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قّدم النائب عس���كر العنزي اقتراحا برغبة طالب فيه: 6
ب���ان تقوم الدولة بتعويض اصح���اب بيوت التركيب في 
منطقت���ي الواحة والفردوس عن الض���رر الذي حلق بهما 
وذلك بتشكيل جلنة حلصر البيوت املتضررة في املنطقتني 
املذكورتني وتقدر قيمة التعويض الالزم لكل بيت مبا يكفي 

لترميمه واصالحه.

عسكر لتعويض بيوت التركيب 
في الواحة والفردوس

المال: التقسيم الخاطئ للدوائر أوجد أمراضًا اجتماعية
المليفي: نعيش حالة من الردة الثقافية وتدني الحوار

املنطقة لذلك دائما يريد اظهارها 
بشكل سيئ ليجعلها »بعبع« 
تخاف منه الشعوب ويتمنون ان 
يحولوا الدميوقراطية الكويتية 
الى مجالس تشاورية وفرقية 
لذلك يفترض ان نكون حذرين 
من هذه اللغة املتدنية باحلوار 
داخل قبة البرملان الكويتي كما 
أن من خطورتها انها أصبحت 
ثقافة شعبوية وثقافة إلرهاب 
الرأي اآلخر والعاملني بالدولة 
أو لتصفية بعض احلس����ابات 
فال يحق لنائب أن يشتم أحدا 
وان كان يود التعبير عن شيء 
العربي����ة ذاخرة  ما، فاللغ����ة 
باملصطلحات التي تصف الشيء 
وتفحم الطرف اآلخر دون أن يتم 
جتريح أحد، مضيفا أن هذه اللغة 
املتدنية باحلوار أصبحت أيضا 
ثقافة بعض الصحف احمللية 
فلو حتدثت عن خطة التنمية 
بأسلوب متحضر فسيضعونك 
في مربع صغير أما اذا تعرضت 
لشخص ما أو شتمته فسيكون 
ال� »مانش����يت« م����ن نصيبك 
ان املوضوع طال بعض  حتى 
الكتاب لدرجة وصل فيها األمر 
أن الشخص ال يستطيع ادخال 
الصحيفة ملنزله ملا حتويه من 

كالم بذيء.

النواب، واملوضوع اآلخر يخص 
لغة احلوار داخل قاعة عبداهلل 
الس���الم وقد أبلغ مجموعه من 
النواب رئيس املجلس بإيصال 
رس���الة لسموه بش���أن وجود 
بعض أطراف احلكومة أيضا لغة 
حوارهم متدنية جدا لدرجة أن 
أحد الوزراء قال لنائب »انطم« 
كما ان على احلكومة ان تتضامن 
بالتصوي���ت مع الن���واب جتاه 
النائب الذي تدنت لغة حواره أو 
تعرض ألحد زمالئه من السلطتني 
بألفاظ نابية ووجه املال رسالة 
النواب  للناخبني للضغط على 
وردعهم عن مثل هذه األمور التي 
متزق وح���دة املجتمع الكويتي 
الوطنية من  وتضرب وحدتهم 
خالل حديثهم عن الفرز احلضري 

القبلي والطائفي .
ومن جانبه قال النائب السابق 
أحمد املليفي اننا اليوم نعيش 
حالة من حاالت الردة الثقافية 
وتدني لغة احلوار ونحن في 
مجتمعنا الكويتي ال ميكن ان 
نقبل ذلك خصوصا أننا نعامل 
جتربتن����ا الدميوقراطية مبثل 
»يدهينا ال تنكتني« وهناك من 
خارج الكويت من يريد ضرب 
الدميوقراطية الكويتية حتى ال 
تكون مثال يحتذى به عند شعوب 

أعضاء جلنة املال العام. 
وانتقل املال ال���ى أن االعالم 
أصب���ح خطيرا ج���دا حيث ان 
بعض املؤسسات حتاول ضرب 
الدميوقراطية الكويتية وإفشال 

جتربتها. 
وأضاف املال أن رسالة صاحب 
الس���مو األمير عن طرق رئيس 
األم���ة للن���واب كانت  مجلس 
اثنني  مختصرة في موضوعني 
أولهما موضوع الديون العراقية 
النواب بأن  حيث طمأن سموه 
ه���ذا املوضوع لن مي���ر إال من 
التزام  خالل مجلس األمة وهو 
دس���توري لذلك ال يوجد سبب 
لتصعيد املوضوع من قبل بعض 

الالئحة جتاه أي شخص سواء 
من يخرج ع���ن أدب احلوار أو 
من يطعن بزميله أو من يتكلم 
بقضايا مت���زق املجتمع ومتس 
الوحدة الوطنية وبعدها يتحمل 
أعضاء السلطتني مسؤولياتهم 
أما تشكيل جلنة فسيحدث كما 
العادة التي حتصل في الكويت 
فقط بحيث يترأس على سبيل 
املث���ال جلنة صحي���ة من كان 
يعم���ل في البلدية ويس���تبعد 
منها الطبيب أو يسقط احملامي 
التشريعية وحامل  اللجنة  من 
الشهادة املتوسطة أحد أعضائها 
أو يكون أحد النواب الذين هم 
العام أحد  طرف بقضايا للمال 

حني كانت ترعاها وحترس���ها 
بواسطة رجال األمن في وزارة 

الداخلية. 
وأضاف ان أحد النواب الذين 
يتكلمون بنفس طائفي وقبلي 
قال ان هناك فئ���ة تريد إقصاء 
البدو وإبعادهم وهناك من يريد 
البدو واحلضر بأس���لوب  فرز 
»الردح« وقد استغرب اجلميع 
من مداخلته ألن موضوع النقاش 
كان بشأن رفع احلصانة عن ثالثة 
نواب بقضايا جنح صحافة وال 
يوجد أي شيء يخص الطائفية 
القبلية أو حتى االنتخابات  أو 
الفرعية مؤكدا أن هذا هو املرض 
االجتماعي الذي يبني أن املشكلة 
ليست بالالئحة الداخلية للمجلس 
وامنا هي بأش���خاص ونفوس 

بعينها.
الالئحة  ان  امل���ال  وأض���اف 
الداخلية للمجل���س لم يفعلها 
رئي���س مجلس األمة جاس���م 
اخلراف���ي وال حتى من س���بقه 
املرة  برئاس���ة املجلس وف���ي 
الواحدة التي جترأ بها اخلرافي 
وأراد تطبيق الالئحة متاش���ى 
معه النواب كل حسب قناعاته 
ولكن احلكومة هي من تصدت 
له وحالت دون تطبيق الالئحة 
في حني ان من املفترض ان تفعل 

عادل الشنان 
أكد النائب صالح املال ان عملية 
»التالس���ن والتنابز باأللقاب« 
أصبحت مزعجة جدا في اآلونة 
األخيرة حتت قبة عبداهلل السالم 
وقال املال خالل ندوة »لغة احلوار 
وأثرها على الدميوقراطية« في 
ديوان املنيس مساء أمس األول 
بالرغم من أننا نرى عبر شاشة 
التلفزيون البرملانات األخرى كيف 
يصل بهم احلوار الى حد الضرب 
ومد األيدي على بعضهم البعض 
حتى اضطر البعض لربط مقاعد 
النواب بالسالسل احلديدية من 
كثرة استخدامها بضرب بعضهم 
البعض بها اال  اننا بالكويت ال 
نعاني من مثل هذه السلوكيات 
وال من مشاكل شخصية بني نائب 
وآخر بل تكمن املشكلة لدينا في 
املرض االجتماعي حيث جند ان 
معظم أطراف النزاع في مجلس 
األمة هم م���ن يتبنون القضايا 
التي نلمس بها النفس القبلي أو 
طبقة اجتماعية محددة والسبب 
ف���ي ذلك احلكومة وتقس���يمها 
اخلاطئ للدوائر حيث أصبحت 
هن���اك مناطق للب���دو وأخرى 
للحضر وأيضا غيرها للحضر 
الشيعة وأيضا خطأ احلكومة في 
االنتخابات الفرعية في السابق 

خالل ندوة »لغة الحوار وأثرها على الديموقراطية« في ديوان المنيس مساء أمس األول

أحمد املليفيصالح املال

الوعالن يشيد بتعليمات
رئيس وزراء البحرين 

حول تصديق شهادات خريجي الجامعات الخاصة

أشاد النائب مبارك الوعالن 
بالقرار الذي أصدره س���مو 
رئيس مجلس وزراء مملكة 
البحرين الشقيقة خليفة بن 
التعليم  الى مجلس  سلمان 
التربي���ة  العال���ي ووزارة 
والتعلي���م ف���ي البحري���ن 
بالتصديق بشكل استثنائي 
الطلب���ة  عل���ى ش���هادات 
والطالبات خريجي اجلامعات 
اخلاصة، ويشمل ذلك الطالب 
الكويتيني الدارسني في هذه 

اجلامعات.
وقال الوعالن في تصريح 
صحافي ان هذه التعليمات من 

س���مو األمير خليفة بن سلمان تؤكد حرص القيادة السياسية 
ف���ي مملكة البحرين على الطلبة وجودة التعليم العالي هناك، 
مثمنا دور س���موه وحكمته في حل ه���ذه القضية، التي متس 
مستقبل عدد كبير من الطالب الكويتيني، مبينا انه تباحث مع 
وزيرة التربي���ة د.موضي احلمود حول هذا املوضوع في أكثر 
م���ن مرة والتي كان لها دور ايجابي ف���ي تفعيل هذا املوضوع 
مع سفارتنا في البحرين مشكورة والتي أثمرت وتوجت بهذه 

املكرمة السامية من رئيس الوزراء البحريني.
وأكد ان تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء نزع فتيل أزمة كاد 
يتعرض لها العديد من خريجينا بعد عدم تصديق شهاداتهم، 
مش���يرا الى ان حل مشاكل الطالب من أولويات اجندة أعماله، 
فهم الركيزة االساس���ية التي تقوم عليها احلضارات في االمم، 
وهم مس���تقبل الكويت، واحلرص على مصاحلهم حرص على 

مصلحة الكويت.
واضاف الوعالن ان تعليمات سمو األمير خليفة بن سلمان 
وضع���ت حال جذريا ملش���كلة الطلبة الكويتي���ني في جامعات 
البحرين، وأنهت معاناة ابنائنا مع بعض اجلامعات التي راوغت 
في تصديق الشهادات مدعية وجود جتاوزات ال دخل لطلبتنا 
فيها، مؤكدا ان االمر كان بحاجة الى قرار سياسي ينهي االزمة، 
وينصف الطلبة الدارسني في البحرين، بعدما حتملوه من مشقة 

اجلهد والدراسة والسفر.

مبارك الوعالن

الدقباسي يسأل صفر والحمود
عن حفل البلدية في مدرسة البنات

الحويلة: ما يتعرض له فرع الجامعة العربية 
المفتوحة من تدخالت أمر ال يمكن السكوت عنه

الصيفي إلنشاء ناد رياضي في محافظة
مبارك الكبير يستوعب جميع األنشطة

النمالن يقترح إنشاء مراكز
للكشف المبكر عن مرض السرطان

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه: منى الى علمي ان وزارة البلدية 
قامت بحفل تكرمي بإحدى م����دارس البنات مبنطقة 
اجلهراء، لذا يرجى إفادتي باآلتي: ما مدى صحة هذه 
املعلومات؟ وإذا كانت اإلجابة باإليجاب، فمن املسؤول 
عن هذا احلفل؟ وهل كان هناك اي تنسيق بني وزارة 
البلدية ووزارة التربية من اجل هذا احلفل أم ان وزارة 
البلدية قامت باستخدام مدرسة البنات دون الرجوع 
الى الوزارة املعنية بجميع املدارس احلكومية بالبلد؟ 
وهل هناك إذن رسمي من ادارة املدرسة من اجل هذا 
احلفل؟ وهل وافقت منطقة اجلهراء التعليمية على هذا 
احلفل؟ وهل متت مخاطبة إدارة املنطقة من األساس 
بهذا اخلصوص، يرجى إفادتي باملراسالت الرسمية إن 
وجدت؟ وأال توجد بدائل غير هذه املدرسة اخلاصة 

بالبنات من اجل إقامة حفالت التكرمي؟
كما وجه الدقباسي سؤاال لوزيرة التربية د.موضي 
احلمود جاء فيه: منى الى علمي ان وزارة البلدية قد 
قامت بحفل تكرمي بإحدى م����دارس البنات مبنطقة 
اجلهراء، لذا يرجى إفادتي باآلتي: ما مدى صحة هذه 
املعلومات؟ وهل لديكم علم بهذه الواقعة؟ اذا كانت 
لديك����م معلومات يرجى إفادتي عم����ا مت اتخاذه من 
اجراءات من قبل وزارة التربية مبا انها املس����ؤولة 
عن املدارس العامة واخلاصة بالبالد؟ هل كان هناك 
اي تنس����يق بني وزارة البلدي����ة ووزارة التربية من 
اجل هذا احلفل أم ان وزارة البلدية قامت باستخدام 
مدرسة البنات دون الرجوع الى الوزارة املعنية وهي 
وزارة التربية؟ يرجى إفادتي باملراسالت الرسمية بني 

الوزارتني بهذا اخلصوص إن وجدت؟

أكد مراقب مجلس االمة النائب د.محمد احلويلة 
ان ما يتعرض له فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت من تدخالت اكادميية وادارية غير منصفة 
من قبل املدير االقليمي الفرع اجلامعة املفتوحة 
وبعض مساعديه امر ال ميكن السكوت عنه فمتى ما 
وصلت احملسوبيات واالخالل باملعايير االكادميية 
احلرم اجلامعي فإننا بالتأكيد لن نتوقع ان تكون 
مخرجات اجلامعة م���ن اخلريجني الذين يعول 
عليهم املجتمع في خطت���ه التنموية في جميع 

املجاالت.
وذكر احلويل���ة أننا كنا اول املرحبني لوجود 
فرع للجامعة العربي���ة املفتوحة بالكويت نظرا 
المياننا بالفكرة الرائدة لذلك املشروع التعليمي 
املتميز والذي يشرف عليه بكل امانة ودعم كامل 

صاحب السمو امللكي االمير طالل بن عبدالعزيز 
آل سعود لذا فإننا نتوجه برسالة مناشدة لسموه 
الك���رمي التدخل لوضع حد ملث���ل تلك التدخالت 
للمدير االقليمي الفرع اجلامعة العربية املفتوحة 
وخاصة تدخالته بفرع اجلامعة بالكويت والتي نتج 
عنها تطفيش الكفاءات االكادميية خاصة العنصر 

الكويتي الذي حتتضن ارضه فرع اجلامعة.
واشاد احلويلة مبدير فرع اجلامعة املفتوحة 
بالكويت د.اسماعيل تقي والذي يعتبر من الكفاءات 
التي يجب ان نحرص عليها ونشجعها ال ان نضع 

العراقيل في وجهها.
من جانب آخر قدم احلويلة اقتراحا برغبة النشاء 
مكتبة مركزية في جميع احملافظات مزودة بقواعد 

البحث واحلاسوب وتكنولوجيا التعليم.

قدم النائب الصيفي مبارك الصيفي اقتراحني برغبة 
جاء في األول انشاء مسجد لكل محافظة من محافظات 
الدولة مبس����احة ال تقل عن عشرة آالف متر ويطلق 
على تس����ميته مسجد احملافظة الكبير يحقق الغاية 
من اجتماع معظم املواطنني لكل محافظة يتبعونها 
واقامتهم للشعائر الدينية دون احساس بضيق في 

املساحة وما ينتج عنها من ازدحام للمصلني.
لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة »النشاء مسجد 
لكل محافظة من محافظات الدولة مبساحة ال تقل عن 
عش����رة آالف متر ويطلق عليه اسم مسجد احملافظة 

الكبير«.
وجاء في اقتراحه الثاني: ملا كانت محافظة مبارك 
الكبي����ر يقطنها عدد كبير من الس����كان ومع ذلك ال 

يوجد بها ناد رياضي للشباب الكويتي وهم الدروع 
احلصينة للوطن لكي يخرجوا فيه طاقاتهم ولالستثمار 
الس����ليم الوقات فراغهم يضطر بعضهم الى الذهاب 
الى مناطق اخرى بعي����دة فضال عن حتميلهم اعباء 
االنتقال واهدار الوقت، وكان التقدم العمراني في هذه 
املنطقة على اش����ده فقد بات من الضروري ملواجهة 
الطموحات الرياضية لهؤالء الشباب الناهض انشاء 
ناد رياضي على مستوى املنطقة ليستوعب نشاط 

الشباب دون عناء.
لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة »النشاء ناد رياضي 
مبحافظة مبارك الكبير يستوعب جميع اوجه النشاط 
الرياضي مجهز بجميع االجهزة واملالعب الرياضية 

ويكون االنتماء اليه مكفوال للشباب الكويتي«.

قدم النائب سالم  النمالن اقتراحا برغبة جاء 
في����ه: ان من أهم األولويات لدى املواطن توفير 
الرعاية الصحية له وألس����رته، فاملواطن اليوم 
يتحسر على ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي 
من تدهور في دولة غنية قليلة السكان كالكويت، 
فما أهمية اجلوانب املادية األخرى لإلنسان اذا لم 
يكن ميلك الصحة، باإلضافة الى ذلك فاالهتمام 
بصحة املواطن هو ما ميي����ز الدول املتحضرة 
ع����ن غيرها، فالدول املتخلف����ة هي التي ال يجد 
مواطنوها العالج اجليد واملستشفيات املتطورة 
والعكس صحيح، ويعتبر مرض السرطان من 
أخطر األمراض التي تواجه اإلنسان وهذا املرض 
أصبح منتشرا بكثرة في الكويت وارتفاع عدد 

املصابني بهذا املرض في اآلونة األخيرة بات يثير 
القلق وأصبح يستدعي تضافر جهود اجلميع 
للحد من انتشاره بهذا الشكل اخلطير، ويعتبر 
الكش����ف املبكر من أهم العوامل التي تضاعف 
من فرص املعافاة من بع����ض أنواعه، فالعالج 
باملراحل األول����ى يقلل من معاناة املريض ومن 
التحديات النفسية واالجتماعية التي يواجهها 
ويتطل����ب مدة عالجية أق����ل وال يتطلب البقاء 
باملستش����فى ملدد طويلة ويقلل كذلك من كلفة 

العالج على الدولة.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة إلنشاء مراكز 
متكاملة للكش���ف املبكر عن مرض السرطان في 

املجمعات الطبية املنتشرة في مناطق الكويت.

علي الدقباسي د.محمد احلويلة

الصيفي مبارك الصيفي سالم  النمالن

فيصل القناعي يتوسط احملررين البرملانيني في اجتماع جمعية الصحافيني

تشكيل لجنة المحررين البرلمانيين بجمعية الصحافيين
أعلنت جمعية الصحافيني الكويتية 
رس����ميا عن تش����كيل جلنة احملررين 
املكلفة مبتابعة أوض����اع الصحافيني 
البرملاني����ني واإلعالميني املتخصصني 
في تغطية جلسات وجلان مجلس األمة 
بعد االجتماع الذي عقد مبقر اجلمعية 
يوم االثنني املاضي بحضور أمني السر 
العام جلمعية الصحافيني فيصل القناعي 
وممثل����ي الصحف اليومية ورؤس����اء 
األقسام البرملانية ومحررين برملانيني.  
وجاء التشكيل الذي أعلن عنه أمني سر 
اجلمعية فيص����ل القناعي عن اختيار 
الصحافي حسني عبدالرحمن مستشارا 
للجنة وعضو مجلس االدارة دهيران 
أبا اخليل رئيسا للجنة وعضوية كل 
من خالد الهاجري من السياسة ومحمد 
السلمان من الوطن وعبداحملسن جمعة 
من اجلريدة وناصر احلسيني من عالم 

اليوم وإسراء جوهر من النهار وعمر 
الرشيدي من الصباح وبلقيس حبيب 

من جريدة الدار. 
وأكد القناعي دعم اجلمعية الكامل 
لهذه اللجنة مش����يرا إلى ضرورة مد 
جسور التعاون مع اجلهات الرسمية وفي 
مقدمتها األمانة العامة ملجلس األمة وإدارة 
اإلعالم من أجل تذليل جميع الصعوبات 
التي تواجه احملررين البرملانيني أثناء 

تأدية واجبهم الصحافي. 
وثمن القناع����ي الدور الكبير الذي 
يقوم به رئيس مجلس األمة جاس����م 
اخلرافي في دعم الصحافة بشكل عام 
البرملانيني واحملررين  والصحافي����ني 
بش����كل خاص موضحا ان هناك عدة 
زيارات ستقوم بها اللجنة في مقدمتها 
زيارة للرئيس اخلرافي لعرض برنامج 
اللجنة عليه واحلصول على  وخطط 

دعمه ومس����اندته خصوصا وأن هذه 
اللجنة مشكلة خلدمة الصحافيني. 

وبنّي أمني سر جمعية الصحافيني 
فيص����ل القناعي ان تش����كيل اللجنة 
البرملانية لم يأت أبدا بقصد الصدام أو 
التحدي ألي جهة وإمنا من أجل التعاون 
والعمل اجلاد حتت مظلة شرعية ورسمية 
وهي جمعية الصحافيني الكويتية وذلك 
حسب االمكانيات املادية املتاحة مشيرا 
إلى أن هناك العديد من األفكار املطروحة 
من ضمنها اقامة ال����دورات التدريبية 
على كيفية تغطية اجللسات واللجان 
باإلضافة للدورات اخلارجية لكس����ب 
اخلبرة وصقل املهارات الصحافية وإطالع 
احملررين على التجارب الدميوقراطية 

لدول عربية وأجنبية. 
وأش����ار القناع����ي إل����ى ان اللجنة 
البرملانية مفتوحة جلميع اإلعالميني 

واحملرري����ن وليس هن����اك أي حتفظ 
جتاه أي طرف بل هي خلدمة اجلميع 
في حدود النظام األساس����ي واللوائح 
الداخلية للجمعية وسنسعى الى تذليل 
كل املش����كالت والعوائق التي تواجه 
اإلدارات  الصحافي����ني بالتعاون م����ع 
املسؤولة مبجلس األمة حيث ان اللجنة 
هي اجلهة الرسمية والشرعية التي متثل 
الصحافيني البرملانيني ونتمنى من إدارة 
اإلعالم واألمانة العامة باملجلس التعاون 

مع اللجنة وتسهيل مهمتها. 
ومتنى القناعي ان يكون الصحافيون 
يدا واحدة وقلبا واحدا في املرحلة املقبلة 
خصوصا وان اللجنة للجميع والبد من 
دعمها حلماية الصحافي البرملاني كما أن 
قلوبنا مفتوحة وأيادينا ممدودة لكل من 
يسعى للعمل اجلاد خلدمة الصحافيني 

بعيدا عن أي مصالح شخصية.


