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بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره تلقينا نباأ وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يتقدم

بخال�ص �لعز�ء و�سادق �ملو��ساة �إلـــى

واآل الـمـرزوق الكـرام

خالـد وليـد خالـد الـمرزوق

الأخ/ فواز خالد يو�ضف الـمرزوق

�ضمري النا�ضر

�سائلني �ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة الى رئيس 
مجلس النواب في اجلمهورية اللبنانية نبيه بري إثر تلقيه نبأ سقوط ضحايا 
نتيجة اعتداء القوات اإلسرائيلية على احلدود اجلنوبية اللبنانية. وقال اخلرافي 
في برقيته: »تابعت ببالغ األس���ى وشديد االستياء والتأثر وأنا خارج البالد في 
ضوء ما تناقلته وكاالت األنباء عن امتداد يد اإلثم والغدر للعبث بأمن اجلمهورية 
اللبنانية الش���قيقة واستقرارها إثر قيام القوات اإلسرائيلية باعتداء سافر على 
الق���وات اللبنانية املرابطة على احل���دود اجلنوبية ضاربني بهذا االعتداء عرض 

احلائط بالقوانني واملواثيق الدولية واملعاهدات والقرارات الشرعية، وسقط على 
اثرها نفر من اجلنود اللبنانيني وجرح آخرون. وإنني ويشاطرني زمالئي أعضاء 
مجلس األمة الكويتي لندين بكل قوة هذه األعمال االس���تفزازية التي متارس���ها 
القوات اإلسرائيلية بني حني وآخر والتي ينبذها املجتمع الدولي بأسره، متضرعا 
إلى الباري جل شأنه أن يتقبل في واسع رحمته شهداء الواجب الذين رووا تراب 
الوطن بدمائهم الزكية ومين على املصابني منهم بالشفاء العاجل وان يفيء على 

الشقيقة اجلمهورية اللبنانية سؤددا وسالما وأمنا ال يبيد«.

الخرافي يعزي بري في ضحايا اإلعتداءات االسرائيلية على لبنان

سالم النمالن

عسكر العنزي

وجه النائب س���الم النمالن 
النفط ووزير  إلى وزير  سؤاال 
العبداهلل  االعالم الشيخ أحمد 
اللغة  ايقاف دورة  عن س���بب 
اإلجنليزي���ة في مركز التدريب 
البترولي وقال في سؤاله يعتبر 
اختيار »التوفل« االختيار األول 
في العالم لتقييم مستوى األفراد 
في اللغة االجنليزية في اجلامعات 
العاملية، اال ان ش���ركة نفط ال 
تعتد بهذا االختيار على الرغم 
ان املؤسسة والشركات النفطية 
األخرى تع���ادل درجة اختيار 
»التوفل« للموظف مبس���توى 
درج���ات اللغ���ة االجنليزي���ة 
البترول  املعتمدة في مؤسسة 

الكويتية.
واستفس���ر عن سبب عدم 
قبول درجة اختيار »التوفل« في 
معرفة مستوى اللغة للعامل في 

العنزي  النائب عسكر  تقدم 
باقتراح برغب���ة اوضح فيه ان 
الغرض من قرار مجلس الوزراء 
بانش���اء مراك���ز للحكومة مول 
»مراك���ز اخلدمة الش���املة« في 
جمي���ع احملافظات وم���ن بينها 
محافظة اجله���راء هو تخفيف 
العبء ع���ن املواطنني واملقيمني 
واجناز املعامالت احلكومية على 
اكمل وجه ف���ي مكان واحد بكل 
محافظة دون احلاجة الى التردد 
على دواوين الوزارات واجلهات 
الرئيس���ي  او املركز  احلكومية 
للحكومة مول في برج التحرير 

بالعاصمة.
اهال���ي محافظة  ان  واضاف 
افتتاح  اجلهراء فوجئ���وا عقب 
مركز احلكومة مول مبحافظتهم 
في العشرين من شهر مايو املاضي 
بأن الفرع اخلاص بالهيئة العامة 
للمعلومات املدنية باملركز يقوم 

خاللها احلصول على مستويات 
اللغة املعتمدة في املؤسسة؟

كما وجه سؤاال آخر إلى وزير 
الصحة د.هالل الساير قال فيه 
لوحظ قيام فنيني من اجلنسية 
البنغالية بسحب بصمة احلضور 
واالنصراف من اجهزة البصمة في 
منطقة االحمدي واملراكز الصحية 
التابعة لها مما يعني عدم ربط 
النظام في اخلدمة املدنية وميكن 
التالعب بها بأجهزة الكمبيوتر 
احملمول مع هؤالء الفنيني، مطالبا 
افادته عن صحة هذه املعلومات 
ومل���اذا ال يوجد فنيني كويتيني 

لهذا العمل؟
وطالب تزويده بنسخة من 
عق���د املناقصة له���ذه االجهزة 
والشركة املزودة لها وقيمة العقد 
ومدته؟ وما اس���باب عدم ربط 

النظام باخلدمة املدنية؟

املدنية من  لتس���لم بطاقاته���م 
هناك، وهو ما يتناقض مع الهدف 
االساسي من انشاء مركز احلكومة 
مول في اجلهراء وهو رفع املعاناة 
عن كاهل املواطنني واملقيمني من 
خالل تبسيط االجراءات احلكومية 
وتقدميها بصورة سهلة وميسرة 

في مكان واحد.
لذا فأقت���رح اصدار قرار من 
مجلس الوزراء بالس���ماح لفرع 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
في مركز احلكومة مول باجلهراء 
بتسليم البطاقات املدنية الصحاب 
املعامالت وعدم االكتفاء بعملية 
تس���لم االوراق فقط، مع تزويد 
فرع هيئة املعلومات املدنية في 
احلكومة مول باجلهراء بجميع 
االجهزة واملعدات الالزمة الصدار 
البطاقة املدنية الذكية »اخلاصة 
العادية  البطاقة  او  باملواطنني« 

»اخلاصة باملقيمني«.

شركة نفط الكويت والصادر من 
جامعة الكويت؟ وما سبب ايقاف 
دورة اللغة االجنليزية في مركز 
التدريب البترولي؟ وهل هناك 
معاهد محلية معتمدة من قبل 
املؤسسة يستطيع املوظفون من 

بتس���لم االوراق فقط وال يقوم 
بتسليم البطاقات املدنية وهو ما 
يضطر معه اصحاب املعامالت الى 
تكبد اعباء االنتقال من اجلهراء 
وقطع مسافة طويلة للتوجه الى 
الرئيسي لهيئة املعلومات  املقر 
املدنية مبنطقة جنوب الس���رة 

سأل الساير عن أسباب عدم ربط البصمة بنظام الخدمة المدنية

النمالن: ما سبب عدم اختيار »التوفل« لمعرفة 
مستوى اللغة للعاملين في شركة نفط الكويت؟

عبدالصمد لوضع عالمات إرشادية 
وتحذيرية في منطقة الخيران

تقدم النائب عدنان عبدالصمد 
باقتراح برغبة قال فيه: وفقا للقواعد 
املنظمة للترخيص بأعمال احلفر 
وأعمال املقاوالت واالشغال العامة 
التي تقوم بها الش���ركات لصالح 
بعض اجله���ات احلكومية تلتزم 
اجلهات القائمة بالتنفيذ باتخاذ كل 
االحتياطات وشروط األمن والسالمة 
أو للمكان حماية  سواء للعاملني 
ملرتادي املنطقة وكلها تقيد حتت 
شعار السالمة واألمن أوال. ورغم 
هذه الشروط الواضحة، فقد علمنا 
ان إحدى الش���ركات املسند اليها 

عملية شفط مياه البحر مبنطقة 
اخليران من خور املفتح ونقلها الى 
خور صناعي مجاور لم تقم على 
مسؤولياتها العقدية، حيث لم يجر 
وضع أي أسوار أو حواجز باملنطقة 
حتول بني مرتاديها والنزول الى 
البحار لالس���تحمام، كما لم تقم 
الشركة بوضع العالمات التحذيرية 
وإجراءات احلماية إضافة الى خلو 
املنطقة من العالمات اإلرش���ادية 
التي حتذر من النزول الى املياه أو 
السباحة باملنطقة خلطورتها، وقد 
ترتب على كل هذه املخالفات تعرض 

البعض للغرق والوفاة، وحفاظا 
على س���المة املواطنني ومرتادي 

املنطقة وحياتهم.
لذا أقترح إلزام اجلهات املختصة 
املسؤولة عن ش���فط مياه البحر 
ونقله���ا ال���ى اخل���ور الصناعي 
الى  املب���ادرة  مبنطق���ة اخليران 
وضع وسائل احلماية والعالمات 
اإلرشادية والتحذيرية من السباحة 
باملنطقة ومراعاة هذه االجراءات 
والتقيد بوسائل األمن والسالمة 
في جميع املشاريع املماثلة، وذلك 

حماية للمرتادين.

عسكر لتسليم البطاقات المدنية
 ألصحاب المعامالت في »الحكومة مول«

اقترح تشجير األماكن الخالية في منطقة مبارك الكبير

الحويلة إلطالق أسماء شهداء الكويت على المرافق الحيوية
قدم مراقب مجلس األمة النائب د.محمد احلويلة اقتراحني برغبة طالب 
في أولهما بإطالق أسماء شهداء الكويت على املنشآت احليوية، وقال في 
اقتراحه: يقول احلق تبارك وتعالى: )وال حتسنب الذين قتلوا في سبيل 
اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون(، ويقول رسول اهلل ژ »عينان 
ال متسهما النار، عني بكت من خشية اهلل وعني باتت حترس في سبيل 
اهلل«، كما جاء في قوله ژ ان الش����هيد يشفع يوم القيامة في سبعني 
من أهله. لقد استيقظت البالد فجر الثاني من اغسطس 1990 على نيران 
الغدر تقصف وتدمر وتنهب وتسلب وتقتل االبرياء والشرفاء املدافعني 
عن أرضها، فسقط منهم الش����هداء تروي وتعطر دماؤهم الزكية أرض 
الكوي����ت، وملا كان لزاما على الدولة أال تدخر جهدا في تكرمي ش����هدائها 
االبرار مبختلف صور التكرمي ومبا يتناسب مع حجم تضحياتهم، وملا 
كان تخليد أس����ماء الشهداء واحتضانهم في ذاكرة الوطن ومحبيه وفي 
قلوب ذويهم، وفي رحاب تاريخ الكويت من أرقى صور التقدير لعطائهم، 
وذلك بإطالق اس����مائهم على بعض مرافق الدولة مثل الطرق وامليادين 

والشوارع العامة كجزء من هذا التكرمي، وتزامنا مع صدور أول حكم على 
الطاغية الذي تلطخت يداه املجرمتني بدماء هؤالء االبرار كقصاص دنيوي 
عادل ملا اقترف من صنوف صنائع الشر وجرائم العصر. لذا أقترح »قيام 
اجلهات املختصة بإطالق أس����ماء شهداء الكويت على املنشآت واملرافق 
احليوية وامليادين والطرق واملناطق التي ولدوا وش����بوا في رحابها«، 
وطالب في اقتراحه الثاني بتش����جير املناطق اخلالية في منطقة مبارك 
الكبير، وأوضح ان احلدائق العامة من العوامل التي تفيد املجتمع وان 
مثل هذه احلدائق ومع وضع بعض االلعاب املسلية لالطفال ومالعب كرة 
القدم والسلة والطائرة تفيد كثيرا من أبناء محافظة االحمدي سواء كانوا 
من فئة كبار السن أو الشباب أو االطفال، فتعود بالنفع على صحتهم، 
خاصة منطقة مبارك الكبير هذه املنطقة التي هي بحاجة الى التشجير 
وزيادة املناطق اخلضراء بها. لذا أقترح إنشاء حدائق وتشجير جوانب 
الطرقات واألماكن اخلالية في منطقة مبارك الكبير حتى تكون متنفسا 

د.محمد احلويلةألهالي املنطقة وتعطي منظرا خالبا للمنطقة.

تقدمت النائبة د.أسيل العوضي 
باقتراح برغبة إلعداد برامج تأهيل 
املعلمني في قطاعات التربية املختلفة 
وقالت في اقتراحها ان املعلم هو 
الركن األساسي في التنمية البشرية 
وهو العماد في بناء مجتمع مزدهر 
ومتقدم ملا يضطل����ع به من دور 
كبير في عملية بناء املجتمع، فإن 
)االرتقاء باملعلم( هو الذي يضمن 
حتقيق هذه األهداف، وتأسيس����ا 
التي تؤكد  التربوية  املقولة  على 
انه »ال ميكن ألى نظام تعليمي أن 
يرتقي أعلى من مستوى املعلمني 
فيه« مما يتوجب معه وضع برامج 

متخصصة في إع����ادة تأهيل املعلمني واملعلمات من خالل دورات لرفع 
كفاءتهم التعليمية في تخصصاتهم وتطوير قدراتهم التدريسية والقيادية 
في ضوء مفهوم الكفاءات واملهارات واملتغيرات املعاصرة، وجعل التدريب 
عملية تفاعلية مستمرة، كما يهدف الى تزويد املعلمني واملعلمات باملهارات 
واخلبرات مبجال تقنية املعلومات واالتصاالت لتمكينهم من توظيفها في 
مجاالت التدريس،. لذا اقترح اعداد برامج تأهيل للمعلمني في قطاعات 

التربية املختلفة لتطوير وحتسني االداء الوظيفي لهم.

أسيل إلعداد برامج تأهيل 
للمعلمين في »التربية«

د.أسيل العوضي


