رسول اهلل 
ژ االمة بأصحابه رضي اهلل عنهم 
وحتذيره من اذيتهم حيث قال ژ: 
»اهلل اهلل في اصحابي، ال تتخذوهم 
غرضا بعدي، فمن احبهم فبحبي 
أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي 
ابغضهم، ومن آذاهم فقد اذاني، ومن اذاني فقد آذى 
اهلل، ومن آذى اهلل فيوشك اهلل ان يأخذه«، وقد قال 
ژ فيم����ا يروي عن ربه عز وجل انه قال »من آذى 

لي وليا فقد آذنته باحلرب«.

طالب النائب حسني احلريتي 
وزير املواصالت د.محمد البصيري 
ق����رار وقف  النظر في  باع����ادة 
العمالة  املخصص م����ن »دع����م 
الوطنية« للعاملني في الش����ركة 
الكويتي����ة خلدم����ات الطي����ران 
»كاسكو«، معربا عن اسفه لصدور 
ق����رار من هذا النوع س����يتضرر 
من����ه نح����و 600 موظف كويتي 

واسرهم.
واس���تغرب احلريتي هذا 
التوجه الذي يأتي متزامنا مع 
منافسة قانون »التخصيص« 
واملفترض ان يتم من خالله 

تشجيع الكويتيني على العمل في القطاع اخلاص، 
وتوفير احلماية املستحقة لهم، واصفا هذا النهج 
احلكومي في التعامل مع العمالة الوطنية بغير 
اجليد وغير املطمئن، والطارد للعمالة الوطنية 

من القطاع اخلاص.
واوضح ان الكثير من املوظفني ابلغوه بخطورة 

القرار على اسرهم،  مثل هذا 
مبينا ان غالبية املوظفني رتبوا 
اوضاع معيش���تهم وامورهم 
عل���ى الراتب الذي يحصلون 
عليه من »كاسكو« ومن »دعم 
العمالة«، كم���ا ان عددا ليس 
بالقليل منهم ملتزم بس���داد 
اقساط قروض حصل عليها 
بناء على رواتب مدعومة من 

»دعم العمالة«.
واعرب احلريتي عن امله في 
ان تتم اعادة النظر في وقف 
دعم العمالة عن هذه الشريحة 
من ابناء الكويت وان تطلب ذلك 
تدخال من س���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الذي عرف عنه دعمه البنائه وحرصه 
على رفع معاناتهم، وقال ان مبررات القرار غير 
منطقية، خصوصا ان »كاسكو« في طريقها الى 
التحول لشركة خاصة بعد حتويل »الكويتية« 

الى شركة مساهمة.

أكد مراقب مجلس األمة النائب 
د.محمد احلويلة ان الكويت بلد 
مؤسسات وأنه ال ميكن ان يكون 
هناك احد مهما كان شأنه او جهة 
مهما كان نفوذها فوق القانون، 
فما بالك إذا كان هناك مجموعة 
من الش���خصيات التي لها باع 
طويل في وضع دستور الكويت 
وتطالب دائما بتطبيق القوانني 
وتقوم في نفس الوقت بااللتفاف 
على القانون عندما يتعلق األمر 

مبصيرها وكيانها.

وقال احلويل���ة إنني اقصد 
مما تقدم الوضع غير القانوني 
لغرفة جتارة وصناعة الكويت 
والت���ي متارس جباي���ة أموال 
املشتركني دون سند من قانون 
وحتت نظر وسمع احلكومة، بل 
ومباركتها، وشدد على ضرورة 
تطبيق القانون على غرفة جتارة 
وصناعة الكويت وحل مجلس 
إدارته���ا وتعيني مجلس مؤقت 
الى حني صدور  يدير شؤونها 
قان���ون ينظم عمله���ا ويضفي 

عليها الشرعية من خالل انتخاب 
مجلس إدارة جديد وفق القوانني 

املتبعة للبالد.
وطالب وزير التجارة مدير 
ب���أن يتولى  الس���ابق  الغرفة 
مسؤوليته السياسية جتاه هذا 
الوضع غي���ر القانوني للغرفة 
كما طالب رئيس واعضاء غرفة 
الكويت بأن  جتارة وصناع���ة 
يكونوا مثاال يحتذى في احترام 
القوانني ال في حتديها واملكابرة 

في عدم تنفيذها.

العاملية  دعا رئيس املنظمة 
للبرملانيني ضد الفساد ورئيس 
منظم���ة »برملانيون عرب ضد 
الفس���اد« د.ناصر الصانع إلى 
تبني الدليل الذي أطلقته املنظمة 
حول أنظمة األخالقيات السياسية 

وتضارب املصالح.
جاء ذلك ف���ي تصريح له 
ل� »كونا« على هامش ورشة 
العم���ل الت���ي عقدتها منظمة 
برملانيون عرب ضد الفس���اد 
ف���ي بيروت برئاس���ته حتت 

عنوان »األخالقيات السياسية 
وتضارب املصالح« بحضور 
برملانيني من الكويت وفلسطني 
ولبنان والبحري���ن واألردن 
واليم���ن واملغ���رب واجلزائر 

ومصر.
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