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حسني مزيد

د.يوسف الزلزلة

مسلم البراك

)متين غوزال(محمد هايف وعبدالرحمن العنجري يتصافحان في مجلس األمة

توزيع الهدايا العينية على املسنات جانب من املسنات

فيصل الدويسان ومدير ادارة رعاية املسنني علي حسن الدويسان يقدم هدايا رمزية للمسنني

قدم نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي اقتراحا برغبة 
جاء فيه: نظرا الستمرار انبعاث الغازات السامة والروائح 
الكريهة من محطة الصرف الصحي مبنطقة مشرف، وما لها 
من آثار سيئة وضارة بصحة املواطنني واملقيمني باملنطقة ذاتها 
والتأثير البالغ على حياتهم، مما يستلزم معه معاجلة ذلك 
باتخاذ االجراءات الالزمة واتباع الشروط الصحية واالصول 
الفنية للتخلص من الغازات السامة والروائح الضارة بالبيئة، 

لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة اآلتي نصه برجاء التفضل 
بعرضه على مجلس االمة بصفة االستعجال عمال بنص املادة 
118 من الالئحة الداخلية: س����رعة اتخاذ االجراءات الفورية 
واتباع الش����روط واالصول الفنية ملعاجلة انبعاث الغازات 
السامة والروائح الكريهة من محطة الصرف الصحي مبنطقة 
مشرف من مناهيل الصرف الصحي واالمطار والتخلص منها 

مما يحفظ صحة السكان والبيئة.

الرومي: سرعة اتباع الشروط الالزمة لمعالجة انبعاث الروائح من محطة مشرف

مزيد يدعو وزيرة التربية إليجاد حلول عاجلة 
لمشاكل منطقة الجهراء التعليمية

نقص عددي في المعلمين والسكرتارية ووظائف إدارية شاغرة

الزلزلة: هل تتابع »التربية« تسريح الكويتيين من الجامعة المفتوحة

بمناسبة االحتفال بعيد األم وعيد األسرة

 الدويسان يتفقد أحوال المسنين في دور الرعاية
اس����تقبل مدير ادارة رعاية املسنني علي حسن صباح 
أمس األول مبقر الدار في منطقة الصليبخات عضو مجلس 
األمة النائب فيصل الدويسان والوفد املرافق له، ملشاركة 
نزالء الدار بهجة االحتفال بعيد األم ويوم األس����رة، وذلك 
بهدف التواصل والترابط مع كبار السن وتخفيف معاناتهم 
وتش����جيع األبناء على بر الوالدي����ن. اضافة الى الوقوف 
على احتياجاتهم واحتي����اج اإلدارة لتقدمي خدمات أفضل 

لهذه الفئة.
وقدم مدير ادارة رعاية املسنني علي حسن شرحا تفصيليا 
للنائب والوفد املرافق عن األهداف اإلنسانية للدار وسير 
العمل في األقسام واألجنحة، كما أطلع الوفد على فلسفة 
الرعاية اجلديدة والتي س����اهمت في تقليص عدد املسنني 
وإيوائهم في الدار، وهي فلسفة العناية املنزلية والتي حتد 
من سياس����ة االيواء ما جعل الدار تأوي 28 سيدة و10 من 
الرجال فقط، في حني تقدم العناية املنزلية ل� 2670 حالة 
ف����ي املنزل، حيث تقدم لهم في بيئته����م العناية الصحية 
واإلرش����اد النفس����ي. ويقوم وفد الدار ب� 45 زيارة يوميا 
للمس����نني وس����ط أبنائهم لالطالع على أحوالهم ومتابعة 
رعايتهم وتقدمي أساليب العناية بكبار السن لألبناء. كما 
تقدم مدير اإلدارة بالشكر ملبرة غنامي اخليرية التي تبرعت 

مبركز لرعاية تأهيل املس����نني ليق����دم اخلدمات التأهيلية 
لهذه الفئة فوق مساحة 9000 متر مربع وبتكلفة 3 ماليني 
دينار. وأضاف علي حسن ان املبنى يحتوي على العديد من 
املساكن اإليوائية اضافة الى العيادات املتخصصة بالعالج 
الطبيعي واملختبر وعيادة األس����نان والصيدلية. وسيتم 

افتتاح املبنى في اكتوبر 2010 باذن اهلل.
كما أكد علي حسن للنائب اثناء الزيارة أن إيواء املسنني 
يخضع لش����روط ال ميكن جتاوزها، وأن أغلب نزالء الدار 
من املدركني الذين ال عائل لهم وال أس����رة من اجلنس����يات 

الكويتية وغير الكويتية.
ومن جانبه أب����دى النائب فيصل الدويس����ان إعجابه 
باجلهود الفردية واجلماعية املتميزة للقائمني واملشرفني 
على دار رعاية املس����نني والتي بدت واضحة على نفسية 
س����اكني الدار الذين استقبلوا النائب باحلفاوة، وألقى كل 
من حجي كرم كايد وفضيلة حسني دشتي دعاء وقصيدة 
ترحيبا بالنائب والذي اجته بدوره للتحدث مع املس����نني، 
مؤكدا لهم أن الزيارة تؤكد إحساس الكويتيني بأن لهم أهال 
ف����ي هذه الدار واجبة زيارتهم، كما طلب منهم الرجوع له 
عند احتياجهم ألي شيء، ألنه موجود خلدمة اجلميع، وان 
كان مؤمنا بأن االخوة ف����ي الدار ال يألون جهدا في تقدمي 

الع����ون جلميع النزالء وانه لم ير قصورا ومتنى للجميع 
حياة كرمية في ظل قائد مس����يرتنا صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد.
وقب����ل البدء بجولة لالطالع على أحوال املبنى اجلديد 
قدم النائب الدويسان هدية رمزية معبرا عن ربيع احلياة 
بزهور »دزاينر« ملونة وأطايب العيش بعطور ورشوش 

املرشود، ومتمنيا للجميع حياة طيبة وكرمية.
وأثنى النائب الدويسان على كرم مبرة غنامي وأمل في 
التعاون مع دار رعاية املس����نني واالس����تفادة من خبراتها 
إلنش����اء مراكز جديدة لرعاية املس����نني تقوم على أسس 
اجتماعية وأخالقية، كما طالب وس����ائل اإلعالم باالهتمام 
بتكرمي العاملني في هذا القطاع بإبراز جهودهم التي يهدفون 
من خاللها الى توعية األبناء بدورهم جتاه ذويهم من خالل 
الرعاية املنزلية، وذلك خللق مجتمع متماسك وممتد مراعيا 
لتوصيات ديننا احلنيف. وفي ختام اجلولة شكر النائب 
فيصل الدويسان إدارة رعاية املسنني، مؤكدا ان مثل هذه 
الزيارة غيرت كثيرا الصورة التي كان يحملها في ذهنه عن 
دار املسنني والتي بكل أسف تصورها وسائل اإلعالم دون 
االهتمام بتسجيل احلقائق وتدوينها وإعطاء العاملني في 

هذه اإلدارة حقهم الذي يجب أن يشكروا عليه.

قدم النائب د.يوسف الزلزلة سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: في سؤال برملاني سابق لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي بخصوص تس����ريح 
املوظفني الكويتيني م����ن عملهم في اجلامعة 
العربية املفتوحة وحيث ان الكويت ممثلة في 
احلكومة قد اعطت التس����هيالت الكثيرة لهذه 
اجلامعة والتي بدأت تستغل هذه التسهيالت 
ف����ي رفع رواتب العليا لها من غير الكويتيني 
على حساب الطلبة الذين اثقلت اسرهم املبالغ 
الكبي����رة التي يدفعونه����ا للجامعة، ومع ان 
مدير اجلامعة يعتبر من األساتذة الكويتيني 
املشهود لهم بالكفاءة العلمية واإلدارية إال أنه 
وحسب ما وردنا من معلومات يتبني ان بعض 

افراد اإلدارات العليا م����ن غير الكويتيني هم 
املتحكمون بشؤون التوظيف وهم املتسببون 
في تس����ريح املوظفني الكويتيني واستبدالهم 
مبوظفني يحملون جنسيات هؤالء، لذلك ارجو 
توجيه األسئلة التالية لوزيرة التربية ووزيرة 

التعليم العالي:
هل تتابع وزارة التعليم العالي او اجلهات 
املعنية اسباب تسريح العمالة الكويتية من 
اجلامعة العربية املفتوحة؟ وارجو تزويدي 
بأس����ماء اإلدارة العليا ف����ي اجلامعة العربية 
املفتوحة وجنسياتهم وسيرتهم الذاتية؟ ومبا أن 
اجلامعة العربية املفتوحة احد مقراتها الكويت 
فلماذا لم حتدد ضم����ن االقتراحات ان تكون 
العمالة وخصوصا في اإلدارات العليا كويتية 

خاص����ة ان الكويتيني م����ن اصحاب الكفاءات 
يعتبرون غالبية وكثرة وهم األولى لشغل هذه 
الوظائف اإلدارية العليا في اجلهات االكادميية؟ 
وما اإلجراءات التي ستتخذ بحق اإلدارة العليا 
غير الكويتية في اجلامعة العربية والتي كانت 
سببا في تسريح الكويتيني من وظائفهم في 
اجلامعة العربية املفتوحة؟ ومن املتفق عليه 
ان مدير اجلامعة العربية املفتوحة األس����تاذ 
د.اسماعيل تقي يعتبر من األكادمييني املشهود 
لهم باألداء املتميز أكادمييا واداريا علما أنه ال 
يكون هو صاحب القرارات النهائية في قضية 
التعي����ني وغيرها خاصة وه����و ابن هذا البلد 
وبإمكانه تشخيص احلاالت الوظيفية وغيرها 

التي ميكنها ان تخدم البلد واجلامعة ايضا.

البراك يسأل الشمالي عن تضارب المصالح

العنجري لهايف: فلوسي وفلوسك واحد!

ش����هدت أروقة مجلس االمة امس سجاال بني 
النائبني محمد هايف وعبدالرحمن العنجري على 
خلفية تصريح االخير بأن جلنة الظواهر »سلبية« 

وأعضاءها »فاضيني« ودار السجال التالي:
هايف: شنوها التصريحات يا ابومشاري؟

ي����ا  سياس����ية  تصريح����ات  العنج����ري: 
أبوعبداهلل.

هاي����ف: انتم ش����نو جلنتكم.. عندكم ش����غل 
وايد؟

العنجري: عندنا طال عمرك قانون اخلصخصة 
و..!

هايف: طيب خليكم في الفلوس، وخلينا حنا 
في شغلنا.. هل تدخلنا نحن في فلوسكم؟

العنج����ري: فلوس����ي وفلوس����ك واح����د يا 
ابوعبداهلل.

هايف: خلكم انتم في الفلوس، واحنا في اجلانب 
الثاني.. االخالقي.

العنجري: االخالق نسبية يا أبوعبداهلل.
هايف: لو لم يكن هن����اك تدخالت بني اعمال 
اللجان ما صارت »ها املش����اكل«، بعدين، الهيئة 

متفقة معنا في موضوع الرياضة.

العنجري: لكن ما نبي نسوي من احلبة قبة، 
والكويت من زمان »ماكو شي« طول عمرها الرياضة 

النسائية، واالمور ماشية.
هايف: خلوا ل����كل جلنة تخصصها، وعموما 

انت »رجال« فيك عرق سلفي.
العنجري )متبسما(: حبيبي يا أبوعبداهلل.

هايف: وبعدين، انت متفق معنا يا أبومشاري 
ان احن����ا ما صرنا دولة مدني����ة، اصبحنا دولة 

فتاوى، انت قلت كدة صحيح.
العنجري: ما قلت، والكويت دولة مدنية وال 

تتحمل ان تكون دولة اصولية؟
هايف: مافي شي اس����مه دولة اصولية، انتم 
جبتوها من عندكم، احنا عندنا الكتاب والسنة، 
هل الكويت ال تتحمل ان تكون دولة اسالمية، »وما 

اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى اهلل«.
العنجري: نحن منارس عمال سياس����يا وفق 
الالئحة والدستور، اللي يقول اننا دولة مدنية، 
واقسمنا على الدستور والزم نحترم الدستور.
هايف: احترم القرآن، القرآن فوق الدستور.

العنجري: القرآن على راس����ي، ما قلنا شيء، 
لكن احنا نطبق الدستور والالئحة.

منطقة اجلهراء التعليمية في 
ازدياد فما بني النقص العددي 
للمعلمني والسكرتارية وغيرها 
من الوظائف تواجه هذه املنطقة 
مشكلة في الوظائف الشاغرة 
بالنس����بة لقي����ادات املنطقة 
مما اثر س����لب��ا على العملية 

التربوية.
 مشددا على ضرورة حسم 
االمور املعلقة والتي تتطلب 
تدخال واضحا من قبل وزارة 
التربية إليقاف حالة التدهور 
التي تعصف باملنطقة، سواء 
بااللتفات الى مشاكل املنطقة 
من قبل الوزيرة شخصيا او 
بتعيني مدير عام للعمل على 

انهاء حالة التدهور.

والذي يعد عماد العمل لوزارة 
التربية.

واكد مزيد ان املشكالت في 

بصورة من عقد االيجار األولي 
واي زيادات طرأت على القيمة 
اإليجارية للفرع منذ افتتاحه 
حتى تاريخ الرد على السؤال؟ 
ومبال���غ اخللوات التي دفعت 
)القفلي���ات( نظير احلصول 
الفرع واملس���تفيد منها  على 
وما اسم املالك احلقيقي للعقار 
وما االسم الذي ذكر بقرار فتح 
الفرع واملنشور بجريدة الكويت 

اليوم.

لها من خ����الل عدد غير قليل 
من املش����كالت الت����ي تواجه 
العاملني فيها على مس����توى 
امليدان التربوي او على مستوى 
ديوان املنطق����ة، موضحا ان 
االحوال ف����ي منطقة اجلهراء 
التعليمي����ة تتطل����ب تدخل 
الوزيرة وبشكل عاجل حلسم 
االمور والتي من اهمها حسم 
تسمية مديرها العام حتى يتم 
تدارك وح����ل املعضالت التي 
تعصف باملنطقة والتش����ريع 
ملواجهتها قب����ل ان يزداد هذا 
احلال لينعكس على الوضع 
التعليمي البنائنا الدارسني في 
مدارس املنطقة ويؤثر وبشكل 
مباشر في حتصيلهم العلمي 

النائب حس����ني مزيد  دعا 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
إلى  العالي د.موضي احلمود 
إيجاد حلول عاجلة ملا تعانيه 
منطق����ة اجله����راء التعليمية 
من نقص في اس����س العملية 
التعليمية بهيئتيها التعليمية 
واالدارية وحالة الفراغ الشديد 
في اغلب املناصب القيادية في 
املنطقة والتي انعكست بشكل 
سلبي وواضح على سير العمل 

وعلى مستوى الطلبة.
وقال مزي����د، في تصريح 
صحافي عقب جولة ش����ملت 
املنطق����ة وعددا م����ن مدارس 
اجلهراء، أن الوضع التعليمي 
في املنطق����ة مير بحالة يرثى 

كما وجه البراك سؤاال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الش���يخ د.محمد 

الصباح
يرج���ى تزوي���دي باآلتي: 
أس���ماء احملولني من اإلداريني 
الى الس���لك الديبلوماسي من 
تاريخ 2004/1/3 حتى تاريخه 
والتخصص اجلامعي لكل منهم، 
اللجنة  وكذلك اسماء اعضاء 
املختص���ة بعملية التحويل؟ 
التي تتم مبوجبها  واملعايير 

عملية التحويل.
أسماء اإلداريني اجلامعيني 
والراغبني في التحويل ولم يتم 
حتويلهم حتى هذا الوقت ان 
وجدوا، مع حتديد اسباب ذلك، 
ومدى انطباق الشروط عليهم 

كل على حدة.
الذين ال  اسماء األشخاص 
يحملون اإلجازة اجلامعية ومت 
إعطاؤهم الصفة الديبلوماسية 
منذ بداي���ة عام 2006  وحتى 
تاريخه واسباب اعطائهم تلك 

الصفة ان وجد؟

املوافقة على عملية االفتتاح؟ 
مع تزويدي بصورة من عقد 
االيجار األولي واي زيادات طرأت 
القيمة اإليجارية للفرع  على 
منذ افتتاحه حتى تاريخ الرد 
على السؤال؟ ومبالغ اخللوات 
التي دفعت )القفليات( نظير 
احلصول على الفرع واملستفيد 
منها وما اسم املالك احلقيقي 
الذي ذكر  للعقار؟ وما االسم 
الفرع واملنش���ور  بقرار فتح 

بجريدة الكويت اليوم.
كم���ا اصدر بن���ك الكويت 
 2008/61/1 املركزي قرارا رقم 
بتاريخ 2008/3/2 في ش���أن 
الساملية  افتتاح فرع مبنطقة 
ألح���د البن���وك، ل���ذا يرجى 
التي تربط  تزويدي بالعالقة 
العقار املس���تأجر  اصح���اب 
باإلدارة العليا املس���ؤولة عن 
الفروع بالبنك  افتتاح  عملية 
املركزي مب���ن فيهم اعض���اء 
مجلس ادارة البنك املركزي ان 
وجد وذلك وقت املوافقة على 
عملية االفتتاح؟ مع تزويدي 

البراك  النائب مسلم  وجه 
املالية مصطفى  سؤاال لوزير 
الشمالي جاء فيه: إزاء ما لوحظ 
من وجود تضارب مصالح بني 
بعض مسؤولي البنك املركزي 
الوح���دات املصرفية  وبعض 
اخلاضعة لرقابة بنك الكويت 
املركزي؟ من استئجار عقارات 
تخص بعض مسؤولي البنك 
وإخفاء ذلك من خالل اإليحاء 
بأنها عق���ارات ال مت���ت لهم 
بصلة وقيامهم بنش������ر ذلك 
باجلريدة الرسمي���ة )الكويت 

اليوم(.
فق���د اصدر بن���ك الكويت 
املركزي قرارا رقم 2007/427/1 
بتاريخ 2007/9/3 في ش���أن 
ف���رع مبنطقة حولي  افتتاح 
ألحد البنوك، لذا يرجى تزويدي 
التي تربط اصحاب  بالعالقة 
العقار املستأجر باإلدارة العليا 
املس���ؤولة عن عملية افتتاح 
الف���روع بالبنك املركزي مبن 
فيهم اعضاء مجلس إدارة البنك 
املرك���زي ان وجد وذلك وقت 

تنظم جلنة جائزة البغلي لالبن البار  بالتعاون مع جمعية ال�صحافيني 

الك�يتية م�صابقة للت�ص�ير الف�ت�غرافـي مفت�حة للجميع )م�ؤ�ص�صات 

واأفــــــراد( لأفــ�ــصــل �ــصــ�رة فــ�تــ�غــرافــيــة )طــبــيــعــي( ملتقطة فــى املنا�صبات 

املختلفة واأف�صل �ص�رة ف�ت�غرافية )اإخراج( والتى يتم اإخراجها فنيا من 

قبل امل�ص�ر  وتعك�س ال�اقع املحلي الك�يتي ب�صرط اأن تتناول ال�ص�ر  ق�صية 

)الرب بال�الدين( و�ص�ف تك�ن اجل�ائز على النح� التايل فى فرعي اجلائزة 

املختلفة :

750 د.ك + هدية قيمة 1 - اجلائزة الأويل   
500 د.ك + هدية قيمة 2 - اجلائزة الثانية  
250 د.ك + هدية قيمة 3 - اجلائزة الثالثة   

و�صتبــداأ جمعيـــة ال�صحافيـــني الك�يتيــــة فــى ا�صتقــبال امل�صـــاركات 

يـــ�م الأحـــد  2010 اإىل  1 ابريل  يـــ�م اخلميـــ�س امل�ـــافق  اعتبارا من 

امل�افق 1 اأغ�صط�س 2010 .

باإ�صراف جلنة حتكيم  اأن يتم فــرز امل�صاركات واإعــالن الفائزين  ومــن املقرر 

متخ�ص�صة و�صيتم ت�صليم اجلــ�ائــز فى حفل تقيمه جلنة جائزة البغلي 

لالبن البار وجمعية ال�صحافيني الك�يتية خالل �صهر اأكت�بر 2010.


