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طالبت رئيسة اللجنة التعليمية في مجلس 4
االمة النائبة س����لوى اجلسار وزيرة التربية 
د.موضي احلمود بعدم استصدار قرار بتكليف 
مدير اجلامعة احلالي للقيام بأعمال منصب 
مدير اجلامعة وان هذا األمر ميثل دعوة صريحة 
لاللتفاف على القواعد القانونية العامة. وقالت 
اجلسار في تصريح صحافي ان قانون 66/22 

واضح وصريح بشأن التعليم العالي والذي 
ينص مبادة رقم 9 على أن تعيني مدير جامعة 
الكويت يتطلب استصدار مرسوم اميري لذا 
فانه ال يتم التعيني وال التكليف اال بهذه االداة 
القانونية وحيث ان املدير احلالي انتهت مدته 
القانونية لشغل هذا املنصب فعلى الوزيرة 

اللجوء لتطبيق املادة 10 من القانون 29.

الجسار: التمديد لمدير الجامعة الحالي أمر خطير 

الخرافي يرعى مؤتمر جمعية األمناء العامين 
للبرلمانات العربية 15- 16 الجاري

عسكر: علينا االلتزام بدعوة سمو األمير
لمحاربة إثارة النعرات وبث روح الفرقة

المويزري يدعو الحكومة لدعم 
المزارعين وأصحاب الثروة الحيوانية

التنفيذية جلمعية األمناء العامني 
العربية، ويقام حفل غداء رسمي 
يقيمه جاسم اخلرافي على شرف 
الوفود ثم تقام في املساء ورشة 
عمل حول موضوع التنس���يق 
البرملانية  البرملاني في احملافل 
اإلقليمية والدولية ودور اجلمعية 
املطلوب. وسيكون احملاضر نور 
الدين بوش���كوج عل���ى ان يتم 
تش���كيل جلنة مصغرة إلعداد 
ملخص بالتوصيات تتكون من 

ثالثة اعضاء.
ويوم اخلمي����س 16 اجلاري 
يعقد اجتماع اجلمعية العمومية 
جلمعية األمناء العامني العربية 
ث����م يقيم عالم الكن����دري حفل 

غداء.

خطاب صاحب السمو األمير هو 
نهج سام لتعزيز الوحدة الوطنية 
ونبذ كل مظاهر الفرقة والتعصب 
والطائفية، وعلى اجلميع العمل مبا 
جاء في اخلطاب السامي لتعزيز 
الوالء  الوطنية وتعميق  الوحدة 
العامة  للوطن وتغليب املصلحة 
على املصالح الشخصية والطائفية 
الضيقة، متمنيا من اجلميع التهدئة 
والبعد ع����ن كل ما ميس الوحدة 
الوطنية واالبتعاد عن اجلدال الذي 

يضر وال ينفع.
وأش����ار العنزي ال����ى املعاني 
الس����امية الت����ي تضمنها خطاب 
صاحب السمو األمير، ومنها تذكر 
ان اهلل سبحانه وتعالى أنعم علينا 
نعما عظيمة وكثيرة تفتقدها الكثير 
من الدول والشعوب ويجب علينا 
جميعا ان نشكر ونحمد اهلل على 
ه����ذه النعم، وقد هيأ لنا اهلل أمنا 
واستقرارا وطمأنينة وأشاع بيننا 
مشاعر األخوة واملودة وتكرم علينا 
من فضله حتى عم الرخاء والرفاه 

ورغد العيش.

دعا النائب ش����عيب املويزري سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
املعنيني الى االهتمام بدعم املزارعني وأصحاب الثروة احليوانية وصيادي 
األسماك. وقال املويزري في تصريح صحافي: ان كل دول العالم حترص 
على دعم ثرواتها الوطنية، مشيرا الى ان كل أصحاب مهن الزراعة وتربية 
املواشي وصيد األس����ماك هم من أهل الكويت ويستحقون من اجلميع 

الدعم وتوفير مصدر الرزق الكرمي لهم وألسرهم.
وأوضح املويزري ان هذا الدعم سيس����اهم في احلفاظ على ثرواتنا 

الوطنية، والقضاء على غالء األسعار في األسواق.

العامني الس���ابقني ملجلس األمة 
منذ املجلس التأسيسي، ويعقب 
اجللسة االفتتاحية اجتماع اللجنة 

الكلمات  العبر وال����دروس م����ن 
الس����امية التي عطرنا بها والدنا 
صاحب السمو األمير وخصوصا ما 
يتعلق بنبذ الطائفية والعنصرية 
والتمسك بالوحدة الوطنية، مشيرا 
الى ان كلمة سموه طريق يضيء 
عمل النواب والوزراء والسياسيني، 
الفت����ا الى انها وضعت األمور في 
نصابها الصحيح وعلينا االقتداء 
بها. واعتبر العنزي ان ما جاء في 

يرعى رئي���س مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي مؤمتر جمعية 
األمناء العامني للبرملانات العربية 
خالل الفترة من 15-16 سبتمبر 
اجلاري فندق الشيراتون في 10.00 
صباحا، وتبدأ اجللسة االفتتاحية 
بعد تالوة آيات من الذكر احلكيم، 
وكلمة اخلرافي ثم يلقي أمني عام 
املجلس رئي���س جمعية األمناء 
العامني للبرملانات العربية عالم 
الكندري كلمته ثم كلمة امني عام 
االحتاد البرملان���ي العربي نور 
الدين بوشكوج، وبعد ذلك تكرمي 
امني عام مجلس األمة الس���ابق 
ورئيس جمعية االمناء العامني 
للبرملانات العربية السابق شريدة 
املعوشرجي وايضا تكرمي األمناء 

ان  العنزي  النائب عسكر  أكد 
خطاب صاحب السمو األمير الشيخ 
العشر  صباح األحمد مبناس����بة 
األواخر من رمضان مبثابة نبراس 
يجب على اجلميع مبن فيهم أعضاء 
السلطتني االلتزام به والعمل على 
ترجمته الى واقع ملموس من أجل 
خدمة بلدنا ومواطنينا وترسيخ 
وحدتن����ا الوطني����ة املتجذرة في 
العنزي في  قلوبنا جميعا. وقال 
تصريح صحافي: علينا االلتزام 
بدعوة من صاحب السمو األمير 
الى التمسك بتعاليم ديننا اإلسالمي 
احلنيف واحلف����اظ على ثوابتنا 
التي أرساها  الفاضلة  ومواريثنا 
اآلب����اء واألجداد ونب����ذ التعصب 
والتحزب وشق وحدة الصف وما 
يستوجبه ذلك من ضرورة االرتقاء 
بإعالمنا املقروء واملسموع واملرئي 
وممارسة دوره املنشود في تكوين 
ودعم الرأي العام املستنير الذي 
يعزز الوالء للوطن ويرسخ روح 

الوحدة الوطنية.
العنزي السلطتني ألخذ  ودعا 

جاسم اخلرافي

عسكر العنزي

شعيب املويزري

الطبطبائي: »الظواهر« طالبت بتطبيق »المرئي والمسموع«.. والحكومة رأت أنه غير كاف

الخرينج: القرارات الصادرة عن اجتماع »الظواهر« 
برئيس الوزراء غير ملزمة لباقي النواب

الوطني���ة والقنوات  الوح���دة 
الفضائي���ة واإلس���اءات الت���ي 
تتع���رض بها بع���ض القنوات 
لألش���خاص وللدول، ومتزيق 

الوحدة الوطنية.
وبني الطبطبائي ان رس���الة 
اللجن���ة اختزلت ف���ي تطبيق 
القوانني الس���يما قانون املرئي 
الذي رأت احلكومة  واملسموع، 
انه غير كاف وبحاجة الى تعديل، 
اال ان اللجنة رأت انه كاف اآلن 
واحلكومة لي���س لديها اإلرادة 

لتطبيقه.
انه  الطبطبائي  ونقال ع���ن 
تقرر عقد اجتماع االثنني املقبل 
للجن���ة الظواهر الس���لبية مع 
الفت���وى والتش���ريع بحضور 
الروضان  الوزيرين روض���ان 
واحمد العبداهلل ملناقشة تفعيل 

قانون املرئي واملسموع.
ولفت الى ان احلكومة وعدت 
بتش���كيل جلنة حماية الوحدة 
التي جاءت باخلطاب  الوطنية 
األميري، خالل أس���بوعني، بعد 
توجيه أعض���اء اللجنة انتقادا 
لها لعدم تشكيلها حتى تاريخه، 
كما طالبوا بتفعيل قانون املرئي 
واملسموع من خالل إغالق البرامج 
والفضائيات التي تفتت الوحدة 

الوطنية وتعمل على متزيقها.

خطري���ن، االول خارج���ي وهو 
النووي في حال حدثت  التلوث 
حرب ال ق���در اهلل ض���د ايران، 
ووجه سؤاال الى رئيس الوزراء 
حول استعدادات احلكومة لهذا 
اخلطر اخلارجي، والثاني داخلي 
الوطنية والطائفية  الفتنة  وهو 
التي مازالت نائمة ونخشى من 

ايقاظها.
انني تأملت  وقال اخلرين���ج: 
كثيرا عندما قرأت ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء اقسم باهلل خالل 
لقائه نواب الظواهر انه غير راض 
عما يحدث، وتساءل اخلرينج: اذا 
كان سموه يقسم انه غير راض 
فماذا يقول النواب؟ وماذا يقول 

املواطن الكويتي؟
وق���ال مقرر جلن���ة الظواهر 
السلبية وليد الطبطبائي ان نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلس���كان الشيخ أحمد 
الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ووزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األم���ة محمد البصيري، 
الش���يخ جابر  الداخلية  ووزير 
الش���يخ  اخلالد، ووزير اإلعالم 
أحمد العبداهلل، حضروا اجتماع 
اللجنة األخير ومت اثارة موضوع 

بصفة اللجنة البرملانية.
واوض���ح اخلرينج ان قضية 
الوحدة الوطنية تهم كل النواب 
والكتل البرملانية والطوائف، وال 
تهم فقط مجموعة النواب الذين 
التقوا سمو رئيس مجلس الوزراء 
وكان من الواج���ب على رئيس 
واعضاء اللجنة عدم تهميش باقي 
النواب في قضية متس امن الوطن، 
فهن���اك وجهات نظ���ر ال يجوز 
التطرق اليها من خالل الصحافة 
واالعالم، وقال: اننا ش���ركاء في 
اتخاذ القرار ولسنا اجراء. وذكر 
اخلرينج انه سبق ان وجه اسئلة 
برملانية بخصوص هذه القضايا، 
الفتا الى ان الكويت تواجه حاليا 

غير ملزمني بأي قرارات او اتفاقات 
بعد لقاء رئي���س الوزراء جلنة 
الظواهر البرملانية خارج مجلس 
االمة، ألنه كان لقاء وديا، الفتا الى 
ان عق���د اللجنة اجتماعها خارج 
املجلس يعد مخالفة دس���تورية 
والئحية ويعد سابقة خطيرة في 

العمل البرملاني.
واضاف اخلرين���ج قائال: ان 
الشخص الوحيد الذي من حقه 
اس���تدعاء من يراه م���ن النواب 
واللج���ان البرملانية هو صاحب 
الس���مو االمير، اما عدا ذلك فال 
يجوز، اال اذا كان لقاء سمو رئيس 
الوزراء جلنة الظواهر لقاء وديا 
بصفة شخصية للنواب وليس 

النائب مبارك اخلرينج  اكد 
ان���ه ال يعترض من حيث املبدأ 
على االجتماعات واللقاءات الودية 
بني بعض النواب وسمو رئيس 
مجلس الوزراء، لكن اذا اس���فر 
عنها قرارات او اتفاقات فإنها غير 
ملزمة لباقي النواب مثلها مثل 
اللقاءات الودية لرئيس مجلس 
االمة ببعض النواب، فهي غير 
ملزمة ويحضرها من يشاء وال 
يحضرها من يشاء وما يصدر 
عنها من توصيات هي غير ملزمة 

لباقي النواب. 
وقال اخلرينج، في تصريح 
صحافي تعليقا على لقاء رئيس 
واعضاء جلنة الظواهر السلبية 
البرملانية سمو رئيس مجلس 
الوزراء لبحث املساس بالوحدة 
الوطني���ة: كان االجدر باللجنة 
البرملانية ان تعق���د اجتماعها 
داخل مجلس االمة وتدعو الوزير 
الوزراء  املعني او حتى رئيس 
وتدعو جميع النواب فيحضر من 
يرغب ويستمعون لوجهة نظر 
احلكومة والتي تستمع بدورها 
آلراء النواب وبعدها تضع اللجنة 
تقريرها وتوصياتها املناس���بة 
وتعرضها على املجلس لتناقش 

داخل قاعة عبداهلل السالم.
واشار اخلرينج الى ان النواب 

الوعالن لتكثيف الدوريات المرورية
في مختلف المناطق خالل األيام األخيرة من رمضان

طالب النائب مبارك الوع���الن وزارة الداخلية بزيادة وتكثيف 
الدوريات املرورية في مختلف مناطق الكويت خالل األيام األخيرة 
لشهر رمضان، خصوصا في مواقيت قبل اإلفطار ملنع وقوع احلوادث 
التي تتس���بب في ازهاق أرواح املواطن���ني ومنع حاالت االختناق 

املروري.
وقال في تصريح صحافي ان األرقام واالحصائيات تؤكد ان معدالت 
احلوادث ترتفع كل عام بشكل الفت للنظر خالل شهر رمضان، لذا 
فإن األمر يستوجب من وزارة الداخلية تكثيف الدوريات املرورية 
للحيلولة دون وقوع هذه احلوادث، وملنع املس���تهترين من تهديد 
أرواح املواطنني فكثير من احلوادث تقع بس���بب استهتار الشباب 

وحبهم لالستعراض على الطرقات.
وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة ووضع نقاط أمنية 
متكاملة مزودة بأجهزة اتصال وآليات واسعافات اولية بحيث تكون 
النقطة األمنية حلقة اتصال بني املواطنني ورجال األمن الستقبال 

البالغات، وتسيير دوريات أمنية بالتنسيق مع جهات االختصاص 
وعلى رأس���ها املطافي واإلس���عاف، وضبط كل من يحاول اإلخالل 

باألمن العام والنظام وتعريض حياة املواطنني للخطر.
وقال الوعالن ان الكوي���ت تعتبر في طليعة الدول التي ترتفع 
بها حوادث املرور فاحلوادث فيها تبلغ أربعة أضعاف مثيلتها في 
الدول الصناعية وهي في ازدياد مس���تمر، وبحسب االحصائيات 
الس���نوية الصادرة ع���ن اإلدارة العامة لتنظيم امل���رور فإن ثالثة 
أشخاص يس���قطون يوميا ما بني قتيل وجريح احلوادث املرورية 
على الرغم من قلة عدد سكان الكويت وضيق مساحتها، الفتا الى 
ان هذه األرقام واالحصائيات تنذر بخطر ماثل نشهده في كل يوم، 
وفي كل س���اعة في ش���وارعنا، فكم من امرأة او رجل او ش���اب او 
كبير بالسن راح ضحية السيارات، وكم من معاق بسبب احلوادث، 
واملسلسل مستمر، والعابثون ايضا مستمرون ما داموا بعيدين عن 

مبارك الوعالنطائلة العقاب الرادع.

جانب من اجتماع جلنة املرافق العامة

مبارك اخلرينج د. وليد الطبطبائي

24
 للكليتني وظائف هامة في حياة االنسان أهمها تنقية الدم 

من الفضالت والتخلص من السوائل الزائدة واحملافظة على 

معدل قلوية الدم وبالرغم من ذلك فإن وزن الكلية الواحدة 

صغير – كم يبلغ وزن الكلية الواحدة؟

150 جرام
250 جرام 
350 جرام

»المرافق«: ناقشت مع الحكومة إنشاء 
هيئة لالتصاالت وشركة للبنى التحتية

قال مقرر جلنة املرافق العامة النائب د.فيصل املسلم في تصريح 
للصحافيني عقب اجتماع اللجنة امس انه متت مناقشة مشروع انشاء 
هيئة لتنظيم االتصاالت، ومشروع إنشاء شركة للبنى التحتية بهدف 
حتس���ني اخلدمات املقدمة للشركات، مشيرا الى انه مت االتفاق على 
ان تعقد اللجنة اجتماعها املقبل في 23 اجلاري الس���تكمال مناقشة 
هذين املشروعني. وأوضح املسلم ان اللجنة ناقشت مع وكيل وزارة 
املواصالت وممثلي الوزارة احتساب فواتير املكاملات واالشتراكات في 
شركات االتصاالت. وأكد عضو جلنة املرافق النائب ناجي العبدالهادي 
ان وكيل وزارة املواصالت ابلغ اللجنة امس بانه قبل حلول يوم 9/21 
ستقوم الوزارة بخفض تعرفة االتصاالت اخلاصة بالهواتف النقالة 
واالنترنت. ومن جانبه أكد النائب عدنان املطوع ان جلنة املرافق 
العامة ناقشت قانون االتصاالت وانشاء هيئة عامة لالتصاالت، 
مش���يرا الى وجود مقترح حكومي النشاء شركات تختص بهذا 
املجال لتكون هناك شركة مؤسسة قادرة لبناء البنية التحتية 

واضفاء روح املنافسة بني الشركات.
وكشف املطوع عن اجتماع قادم للجنة بعد 3 اسابيع.

»اإلسكانية« تجتمع األحد المقبل لمناقشة  
عقبات إنشاء الشركات اإلسكانية

أكد مقرر جلنة ش���ؤون اإلس���كان البرملاني���ة النائب ناجي 
العبدالهادي ان اللجنة ستعقد اجتماعا خاصا يوم االحد املقبل 
ملناقشة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات اإلسكانية املنوط 
بها إنشاء املدن اجلديدة. وبني العبدالهادي في تصريح صحافي 
ان نائب رئيس مجلس الوزراء الش���يخ احمد الفهد س���يحضر 

هذا االجتماع.


