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قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة طالب فيه: 6
باتخاذ االجراءات الالزمة لربط شارع املتنبي الفاصل بني 
القطعة رقم 3 والقطعة رقم 4 مبنطقة س���لوى بشارع 
التعاون مع تزويده بالعالمات واالشارات املرورية الالزمة، 
وقي���ام اجلهات املختصة بفتح الط���رق ذات الصلة مبا 
يسمح باملرور فيها وذلك حتى امتام اجراءات ربط شارع 

املتنبي بشارع التعاون.

قدم النائب عدنان املطوع اقتراحا برغبة جاء فيه: تخفيفا للعبء 
وخدمة لقاطني الصليبخات والدوحة وغرناطة واملناطق التابعة لها 
في اوقات اخلفارات، فاننا نطالب بتش����ييد وبناء مركز طبي جديد 
ومتكامل في مساحة من األرض الواقعة بني الصليبخات وغرناطة 
يقدم خدمات طبية ش����املة كطب العائلة ومركز اس����نان وأمراض 
السكر وجلدية وأنف وأذن وحنجرة ومختبرات ومركز امراض نساء 

ووالدة وأشعة وان تقدم تلك اخلدمات على مدار الساعة.

مخلد لربط شارع المتنبي في سلوى بـ »التعاون« المطوع: بناء مركز طبي جديد في الصليبخات

أبورمية: تصريحات وزير التجارة
عن غالء األسعار  غطاء لحماية بعض التجار

عاشور يطالب صفر بسرعة الموافقة 
على إعادة تنظيم السالمية

ال تس����من وال تغ����ني من جوع، 
واذا بلغ الضعف بوزير التجارة 
انه ال يستطيع تنفي�����ذ القانون 
وايقاف قل����ة قليلة م����ن التجار 
فليتن���حى عن منصبه عّله يأتي 
من هو قادر على تطبيق القانون 

وحماية املستهلكني.
واختتم أبورمية تصريحه قائال 
سيكون لنا رد على الغالء الفاحش 
وجش����ع التجار في قاعة عبداهلل 
السالم بجلسة مجلس االمة اخلاصة 
مبناقشة غالء األسعار ومثلما يريد 
الوزير ان يبحث عن املبررات لعدم 
قدرته على السيطرة على موجة 
الغالء املفتعلة سيكون لنا رد على 
هذه املبررات الواهية والزام الوزير 
مبسؤولياته وكبح جشع بعض 
التجار الذين وصل بهم األمر الى 
املتاجرة باألمن الغذائي للكويت.

عليهم لتصرح ب����أن الكويت أقل 
اسعارا من دول اخلليج، واضاف 
اذا كان وزير التجارة غير قادر على 
كبح جماح وجشع بعض التجار فال 
يبرر ضعفه بتص�����اريح واهية 

النائ����ب د.ضيف اهلل  وصف 
أبورمية تصري����ح وزير التجارة 
أحمد الهارون الذي أفاد بأن »السلع 
احمللية األرخ����ص خليجيا« هو 
غطاء حلماية بعض التجار بأنهم 
لم يكونوا جشعني في رفع أسعار 
التصريح هو  بضائعهم وان هذا 

استخفاف بعقول املواطنني.
وقال أبورمية على من تبيع هذا 
الكالم يا وزير التجارة فاملواطنون 
ليس����وا مبعزل عن باق����ي الدول 
ويعرفون أسعار السلع االستهالكية 
اكثر من القائمني على مسحك الذي 
اجريته أال تعلم يا وزير التجارة 
ان الكويتيني يلجأون الى املناطق 
اخلليجي����ة القريبة م����ن الكويت 
شهريا لشراء مستلزماتهم وسلعهم 
االستهالكية بأقل من نصف السعر 
األن����واع وأنت تخرج  في بعض 

طالب النائب صالح عاشور وزير األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر باملوافقة واالستجابة على الطلب املقدم 
من أهالي منطقة الساملية للمجلس البلدي بخصوص اعادة تنظيم 
املنطقة وذل���ك للوضع غير الطبيعي احلاصل اآلن بتداخل املناطق 
االستثمارية على السكن اخلاص مبا فيها الضغط الكبير على اخلدمات 
العامة باملنطقة وانتش���ار ظاهرة العزاب ومشاكلهم مما يؤثر على 
األسر الكويتية القاطنة باملنطقة. وشدد النائب عاشور على سرعة 
االستجابة لقرار املجلس البلدي بإعادة تنظيم املنطقة وعدم التأخير 

في ذلك حرصا وحفاظا على أهالي منطقة الساملية.

طالب النائب س���عد اخلنف���ور وزير 
األش���غال العامة ووزير الدولة للشؤون 
البلدية د.فاضل صف���ر بضرورة العمل 
إلعادة تأهيل شارع طريق كبد املمتد من 
بداية الدائري السابع وحتى نهايته وكذلك 
اجناز الطريق اآلخ���ر املمتد من اجلهراء 

وحتى منطقة كبد.
وقال اخلنفور ان عشرات االبرياء من 
مرتادي طريق كبد راحوا ضحية االهمال 
الكبير ال���ذي يعانيه هذا الطريق احلافل 
بآالف السيارات يوميا وهو شارع يفتقر 

ألبسط إجراءات األمن والسالمة املفترضة 
في الطرق العادية مشيرا الى ان الشارع 
تالف في كل أجناب���ه وبحاجة الى اعادة 
س���فلتته وتعبيده من جديد وكذلك هو 
بحاجة للتوسعة ناهيك عن عدم وجود 
إن���ارة كافية فيه وعدم وج���ود لوحات 
ارشادية تساعد مرتاديه على معرفة كيفية 

خط سيره.
وحمل اخلنفور وزير االش���غال صفر 
ومجلس الوزراء مسؤولية االرواح التي 
تهدر يوميا في هذا الطريق لدرجة ان اسمه 

الدارج عند الناس اصبح »طريق املوت« 
لكثرة الضحايا التي زهقت ارواحهم في 
هذا الشارع، متسائال: أال توجد جهة في 
الدولة قامت على رصد هذه الظاهرة التي 

تتكرر يوميا في هذا الشارع.
ودعا اخلنفور احلكومة والوزير صفر 
الى ضرورة االسراع في عمل الصيانات 
الالزمة لهذا الش���ارع بأسرع وقت ممكن 
للمحافظة على ارواح اهل الكويت وشبابها 
مؤكدا انه سيتابع الوضع ولن يترك االمر 

يبقى هكذا دون عالج لهذا اخللل.

طالب النائب د.فيصل املس���لم 
الكويت باالستعجال  مدير جامعة 
في اصدار قرار البعثات اخلارجية 
حتى ال تضيع الفرصة على الطلبة 
الذين لديهم قبول في اجلامعات، في 
حني انتقد ضوابط وزارة التعليم 
العالي لالبتعاث عن طريق صندوق 
االوفست.وقال املسلم في تصريح 
للصحافيني امس ان اعالن بعثات 
اجلامعة متأخر منذ شهر نوفمبر 
الفائت دون ان يكون هناك س���بب 
واضح له���ذا التأخير. واضاف ان 
عدم اصدار االعالم سيتس���بب في 
مشكلة للطلبة الذين لديهم قبول 
في اجلامعات للسنة املقبلة.وشدد 
املس���لم على ضرورة االسراع في 
حسم هذه املس���ألة حتى ال نخلق 
مشكلة للطلبة من امر ميكن حسمه 
بكل سهولة.وفي موضوع آخر انتقد 
املسلم قرار وزارة التعليم العالي 
التي وضعت ضوابط لالبتعاث عن 
طريق صندوق االوفس���ت، مؤكدا 
ان الق���رار ظالم كونه اقتصر على 
الراغبني في الدراسة باجلامعات في 
الى  الدول االجنبية.واشار املسلم 
ان صندوق االوفست مخصص من 
وزارة املالية ملساعدة من يرغب في 
الدراسة من الكويتيني للحصول على 
شهادات البكالوريوس والدراسات 
العليا وكان يشمل الدارسني في جميع 
اجلامعات املعتمدة سواء عربية او 
اجنبي���ة اال ان القرار االخير قصر 

االس���تفادة من الصندوق على من 
يدرس بالدول االجنبية. واستغرب 
ب���ني اجلامعات،  التمييز  املس���لم 
وتساءل هل من يرغب في دراسة 
الشريعة االسالمية واللغة العربية 
يذهب الى استراليا مثال؟ مؤكدا ان 
هذا القرار ظالم ونخشى انه يحمل 
نفسا فئويا. وانتقد املسلم حتديد 
ع���دد الطلبة املبتعثني لكل جامعة 
بخمسني مبتعثا فقط، مشيرا الى 
ان هناك جامع���ات عاملية نريد ان 
تض���م آالف الطلبة مادامت قدرتها 
االستيعابية تتيح لها ذلك.واكد ان من 
اخلطأ حتديد املبتعثني لكل جامعة 
بخمسني طالبا فقط بل يجب فتح 
املجال امام الطلبة الختيار اجلامعات 
ذات الكفاءة والسمعة العالية دون 

حتديد عدد للمقبولني بها.

مرزوق الغامن محييا االعالميني ود. محمد احلويلة بعد خروجه من اجتماع اللجنة

د.ضيف اهلل أبورمية

سعد اخلنفور

مبارك اخلرينج

صالح عاشور

د.فيصل املسلم

المسلم يطالب جامعة الكويت باالستعجال 
في إصدار قرار البعثات الخارجية

الجسار: سنطلب عقد جلسة خاصة  لمناقشة أوضاع التعليم
الجهود الحالية غير منظمة وتتطلب سن أولويات عبر إقرار قوانين جديدة

موسى أبوطفرة
اكدت رئيس���ة اللجنة التعليمية البرملانية 
النائبة د.سلوى اجلسار ان عقد جلسة خاصة 
ملناقشة اوضاع التعليم يعد استحقاقا سياسيا 
وتربويا وانه ال ميكن ان ينفذ اي جزء من اجزاء 
برنامج التنمية احلكومي اال من خالل مراجعة 

شاملة للسياسة العامة للتعليم في الكويت.
وقالت د.اجلسار في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان اجلهود احلالية ملعاجلة اوضاع التعليم تعد 
جهودا غير منظمة وتتطلب سن اولويات عبر 
اقرار مشاريع بقوانني لتنظيم تلك االوضاع كاشفة 
ان اللجنة التعليمية شرعت في مناقشة مشروع 
بقانون النشاء هيئة مستقلة لالعتماد االكادميي 
وجودة التدريب والتعليم وتعمل هذه الهيئة على 
قياس مؤسسات التعليم بشقيه العام والعالي 
وكذل���ك احلكومي واخلاص من اجل تأس���يس 

مؤشرات جودة للتعليم بكل محاوره.
واضافت د.اجلس���ار ان اجللس���ة اخلاصة 
واملتوقع عقدها منتصف الشهر املقبل ستناقش 
كذلك قوان���ني ذات ارتباط مهم لتنظيم اوضاع 
التعليم ومن اهمها تعديل الس���ن االلزامية من 
7 س���نوات الى 5 س���نوات والذي من شأنه ان 
يوقف خس���ائر تقدر باملاليني الناجتة عن عدم 
التزام اطفال رياض االطفال بتفويت الدراسة في 

هذه املرحلة الفتة الى ان قانون 
تنظيم التعليم العالي وانشاء 
جامعات حكومية واقرار انشاء 
فروع للجامع���ات والكليات 
العاملية س���يكون محل نقاش 
اضافة ملناقشة قانون التعليم 

اخلاص.
واكدت د.اجلسار ان مناقشة 
اوض���اع التعليم في جلس���ة 
برملانية خاصة ستؤسس لفتح 
مراجعة شاملة الوضاع التعليم 
وحتديد االولويات وس���يدفع 
القرار القوانني التي تنظم جهود 
العمل في هذه الوزارة املرتبطة 

بشكل كبير بتنفيذ سياسة احلكومة اخلاصة 
بالبرنامج التنموي والدفع لتنفيذه.

من جهة اخرى دعت اجلس���ار الى ضرورة 
وجود وقفة حكومية جادة ملواجهة ظاهرة ارتفاع 
االسعار وتش���كيل جلنة فورية من قبل وزارة 
التجارة والصناعة ووزارة الشؤون االجتماعية 
ممثلة باحتاد اجلمعيات التعاونية وكذلك من 
غرفة جتارة وصناع���ة الكويت للوقوف على 
كش���ف اسباب االرتفاع في االسعار واحلد منه 
عبر معاجلته وبشكل سريع كون الضحية هو 

املواطن في ظل جشع اصحاب 
الش���ركات الذي���ن يتالعبون 
باالسعار وال هم لهم اال الربح 
املادي، وقالت ان غياب قوانني 
املراقبة احلكومية وتفعيل ما 
يتعلق بحماية املستهلك يحتم 
ايجاد آلية مراقبة دقيقة وجادة 
من قبل اجلهات املعنية في وقف 
االرتفاع غير املبرر في االسعار 
وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة 
وبشكل عاجل التخاذ اجراءات 
صارمة وقرارات لوقف ارتفاع 
اس���عار الس���لع االستهالكية 

والغذائية في الكوي.
 ولفتت اجلسار الى ان املواطنني باتوا يتجهون 
للدول املجاورة لشراء احتياجاتهم من نفس السلع 
املوجودة في الكويت لكن بأسعار اقل وهو امر 
يعطي مؤشرا بعدم وجود رقابة على االسعار 
موضح���ة ان الدول االخرى س���عت لتخفيض 
االسعار نتيجة لالزمة االقتصادية بعد تراجع 
معدالت القوة الشرائية. واكدت اجلسار ان اللجنة 
البد ان تسعى لضبط االسعار من جهة ومراقبة 
املمارسات االس���تهالكية عبر توعية املواطنني 
بشؤون االس���تهالك وحمايتهم من االرتفاعات 

غير املبررة في السلع من جهة اخرى.
 وشددت على ان دور غرفة التجارة البد ان 
ميتد إللزام التجار بعدم رفع االس����عار وليس 
حماية مصالح التجار فق����ط وترك املواطنني 
عرضة للربح املادي مما جعلها غرفة حائرة في 
مواقفها موضحة بذات الوقت ان احتاد اجلمعيات 
التعاونية يجب ان يقف وبشكل حازم ضد اي 
شركة تسعى للربح املادي على حساب املواطن 
فالبد ان يك����ون لالحتاد ردة فعل جتاه الغالء 
وان يتم محاسبة اي جمعية تعاونية ال تلتزم 

باالسعار.
 واضافت انها تق����ف مع اي مطالبة لزيادة 
سريعة وفورية لرواتب املواطنني في ظل تقاعس 
االجهزة املعنية عن ضبط االسعار كون املواطن 
يدف����ع الثمن ويواجه الغالء منفردا، مؤكدة ان 
احلراك احلاصل لزيادة الكوادر والبدالت لعدد 
من الوظائف والذي نؤيده سينعكس سلبا على 
بقية املواطنني وسيتس����بب بزيادة في اسعار 
الس����لع اذا لم تفعل اجهزة املراقبة احلكومية 
اجلادة لوقفها وسيعطي تخاذل احلكومة مؤشرا 
للتجار برفع اسعار السلع وهو امر يتكرر مع 
اي زيادة لذا فان مسؤولية مواجهة الغالء البد 
ان تكون جادة وصارمة من قبل اجهزة احلكومة 

حلماية املستهلكني.

د.سلوى اجلسار

الزلزلة: الحكومة رفضت احتفاظ العسكري  بكامل راتبه بعد التقاعد
اللجنة المالية تناقش اليوم ظاهرة غالء األسعار بحضور وزير التجارة

الخرينج يناشد المحمد التدخل لمعالجة قضية المصريين المبعدين

الخنفور إلعادة تأهيل »طريق الموت«

اجتمعت اللجنة املالية أمس ملناقشة جميع االقتراحات بقوانني 
املقدمة بخصوص التأمينات االجتماعية.

وقال رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف الزلزلة ان هناك ما 
يقارب من 14 اقتراحا مقدم���ا لتغيير بعض مواد قانون التأمينات 
االجتماعية، مش���يرا الى ان املعلومات التي قدمها ممثلو التأمينات 

االجتماعية لم تكن كافية حتى تأخذ اللجنة قرارا في هذا الصدد.
واض���اف الزلزلة ان اللجنة اتخذت قرارا بتغيير مادتني فقط 

مبا يتواءم مع الطلبات املقدمة من احلكومة، الفتا الى ان القانون 
اخلاص بالعسكريني واخلاص بأن يكون املعاش التقاعدي مبنيا 
على الراتب الشامل لهم ومنه يحسب الراتب التقاعدي مؤكدا ان 

احلكومة رفضت هذا املقترح.
واوضح ان اللجنة ستناقش هذا القانون بالتفصيل األسبوع 

املقبل حتى تأخذ قرارها النهائي في القانون.
ولفت الى ان اللجنة ستناقش اليوم بناء على تكليف املجلس 

لها بتقدمي تقريرها حول غالء األس���عار حيث ان اللجنة وجهت 
الدعوة ملمثلي وزارة التجارة ملناقشة هذا األمر.

وبخص���وص قانون اخلصخصة أوض���ح الزلزلة ان اللجنة 
وردت اليه���ا كثير من التعديالت اذ ان اللجنة ارتأت التروي في 
مناقش���ة هذه التعديالت ألنها حتتاج الى وجود وزيري املالية 
والتجارة وقد غادرا البالد وس���تؤجل مناقش���ة التعديالت الى 

األسبوع املقبل.

أكثر م���ن حاجة املصريني إليه. 
وأوضح ان عصر الرئيس مبارك 
عو عصر احلريات، فمصر اآلن 
تعيش حرية رأي لم تعشها من 
قبل في العهود السابقة، مشيرا 
الى القنوات الفضائية والصحف 
العديدة  املعارضة واملس���تقلة 
والت���ي تنتقد وتع���ارض حتى 
الرئيس مبارك وأس���رته، وقام 
الرئيس مبارك بالعفو عن رئيس 
حترير هاجمه شخصيا وصدر 
بحقه حكم قضائي باحلبس، ولو 
حدث هذا في دولة أخرى الختفى 
رئيس التحرير أو الصحافي من 
الوجود لهجوم���ه على رئيس 
دولته، لكن الرئيس مبارك الذي 
ميلك القوة كان متسامحا إلميانه 
الشديد بحرية الصحافة واإلعالم 
وحرية الرأي، وهو ما يدل على 
ان مصر رغ���م انها دولة نامية 
إال أنها كبيرة في عطائها وهذه 

مفخرة لي كمواطن عربي.

وتابع اخلرينج قائال: ونظرا 
لدور مص���ر، ولوقوف االخوة 
املصري���ني الى جان���ب الكويت 
والعرب دائما، أمتنى من سمو 
ال���وزراء ان يتبنى هذا  رئيس 
االقتراح الذي صرح به سفيرنا 
بالقاهرة د.رشيد احلمد، وأشاركه 
ه���ذا الرأي، ب���أن نعطي هؤالء 
املصريني املبعدين فرصة أخرى، 
بالع���ودة الى مقار عملهم وأخذ 
تعهد مكت���وب عليهم، ألنه كما 
جاء في األثر: »قطع األعناق وال 

قطع األرزاق«.
وقال اخلرين���ج: انني أتابع 
قضية املصري���ني املبعدين عن 
الكويت، من الناحية اإلنسانية 
وليس السياسية، ألنني سياسيا 
من أش���د املناصري���ن للرئيس 
املصري حس���ني مبارك، الفتا 
ال���ى أهمي���ة وج���ود الرئيس 
مبارك في هذه املرحلة للعرب، 
فهم بحاجة إليه كمواطن عربي 

االيرانية موسوي الذين نظموا 
اعتصاما بالكويت احتجاجا على 
انه تزوير لالنتخابات  ما قالوا 
لصالح الرئيس أحمدي جناد، ولم 
الكويتية بإبعاد  تقم السلطات 
اإليرانيني من أنصار موسوي عن 
الكويت مثلما حدث للمصرين 

املبعدين.

املبعدين إنسانيا مبنحهم فرصة 
أخرى وأخيرة للعودة الى مقار 
عملهم وأخذ تعهد مكتوب عليهم 
باحت���رام قوانني الب���الد وعدم 
ممارسة أنشطة سياسية تلحق 
الضرر بعالق���ة الكويت بالدول 
الش���قيقة. وأشار اخلرينج الى 
املبعدين بس���بب  ان املصريني 
عقده���م اعتصام���ا أو اجتماعا 
سياسيا يتعلق بشأن سياسي 
مصري لم يكونوا على دراية أو 
معرفة بالقوانني الكويتية التي 
حتظر مثل هذه التجمعات، كما ان 
بعض املبعدين كانوا متواجدين 

بالصدفة في املكان.
وذك���ر اخلرينج انه س���بق 
لبع���ض اجلالي���ات األجنبي���ة 
واإلس���المية ان قامت بأنشطة 
سياس���ية مش���ابهة مبناسبة 
انتخابات رئاسة اجلمهورية في 
بلدانهم، مثلما حدث من أنصار 
املرش���ح في انتخابات الرئاسة 

جّدد النائب مبارك اخلرينج 
مناشدته س���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
التدخل ليعالج قضية املصريني 
املبعدين ع���ن الكويت معاجلة 
إنس���انية، خصوصا ان هؤالء 
لديهم عوائ���ل والتزامات مالية 
بالكويت، مشيرا الى ان اجلميع 
يع���رف ان قلب س���مو رئيس 
الوزراء كبير وس���يقدر معاناة 
االخوة املصريني، كما ان الكويت 
معروف عنها تعاطفها اإلنساني. 
وقال النائب اخلرينج – الرئيس 
السابق جلمعية الصداقة الكويتية 
– املصرية في تصريح صحافي: 
ان هذه املناشدة التي يوجهها الى 
سمو رئيس الوزراء تتضامن مع 
ما طرحه سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
أثناء لقائه مجموعة  احلمد في 
من الشخصيات العامة املصرية 
عندما وعدهم باالتصال باحلكومة 
الكويتية لعالج قضية املصريني 
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