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مجلس الوزراء: حزمة إجراءات لتسريع ميزانية خطة التنمية لتنشيط االقتصاد
كلّف »القانونية« بإعداد مشروع قانون زيادات العسكريين إلحالته إلى البرلمان بصفة االستعجال.. وأقر إنشاء مركز الكويت للقرآن الكريم

الشمالي إلنجاز الالئحة التفسيرية لتعديالت »المعسرين« لفتح الباب أول أغسطسالزيادات المالية لـ »الفتوى« و»البلدية« و»التحقيقات« قد تتأخر إلى حين حل الخالف
الى ش���رح قدمه وزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر حول الدراسة التي أعدتها الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشجير 
املنطقة العازلة بني املنطقة السكنية لضاحية علي 
صباح السالم ومنطقة الشعيبة الغربية وذلك 
بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وذلك في اطار 
تنفيذ التوجهات املعتمدة ملعاجلة الوضع البيئي 

في هذه املنطقة والعمل على حتسينه.
وجتس���يدا الهتمام احلكومة بأهمية الدور 
املنوط بديوان احملاسبة في الرقابة املالية على 
حسابات الدولة ومراقبة احترام األنظمة املالية 
وااللتزام مبقتضيات احملافظة على املال العام 
وحمايته فقد استعرض املجلس تقريرا مقدما من 
الفريق املكلف من قبل مجلس الوزراء برئاسة 
رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي وعضوية 
ممثلني من اجلهات املعنية وجمعيات النفع العام 
ذات الصلة لدراسة تقارير ديوان احملاسبة عن 
تنفيذ امليزانيات واحلس���ابات اخلتامية للسنة 
املالية 2009/2008 وقد قدم رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكوم���ي رئيس الفريق الش���يخ محمد 
العبداهلل عرضا تفصيليا لنتائج اجلهود التي 
قام بها الفريق في شأن دراسة املالحظات التي 

شابت العمل في مختلف اجلهات احلكومية.
وقد أشاد مجلس الوزراء باجلهود التي قام 
بها الفري���ق املكلف بدراس���ة مالحظات ديوان 
احملاس���بة وبالتوصيات التي تضمنها التقرير 
منوه���ا باملنهجية العلمي���ة والعملية التي مت 
اتباعها في دراس���ة تلك املالحظات وقرر إحالة 
ه���ذه التوصيات الى اجلهات احلكومية املعنية 
للعم���ل على تنفيذها وحث ه���ذه اجلهات على 
تالفي املالحظات وجتنب تكرارها في املستقبل 
كما كلف جهاز متابعة األداء احلكومي مبتابعة 

التنفيذ بالتعاون مع اجلهات ذات الصلة.

الهارون وزير التجارة والصناعة والشيخ د.سالم 
اجلابر املستش���ار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء والس���فير خالد اجلار اهلل وكيل وزارة 
اخلارجية ود. رش���ا الصباح املستشار بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء وعبدالوهاب البدر 
مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية وبدر السعد العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار وم. بدر بوطيبان رئيس االدارة العامة 
للطيران املدني باالنابة وأعرب املجلس عن أمله 
في أن ت���ؤدي هذه اجلولة أهدافها وغاياتها في 
تعزيز وتطوير عالق���ات التعاون بني الكويت 
وتلك الدول الصديقة في جميع املجاالت وامليادين 
س���ائال املولى عز وجل أن يحيط سموه حفظه 
اهلل والوفد املرافق له بعنايته الكرمية في احلل 
والترحال. ثم اس���تمع املجلس الى شرح قدمه 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح حول نتائج املشاركة في 
اجتماعات الدورة )15( للجنة الدائمة للتعاون 
العربي � االفريقي على املستوى الوزاري والتي 

عقدت في القاهرة يوم الثالثاء املاضي.
ثم اطلع املجلس على مشروع مرسوم بإنشاء 
مركز الكويت للقرآن الكرمي وعلومه والذي يهدف 
الى تثقيف املجتمع وتعريفه بكتاب اهلل تعالى، 
وقرر املجلس املوافقة على مش���روع املرسوم 
بإنش���اء مركز الكويت للقرآن الكرمي وعلومه 
ويتول���ى ادارته مجلس األمناء برئاس���ة وزير 
األوقاف والشؤون االسالمية وعضوية 6 من ذوي 
االختص���اص واخلبرة يعينون بقرار من وزير 
األوقاف والشؤون االسالمية ملدة 4 سنوات قابلة 

للتجديد ورفعه لصاحب السمو األمير.
وفي إطار االهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء 
ملتابعة اجلهود القائمة لتحسني الوضع البيئي في 
املنطقة اجلنوبية من البالد فقد استمع املجلس 

كما أحيط املجلس علما بتشكيل الوفد املرافق 
لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في جولته الرس���مية على عدد من دول أميركا 
اجلنوبية خالل الفترة من 7/11الى 2010/8/1 باذن 
اهلل الى كل م���ن: أنتيغوا وبربودا، وجمهورية 
ترينيداد وتوباغو، والواليات املكسيكية املتحدة، 
وجمهورية كوبا، وجمهورية غيانا التعاونية، 
وجمهورية البرازيل االحتادية، وجمهورية تشيلي، 
وجمهورية األرجنتني، وجمهورية األوروغواي 

الشرقية.
وسيضم الوفد كال من عبدالرحمن العتيقي 
املستشار مبكتب صاحب السمو االمير والشيخ 
د.محمد الصباح نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية ود.اسماعيل الشطي املستشار 
بديوان س���مو رئيس مجلس الوزراء وفيصل 
احلجي املستش���ار بديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء ومصطفى الشمالي وزير املالية وأحمد 

في ترميم املباني التاريخي���ة واملواقع األثرية 
وس���ط العاصمة كابول وحتويل املؤسسة بعد 
التنسيق مع رئيس أفغانستان الى معهد للفنون 

والعمارة األفغانية.
كما اطلع املجلس على الرسالة التي تلقاها 
س���مو رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء 
ماليزي���ا والتي تعلقت بجه���ود اجناز اتفاقية 
التجارة احلرة بني ماليزيا ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
ثم اطلع املجلس على الرس���الة التي تلقاها 
س���مو رئيس مجلس الوزراء من عمدة مدينة 
هيروشيما وعمدة مدينة ناغازاكي واملتضمنة 
مناش���دة حكومة دولة الكويت دعم بروتوكول 
)هيروشيما � ناغازاكي( الذي ينص على حظر 
األس���لحة النووية بحلول عام 2020 واملطالبة 
مبفاوضات متع���ددة اجلوانب لبلورة معاهدة 

حلظر اقتناء ونشر األسلحة النووية.

بورصة الكويت.
وكاشفة أيضا عن ان حزمة إجراءات ستعلن 
قريبا جدا لتحقيق هذا الهدف الرئيسي الى جانب 
تسهيل إجراءات دخول املستثمر األجنبي ومتكينه 
من االستثمار مباشرة في البورصة بشكل أسرع 

من الوضع احلالي.
وأكدت املصادر ان البنوك سيكون لها الدور 
القائد في اخلدمات التمويلية لتنفيذ خطة التنمية 

لدفع عملية حتريك القطاع اخلاص.
وأعلنت انه م���ن ضمن اإلج���راءات غربلة 
الشركات الورقية التي تشكل عبئا على االقتصاد 

الوطني.
هذا وأوضحت املصادر ان زيادات إدارة الفتوى 
والتشريع والقانونيني في البلدية واإلدارة العامة 
للتحقيقات ستتجمد الى وقت ليس بقليل نظرا 
لعدم االتفاق حتى اآلن عل���ى الزيادة اخلاصة 
املطلوبة حيث يؤكدون ان طبيعة عملهم تشبه 

العمل في القضاء وهذا هو سر اخلالف.
وأعلنت املص���ادر ان وزير املالية مصطفى 
الشمالي أحاط املجلس بالعمل على االنتهاء من 
الالئحة التفسيرية لتعديالت قانون املعسرين 
عل���ى أن تتم إعادة فتح باب اس���تقبال طلبات 

الراغبني.
وكان وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان قد صرح عقب االجتماع بأن 
املجلس استعرض في مستهل اجتماعه الرسالة 
التي تلقاها صاحب الس���مو األمير من رئيس 
جمهورية بنني والتي تعلقت بذكرى مرور خمسني 

عاما على استقالل جمهورية بنني.
ثم اطلع املجلس على الرس���الة التي تلقاها 
صاحب السمو األمير من صاحب السمو امللكي 
األمير تشالز أمير ويلز والتي تعلقت باجلهود 
التي قامت بها مؤسسة في أفغانستان واملتمثلة 

مريم بندق
كش���فت مص���ادر وزارية ف���ي تصريحات 
خاصة ل� »األنب���اء« ان مجلس الوزراء »بارك« 
توصية املجلس األعل���ى للدفاع بزيادة رواتب 
العس���كريني، وكلف املجلس اللجنة القانونية 
الوزارية باعداد مش���روع القانون إلحالته الى 
مجل���س األمة في دور االنعق���اد املقبل على ان 

يكون بصفة االستعجال.
وأكدت املصادر ان املجلس قرر ان يتضمن 
مش���روع القانون الزيادات نفس���ها احملالة من 
املجلس األعلى للدف���اع دون أي تعديل عليها، 
وناقش املجلس إجراءات شاملة لتنشيط االقتصاد 

الوطني مبا يشمل تنشيط بورصة الكويت.
وبداية قالت املصادر ان الوضع في بورصة 
الكويت ليس مبعزل عن البورصات العاملية، وما 
يحدث اآلن من انخفاض املؤشر وضع طبيعي 
جدا ضاربا، مثاال بان بورصة أميركا انخفضت 
مبقدار 10% في األيام العشرة األخيرة وما لبثت 
ان ارتفعت بنسبة 3% خالل األيام الثالثة املاضية 
»وانخفاض املؤش���ر في بورص���ة الكويت هو 

انخفاض وقتي ليس إال«.
وكش���فت املص���ادر عن ان أه���م اإلجراءات 
التي س���ينفذها الفريق املكون من نائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير الدولة 
للتنمية واإلسكان الش���يخ أحمد الفهد ووزير 
املالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة أحمد 
الهارون هي »تسريع إجراءات تنفيذ املشاريع 
الكبرى الواردة ضمن خطة التنمية«، على مستوى 
ديوان احملاسبة وجلنة املناقصات املركزية وإدارة 
الفتوى والتش���ريع، والعمل على إجناز قانون 
املناقصات اجلديد، مؤكدة ان امليزانية املرصودة 
لذلك واملتوافرة والبالغة 37 مليار دينار كفيلة 
بتنشيط جميع القطاعات االقتصادية مبا فيها 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح خالل جلسة املجلس

الزلزلة يقترح تسوية مراقبي »المالية« مع مراقبي 
»الديوان« في البدالت والمكافآت والمزايا المالية

تق����دم النائب د.يوس����ف الزلزلة باقت����راح بقان����ون يقضي بأن 
يس����اوى نظام املكافآت والبدالت وغيرها م����ن املزايا املالية اخلاصة 
 باملراقبني املاليني في وزارة املالية مبراقبي ش����ؤون التوظيف بديوان

اخلدمة املدنية، وجاء في االقتراح:
مادة أولى: يسوى نظام املكافآت والبدالت وغيرها من املزايا املالية 
اخلاصة باملراقبني املاليني في وزارة املالية مع مراقبي شؤون التوظيف 

بديوان اخلدمة املدنية.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه � 
تنفيذ احكام هذا القانون. ويهدف االقتراح بقانون مراعاة حجم وضغط 
العمل امللقى على مراقبي ش����ؤون التوظف عند تطبيق نظام وقانون 
اخلدمة املدنية وقرارات مجلس اخلدمة املدنية ومجلس الوزراء وقرارات 
وزارة املالية اخلاصة بشؤون التوظف، وعدم التأثير على مراقبي شؤون 
التوظف باإلغراءات املالي����ة او العينية من بعض الوزارات واإلدارات 

والهيئات احلكومية للتغاضي عن الفساد اإلداري واملالي. د.يوسف الزلزلة

البراك: أتحدى من يثبت أننا أسأنا للقضاء في أي ندوة

و»املرئي واملسموع«.
من جانبه قال الناشط السياسي 
محمد الهاجري نحن لسنا معادين 
للحكومة فنحن نتكلم بصراحة 
الى ان االحرار يطاردون  مشيرا 
ويهمشون وحتاول احلكومة تكميم 
افواههم ولكن االحرار سيكونون 
ويستمرون احرارا ولن يستطيعوا 

ايقافهم عن قول كلمة احلق.
ومتنى ان يكون هناك نواب مثل 
النائب مسلم البراك الن له خطا 
واح���دا وال يتلون مثل غيره من 
االنبطاحيني والبصاميني والذين 
خانوا ضمائرهم، موضحا ان جميع 
الش���رفاء يفتخرون به وسيظل 
ش���امخا، الفتا ال���ى ان البعض 
الن���واب »البصامة« والذين  من 
خدعوا الشعب فعقابهم سيكون 
عسيرا في صناديق االقتراع مؤيدا 
النائب مس���لم البراك عندما قال 
النواب االنبطاحيني من  اطردوا 

الديوانيات.

خصومه راهنوا على انه ال يوجد 
احد سيقف معه لكن رهانهم خسر. 
وقال اجلاسم بأنه ال يوجد لديه 
تنظيم او نشاط سياسي بل لديه 
فقط كلمات ال تتعدى 700 كلمة 
مرة في االس���بوع الواحد مبينا 
ان الكلمات الصادقة ال يريدونها 
وتضايقهم. وكشف اجلاسم عن 
معلومات مؤك���دة لديه مبالحقة 
26 ش���خصا من ن���واب وكتاب 
الى ان  وناشطني ومحامني الفتا 
من يقترح مث���ل هذه املقترحات 
البد ان يكون حاقدا ولديه مخطط 
لض���رب الوحدة في البلد وخلق 
املشاكل، مش���يرا الى ان القائمة 
كانت مكونه من 42 شخصا ومت 
تقليصها الى 26 والتهم املنسوبة 
لهم هي مخالفة قانون املطبوعات 

وقال ان يوم الس���بت اصبح 
يسبب القلق للحكومة النه يوم 
كتاب���ة مقالة محم���د عبدالقادر 
اجلاسم في موقعه عبر االنترنت 
الفتا الى ان عدد من يدخلون املوقع 

كبير وهو يسبب ازعاجا لهم.
وحت���دى الب���راك ان يؤت���ى 
بكلمة واحدة قلناها في الندوات 
املؤيدة حملمد عبدالقادر اجلاسم 
وخال���د الفضال���ة فيها إس���اءة 
للقضاء الفتا إلى أن من أساء الى 
الس���لطة القضائية هي السلطة 

التنفيذية.
ب���دوره اك���د الكات���ب محمد 
عبدالقادر اجلاس���م ان هناك من 
يريد تهميش الروح الوطنية قبل 
ان مينع حقنا في التعبير عن آرائنا 
مشيرا الى ان تواجدهم في ديوان 

الناشط السياسي محمد الهاجري 
وعلى الرغم من انه يحمل الطابع 
االجتماعي اكثر منه سياسيا لكن 
حتما يزعج اآلخرين لذلك جتدهم 
االن يراقبون االجتماع ويكتبون 
التقارير بأسرع  التقارير وتقدم 
وقت لعل وعسى تخرج كلمة مني 
او من النائب مسلم البراك او احد 
املتحدثني النهم اصبحوا متأهبني 
وتواقني حلبس االنسان الكويتي 

الذي ال تشتريه اموالهم.
وذكر بأنه عندما كان في السجن 
كان يشعر بالراحة »وشبعت نوم« 
المياني بعدالة موقفي وسجاني 
هو املسجون فلم يكن عندي تفكير 
متى اخرج ومتى تنتهي القضية 
ليقيني بأن سجني سيستمر الكثر 
من خمس سنوات مشيرا الى ان 

أكد النائب مس���لم البراك ان 
املجلس احلالي في حال استمراره 
لثالث سنوات قادمة سيعني املزيد 
من الك���وارث واألل���م واخلنوع 
والعطايا والتعدي على الدستور 
مبخطط تقوده احلكومة اجلديدة. 
وطالب البراك في حفل االستقبال 
الذي أقامه الناشط السياسي محمد 
الهاجري في ديوانه مبنطقة املنقف 
مس���اء أول من أمس مبناس���بة 
االفراج عن الكاتب واحملامي محمد 
عبدالقادر اجلاسم بطرد كل نائب 
خانع من الدواوين مبينا انه وعلى 
الرغم من أن عاداتنا ال تس���مح 
بطرد احد م���ن الديوانية ولكن 
طرد االنبطاحي جائز ألنه اسلم 
ارادة االم���ة احلية الى احلكومة. 
وتابع: باسم اطفالكم ومستقبلهم 
وباسم الكويت وحريتها اطالبكم 
بان يكون تعاونكم في املستقبل 
مختلف���ا ويت���م اختي���ار نواب 

تفتخرون بهم وباختيارهم

خالل عشاء الهاجري بمناسبة اإلفراج عن الجاسم

الجاسم: في السجن »شبعت نوم« وخصومي خسروا رهانهم
جانب من احلضور في حفل العشاء الذي أقامه الهاجري مبناسبة االفراج عن اجلاسم النائب مسلم البراك ومحمد عبدالقادر اجلاسم ومحمد الهاجري خالل حديثهم على هامش حفل العشاء

الطبطبائي: تقرير طبي مزّور يحمي داهسي المواطن جابر البذالي
الى ان جابر يرقد في املستشفى، 
بينما اجلناة يسرحون اآلن بعد 

اخالء سبيلهم.
وحّمل الطبطبائي وزير الصحة 
د.هالل الس����اير مسؤولية العبث 
بالتقارير، كما حمل وزيري العدل 
والداخلية مسؤولية اطالق سراح 
اجلناة، متمنيا تدخل جميع اجلهات 
وعلى أعلى املستويات إلعادة احلق 

للمواطن خميس البذالي.
بدوره ق����ال والد املجني عليه 
البذالي »تكفون  املواطن خميس 
يا أهل الكويت أبي حقي، فاتصل 
علّي أعضاء وأبلغتهم بأني ال أريد 
شيئا، وإمنا فقط أرى ابني جابر 
بخير«. وأضاف لقد فوجئت بإصدار 
تقرير مزور غير الذي مت اصداره 
واستغرب ان يحدث مثل هذا األمر 
في بلد كالكوي����ت، مضيفا »وين 
قاعدين، هل نحن قاعدين في غابة«. 
وطالب البذالي باحلصول على حق 
ابنه، والوق����وف بجواره حتى ال 

يكون هناك جابر آخر.

وأض����اف: يب����دو ان هناك من 
تدخلوا في هذا األمر، مشيرا الى 
انه مت الضغط على خميس البذالي 
من أجل التنازل عن قضيته مقابل 
احلصول على 50 ألف دينار وارسال 
ابنه للعالج في اخلارج، اال ان األب 
رفض هذا العرض املغري، الفتا الى 
انه بالرغم من رفض األب التنازل 
عن الدعوى اال انه مت اخالء سبيل 
املتهمني بسبب الضغوط، مشيرا 

كشف رئيس جلنة الدفاع عن 
حقوق اإلنس����ان النائ����ب د.وليد 
الطبطبائ����ي عن إص����دار تقرير 
طبي مزّور حماية ملن قاموا بدهس 

املواطن جابر خميس البذالي.
وقال د.الطبطبائي في تصريح 
صحافي بحضور والد املجني عليه: 
الذي  التدهور  استمرارا ملسلسل 
متر به مؤسسات الدولة والعبث 
ف����ي التقارير الرس����مية وضياع 
هيب����ة القانون، فقد حدث ما يدل 
على الفساد املستشري، فاملواطن 
البذال����ي تع����رض ابن����ه للدهس 
ومحاولة للشروع في القتل، ادخل 
املستشفى على اثرها، ومت اصدار 
تقرير بهذا اخلصوص، ثم فوجئ 
خميس البذال����ي بتزوير التقرير 
عقب اصداره بساعتني، حيث أصدر 
تقرير مزور مت فيه جتاهل الكسر 
الذي تعرض ل����ه املصاب، والذي 
ادخل املستشفى على اثره، حماية 
ملن قاموا بدهس ابن املواطن خميس 

البذالي.

حمّل وزير الصحة مسؤولية التقرير و»الداخلية« مسؤولية إطالق سراح المتهم

انتقد النائب د.وليد الطبطبائي تراجع وزيرة التربية 
د.موضي احلمود عن تعهدها بعدم تعديل املناهج قبل 
الوق��وف عل��ى رأي االختصاصيني في ه��ذا املجال، 
متوعدا الوزيرة باملس��اءلة إذا فرضت تعديال مسيسا 

للمناهج.
وأش��ار الى ان الوزيرة احلم��ود تعهدت في وقت 
سابق بعدم املساس في املناهج وترك األمر للمختصني 
لبح��ث مدى احلاجة الى التعديل من عدمه، مس��تغربا 
اعالن الوزيرة عن تعديل للمناهج لم يقرره املختصون 
بعد. وأوضح ان هذا اإلعالن مخالف ملا مت االتفاق عليه 
خالل اجتم��اع ضم رئيس احلكوم��ة و14 نائبا أواخر 
الش��هر املاضي، حيث تعهدت وزيرة التربية خالل هذا 
االجتماع بعدم االس��تعجال بتعدي��ل املناهج قبل أخذ 
رأي املختصني فكيف يقب��ل رئيس احلكومة مبخالفة 

الوزيرة هذا التعهد الذي مت أمامه؟

.. ويتوعد الحمود بالمساءلة السياسية:
تراجعت عن تعهدها بعدم تعديل المناهج

هايف: »الظواهر« أمهلت »الداخلية« شهرين
لمتابعة تفشي المخدرات داخل السجون

أك����د رئيس جلن����ة الظواهر 
ان  النائب محمد هايف  السلبية 
الداخلية  أمهل����ت وزارة  اللجنة 
شهرين ملتابعة ما مت تداوله في 
اللجنة من مالحظات حول السجن 
املركزي وتفشي املخدرات داخل 
السجون واملوقع اجلديد للسجن 
املركزي ونقله بعيدا عن املناطق 
السكنية في املكان املخصص له 

قريبا من اسطبالت اخليل.
وقال هايف عقب اجتماع اللجنة 
ان اللجنة ش����ددت عل����ى أهمية 
االعتناء باحلوافز التش����جيعية 
لرجال األمن داخل السجون وكيفية 

التعامل مع السجناء واملوظفني، مشيرا الى ان هناك 
ما يقارب ال� 100 تاجر من جتار املخدرات في السجون 
والت����زال لديهم عالقات واتصاالت خارج الس����جن 

ويقومون بترويج هذه التجارة من داخل السجن.
وأش����ار هايف الى ان هذا األم����ر يضع عالمات 
استفهام حول قيام إدارة السجون بواجبها ويضع 
وزارة الداخلية أمام مس����ؤولياتها بالرقي وتطوير 

الس����جون والقيام بنقلة نوعية 
للسجن املركزي وأال يبقى على 

ما هو عليه اآلن.
وح����ول تعدي����ل املناهج قال 
النائب هايف: بالنس����بة ملا اثير 
في الصحف عن املناهج فإننا نؤكد 
ان هناك اتفاق����ا على أن املناهج 
التي أثير حولها اجلدل لن ميسها 
أي تعديل وهذا التعهد جرى أمام 
سمو رئيس مجلس الوزراء في 
اجتماع سابق حضره مجموعة 
من الوزراء، باإلضافة الى وزيرة 

التربية.
وأشار هايف الى انه ال يعتقد 
ان هناك تعديال يخص هذه املناهج، مؤكدا ان تعديلها 
سيثير فتنة ويحدث زوبعة وأزمة سياسية قادمة 

ونحن في غنى عنها.
وجدد هايف حتذيره من املس����اس فيما يخص 
تعديل املناهج، مش����يرا الى ان هذا األمر لن يكون 
بهذه الس����هولة التي طرحت من خالل التصريحات 

في الصحف أمس األول.

محمد هايف

اللجنة شددت على أهمية االعتناء بالحوافز التشجيعية لرجال األمن

الحربش: خلل في معايير التقييم بالمقابالت 
الشخصية الخاصة بالوظائف اإلشرافية في »األوقاف«

وجه النائب د.جمعان احلربش سؤاال برملانيا لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد قال فيه: منى إلى علمي وجود تقصير 
وخلل في املقابالت الشخصية التي تعتبر من ضمن الشروط الواجبة 
الجتياز الترقية أو التعيني أو الندب للوظائف اإلش����رافية في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية. من جهة اخرى، واشاد احلربش بقرار 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود بشأن متديد 
فترة استقبال طلبات البعثات اخلارجية والداخلية وتفاعلها االيجابي 
مع ما طرحه وطالب به بضرورة استيعاب جميع طلبات االبتعاث التي 
تعاني من االزدح����ام وقلة عدد املوظفني وكذلك قصر الفترة الزمنية 
املسموح بها بعد اعالن نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي واالدبي 
واملعهد الديني وان ذلك سيساهم بشكل كبير في اتاحة جميع الفرص 

لطلبة وطالبات الكويت وفتح مجاالت االختيار.

أشاد بتمديد فترة استقبال طلبات البعثات الخارجية والداخلية

د.جمعان احلربش

د.وليد الطبطبائي


