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انتقد النواب د.عل���ي العمير وصالح المال 
ود.ضيف اهلل أبورمية االنتهاكات الصهيونية 

المتكررة للحرم القدسي.
وشددوا في تصريحين منفصلين على ضرورة 
تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لمسلس���ل 

الجرائم البشعة التي يرتكبها الصهاينة.
استنكر األمين العام للتجمع االسالمي السلفي 
النائب د.علي العمير »االنتهاكات الصهيونية 
المتك���ررة للحرم القدس���ي، وتدنيس االماكن 
المقدسة من قبل العدو الصهيوني«، داعيا الى 
»وضع حد لمسلسل الجرائم البشعة التي استمرأ 
الصهاينة ارتكابها بحق مقدساتنا االسالمية«.

وقال العمير: »نحن ندين الجرائم التي تعرض 
لها الحرم االبراهيمي ومسجد بالل، وال ريب في 

ان األلم يعتصرنا، والصهاينة يدنسون المقدسات االسالمية، ويشهرون السالح 
في االماكن المقدسة«.

ودعا الى »تشكيل قوة محايدة من الدول العربية واالسالمية، لتفرض السالم 
في الحرم القدسي، وتتيح الفرصة للمسلمين، كي يؤدوا شعائرهم الدينية بعيدا 

عن االرهاب الذي يتعرضون له راهنا«.
وطالب العمير »الدول الحليفة للواليات المتحدة االميركية، ومن ضمنها الكويت، 
بان تقوم باتخاذ موقف جاد من اجل الضغط على اميركا كي تتوقف عن مباركة 
استمرار اسرائيل في االعتداء على المقدسات االسالمية والشعب الفلسطيني الذي 
يتعرض النتهاك يومي«.وناشد العمير »دول العالم كافة التدخل من اجل توفير 
الحماية للشعب الفلسطيني الذي يواجه االرهاب االسرائيلي، وتأمين المقدسات 

االسالمية التي طالها العبث«.
م���ن جانبه دان النائب صالح المال »االعتداءات التي قام بها الكيان الصهيوني 

ضد الشعب الفلسطيني  وتطاوله الدائم على المقدسات االسالمية«.
وقال المال في تصريح صحافي: »ان الكيان المغتصب ازدادت سطوته وجبروته، 
وتمادى في غيه، عندما الحظ ان الدول العربية واالسالمية تركت الفلسطينيين 

يواجهون مصيرهم بمفردهم«.
واس���تغرب المال: »ما ذكر على لسان وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح 
بش���أن اتفاق الدول العربية على اس���تئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني، 

وستكون لنا وقفة جادة مع مثل هذه التصريحات«.
وذكر المال: »ان الش���عب الفلسطيني يواجه ارهابا من قبل جيش جرار مدجج 

بأسلحة حديثة، ومع ذلك ال نرى استنكارا من 
قبل بعض المنظمات العالمية الدولية، ناهيك 

عن الصمت العربي«.
من جانبه طالب النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
االنظمة العربية واالسالمية باتخاذ مواقف فعلية 
وج���ادة تجاه العدو الصهيون���ي الذي يعتدي 
وبش���كل مس���تمر على المقدس���ات االسالمية 

والمصلين من المسلمين.
واضاف ابورمية ان العدو االسرائيلي يتمادى 
باعتداءاته النه لم ير اي ردة فعل من قبل الدول 

العربية واالسالمية وكأنها تجيز افعاله.
وقال أبورمية ان سياسة الشجب واالستنكار 
ال تجدي نفعا مع االسرائيليين الذين ال يحترمون 
المواثيق الدولية وال يأبهون بالهيئات األممية 
ضاربين عرض الحائط بجميع االعراف والقوانين الدولية، وامثال هؤالء ال تنفع 
معهم سياسة رفع الشعارات وانما يجب ان تتخذ الدول العربية واالسالمية مواقف 
جادة وملموس���ة على ارض الواقع حتى تردع العدو االس���رائيلي من تكرار هذه 
المجازر والتعديات على االماكن المقدسة.واختتم أبورمية تصريحه بانه ما لم يجد 
العدو الصهيوني ردا سريعا ورادعا فلسوف يتمادى باهدار كرامة المسلمين بتكرار 
التعدي على مقدساتهم وتدنيسها واالستمرار بمسلسل االعتداءات على المصلين 
المسلمين، مضيفا انه ان استمر هذا الصمت العربي واالسالمي على هذه االعتداءات 
فسيتطور األمر الى محاولة االسرائيليين مسح وهدم هذه المقدسات االسالمية. 
هذا ودعا النائب الصيفي مبارك الصيفي الى تضافر الجهود الشعبية والحكومية 
التخاذ االجراءات المناسبة التي من ش���أنها ان تدعم نضال الشعب الفلسطيني 
في مواجهة االعتداءات االسرائيلية اآلثمة وتدنيسها الحرم االبراهيمي واالساءة 
الى مقدساتنا االسالمية. واكد الصيفي، في تصريح صحافي، اهمية تقديم الدعم 
المالي والمعنوي الى االشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون الترسانة العسكرية 
الصهيونية المتغطرسة في ظل االعتداءات المتكررة على المسجد االقصى. وقال 
الصيفي ان نصرة المسجد االقصى واجبة على كل انسان عربي ومسلم غيور على 
دينه ومقدساته المباركة، داعيا الحكومة الى اتخاذ ما يلزم في مثل هذه الظروف 
الصعبة لتقديم الدعم والمعنويات للشعب الفلسطيني الذي يواجه ابشع صور 

القمع واالضطهاد من الصهاينة المحتلين.
واكد ان القضية الفلسطينية تبقى قضية كل العرب والمسلمين الذين البد ان يكون 

لهم دور مؤثر في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة المجرمين.

اصدرت جمعية الشفافية الكويتية تقريرها 
عن شهر وقالت فيه ان جلان مجلس االمة بحثت 
1410 تقارير، وقد ورد في التقرير الشهري الذي 
يصدره قطاع شؤون اللجان في االمانة العامة 
للمجلس ان اللجان الدائمة اجنزت 97 تقريرا 
منها، وذلك في 34 اجتماعا عقدت خالل شهر 
يناير مبجموع 95 ساعة عمل. ونحن نعتقد 

اجماال ان الوقت الذي يخصصه النواب لعمل 
اللجان غير كاف، رغم تفاوت اجلهود بينها ورغم 
االجنازات املشهود لها في دور االنعقاد احلالي، 
ويهمنا التنويه بشكل خاص الى التقاعس غير 
املبرر في جلنة حماية االموال العامة التي اشار 
التقرير الى ان ساعات العمل فيها لم تتجاوز 
اكثر من ساعة وربع الساعة خالل اجتماعني 

لم تنج����ز فيهما اي تقرير. وعلى صعيد آخر 
اثيرت مسألة تأخر امانة املجلس عن استخدام 
التقنيات احلديثة في توثيق وتسهيل الوصول 
الى املضابط واحملاضر واالصدارات التي ينتجها 
او يحتف����ظ بها وااللتزام بنش����رها اوال بأول 
في موقعه على ش����بكة االنترنت لتصبح في 

متناول اجلمهور.

»الشفافية«: الوقت المخصص للجان غير كاف

المال لـ »الظواهر« :
ال تقحموا الدين

في كل شاردة  وواردة
ش��ن النائ��ب صال��ح املال 
»هجوما عنيفا على جلنة بحث 
ودراسة الظواهر السلبية الدخيلة 
البرملانية« مس��تغربا »التحذير 
الذي وجه��ه أعضاء اللجنة الى 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي في حال موافقته 
على مشاركة فريق نسائي في 
األلعاب األوملبية، وقال املال في 
تصريح صحافي »ان مجلس األمة 
لم يول جلنة الظواهر الوصاية 
الكويتي وعوائله  املجتمع  على 
ونسائه، ونقول ألعضاء اللجنة 
كفاك��م تدخال، ونح��ن ال نريد 
ان نع��ود مجددا الى االصطدام 
الذي يقّوض العالقة بني احلكومة 
واملجلس، وبني أعضاء البرملان 
املال احلكومة  أنفسهم«. وحذر 
ممثل��ة بوزي��ر الش��ؤون من 

الرضوخ لتحذيرات اللجنة.
وخل��ص امل��ال ال��ى القول 
ان الش��عب الكويتي س��ئم من 
التدخالت غير املنطقية من هذه 
اللجن��ة وإقح��ام الدين في كل 
شاردة وواردة بينما الدين أعز 

وأغلى من مآربهم السياسية.

د. فيصل املسلمعلي الراشد د.محمد البصيري روضان الروضان

نواب يستنكرون االنتهاكات الصهيونية للحرم القدسي البراك يدعو وزيرة التربية لقبول أبناء 
العسكريين البدون السابقين في »التطبيقي«

دعا النائب مسلم البراك وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزي���رة 
د.موض���ي الحمود ال���ى ضرورة 
المب���ادرة واالس���راع ف���ي اتخاذ 
قرار يقضي بقب���ول ابناء وبنات 
السابقين في  البدون  العسكريين 
المعاه���د التطبيقية. وقال البراك 
في تصري���ح صحافي امس انه ال 
توجد اس���باب مبررة تحول دون 
قبول ابناء هذه الفئة الس���تكمال 
التطبيقية،  المعاهد  دراستهم في 
خصوصا ان اباءهم خدموا الكويت 
من خالل الجيش والبد من مراعاة 
البراك ان  ظروفهم الصعبة.وقال 
هؤالء العسكريين السابقين البدون 
خدموا في القوات المسلحة لسنوات 
طويلة وبذلوا الغالي والنفيس من 
اجل الكويت وكانوا على استعداد 
ان يدفعوا ارواحهم فداء لها. واشار 
الى ان هؤالء العسكريين لم يعودوا 
بعد الغ���زو العراق���ي للعمل في 
الجيش فواجهوا اصعب الظروف 
المعيش���ية والمعاناة واستمروا 
في العيش داخل الكويت رغم كل 
الصعوبات الن���ه ليس لديهم بلد 
آخر غي���ر الكويت.واوضح انه لم 
تكن هناك اسباب تمنع عودة هؤالء 

العسكريين الى الجيش اذ لم تكن 
عليهم قيود امنية لكنهم ارتضوا 
هذا المصير المؤلم وكبر اوالدهم 
والتحقوا بالدراسة وانهوا دراستهم 
الثانوي���ة بمع���دالت عالية ولكن 
لالسف الشديد لم يقبلوا في المعاهد 
التطبيقية ولم يشفع آلبائهم دورهم 
في خدمة الجيش رغم الس���نوات 
الطويل���ة التي عمل���وا فيها بكل 
امانة واخالص. ووجه البراك نداء 
مباشرا الى وزيرة التربية ووزيرة 
الحمود  العالي د.موضي  التعليم 
التي اعرف ش���خصيا انسانيتها 

ابنائه���ا الطالب  وحرصها عل���ى 
والطالبات حتى م���ن فئة البدون 
والتي كان لها دور في ادخالهم في 
الجامعة العربية المفتوحة عندما 
كانت مديرا عاما لها، باالضافة الى 
انها كانت متحمسة اللتحاق أبناء 
وبنات البدون للعمل في التدريس. 
وتمنى الب���راك ان تبادر الوزيرة 
بالغاء هذا القرار الش���فوي الذي 
يحرم بنات وأبناء البدون العاملين 
السابقين في القوات المسلحة من 
التعلي���م التطبيقي معربا  دخول 
عن امله في ان يكون هذا التحرك 
سريعا حتى يلتحقوا في الكورس 
القادم خصوصا انهم حاصلون على 
معدالت مرتفع���ة. من جهة اخرى 
طالب البراك وزير املالية بتزويده 
بنسخة من الهيكل التنظيمي املوثق 
واملعتمد املعمول به منذ سنة 1991 
للشركة الكويتية لالستثمار ونسخ 
من جمي���ع التعدي���الت الهيكلية 
الوظيفي���ة والتحديثات املعتمدة 
التي متت عليه حتى تاريخه؟ مع 
تزويده بنسخ من كتب التوصية 
املرفوعة ملجلس ادارة الشركة بكل 
تعديل او حتديث ونسخ من قرارات 

مجلس االدارة باالعتماد.

مسلم البراك

وزير المواصالت: قرار »الدستورية« يمنع إعالن
أسماء الطيارين الخريجين المقبولين مؤخرًا في »الكويتية«

رد وزير املواصالت ووزير 
الدول��ة لش��ؤون مجلس األمة 
البصيري على سؤال  د.محمد 
النائب علي الراشد حول إبرام 
ع��دد م��ن العقود م��ع بعض 
الطلب��ة الكويتيني الذين رغبوا 
ف��ي دراس��ة الطي��ران املدني 
وبعض البيانات األخرى، وقال 
د.البصي��ري ف��ي ال��رد الذي 
أعدته مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية:
الطلبة  الطيارين من  أس��ماء 
اخلريجني الذين رفضت طلباتهم، 
مع بيان أسباب الرفض وأسماء 
الطيارين في نفس الدفعة الذين مت 
قبولهم، مع بيان أسباب القبول.

تعتذر املؤسسة عن الرد على 
هذا البند وذلك استنادا الى قرار 
احملكمة الدستورية بشأن تفسير 
املادة 99 من الدستور الصادر 
باجللس���ة املنعقدة بتاريخ 11 
أبريل 2005 في طلب التفسير 
رقم 3 لسنة 2004 والذي ورد 
منه في البند خامسا من منطوق 
احلكم بأن���ه ال يجوز التعدي 
على حقوق األف���راد أو تناول 
خصوصياتهم أو إفشاء أسرارهم 

أو التعريض بهم.
ه��ل وجه��ت املؤسس��ة كتبا 
للطلبة اخلريجني توضح أس��باب 
ع��دم قبولهم؟ اذا كان��ت االجابة 

بااليجاب، يرجى تزويدي بصورة 
من الكتب؟

لم يتم ارس����ال كتب للطلبة 
اخلريجني توضح أس����باب عدم 
قبولهم، ب����ل مت مؤخرا قبولهم 
بقرار من مجلس إدارة املؤسسة 

بتاريخ 22 أكتوبر 2009.
ما الش��روط الت��ي وضعتها 
املؤسسة والتي حتول دون قبولها 
تعيني هؤالء الطلبة الكويتيني بعد 

انتهاء دراستهم؟
مت قبول الطلبة محل السؤال 
بقرار من مجلس إدارة املؤسسة 

بتاريخ 22 اكتوبر 2009.
هل يل��زم العق��د املبرم بني 
املؤسس��ة وه��ؤالء الطلبة قيام 
املؤسسة بتعيينهم بعد تخرجهم؟ 
يرج��ى تزوي��دي بص��ورة من 

العقود.
كما سبق اإلفادة فقد مت قبول 
الطلبة محل السؤال بقرار من 
مجلس إدارة املؤسسة بتاريخ 
22 اكتوبر 2009، اما فيما يتعلق 
بطلب املستندات فإن املؤسسة 
تعتذر عن تقدميها وذلك استنادا 
الى قرار احملكمة الدس���تورية 
بش���أن تفس���ير املادة 99 من 
الدس���تور الصادر باجللس���ة 
املنعقدة بتاريخ 11 ابريل 2005 
في طلب التفسير رقم 3 لسنة 
2004 والذي ورد منه في البند 
س���ابعا الذي قضى بحق الرد 

د.ضيف اهلل أبورميةصالح املال

تـذكـيــرثـالــث

لت�سديد اال�سرتاكات ال�سنوية

علمًا باأن دوام �ص�������كرتارية اجلمعية من ال�ص�������اعة التا�ص�������عة �صباحًا 

حتى ال�ص�������اعة الواحدة ظهرًا ومن ال�ص�������اعة اخلام�صة م�صاًء وحتى 

الثامنة م�ص�������اًء طيلة اأيام الأ�صبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�ص�������بة انتهاء ال�ص�������نة املالية لع�������ام 2009 وحلول موعد 

ت�صديد ال�صرتاك لل�صنة املالية اجلديدة 2010 يود جمل�س 

اإدارة جمعية ال�صحافيني الكويتية اأن يذكر الزمالء اأع�صاء 

اجلمعية ب�صرعة �ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم بطاقات 

الع�صوية اجلديدة لعام 2010 ومراجعة �صكرتارية اجلمعية 

بهذا اخل�صو�س يف موعد اأق�صاه 2010/3/31.

اعرب وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
عن استغرابه ملا صرح  به امس 
النائب فيصل املسلم والذي يرد 
فيه على تصريح الوزير الروضان 
بأن اعالن النواب دعمهم الستجواب 
وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل ال يعني دعم طلب 

طرح الثقة.
وق����ال الوزي����ر الروضان في 
تصريح ل� »كونا« انا الذي استغرب 
منك ايه����ا النائب الفاضل فيصل 
املسلم كونك تتكلم عن موضوع 
طرح الثقة بوزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل قبل موعد مناقشة 

االستجواب والسماع لردود الوزير وتفنيده حملاور 
االستجواب.

وكان النائب د.فيصل املسلم قد قال في تصريح 
الحدى خدمات الرسائل االخبارية وبثه احد املواقع 
االلكترونية االخبارية امس يستغرب من التصريح 
الذي ادلى به الوزير الروضان يوم االربعاء املاضي 
بأن اعالن النواب دعمهم الس����تجواب النائب علي 
الدقباس����ي لوزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل ال 

يعني دعم طلب طرح الثقة.
واضاف الروضان »تستنكر علينا ايها النائب 
الفاضل ما صرحنا به بأن تأييد النواب لالستجواب 
ال يعني تأييدهم لطرح الثقة في حني ان اجلميع 
يعلم ان مواد الدستور والالئحة الداخلية ملجلس 
االمة اعطت احلق للنائب مقدم االس���تجواب ان 
يشرح صحيفة االس���تجواب كما اعطت للوزير 
املستجَوب احلق في ان يفند محاور االستجواب 
وبعد ذلك وفي نهاية جلس���ة االستجواب يقرر 

نواب مجلس االمة االكتفاء مبناقشة االستجواب 
او تقدمي توصيات بشأن مادة االستجواب او تقدمي 

طلب طرح الثقة بالوزير«.
وقال ان »جميع برملانات العالم ال تتخذ اي قرار 
بشأن االستجواب املقدم من النائب للوزير اال بعد 
سماع وجهة نظر الطرفني وهنا اريد ان اسألك ايها 
النائب الفاضل فيصل املسلم هل اتخذت قرار طرح 
الثقة بوزير االعالم قبل ان تستمع الى وجهة نظر 
الطرفني النائب مقدم االستجواب والوزير املستجَوب 

في جلسة االستجواب«.
واضاف: »اما فيما ذكرته في تصريحك بأن كالمي 
هو امنيات حكومة عاجزة فأنني اؤكد لك ان احلكومة 

ليست عاجزة وانت تعلم ذلك«.
وعاد د.املسلم ليصرح مجددا ل� »برملاني« ردا على 
الروضان قائال إن الكل كان يتكلم عن االس����تجواب 
لكن الذي حتدث عن طرح الثقة هو األخ الوزير، وأنا 
أسأله: هل تستطيع أن تخالف قرار احلكومة بعدم 

طرح الثقة بالوزير؟.. شخصيا ال أظن ذلك.

الروضان للمسلم: هل اتخذت قرار طرح 
الثقة بوزير اإلعالم قبل االستماع إلى ردوده؟

سجال حول التصريح بطرح الثقة

على السؤال مبا يكون مناسبا 
من بي���ان يفي مبا هو مطلوب 
إلزاما تقدمي مستندات  وليس 
أو أوراق أو وثائ���ق مؤيدة أو 

مثبتة لصحة االجابة.
ما الش��روط الت��ي وضعتها 
اإلدارة العام��ة للطي��ران املدني 
للمؤسس��ة العتماد قبول طلبة 
الطيران التج��اري املبعوثني من 
قبل املؤسسة حسب العقد املبرم 

بني الطرفني؟
مرفق طيه الطالعكم نسخة 
من متطلبات الشروط حسب 
دليل دائرة العمليات للتدريب 
الفق���رة رق���م »1.6.1« والت���ي 
وضعتها اإلدارة العامة للطيران 
املدني للمؤسسة العتماد قبول 
طلبة الطيران التجاري املبعوثني 

من قبل املؤسسة.
ه��ل مت اعتماد تغييرات في هذه 
الش��روط الحقا؟ اذا كان��ت االجابة 
بااليجاب، يرج��ى تزويدي بصورة 

من هذه الشروط؟
ال توج���د أي تغيي���رات وكما 
سبق االفادة فقد مت قبول الطلبة 
محل الس���ؤال بق���رار من مجلس 
ادارة املؤسسة بتاريخ 22 اكتوبر 

.2009
هل تقتصر البعثات التي تشرف 
عليها املؤسسة على الكويتيني فقط 
أم تشمل جنسيات اخرى، وما هذه 
اجلنس��يات ان وج��دت؟ واذا كانت 
تقتص��ر عل��ى الكويتي��ني فقط، ما 
األسباب التي دعت املؤسسة الى تدريب 

بعض الطيارين األجانب؟
نعم تقتصر البعثات الدراسية 

التي تشرف عليها املؤسسة على 
اما بخصوص  الكويتيني فق���ط، 
انه  تعيني طيارين اجانب فنؤكد 
غي���ر مرتبط بتاتا بتعيني الطلبة 
الطيارين الكويتي���ني، حيث يتم 
التعي���ني حس���ب حاج���ة العمل 
امللحة لدعم اس���طول املؤسس���ة 
وقد مت بالفعل تعيني مس���اعدي 
قائدي طائ���رات من ذوي اخلبرة 
والكفاءة، وتتوافر لديهم شروط 
الواردة بدليل  القبول  ومتطلبات 
دائرة العمليات للتدريب، وذلك لسد 
العجز والنقص في اعداد مساعدي 
قائدي الطائرات باسطول املؤسسة 
وهؤالء الطيارون يحملون رخص 

طيران معتمدة.
ما رخصة الطيران املدني الدولية 
التي تشترط املؤسسة حصول الطلبة 
عليها لقبولهم؟ ومن أي اجلامعات 
الطلبة  تشترط املؤسسة حصول 

على الرخصة؟
رخصة الطيران املدني الدولية 
التي تشترط املؤسسة حصول 
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