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ناش���د النائب فالح الصواغ وزيري األشغال العامة د.فاضل صفر والكهرباء 6
واملاء د.بدر الشريعان سرعة االستجابة ملطالب أصحاب القسائم مبنطقة ضاحية 
فهد األحمد بإيصال التيار الكهربائي والنظر باملوضوع حلاجة الناس واملواطنني 
للس���كن، مشيرا الى ان األقساط بدأت تنهك العديد منهم، حيث يسكن معظمهم 
بإيجارات أتعبتهم وأثقلت كاهلهم والبعض اآلخر مع آبائهم ومس���اواتهم مبن 
س���بقهم من مواطنني مت اس���تثناؤهم من املخالفات في منازلهم، حسب االتفاق 

املسبق أمام النواب بإيصال التيار وعدم تصعيد األمور وجعلها أزمة جديدة.

الصواغ يناشد صفر والشريعان إيصال الكهرباء لضاحية فهد األحمد

رّح���ب أمني س���ر مجلس 
االم���ة النائب دليهي الهاجري 
أعاد  الذي  القضائ���ي  باحلكم 
الشرعية »املسلوبة« لالندية 
الرياضية املنحلة، مؤكدا ان هذا 
احلكم املنصف كان مستحقا 
»وهو يعكس نزاهة وحيادية 
قضائنا الشامخ الذي ال يخضع 

لألهواء«.
واعتبر الهاجري في تصريح 
صحافي ان كلمة القضاء في هذا 
اجلانب كان���ت مبنزلة الكلمة 
الفص���ل، حيث ج���اء احلكم 
ليكون تاجا على رؤوس االندية 
الكويتي���ة جميعها، الفتا الى 
ان اجلمعي���ات العمومية هي 
التي بيدها تقرير املصير وهي 

صاحبة الكلمة العليا.
الهاج���ري في هذا  وانتقد 
الصدد قرار حل االندية الذي 
اعتبره سقطة كبيرة ملدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف، ولكل من ينتهج 
العشوائي، بل ان قرار  نهجه 
احلل هو وصمة عار في جبني 
اجلزاف وفي جبني كل من يظن 
ان الكويت ليست سوى مقاطعة 

ان هذه املناسبة السعيدة على 
الكويتيني تدل داللة واضحة 
على متاسكهم كأسرة واحدة 

في احملن واملسرات. 
وقال الهاجري: مبناس���بة 
عيدي الوطن���ي والتحرير ان 
هذه الذكرى العطرة التي متر 
علينا كل عام مناسبة الستذكار 
الذين  أبنائنا وأجدادنا  جهود 
بذلوا الغال���ي والنفيس لهذه 
الطيبة وتس���توجب  االرض 
الوقوف عندها ملا حتمله من 
معان كثيرة أبرزها التضحية 

وااليثار ووحدة الصف.
واض���اف الهاجري ان اهلل 
س���بحانه وتعال���ى حبا هذه 
االرض الطيبة )الكويت( بنعم 
ش���تى وأمن وأمان تستوجب 
الشكر والثناء له سبحانه، كما 
ان يومي العيد الوطني وعيد 
التحري���ر درس ألهل الكويت 
الذين التفوا حول الش���رعية 
الدس���تورية لبلده���م وه���ي 
أسرة آل الصباح ابان االحتالل 
العراقي الغاشم وكانوا حلمة 
واحدة للذود عن وطنهم الذي 
أكسبهم احترام العالم وتقديره 

مملوكة له. مشيرا الى ان اقالة 
اجلزاف من منصب���ه والغاء 
جميع الق���رارات »التدميرية« 
التي أصدره���ا أصبح اجراء 
واجبا وعلى وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل املبادرة الى 
اتخاذه، مشيرا الى ان اجلزاف 
ومنذ ان تول���ى منصبه راح 
يدير الهيئة بعقلية العس���كر 
وكان من الطبيعي تبعا لذلك 
ان تكون الق���رارات الصادرة 
عنه متعارضة مع ما تبتغيه 
مصلحة الوضع الرياضي في 
الكوي���ت. واضاف ان اجلزاف 
تعامل مع املنص���ب على انه 
اللواء في املؤسسة العسكرية 
الهيئة  ف���ي  الرياضي  وليس 
ناسيا أو متناسيا أننا نعيش 
في بل���د دميوقراطي وضاربا 
عرض احلائ���ط بكل االعراف 
والقوان���ني واالخالقيات التي 
حتترم الرأي والرأي اآلخر، بل 
انه كان ميارس عمله بأسلوب 

»من ليس معي فهو ضدي«.
الهاج���ري مطالبته  وجدد 
الش���ؤون االجتماعية  لوزير 
والعمل باتخاذ االجراء املناسب 

ازاء مدير الهيئة الذي لم يعد 
هناك مكان ل���ه وألمثاله على 
الساحة الرياضية، كما طالب 
بإعادة االندية املنحلة بالشكل 
الذي يحفظ ما تبقى من الهيبة 
وم���اء الوجه لهيئة الش���باب 

والرياضة.
من جهة اخرى، هنأ الهاجري 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
مبناسبة العيد الوطني وعيد 
التحرير، والتي تصادف اخلامس 
والعشرين والسادس والعشرين 
من الشهر اجلاري، مشيرا الى 

ابان حترير الكويت من براثن 
الغزاة الظاملني.

واس���تذكر الهاجري جهود 
الدول الكبرى والدول العربية 
الصديقة واخلليجية الشقيقة 
التي التق���ت جميعها لتحرير 
الكويت، مشيرا الى ان الكويتيني 
يقدرون ما قدمته هذه الدول من 
خدمة لن تنسى وستظل عالقة 
في أذهانهم ووجدانهم وعقولهم 

أبد الدهر.
العلي  الهاجري اهلل  ودعا 
القدي���ر ان ي���دمي نعمة األمن 
واألمان والطمأنينة على الكويت 
وأهلها وشعبها، وان يزيد من 
وحدتهم الوطنية، خاصة في 
ظل هذه الظروف االقليمية التي 
متر به���ا املنطقة ونبذ جميع 
الت���ي تفكك هذه  الفنت  انواع 
الوحدة الوطنية املتينة والتي 
متيز بها أهل الكويت، وان يزيد 
حبهم لهذه االرض وان يحفظ 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وولي عهده األمني 
الش���يخ نواف االحمد من كل 
سوء وان يرحم شهداء الكويت 

ويسكنهم فسيح جناته.

النص����اب الذي ل����م يكتمل 
أم����س بس����بب س����فر النواب 
عّطل اقرار قانون اخلصخصة 
في اللجن����ة املالية، فيما أعلن 
رئيس اللجنة النائب د.يوسف 
الزلزلة انه سيتقدم بطلب عقد 
جلسة خاصة ملناقشة القانون 
والتصوي����ت عليه في املداولة 
األولى ليتسنى إجراء التعديالت 
عليه في املداولة الثانية، مضيفا 
ان القانون سيكون جاهزا األحد 

7 مارس املقبل.
وكشف عضو اللجنة النائب 
خالد الس����لطان ع����ن ان أحد 
املقدمة يقضي بأن  التعديالت 

القان����ون غطاء ومظلة  يكون 
ألي قطاع س����يتم تخصيصه 
مستقبال ما عدا قطاعي التربية 

والصحة.
وعقب خروج النائب الزلزلة 
بعد إلغاء االجتم����اع أعلن ان 
قانون اخلصخصة س����تكتمل 
جهوزيت����ه بعد عطل����ة العيد 
الوطني والتحرير مباش����رة، 
مبين����ا ان القانون س����يصبح 
في حيز التنفي����ذ في اجتماع 
اللجنة املقرر عقده يوم األحد 
الزلزلة  املقبل، وقال  7 مارس 
ف����ي تصري����ح للصحافي����ني: 
مبجرد جتهيز القانون سيقدم 

طلب تخصيص جلسة خاصة 
للتصويت علي����ه في مداولته 
األولى، وبعد أسبوعني يصوت 

عليه في املداولة الثانية.
وبني الزلزل����ة ان االجتماع 
الذي كان م����ن املفترض عقده 
أمس، لم يكتمل نصابه بداعي 
س����فر النواب، ولك����ن اللجنة 
املالية عق����دت اجتماعا فرعيا 
مع اجلهات احلكومية املعنية 
بقانون اخلصخصة، واستمعنا 
الى ردودهم بشأن املواد التي 
اتفق عليها في اجتماع »املالية« 
املاضي، مشيرا الى ان املناقشة 
تركزت على آخ����ر مادتني في 

القانون، خصوصا انهما كانتا 
بحاجة الى توافق حكومي نيابي، 
واحلم����دهلل ان وجهات النظر 

اقتربت من التوافق كثيرا.
الزلزل����ة بأن بعض  وأفاد 
وسائل اإلعالم ذكرت ان قانون 
الكهرباء واملاء يحتاج الى قانون 
خاص يحتويه، ولكن األمر لم 
يكن دقيقا ألن قطاعي الصحة 
والتعليم هما من يحتاجان الى 
قانون خاص بعيدا عن قانون 
اخلصخصة العام، أما الكهرباء 
واملاء فباإلمكان ادراجه ضمن 
القانون ال����ذي اتفق عليه في 

اجتماع »املالية« املاضي.

الزلزلة: فقدان النصاب أّجل اعتماد تقرير »الخصخصة«
أكد أنه سيطلب عقد جلسة خاصة للتصويت على المداولة األولى للقانون فور انتهائه

الهاجري: الجزاف يدير هيئة الشباب بعقلية العسكر 
أشاد بحكم القضاء الذي أعاد الشرعية المسلوبة لألندية المنحلة

دليهي الهاجري

د.يوسف الزلزلة

د.ضيف اهلل أبورمية

د.محمد احلويلة

مسلم البراك

د.وليد الطبطبائي

عدنان املطوع

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »4« تن�شر من 21 فرباير وحتى 25 فرباير 2010

1 - متى مت رفع العلم الكويتي احلايل يف عهد ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح ؟

❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1965        ❏ ج - 1961

2 - متى �شدر د�شتور الكويت ؟

❏ �أ - 1962             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1963

اأول دور انعقاد ملجل�س الأمة ؟ 3 - متى مت افتتاح 

❏ �أ - 1962             ❏ ب - 1963        ❏ ج - 1961

4 - متى مت حترير دولة الكويت من الغزو العراقي ؟

❏ �أ - 1991/1/26             ❏ ب - 1991/2/26        ❏ ج - 1991/3/26

اأمري القلوب ال�شيخ/ جابر الأحمد ال�شباح - رحمة اهلل ؟ 5 - متى توفى 

❏ �أ - 15/يناير 2006           ❏ ب - 10/يناير 2006             ❏ ج - 20/يناير 2006

✂

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.

رف����ض النائ����ب د.ضيف اهلل 
أبورمية وبشكل قاطع أي محاولة 
خلصخصة التعليم وان ما تخطط 
ل����ه وزارة التربية من خصخصة 
30 مدرسة حكومية وتوكيل مهمة 
ادارتها الى القط����اع اخلاص هي 
مبنزلة اط����الق رصاصة الرحمة 
على التعليم العام. وقال ابورمية: 
كنا نتمنى من وزارة التربية عرض 
خطة لتطوي����ر التعليم، ولكن ما 
نقرأه من تصريحات املس����ؤولني 
بالوزارة يدل عل����ى عجز وزارة 
التربية عن تطوير التعليم ومحاولة 
الزج بالتعليم في غياهب القطاع 
اخلاص من اج����ل التنفيع والذي 
بدوره يسعى للربحية وال تهمه 
نوعية املخرجات التربوية. وأضاف 
ابورمي����ة ان القطاع اخلاص ومع 

مرور الوقت سيستعني باملعلمني 
االقل أجرا ولي����س بالكفاءة، وقد 
يس����تغني عن الكفاءات الوطنية 

من املعلمني.

وتساءل أبورمية اذا كان التعليم 
تتواله اجلهات احلكومية ورغم ذلك 
التعليم متدني املستوى،  يعتبر 
فكيف سيكون حاله اذا تواله القطاع 
اخلاص الذي يهدف الى الربحية 

فقط؟
واختتم ابورمية تصريحه قائال: 
التربية مراجعة هذا  على وزيرة 
االمر حتى ال تدخل السلطتان في 
اجواء التأزمي، موضحا: لن نسمح 
لوزيرة التربية باستخدام جتاربها 
عل����ى التعليم، فأبناؤنا ليس����وا 
للتجربة وكفانا اهماال بالتعليم، 
ويجب ان تعلم وزي����رة التربية 
أن خصخصة التعلي����م أمر غير 
مقبول، ولن نسكت عنه كما هو 
احلال بالنسبة للخدمات الصحية 

وخدمات الكهرباء.

وج���ه مراقب مجل���س األمة 
النائب د.محمد احلويلة حزمة 
البرملانية لوزير  من األس���ئلة 
الصحة د.هالل الس���اير تتعلق 
بالفساد اإلداري واملالي والفني 

بوزارة الصحة.
وذكر احلويل���ة أن الوضع 
الصحي بالبالد ال يسر فعالوة 
على ما نشهده من تردي األوضاع 
الطبية إال ان هناك اكثر من عالمة 
اس���تفهام حول اآللية التي تدار 
بها الوزارة وم���ن املعروف انه 
اذا كانت اإلدارة فاسدة فال شك 
ان مخرجات تلك اإلدارة ستكون 
انعكاسا لذلك الفساد في كل مرافق 
الدولة فما بالك اذا كان هذا املرفق 
يتعلق بصحة وحياة البشر فإن 
املسؤولية هنا تكون مضاعفة. 
وأكد احلويلة انه س���ينتظر رد 
وزير الصحة على تلك األسئلة 
ويطالب���ه بتحمل مس���ؤوليته 
السياس���ية والرد عليها حسب 

الدس���تور والالئح���ة الداخلية 
للمجلس.

وتس����اءل ع����ن كل األحكام 
القضائية النهائية الصادرة ضد 
الوزارة على ان يشمل الرد أسماء 
األشخاص الذين صدرت بحقهم 
تلك األحكام وسبب صدورها وما 
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

بعد ص����دور تلك األحكام، نأمل 
تزويدن����ا بكل الوثائ����ق الدالة 
عل����ى اإلجابة، وذل����ك من عام 
2008 وحت����ى تاريخ الس����ؤال، 
وعن كل اللجان والفرق العاملة 
بالوزارة سواء كانت مؤقتة او 
دائمة وهل متت مراعاة القوانني 
والقرارات واللوائح املنظمة لعمل 
تلك اللجان بن����اء على قرارات 
ديوان اخلدمة املدنية واألجهزة 
بالدول����ة مع تزويدنا  الرقابية 
بأس����ماء العاملني بتلك اللجان 
والفرق وجنسياتهم ومؤهالتهم 
واملكافآت التي تصرف لهم سواء 
كانت منتظمة او مقطوعة وهل 
يوجد بالوزارة من يعمل بأكثر 
من جلنة؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم 
نأمل ذكر أسمائهم وجنسياتهم 
ومؤهالتهم، ونأمل تزويدنا بكل 
الوثائق الدالة على اإلجابة، وذلك 
من ع����ام 2008 وحت����ى تاريخ 

السؤال.

أكد النائب مسلم البراك استعداد 
الدقباس����ي  النائب علي  زميل����ه 
الى  املقدم  ملناقشة االس����تجواب 
وزير االعالم في جلسة 2 مارس 
او جلسة 16 مارس املقبل، مبينا 
ان خيارات احلكومة في التعامل 
مع هذا االس����تحقاق تسأل عنها 

احلكومة فقط.
اضاف في تصريح مقتضب عن 
االجتماع الذي جمعه والنائبني علي 
الدقباسي ود.جمعان احلربش في 
مكتب االخير، ان امور املستجوبني 
عال العال، وان جاهزية الدقباسي 
مكتملة، كاشفا عن ان لدينا ادلة 
س����تقلب املوازين وتزيد من عدد 
االعضاء املؤيدين لالستجواب خالل 

مناقشته.
واذ شدد على اضطالع الوزير 
املستجوب بتحمل مسؤولياته، فإنه 
اكد ان الوزير العبداهلل واحلكومة 

لم تقوما بال����دور املطلوب منهما 
في حماية الوحدة الوطنية، وقال: 
عندما ن����رى ان االمور فلتت من 
زمام احلكوم����ة فمن الطبيعي ان 

يقوم النواب بدورهم.
ورأى ان احلكوم���ة لم تلتزم 

باخلطاب السامي لصاحب السمو 
األمير، والذي اكد فيه انه لن يسمح 
لكائن م���ن كان بتمزيق الوحدة 
الوطني���ة. وتس���اءل البراك عن 
دور احلكوم���ة ف���ي تطبيق هذا 
التوجيه الس���امي. واس���تغرب 
البراك ردا على س���ؤال التركيز 
على اس���باب زيادة االستجواب 
محورا آخر غير ما مت اعالنه في 
السابق، مش���يرا الى ان مراجعة 
صحيفة االستجواب وحدوث امور 
جديدة تس���توجب احيانا زيادة 
أو تقليص عدد احملاور، وهو ما 
يحصل في كل استجواب، وهو أمر 
التركيز عليه  طبيعي نستغرب 
في هذا االستجواب، مضيفا »ان 
التصريحات السابقة حتدثت عن 
محور رئيسي تبعته بنود عديدة 
لك���ن ارتأين���ا تخصيص بعض 

البنود مبحور آخر«.

أبورمية: نرفض خصخصة 30 مدرسة حكومية

الحويلة للساير: ما األحكام القضائية ضد »الصحة«؟

البراك: الدقباسي جاهز لمناقشة المحاور
لدينا أدلة تقلب الموازين

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 

بشأن شهادات لياقة صحية.
وقال الطبطبائي في س����ؤاله: 
نش����ر أخيرا ان هناك ش����هادات 
لياقة صحي����ة موقعة ومختومة 
على بياض تخص مرض التهاب 
الكبد الوبائي، متسائال: ما صحة 
ما مت نشره؟ وفي حال صحة اخلبر 
هل مت اتخاذ االجراءات القانونية 
بحق األش����خاص املسؤولني عن 
هذا التج����اوز؟ وإذا كان اجلواب 
باإليج����اب هل وقعت اي جزاءات 

تأديبية بحقهم؟

هن���أ النائب عدنان املطوع 
القيادة السياسية بحلول ذكرى 
العيد الوطني وعيد التحرير.

وقال املطوع في بيان: ونحن 
في رحاب الذكرى املتجددة للعيد 
الوطني ال� 49 املجيد والتح�رير 
ال� 19 املظفر الذي تسعد وتبتهج 
به قلوبنا وقلب كل من يعيش 
على ارض الكويت الطيبة أن 
أرفع الى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وإلى 
مقام س���مو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد وإل���ى القيادة 
السياسية وإلى الشعب الكويتي 
األبي أرق التهاني والتبريكات 
وأن يلبس وطننا الغالي رخاء 

ال ينف���د وعزا ال يبدد محفوفا 
باألمن واألمان واالزدهار وأن 

يرحم شهداءنا األبرار.

المطوع يهنئ صاحب السمو
وسمو ولي العهد بعيدي الوطني والتحرير

الطبطبائي يسأل الساير 
عن شهادات اللياقة الصحية

اقتراح نيابي الستثناء 
إشبيلية والرحاب من نسب البناء

قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد املشعان والصيفي 
مبارك الصيفي اقتراحا برغبة اكدوا فيه ان عملية التوسع تزداد في 
البناء من قبل املواطنني ملواجهة تأخر الطلبات الس����كنية اخلاصة 
باألبناء واالحفاد ولكن قاطني منطقتي اشبيلية والرحاب محرومون 

من هذا التوسع لذا نطلب استثناءهما من نسب البناء.
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