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تق���دم النائ���ب د.ولي���د 
الطبطبائ���ي باقتراح برغبة 
ادارة  طالب في���ه بإنش���اء 
للتوعي���ة الدينية في وزارة 

الصحة.
وق���ال الطبطبائ���ي في 
اقتراحه: ان احلاجة الى توعية 
املرضى باألحكام الش���رعية 
تنهل من معني القرآن الكرمي 
والسنة النبوية، وذلك بإنشاء 
ادارة في وزارة الصحة تقوم 
بهذا العمل وتس���ير بخطى 
ثابتة نح���و حتقيق أهدافها 
املنش���ودة والتي تنشأ من 

أجله���ا، وتعمل جنبا الى جنب مع بقي���ة االدارات العاملة في 
خدمة املرضى واملراجعني والعاملني بشتى فئاتهم.

 وستقوم هذه االدارة بخلق فرص عمل للشباب من خريجي 
اجلامعات وحتفزهم على مساعدة املرضى واملراجعني للمراكز 
واملستشفيات، لذا فانني أطالب بالعمل على انشاء »إدارة التوعية 
الديني���ة« في وزارة الصحة مهمته���ا توعية املرضى باألحكام 
الش���رعية ورفع اجلانب املعنوي للمرضى خالل زيارتهم الى 

املستشفيات او املراكز الصحية.

اس���تنكر النائب د.حسن 
جوهر العدوان الصهيوني على 
لبنان والذي اعتبره مؤشر 
شؤم، مؤكدا ان الكويتيني في 
خن���دق واحد مع االخوة في 

لبنان الشقيق.
وقال جوهر في تصريح 
للصحافيني مبجلس األمة اننا 
تفاجأنا اليوم )أمس( بعدوان 
اسرائيلي جديد على لبنان 
الش���قيق وهذا مؤشر شؤم، 
مؤكدا ان الكويتيني في خندق 
واحد مع االخوة اللبنانيني.

وبني ان ه���ذه االعتداءات 
ليست بغريبة على الش���عب اللبناني الشقيق وال نترجى اي 
شيء يذكر من القيادات العربية ولكن نقول بأن الشعب والقيادة 
واملقاومة اللبنانية كفيلة بالرد على هذا العدوان ونس���أل اهلل 

لهم بالنصر والغلبة والثبات.

التجارب السابقة

وذكر ان التجارب السابقة أثبتت ان هذه املمارسات ال تزيد 
الصهاينة اال انعزاال دوليا وهزائم نكراء وهذه ستكون هزمية 

جديدة في سج���ل الهزائم االسرائيلية.
من جانب آخ���ر، اس���تن����فر جوهر الس���لطتني وجلن���ة 
الظواهر الس���لبية بصفت����ها اللجنة املختصة لالس����راع في 
مت����ابعة ما أثارت��ه الشيخة فريحة األحمد عن تكليف جهات 
خارجية ل� »بويات« و»جنوس« الغتيال شخصيات سياسية 

في الكويت.
وب���ني ان ظاهرتي »البويات« و»اجلن���وس« دخيلتان على 
املجتمع الكويتي ومنبوذتان ومسؤولية مواجهتهما تقع على 
عاتق اجلميع وخصوصا الس���لطتني التشريعية والتنفيذية 
ووس���ائل اإلعالم، مؤكدا ان ما أثارته الش���يخة فريحة األحمد 

غاية في اخلطورة ويجب التحقق منه.
ولم يس���تبعد جوهر ان يكون الكيان الصهيوني وراء هذه 
األعمال س���يما واننا نعتبره عدوا في كل األبعاد واملستويات، 
مشددا على ضرورة ان يشترك اجلميع بعد التحقق من صحة 
ه���ذه املعلومات في قطع األيادي التي حتاول ان متتد ألي كان 

في الكويت.
ودعا جلنة الظواهر السلبية الى االجتماع بالشيخة فريحة 
واالس���تماع ملا لديها من معلومات بشأن هذه القضية من أجل 
متابعة هذه املعلومات متابعة جادة لكونها تكش���ف ألول مرة 

ومن قبل شخصية رفيعة في األسرة احلاكمة.

بع���ث رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي 
ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس اجلمهورية في 
جمهورية بيرو سيسار زومايتا فلورس مبناسبة 
انتخابه رئيسا للمجلس. وقال اخلرافي في برقيته: 
يسرني أن أزجي الى س���عادتكم تهنئة صادقة 
مبناسبة انتخابكم رئيسا ملجلس اجلمهورية في 
جمهورية بيرو الصديقة تقديرا وتأكيدا للثقة 

التي تتحلون بها في االضطالع مبسؤولية تولي 
هذا املنصب، متمنيا لس���عادتكم دوام التوفيق 
والسداد، وموقنا من امكاناتكم التي ستسهم في 
توثيق العمل املشترك بني مؤسستينا البرملانيتني 
والذي سنحرض جاهدين على استمراره ومنوه 
نحو مزيد من التواصل الى آفاق أكثر رحابة في 

قادم االيام.

الخرافي هنأ نظيره في بيرو

هايف يستغرب تعليق دراسة »الدكتوراه« بالبحرين
من حوادث السيارات التي تعرض 
لها الطلبة في طريقهم للدراسة في 
البحرين وما نتج عنها من وفيات 

وإصابات.
وأك����د هايف ان����ه يجب على 
الوزي����رة التحرك الس����ريع حلل 
الفترة من  املوضوع ويكفي هذه 
املعاناة، الفتا  التأخير واستمرار 
الى ان مملك����ة البحرين إخواننا 
وال يأت����ي منه����م إال كل خير، وال 
ميك����ن ان يتعمدوا إحلاق الضرر 
بأبناء الكوي����ت، فنرجو التفاهم 
معه����م وزيارتهم حلل مش����كلة 
توقف طلبة الدكتوراه الكويتيني 
الكوي����ت والذين  املبتعث����ني من 
س����جلوا في فترة االعتراف، وإذا 
كان للوزيرة جهود وحرص على 
طلبة الكويت في كل مكان، السيما 
ان ش����هادات طلبة البكالوريوس 
واملاجستير في اجلامعة اخلليجية 
قد مت اعتماده����ا وتصديقها، فما 
الذي مينع من تصديق ش����هادات 
الدكتوراه في اجلامعة نفس����ها؟ 
ومن الذي يتحمل األضرار املعنوية 
واملادية واالجتماعية التي أحلقها 

هذا التوقف بطلبة الدكتوراه؟

إال اخلي����ر للبلد وهم أعظم ثروة 
وأفضل وسيلة من وسائل التنمية 

في البالد العزيزة.
انتظار  أبناءن����ا في  ان  وقال: 
التكرمي على م����ا بذلوه من جهد 
العلم وهم  واجتهاد في حتصيل 
بحاجة الى التش����جيع والتحفيز 
والتقدير، ف����كل تعطيل يؤثر في 
معنوياتهم، وكل تأخير في إكمال 
دراس����تهم يؤث����ر ف����ي إنتاجهم، 
املعاناة،  ويعرضه����م ملزيد م����ن 
خاص����ة اذا علمنا ان هناك الكثير 

النائب محمد هايف  استغرب 
أمر تعليق دراسة طلبة الدكتوراه 
الكويتيني في اجلامعة اخلليجية 
في مملكة البحرين الشقيقة الذي 
مضى عليه أكثر من 7 أش����هر من 
التوقف، م����ع العلم ان الكثير من 
الطلبة مبتعثون من قبل الكويت، 
خصوصا من قبل وزارة التربية، وال 
ندري متى تتحرك وزيرة التربية 
د.موض����ي احلمود حلل موضوع 
أبناء الكويت الذين مت تسجيلهم في 
فترة االعتراف املتبادل بني الكويت 
ومملك����ة البحري����ن. وقال هايف 
متسائال: إلى متى سيبقى الطلبة 
معلقني؟ وما مصير الطلبة الذين 
تخرجوا وأكملوا متطلبات التخرج 
وينتظرون تسلم شهاداتهم؟ هل 
هذا هو مكافأة وحق طلبة الدكتوراه 
الذين يعتبرون نخبة وكوادر نفخر 
بهم في الكويت؟ وأضاف قائال: كان 
يجب على الوزيرة القيام بتحمل 
مسؤولياتها جتاه أبنائها وحقوق 
الطلبة في اخلارج، خصوصا طلبة 
الدكتوراه في البحرين وغيرها من 
س����ائر الدول، فهؤالء هم النخبة 
واملتخصصون الذين ال يأتي منهم 

طالب الحمود بتحمل مسؤولياتها تجاه الطلبة في الخارج

العمير: تأخير ترسية مناقصات النظافة في المحافظات الست
مخالفة صريحة لتعليمات ديوان المحاسبة

لتمديد العقود القائمة.
وقال العمير: ان جلنة البيئة 
البرملانية لن تقف مكتوفة االيدي 
امام ما يحدث من اخطاء في ملف 
مناقصات التنظيف، والذي القى 
بظالله عل����ى اوضاع النظافة في 
ربوع البالد وادى الى تدهورها، 
معربا عن اسفه الن الكويت اقل 
النظافة  انفاقا على  دول اخلليج 
رغم انها اكثرها انتاجا للنفايات، 
وهو م����ا كان له مردود س����لبي 
على الصح����ة العامة والبيئة في 

البالد.
وح����ذر العمير م����ن النتائج 
الكارثية لتمدي����د عقود النظافة 
القائمة والتي متنح العامل راتبا 
يبلغ 40 دينارا فق����ط باملخالفة 
لقانون العمل االهلي اجلديد الذي 
رفع قيمة احل����د االدنى للرواتب 

بحيث ال يقل عن 60 دينارا.

ممثلي الش����ركات لشرح اسباب 
ارتفاع قيمة العروض التي تقدمت 
بها 16 شركة باجمالي 340 مليون 
دينار، بينما تقدمت شركة واحدة 

بعرض ضعيف جدا ماديا.
وطل����ب العمي����ر م����ن جلنة 
املناقص����ات املركزية التعامل مع 
هذا امللف بش����فافية ومناقش����ة 
اسباب الفروقات في االسعار بني 
العقود القائمة واملناقصة اجلديدة، 
واالجتماع مع ممثلي الش����ركات 

لالستماع لوجهة نظرها.
ودعا احتاد شركات التنظيف 
ان كان قد وقع على الشركات ظلم، 
الى أن تتقدم بتظلم واضح وصريح 
الى اجله����ات الرقابية، معربا عن 
اس����تعداد اللجنة البيئية لبحث 
اوض����اع النظافة ف����ي البالد وما 
يحدث في عمليات طرح املناقصات 
من تعطيل وتأخير ثم طلب االلغاء 

البلدية طلبت من جلنة املناقصات 
املناقصة  الغاء ه����ذه  املركزي����ة 
الضخمة بدع����وى الكلفة العالية 
من قبل 17 ش����ركة مت تأهيلها في 
البلدية  هذا املشروع، ولم تنظر 
للمصلحة العامة، ولم تقم باستدعاء 

في تصريحات له الحدى الصحف 
احمللية قبل ايام � اللغاء مناقصة 
نظافة  احملافظات الست ومتديد 
العق����ود القدمي����ة لصالح بعض 
املتنفذي����ن الذين يرفضون خطة 
د.صفر لتحديث وتطوير عمليات 
التنظيف لتستعني بالتكنولوجيا 
احلديثة ولتواكب الكويت الدول 

املتقدمة في هذا املجال.
واض����اف العمي����ر قائ����ال: ان 
مشروع نظافة املدن مير مبنعطف 
خطير يكشف في طياته اجواء من 
التمصلح والشخصانية ومحاولة 
تغيير الشروط احلديثة والعودة 
الى الشروط القدمية لتطبق على 
شركات بعينها او ليضمن اصحاب 
املصلحة متدي����د العقود القائمة 
وهو ما يلحق ضررا بالغا باملال 

العام.
وتابع قائال: منى الى علمي ان 

انتق����د رئيس جلنة ش����ؤون 
البيئة مبجلس االمة النائب د.علي 
العمير اسلوب ادارة بلدية الكويت 
للمناقص����ة اجلديدة للنظافة في 
احملافظات ال����� 6، وتعمد البلدية 
تأخير ترس����يتها لفترة طويلة 
وطلبت اخيرا من جلنة املناقصات 
املركزية الغاءه����ا لضمان متديد 
العقود القدمية القائمة، مش����يرا 
الى ان هذا التمديد سيعد مخالفة 
صريحة لتعليمات ديوان احملاسبة 
للجهات احلكومية بعدم التمديد 
للعق����ود القدمية ب����أي حال من 
االح����وال. وق����ال د.العمي����ر في 
تصريح للصحافيني: على وزير 
االشغال والبلدية د.فاضل صفر 
ان يكون على قدر من الش����جاعة 
ليمارس سلطاته كوزير ويواجه 
الضغوط����ات التي مت����ارس من 
داخل وخ����ارج البلدية � كما قال 

أكد أن مشروع نظافة المدن يكشف أجواء التمصلح والشخصانية

د.علي العمير

محمد هايف

د.وليد الطبطبائي

د.حسن جوهر

الطبطبائي إلنشاء إدارة للتوعية 
الدينية في وزارة الصحة

جوهر: الكويتيون في خندق واحد 
مع لبنان الشقيق

أكد أن المقاومة اللبنانية كفيلة بالرد على العدوان الصهيوني

لتوعية المرضى باألحكام الشرعية


