
الجمعة  28  مايو  2010   7مجلس األمة

الوزارة بالش���كر  وتتقدم 
للنائ���ب محمد هاي���ف على 
تل���ك الغيرة احملم���ودة على 
شعائر اإلسالم وشاكرين له 
ذلك التواصل املثمر مع وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية. 
من جانب اخ���ر رحب النائب 
محم���د هايف بزي���ارة الوفد 
الكوسوڤي، مؤك���دا بعد لقائه 
رئيس البرملان الكوسوڤي في 
ام���س في فندق  اقامته  محل 
الشيراتون قائال: نحن ندعم 
االعت���راف بدولة كوس���وڤ�ا، 
مضيفا ان لقاء رئيس البرملان 
ومن قبله زيارة حزب العدال����ة للبالد محل ترحيب من اجلميع 
النتماء ه���ذه الدولة وهويت��ه�ا االس���المية كما نطالب احلكومة 
باالس��راع باالعت���راف بدول��ة ك��وسوڤ��ا وعدم التأخر في ذلك، 
خاصة انه مت االعتراف بها م�ن قب���ل اغ��ل��ب دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وه��ذا ما يتح�تمه ح��ق االخ��وة االمي��انية واالنتم��اء 

لله�وية االسالم��ية.

ق���ال نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
ان مسجد جزيرة فيلكا تقام فيه 
الصلوات اخلمس وال توجد اي 

مشكلة في هذا األمر.
وكان ذل���ك ردا على س���ؤال 
للنائ���ب محم���د هايف بش���أن 
اجلهة التي قامت مبنع اآلذان في 
مس���جد جزيرة فيلكا باالضافة 
الى منع موظف���ي الصيانة من 
دخول املس���جد. وأضاف حماد: 
نود االحاطة بأن املسجد املذكور 

يوجد داخل القرية التراثية بجزيرة فيلكا وهي محاطة بسور حديدي 
ويشترط احلصول على تصريح لدخول القرية، وقد وفرت الوزارة 
من يقوم باآلذان واإلقامة بالتنسيق مع املسؤولني عن القرية التراثية 
والسماح لهم بالدخول بصفة دائمة إلقامة اآلذان والصالة واإلبالغ 
عن اعمال الصيانة الالزمة. واآلن يتم النداء للصالة مبس���جد فيلكا 

وتقام فيه الصلوات اخلمس وال توجد أي مشكلة مع أي جهة.

اخلرافي خالل استقبال وفد اجلمعية التنمويةالرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله الشيخ سالم اجلابر والشيخ فهد اجلابر

اخلرافي مفتتحا جسر وممر دخول املوظفني في مجلس األمة

د.جمعان احلربش

محمد هايف راشد احلماد

أكد أن زيارته األخيرة لطهران كانت ناجحة ولقاءه مع الرئيس نجاد جيد تّلمس خالله حرصه على زيارة سمو األمير إليران

الخرافي: »الكويتية« ستدافع عن حقوقها في مواجهة تصفية الخطوط العراقية

شدد النائب د.جمعان احلربش على ضرورة انهاء 
حالة التردد واملماطلة التي تنتهجها وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود بشأن تسمية 
وتسكني مديري العموم للمناطق التعليمية الشاغرة 
خاصة بعد انتهاء مقابالت الترقي لهذه املناصب في 
منتصف ش����هر فبراير املاضي ولم يتم االعالن عن 
نتائجها حتى اآلن، االمر الذي يؤكد عدم قدرة الوزيرة 
وعجزها عن اعتماد قرار جلنة املقابالت وخضوعها 
لضغوط لعبة املوازنات السياس����ية واالجتماعية 
والطائفية التي تلقي بظاللها على القرارات املصيرية 

املرتبطة بالتعليم.
واش����ار د.احلرب����ش ال����ى منطقت����ي العاصمة 
واجلهراء التعليميت����ني تواجهان فراغا واضحا في 
عدد من املناصب القيادية واالشرافية التي تتطلب 
تدخال حاسما وسريعا من قبل الوزيرة السيما ان 
االستعدادات الختبارات نهاية العام الدراسي قد بدأت 
وهو ما سيوثر سلبا على سير العمل التربوي في 
حال استمرار التردد وعدم اتخاذ قرارات جادة لتحديد 
املس����ؤولية ملديرين تناط بهم اعمال مواجهة حجم 
االعمال الكبيرة من اجل خدمة العملية التعليمية.

الحربش لتسمية مديري العموم في »التربية«

اكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ان 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ستدافع عن 
حقوقها القانونية وستتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة حلماية هذه احلقوق بعد قرار بغداد 

تصفية اخلطوط اجلوية العراقية.
واع���رب الرئيس اخلرافي عن امله في ان 
تس���ود احلكمة ويتوصل الطرفان الكويتي 
والعراقي الى النتيج���ة املقبولة لهما، وقال 
ان كان م���ن حق اجلان���ب العراقي اتخاذ ما 
يراه مناسبا، فإن من واجب اجلانب الكويتي 
كذل���ك ان يتخذ االجراءات القانونية حلماية 

حقوقه.
من جانب آخر وردا على سؤال بشأن نتائج 

الزيارة الرسمية التي قام بها اخيرا الى ايران، 
اوضح اخلرافي ان الزيارة كانت جيدة وفي 
الوقت املناسب، مش���يرا الى انه مت التوافق 
على العديد من املواضيع التي متت اثارتها مع 

االصدقاء في جمهورية ايران االسالمية.
واضاف: ان لقائي الرئيس احمدي جناد كان 
جيدا وصريحا ومتت اثارة مواضيع تتعلق 
بالعالق���ات بني البلدين، ناق���ال عن الرئيس 
جناد حرصه على زيارة صاحب السمو االمير  
إليران وذلك تقديرا منه لدور سموه وعالقاته 

الدولية املميزة.
من جانب اخر استقبل رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي مبكتبه أمس رئيسة مجلس 

ادارة اجلمعي���ة الكويتية الوطنية التنموية 
)كوت( إقبال العيسى وأعضاء مجلس االدارة، 
وشرح اعضاء الوفد خالل اللقاء أهداف اجلمعية 
التي تس���عى الى تعزي���ز املواطنة الصادقة 
والعمل على حتسني اخلدمات للمواطن الكويتي 

في شتى املجاالت.
وقد أثن���ى اخلرافي على أعضاء اجلمعية 
وطالبهم باالستمرار في اجلهد واملثابرة في 

مجال العمل التطوعي.
كما استقبل اخلرافي الشيخ سالم اجلابر 
الذي قام بإهدائه نسخة من املصحف الشريف 
والتي طبعت من نفقة وقف املرحوم األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد طيب اهلل ثراه.

الحماد: مسجد جزيرة فيلكا تقام فيه الصلوات الخمس

هايف يدعو لالعتراف بدولة كوسوفا

�إعــــــــالن

جدول البث لال�سبوع الثاين لدرو�س التقوية التعليمية

)العا�شر  التالية  التعليمية  للمراحل  املوجهة  التقوية  درو�س  بث  بدء  عن  الرتبية  وزارة  تعلن 

)برتدد  الكويت  لتلفزيون  التابعة  اإثراء  قناة  على  بثها  واملقرر  ع�شر(   الثاين   ، ع�شر  احلادي 

11013 عرب�شات افقي 27500(من ال�شاعة الرابعة وحتى ال�شاعة الثامنة لأيام ال�شبت والإثنني 
التقوية  درو�س  متابعة  وطالباتها  طالبها  الرتبية   وزارة  تهيب  املنطلق  هذا  ومن  والأربعاء. 

ا�شتعدادا لالختبارات النهائية.

مع حتيات وزارة الرتبية

وزارة الرتبـيـة


