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استغرب النائب سالم النمالن 
رد د.ميمون���ة الصباح على ما 
قاله في تصريح���ه الصحافي 
يوم االثنني املاضي، معتبرا ان 
تعليقها أوض���ح ان ما يحدث 
ف���ي ثانوية عواطف العذبي لم 
يكن ملرة واحدة، بل كان بشكل 
متكرر، معترفة بأن ما حدث هو 
ان رجال دخل على مجموعة من 
النساء سواء طالبات أو أمهات أو 

معلمات، وهنا تكمن املشكلة.
وقال النم���الن في تصريح 
صحافي ان هذا االمر يدل على 
ادارة املدرسة كان  ان تس���يب 
منذ افتتاحها، لهذا أتساءل أين 
دور املنطقة التعليمية على ما 
قالته د.ميمونة، وهل هي راضية 
بوجود هذه الش���خصية سواء 
شيخ أو غيره من الشخصيات 
العامة وحت���ى لو كان نائبا أو 
عضوا في الس���لطة التنفيذية، 
فالقانون يطب���ق على اجلميع 
بعيدا عن االهواء والتصرفات 
الفردية وسأوجه اسئل ة برملانية 
التربية د.موضي  الى وزي���رة 
احلمود مس���تندا الى ما قالته 
الفاضل���ة ميمونة  الدكت���ورة 

الصباح.
وش���دد النمالن على اهمية 
االخذ باالعتبار القوانني والنظم 
واللوائح الت���ي يجب تطبيقها 
في مثل هذه االحتفاالت، ناهيك 
ع���ن ان بعض اولي���اء االمور 
غير راضني ع���ن هذا االحتفال 
وبهذه الطريق���ة، ونحن نصر 
على ان ذل���ك ليس من عاداتنا 
وتقاليدنا االسالمية التي جبل 
عليها املجتمع الكويتي احملافظ، 
مبينا ان هناك شكوى من اولياء 

االم���ور لتكون ق���دوة لبناتنا 
الطالبات في تعليمهن االعتذار 
عن اخلطأ وبشكل عملي، مضيفا 
ان بناتنا أمانة في اعناق وزارة 
التربية ولن نقبل ان يكن عرضة 
للدخول عليهن اثناء استمتاعهن 
بتكرميهن وتفوقهن وهن في سن 
النمالن: لقد  املراهقة. وأوضح 
كانت القوانني واضحة بالفصل 
بني اجلنسني في اجلامعة، أليس 
من االولى احترام هذه القوانني 
وتطبيقه���ا على بنات الثانوية 
وقال النمالن: ما زلنا نشيد مبا 
تكتبه د.ميمون���ة الصباح في 
س���ردها التاريخي حول نشأة 
الكويت، اال أننا لن نسكت عن 
العملية  انتقاد لنصحح به  أي 

التربوية، وكذلك التعليمية.

االمور الى مديرة املدرسة ولكن 
لم تؤخذ بع���ني االعتبار. وقال 
العازمي: على مديرة املدرس���ة 
ان تعت���ذر للطالب���ات وأولياء 

د.أسيل العوضي

سعد اخلنفورعسكر العنزيالصيفي مبارك الصيفي 

سالم النمالن

اقترح تجهيز مستوصفات محافظتي األحمدي ومبارك الكبير بالخدمات الطبية

النمالن: يجب تطبيق النظم واللوائح 
على االحتفاالت في مدارس البنات

الخنفور: تحديد أسعار السلع االستهالكية بواسطة وزارة التجارة
قدم النائب سعد اخلنفور اقتراحا برغبة جاء فيه: لوحظ 
في الس��نوات األخيرة زيادة موجة ارتفاع أسعار السلع 
االستهالكية سواء الغذائية او مواد البناء بشكل مستمر 
ومببرر او من دون مبرر وكأن التجار استمرأوا الوضع 
وأخذوا في رفع األس��عار حتى وصلت ملستوى جنوني، 
بينما لم نر هناك اي حترك جاد من قبل احلكومة ممثلة 
في وزارة التجارة وادارة حماية املستهلك التي اصبحت 
جه��ة حتمي التجار وهي نائمة في العس��ل جتاه حماية 
املواطن الذي اصبح حاله يرثى خصوصا اصحاب الدخول 
احملدودة او املتوسطة، وفي ظل الصمت احلكومي املريب 
جتاه هذه املمارس��ات اصبح على ممثلي الشعب التدخل 

إلنقاذ املوقف، لذا أتقدم باالقتراح: ان تقوم وزارة التجارة 
والصناعة بتحديد أسعار السلع االستهالكية والغذائية ومواد 
البناء واملواد األساسية التي حتتاجها األسرة ومعرفة حجم 
الزيادة التي طرأت على تلك السلع خالل العشر سنوات 
املاضية. وحتديد مستوى التضخم السنوي لألسعار وما 
املبررات التي جعلت التاجر يقوم برفع األسعار. وإنشاء 
جه��ة تتبع وزارة التجارة والصناع��ة في اختصاصاتها 
وتعطي احلق في عمل الضبطيات القضائية تقوم بإحالة 
اي متجاوز على األس��عار الى اجلهات القضائية على ان 

تعطى جميع الصالحيات في ذلك الشأن.
وتشكيل جلنة وزارية ملناقشة ظاهرة ارتفاع األسعار 

على ان تقدم توصياتها ملجلس الوزراء في فترة ال تزيد 
على شهرين وان تقدم تقريرا بهذا اخلصوص الى مجلس 
األم��ة. وتكليف احتاد اجلمعيات التعاونية مبنع اي جهة 
تقوم بزيادة اس��عارها دون مب��رر واقعي وصحيح من 
ادخال اصنافها الى اجلمعي��ات التعاونية وايجاد البديل 
عنه��ا بحيث يت��م توفير اصنافها لدى ش��ركات اخرى 
خارجية او داخلية اذا كانت من الس��لع الضرورية التي 
حتتاجها األسرة. وزيادة التوسع في املواد التي تصرف 
عبر البطاقة التموينية. واصدار بطاقة متوينية لفئة غير 
محددي اجلنسية. والتأكد من تطبيق قانون منع االحتكار 

الذي أقره مجلس األمة.

وجه النائب عادل الصرعاوي 
س���ؤاال لوزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
جاء فيه: بناء على تكليف وزارة 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
ديوان اخلدم���ة املدنية بتطوير 
وميكنة أنظمة وخدمات الوزارة 
في مجاالتها املختلفة خالل مدة ال 
تتجاوز أربعة شهور، قام الديوان 
بإبرام عدة عقود لتنفيذ املشروع 
خالل السنوات املالية 2008/2007، 
2009/2008 بلغت جملتها 2.423 
مليون دين���ار. وبالرغم ان مدة 
املشروع بناء على تكليف الوزارة 

هي اربعة اش���هر، اال ان تعثر تنفيذ املشروع قد 
حال دون استكمال التنفيذ اال بعد مرور نحو ثالث 
سنوات ونصف الس���نة من تاريخ التكليف، كما 
شاب التنفيذ العديد من أوجه القصور واملخالفات 
والتجاوزات وما صاحبها من مضاعفة االعتمادات 
املدرجة للمشروع وحتمل املال العام أعباء كبيرة، 
فضال عن تعثر آلية التسلم والقبول للمشروع من 
قبل الوزارة لعدم حتقيقه ملتطلبات العمل بها، حيث 
تناقلت الصحف الكويتية ما أصاب إدارات العمل 
بالوزارة من ش���لل كلي مع تدش���ني نظام امليكنة 

اجلديد في 2010/4/5.
لذا يرجى افادتي وتزويدي باآلتي: هل تضمنت 
اختصاصات ديوان اخلدمة املدنية طبقا للقوانني 
واملراسيم واللوائح املنظمة لنشاطه القيام بتنفيذ 
هذا املشروع؟ وهل لدى الديوان سابقة اعمال في 

تطوير وميكنة انظمة وخدمات وزارات اخرى؟
وم���ا الضوابط التي اس���تند اليها الديوان في 

تنفيذ املشروع؟
وهل مت ابرام تعاقد بني الوزارة والديوان تكفل 
به الوزارة ضمان تطوير وميكنة انظمتها وخدماتها 
مبا يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها من خالل 
حتدي���د املواصفات الفنية للمش���روع التي تلبي 
احتياجاتها للتطوير ويحدد البرنامج الزمني للتنفيذ 
والتكلف���ة الكلية املقررة؟ فإذا كانت االجابة بنعم 
يرجى موافاتنا بنسخة من هذا التعاقد، واذا كانت 
االجابة بال فهل قامت الوزارة بإبالغ الديوان بتلك 
املواصفات الفنية املطلوبة التي تكفل حتقيق اهداف 
التطوير؟ وب���أي ضوابط وقواعد اخرى مطلوبة 
مراعاتها بصدد تنفيذ عمليات التطوير وامليكنة. 
فإذا كانت االجابة بنع���م يرجى موافاتنا بصورة 

من كتاب الوزارة في هذا الصدد. 
وهل قامت الوزارة باالش���تراك 
املدنية في  مع ديوان اخلدم���ة 
إعداد املواصفات الفنية الكاملة 
للمشروع التي تلبي احتياجاتها 
للتطوي���ر قب���ل مخاطبة جلنة 
املناقصات املركزية الستجالب 
عروض الشركات املتخصصة؟ 
وهل قامت الوزارة باالش���تراك 
الترسية  الديوان في اعمال  مع 

وإبرام العقود؟
فإذا كانت االجابة بنعم يرجى 
موافاتنا مبا يفيد ذلك واذا كانت 
االجابة بال فه���ل قامت الوزارة 
مبراجعة وفحص االنظم���ة والبرمجيات واملواد 
واالجهزة واالعم���ال واخلدمات التي تعاقد عليها 
الديوان للوقوف على م���دى حتقيقها ملتطلباتها 
واحتياجاتها للتطوي���ر؟ فإذا كانت االجابة بنعم 
يرج���ى توضيح ما يفيد ذل���ك وموافاتنا بنتائج 
الفحص واملراجعة ومبررات القبول او عدم القبول 

من قبل الوزارة.
وما أس���باب تعثر تنفيذ املش���روع من وجهة 
نظ���ر ديوان اخلدمة املدنية مما س���اهم في تأخر 
التنفيذ مبا يتجاوز عشرة اضعاف املدة املستهدفة 
للتنفيذ وهي أربعة شهور؟ وما أسباب طلب الوزارة 
املشورة الفنية والدعم الفني من اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات؟ وما أس���باب تعثر تنفيذ 
املش���روع من وجهة نظر اجله���از كما يتضح من 
مكاتباته ومن محاضر االجتماعات التي متت بني 
ممثلي الوزارة واجلهاز والديوان؟ وما االختالف 
في وجهة نظر كل من الديوان واجلهاز حول اسباب 
تعثر التنفيذ واالجراءات الالزم اتخاذها لتصويب 
مس���ار التنفيذ؟ وما االجراءات والتوصيات التي 
أسفرت عنها االجتماعات املشتركة بني ممثلي الوزارة 
والديوان واجلهاز لتصويب مسار التنفيذ ومواجهة 
تعث���ر التنفيذ؟ وهل التزم الدي���وان بتنفيذ هذه 
االجراءات والتوصي���ات؟ يرجى موافاتنا بجميع 
التقارير واملراسالت ومحاضر االجتماعات اخلاصة 
باجلهاز املركزي لتكنولوجي���ا املعلومات والتي 
تضمنت وجهة نظره حول اسباب التعثر واالجراءات 
الواجب اتخاذها ملواجهتها. وما أسباب أوجه القصور 
والتجاوزات واملخالفات العديدة التي شابت طرح 
وترسية وإبرام وتنفيذ معظم العقود التي أبرمها 

ديوان اخلدمة املدنية لتنفيذ املشروع؟

الصيفي وعسكر يطالبان بسرعة إقرار الكوادر
وزيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع األسعار

أسيل: هل تم خصم مبالغ من الموظفين في الوزارات بحجة عدم االستحقاق؟
وجهت النائبة د.أسيل العوضي سؤاال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح جاء فيه: كثرت شكاوى الفنيني 
العاملني في وزارات الدول���ة من خصم مبلغ 
من رواتبهم بحجة تسلم مبالغ دون وجه حق 
احتسبت مديونية عليهم ما ولد ضغوطا مالية 
عليهم، خاصة ان هذه املبالغ صرفت لهم ملدة تزيد 
على سنة ميالدية، وهذه املبالغ خاصة بزيادة 
اخلمسني دينارا اخلاصة بقرار مجلس الوزراء. 
يرجى افادت���ي باآلتي: هل مت خصم أي مبالغ 
م���ن املوظفني الفنيني في وزارات الدولة حتت 
دعوى عدم استحقاقهم للمبالغ املصروفة لهم؟ 
اذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي بقرارات 
الصرف والقطع وأسباب الصرف والقطع وعدد 

احلاالت التي مت الصرف والقطع عنها واملبالغ 
املس���تحقة على كل موظ���ف، والوزارات التي 
يعملون بها وقيمة مديونية كل موظف وقيمة 
املبلغ الذي تسلمه. هل حدثت مثل هذه احلاالت 
خالل السنوات العشر السابقة؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى افادتي بهذه احلاالت وعددها وقيمة 
املبالغ احملصلة؟ وهل مت التنسيق مع املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية خلصم أي مبالغ 
مت استقطاعها من الفنيني بناء على ما مت صرفه 
له���م ومن ثم قطعه عنه���م؟ اذا كانت االجابة 
بنعم فهل مت اس���ترداد هذه املبالغ وحتويلها 
الى ارصدة الفني���ني ام ال؟ واذا كانت االجابة 
بال يرجى افادتي مبسببات عدم التنسيق مع 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويرجى 

افادتي وتزويدي بكل الفئات التي تستحق زيادة 
اخلمسني دينارا حس���ب قرار مجلس الوزراء 
وافادتي ان كانت هذه الفئات تتسلم أي كادر 
أو ب���دل أو أي عالوة أخرى. كما قدمت النائبة 
د.أسيل العوضي اقتراحا برغبة جاء فيه: الثقافة 
هي عماد املجتمع والتنمية البشرية، وتنص 
املادة 14 من الدس���تور على انه »ترعى الدولة 
العلوم واالدب والفنون وتشجيع البحث العلمي« 
وملا كانت املكتبات العامة املوجودة في مختلف 
املناطق من اهم روافد املعرفة للمواطنني فإنها 
اليوم كواجهة ثقافية مهملة وحتتاج الى صيانة 
وترميم. لذا اقترح صيانة وترميم واعادة تأهيل 
جميع املكتب���ات العامة املوجودة في مختلف 

مناطق الكويت.

دعا النائ���ب الصيفي مبارك 
الصيف���ي احلكومة الى املبادرة 
بإقرار الكوادر الوظيفية املعروضة 
على مجلس اخلدمة املدنية، مؤكدا 
ان مجلس األمة سيقرها بقوانني 
في حال رفضت. وقال الصيفي 
في تصريح للصحافيني ان زيادة 
روات���ب املوظفني ف���ي مختلف 
قطاع���ات الدولة بات���ت مطلبا 
ضروريا وال مف���ر منه في ظل 
الغالء املعيشي وزيادة  ظاهرة 

األسعار بشكل خطير.
ورأى الصيف���ي ان احلكومة 
أق���رت بوجود ظاه���رة ارتفاع 
األسعار بعد موافقتها على مناقشة 
الظاهرة في جلسة خاصة وحديث 
وزي���ر التجارة عن هذه الزيادة 
الغريبة في مجلس األمة، األمر 
الذي يستدعي إقرار كل الكوادر 
الوظيفية املعروضة على مجلس 
اخلدمة املدنية ملساعدة املوظفني 

الكويتيني على العيش الكرمي.
الواقع  ان  وأك���د الصيف���ي 
املعيشي يؤكد صعوبة األوضاع 
التي يعيشها الكثير من املوظفني 
املرتبات  الذين أصبحوا أسرى 

بف���ارغ الصبر لتعديل وضعهم 
املالي الذي س���ينعكس بش���كل 
إيجابي على أدائهم الوظيفي في 
مختلف اجله���ات التي يعملون 
بها، مشيرا الى ان الكوادر حق 
مش���روع للمس���تحقني ويجب 
إقرارها بشكل عادل بني اجلميع 

كل حسب طبيعة عمله.
وأكد عسكر ان حرص الشيخ 
د.محمد الصباح على العودة الى 
البالد بعد رحلة عمل حكومية 
إلقرار الكوادر أمر يش���كر عليه 
وتصريحه بهذا الش���أن زاد من 
معنويات املوظفني الذين ينتظرون 
إقرار الكوادر بفارغ الصبر، الفتا 
ال���ى ان اجلميع يأمل اخلير في 
الش���يخ د.محمد الصباح الذي 
ندرك انه حريص كل احلرص على 
إعطائه أبناءه وإخوانه املوظفني 

حقوقهم الوظيفية املشروعة.
ومتنى عسكر في هذا السياق 
من وكي���ل وزارة الصحة األخ 
د.إبراهيم العبدالهادي إرسال كادر 
فنيي املختبرات بشكل عاجل الى 
مجلس اخلدمة املدنية ملناقشته 

مع بقية الكوادر.

الضعيفة التي ال ميكن ان تلبي 
احتياجاتهم املعيش���ية في ظل 
السلع  الغالء وارتفاع أس���عار 

االستهالكية مبختلف أشكالها.
وأش���ار ال���ى ان اي محاولة 
حكومية لتمييع قضية الكوادر 
وجتاهلها سيترتب عليه حتركا 
الكوادر  نيابيا س���ريعا لتقدمي 
املعروضة عبر قوانني سنعمل 
جاهدي���ن إلقرارها في أس���رع 
وقت ممكن. وق���ال الصيفي ان 
أمام احلكومة اآلن فرصة جيدة 

إلبداء نوايا التعاون والعمل من 
اجل مصلحة املواطنني عبر إقرار 
هذه الكوادر وإنهاء هذه املطالبات 

العالقة منذ فترة طويلة.
ومتن���ى الصيف���ي ان تزف 
احلكوم���ة اليوم بش���رى إقرار 
الكوادر حت���ى يفرح املوظفون 

وينعموا بخير بالدهم.
من جانبه، طالب النائب عسكر 
العنزي أعضاء مجلس اخلدمة 
املدنية وعلى رأسهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح بإقرار 
الكوادر التي ستتم دراستها خالل 

اجتماع املجلس اليوم.
وقال عس���كر ف���ي تصريح 
صحافي ان قضية الكوادر شغلت 
الكويتي منذ سنوات  الش���ارع 
طويلة ويجب حسمها إلغالق هذا 
امللف نهائيا في ظل الوفرة املالية 
التي تتمتع بها الدولة وهلل  احلمد 

بسبب ارتفاع اسعار النفط.
وأوض���ح عس���كر ان آالف 
املوظفني ينتظرون إقرار الكوادر 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صرورية  لبع�ض حمطات التحويل الثانوية مما �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتحمطة التحويلالتاريخاليوم

2010/4/24ال�صبت
الأندل�س 29 )ق5( - الفنطا�س 20 )ق2( 

حويل 124  )ق5( - خيطان 12  )ق 19(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/25الأحد
الأندل�س 61 )ق7( - حويل 146  )ق3(

خيطان 29  )ق 42(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/26الثنني
الأندل�س 72 )ق13( - حويل 40 )ق2( 

�صلوى 33  )ق6( - خيطان 30  )ق 4(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/27الثالثاء
الأندل�س 22 )ق8( - ال�صاملية 71  )ق5(

خيطان 93  )ق 2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/28الربعاء
الأندل�س 23 )ق8( - قرطبة 39 )ق5( 

الرميثية 7  )ق6( - خيطان 57  )ق 24(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/29اخلمي�س
الأندل�س 33 )ق10(

بيان اجلنوبي 6 )ق12( - العمرية 10  )ق2(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

عادل الصرعاوي

الصرعاوي يسأل الروضان عن اختصاصات 
ديوان الخدمة وعالقته بنظام الميكنة

استفسر عن ضوابط تنفيذ المشروع

العدوة للسماح لإلطفائيين بتلقي العالج 
في المستشفى العسكري

قدم النائب خالد الع���دوة اقتراحا برغبة أكد 
فيه ان رجال اإلطفاء من ضباط وأفراد نواة مهمة 
وعنصر فاعل في بناء املجتمع الكويتي مبا يقومون 
به من دور بطولي وجهد باس���ل حلماية الوطن 
واملواطنني من خطر النيران وغيرها من الكوارث 
وملا قدر املشرع هذا اجلهد وأصدر قانونا يساوي 
رجال اإلطفاء بإخوانهم وزمالئهم الذين ال يقلون 
عنهم أهمية وهم منظومة واحدة متكاملة من رجال 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني فإنه يتوجب 
على اجلهات الرسمية ان تطبق هذا القانون مبا 
يترتب عليه من آثار وتبعات ومميزات يستحقها 

رجال اإلطفاء قاطبة ومن ذلك ما يكفل لهم احلياة 
الكرمية ومنها اخلدمات الصحية وسبيل العالج 
فإنه يجب الس���ماح لهم أسوة بزمالئهم بالعالج 
في املستشفى العس���كري التابع لوزارة الدفاع 
والذي يتولى عالج وتطبيب القوات املسلحة من 
اجليش وكذلك رجال الش���رطة ورجال احلرس 
الوطني. وينص االقتراح: »يس���مح لإلطفائيني 
على اختالف رتبهم ودرجاتهم بتلقي العالج في 
املستشفى العسكري لهم وألفراد عائالتهم أسوة 
بزمالئهم من رجال اجليش والش���رطة واحلرس 

الوطني«.

هايف يطالب الحمود بالتحقيق 
في رحلة مختلطة إلحدى المدارس

الحويلة الستحداث 
جائزة التميز لرجال الشرطة

قدم النائب د.محمد احلويلة 3 اقتراحات برغبة ج�اء فيه�ا 
ال يغفل عليكم ما يقوم به رجال األمن من مجهود جبار وأعمال 
مميزة وبطولية في دعم االستقرار في هذا البلد ونظرًا لزيادة 
املناطق السكنية وزيادة عدد السكان وظهور كثير من اجلرائم 
املستوردة واحلديثة واخلطرة وملساعدتهم في تأدية عملهم على 
أكمل وجه لذا نطلب: »تزويد جميع القطاعات االمنية )قطاع 
االمن العام � الدوريات الشاملة املباح ..الخ( بآليات واجهزة 

حديثة لكي متكنها من القيام بواجبها على اكمل وجه«.
وطل���ب في االقتراح الثاني: »اس���تحداث جائزة تس���مى 
جائزة التميز لرجال الشرطة تعطى لرجل األمن املتميز في 

عمله«.
وطلب في االقتراح الثالث: »زيادة الراتب االساسي لرجال 

الشرطة حيث لم يطرأ اي تغيير على راتبهم االساسي«.

طال���ب النائب محمد هايف 
وزيرة التربية د.موضي احلمود 
بفتح حتقيق عاجل عن الرحلة 
املدارس  التي نظمتها إح���دى 
األميركية لطلبتها من اجلنسني 

الى القاهرة )امس(.
وق���ال هايف ف���ي تصريح 
صحافي ان هذه الرحلة املختلطة 
تنافي القيم اإلسالمية والعادات 
الكويتية األصيلة، معتبرا ان 
ذلك ما هو إال استكمال ملسلسل 
الكويت���ي  الش���عب  تغري���ب 

احملافظ.
وتساءل هايف عما اذا كانت 
هذه الرحلة جاءت باملوافقة من 
وزارة التربية من عدمها، مشيرا 
الى ان هذا األمر ال ميكن السكوت 

عنه.
وحذر هايف م���ن تقاعس 
الوزيرة احلمود عن دورها في 
حماية أبنائها من املد التغريبي 
ال���ذي ب���دأ يطال املؤسس���ات 

التربوي���ة والتعليمية ويهدد 
بانسالخ مجتمعنا عن هويته 

اإلسالمية واحملافظة.
وختم هايف بأن اجلميع يجب 
ان يقف أمام مسؤولياته وعلى 
الوزراء  رأسهم رئيس مجلس 
الذي نعتقد انه لن يرضى مبثل 

هذه األمور.

محمد هايف

للبيع مطعم ومقهى
راقي يف ال�ساملية

مطل على البحر

مكون من ثالثة اأدوار

البيع مع الرخ�سة

واال�سم التجاري

لال�ستف�سار/ت: 56500515

للجادين فقط


