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بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 4
ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس���ة مجلس 
النواب اليجاندرا سيبولفيدا ورئيس مجلس 
الشيوخ جورج بيزارو في جمهورية شيلي، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالدهما.

الخرافي هنأ رئيسي
 مجلسي النواب والشيوخ في شيلي

الحربش: سأقدم تقريرًا مفصاًل للجنة الظواهر
حول مخالفات وتجاوزات الفنادق خالل أيام رمضان

الخنفور: على »التربية« االستعداد للعام الدراسي الجديد 
والتأكد من جاهزية المدارس الستقبال الطلبة

املذكور قد اخ�����ذ وقتا طويال 
في اللجن���ة املالي�����ة من اجل 
اس���تطالع وجه����ة النظ�����ر 
احلكومية بشأنه والتي تتعذر 
بالكلف���ة املالية كما هو احلال 
في معارضتها لكل االقتراحات 

الشعبية األخرى.
واك���د ان العديد من الدول 
العربي���ة واالس���المية تعتمد 
عطلة العش���ر األواخر رسميا 
ومنذ سنوات طويلة ولم تتأثر 
مالي���ا او اداريا كما ان العطلة 
س���تكون وعلى مدى سنوات 
مقبل�����ة خالل االجازة الصيفية 
للم��������دارس واجلامع�����ات، 
الدراس���ات  ال���ى ان  مش���يرا 
اثبتت  امليداني���ة  والبح���وث 
تدني االداء وانتاجية املوظفني 
خ���الل فترة العش���ر االواخر 
م���ن رمضان نتيج���ة اللتزام 
العدد االكبر من املوظفني بأداء 
شعائ�����ر الصلوات والعبادة 
حت���ى وق����ت متأخر من فجر 

اليوم التال�����ي.

الفجور والتع���ري واحلرص 
على نشر ودعم مبادئ الفضيلة 
وااللتزام االخالق���ي بني كافة 
شرائح املجتمع كما سيتبعها 
بتوجي���ه حزمة من االس���ئلة 
الوزراء  البرملانية لعدد م���ن 
املعنيني وذلك من اجل الوقوف 
على احلقيقة الكاملة لتشجيع 
انتشار هذه املمارسات واألفعال 
البعض  املشينة والتي يهدف 
منها الى تفريغ وهدم املبادئ 
األخالقية للمجتمع الكويتي من 

الداخل.
وم���ن جهة أخ���رى، طالب 
د.احلربش بضرورة استعجال 
املالية بحث ومناقشة  اللجنة 
تقرير موافقة اللجنة التشريعية 
عل���ى االقتراح���ات التي تقدم 
به������ا مع مجموعة من زمالئه 
النواب بش���أن إقرار العش���ر 
األواخر م���ن ش���هر رمضان 
عطلة رسمي������ة وذلك متهيدا 
ف�����ي شهر رمضان  لتطبيقه 
املقبل، خاص������ة ان التقري����ر 

الكويتي احملافظ وامللتزم الى 
جلنة الظواهر السلبية متهيدا 
لدعوة كل اجلهات والقطاعات 
احلكومية املعنية للوقوف على 
حقيقة جمي���ع اوجه القصور 
ف���ي اداء دورها املطلوب منها 
القانون  والتخاذل في تطبيق 
على الفنادق املخالفة ومن اجل 
مكافحة كاف���ة اوجه ومظاهر 

وذل��������ك وفق ما نقله العديد 
من الش���هود العي���ان وبعض 
العائالت الكويتية التي كانت 
متواجدة والتي آملها ما شاهدته 
من ظواهر دخيلة على املجتمع، 
االمر الذي دفعهم لتوثيق بعضا 
منها، ولع������ل ما ش���هدت�����ه 
منطق����ة حمام السباح�����ة في 
فندق النخيل في منطقة البدع 
خ����الل هذه الفترة دلي����ل دامغ 
وصارخ على ان هذه الفن����ادق 
ال تعير اي اهتم������ام او حرص 
على االلت���زام بقوانني الدول����ة 
نتيجة قناع���ة القائمني عليها 
باس���تمرار تخ���اذل االجهزة 
الرقابي���ة واحلكومي���ة ع���ن 
محاسبتهم واطمئنانهم لسالمة 

العواقب.
واش���ار د.احلرب���ش ال���ى 
انه س���يقدم خالل االس���بوع 
اجلاري تقريرا مفصال بش���أن 
التي  هذه املمارس���ات الشاذة 
ال تتناس���ب مع تعاليم ديننا 
احلني���ف وتقالي���د املجتمع 

أكد النائب د.جمعان احلربش 
عجز اجهزة التفتيش والرقابة 
التابع���ة لعدد من  احلكومية 
الوزارات املعنية عن اداء مهامها 
ودورها في ضب���ط ومخالفة 
ممارسات وجتاوزات عدد من 
الس���ياحية  الفنادق واملرافق 
اخلاص���ة خالل وبعد ش���هر 
رمضان املبارك، مشيرا الى ان 
التقصير بالدور الرقابي لهذه 
التأكيدات  االجهزة رغم كثرة 
احلكومي���ة الس���ابقة بتفعيل 
دوره���ا واط��������الق يدها في 
التعام���ل بحزم م���ع ك�اف����ة 
املمارس���ات الس���لبية لم يزل 
على حال���ه دون اي تغيي����ر 
ايجابي ولعل انع����دام الرقابة 
دفع عددا من الفنادق وبعض 
املرافق السياحية الى التمادي 
في إقام����ة احلفالت الصاخب�����ة 
التي ال تتناس���ب مع الش���هر 
الفضيل وكذلك فتح حمام�����ات 
السباحة فيها مرتعا ملظاه����ر 
التعري واالنحالل االخالق����ي 

طالب النائب س���عد اخلنف���ور وزارة 
التربية باالس���تعداد جيدا قبل موعد بدء 
العام الدراسي اجلديد الذي لم يتبق عليه 

سوى أيام معدودة.
وأكد اخلنفور ان وزارة التربية تخرج 
قبل بداية كل عام دراسي جديد بتأكيدات 
وتطمينات على جاهزيتها وجاهزية املدارس 
الستقبال الطلبة والطالبات للعام الدراسي 
اجلديد بينما جتد الوضع مزريا على أرض 
الواقع، مؤكدا ان هناك معلومات تسربت 

عن وجود نقص في الكتب الدراسية.
 ناهي���ك ع���ن األثاث املدرس���ي وعدم 
االس���تعداد الكامل من املدارس الستقبال 
العام الدراسي اجلديد في ظل هذا النقص، 

خصوصا ان الهيئة التدريسية لم تكتمل 
بعد وتعاني النقص في بعض التخصصات، 
ومازال���ت وزارة التربية جتري املقابالت 
الختيار املدرسني واملدرسات للعام الدراسي 

اجلديد.
وقال اخلنف���ور: »لقد تكررت مثل تلك 
األخط���اء كل عام ومن غير املنطقي وغير 
املعقول ان يجلس أبناؤنا في بداية كل عام 

دراسي على األرض هم وكتبهم.
 وطالب الوزارة بأن حتس���ب حسابها 
جيدا وان تستعد للدراسة بالشكل الصحيح 
واجليد، وأال تكابر في األخطاء وان تضع 
في حسبانها كل ما هو مفروض ويفترض 

حتى تبدأ بالشكل املطلوب.

وأكد اخلنف���ور ان اي تقصير في هذه 
االستعدادات ستكون مسؤوليته على عاتق 
أركان ال���وزارة ألن عليهم مواجهة الواقع 

بشجاعة.
 وأن يبتعدوا عن املكابرة وان يحسبوا 
الوضع جيدا بالقلم واملسطرة وان يعدوا 
امل���دارس جيدا الس���تقبال أبنائنا الطلبة 
بدال من التصريحات التي تخرج من هنا 
وهناك دون ان يكون لها صحة على أرض 

الواقع.
واشاد في الوقت نفسه باجلهود التي 
تقوم بها وزيرة التربية د.موضي احلمود 
للنهوض بالعملي���ة التعليمية في البالد 

لألفضل.

دعا الستعجال مناقشة إقرار العشر األواخر من رمضان عطلة رسمية

أشاد بجهود الوزيرة الحمود لالرتقاء بالتعليم

د.جمعان احلربش

سعد اخلنفور

هايف يسأل عن مخالفات الخدمات
اإلخبارية SMS المرخصة من قبل»اإلعالم«

السلطان: تعديالن على قانون الشركات 
التجارية للتعامالت االقتصادية اإلسالمية

طلب تزويده بأسمائها 

وجه النائب محمد هايف 
إلى وزير اإلعالم  س����ؤاال 
ووزير النفط الشيخ أحمد 

العبداهلل جاء فيه:
� يرجى تزويدي بأسماء 
 SMS اخلدمات االخبارية
التي مت ترخيصها من قبل 
وزارة اإلعالم؟ وما الشروط 
والضواب����ط الس����تخراج 
هذه اخلدمات؟ وما السند 

القانوني لها؟
� هل مت رصد مخالفات 

على هذا اخلدمات؟
 إذا كانت اإلجابة بنعم 

يرجى تزوي����دي باإلج�������راءات التي مت 
اتخاذه����ا به����ذا الص�����دد؟

� ما الشركات واملؤسسات واألف������راد 
التي مت اعطاؤها ترخيصا خلدم�����ة البث 
املباشرة SNG، وكم عدد االجهزة التي مت 

ترخيصه�����ا؟
� م����ا الضوابط واملعايير التي يتم بها 

ترخيص أجهزة SNG؟
كما سأل هايف، هل مت رصد مخالفات 
التي تزود  على الشركات واملؤسس����ات 

خدم�����ة SNG؟
وأض����اف النائب محمد 
هايف في سؤاله هل متلك 
الوزارة أجهزة تش����ويش 

على البث املباشر؟
واستطرد هايف متسائال 
هل متت إحالة صحف الى 

النيابة؟
إذا كانت اإلجابة بنعم 
يرجى تزويدي بصورة من 
الكتب احملالة الى النيابة من 
إلى حني   2005/1/1 تاريخ 

ورود السؤال؟
واختت����م النائب هايف 
س����ؤاله بالتال����ي م����ا اإلج����راءات التي 
تتخذها الوزارة في مخالفات املطبوعات 

والنشر؟
وهل مت حفظ اإلحاالت املرفوعة من قبل 
وزارة اإلعالم ملخالفتها قانون املطبوعات 

والنشر؟
 إذا كان����ت اإلجاب����ة بنع����م يرج����ى 
تزوي������دي بصورة من حفظ تلك اإلحاالت 
م������ن تاري����خ 2005/1/1 إلى حني ورود 

الس������ؤال.

سامح عبدالحفيظ
اك���د عض���و اللجن���ة 
املالي���ة البرملانية النائب 
خالد الس���لطان انه تقدم 
بتعديل���ني عل���ى قانون 
املقدم  التجارية  الشركات 
من احلكوم���ة واملتوقعة 
مناقش���ته ف���ي اجتماع 
اللجنة غدا االثنني. وقال 
السلطان في تصريح خاص 
القانون  ان  ل� »األنب���اء« 
املق���دم م���ن احلكومة لم 
يأخذ في االعتبار اجلوانب 
االقتصادي���ة االس���المية 

كالشركات االسالمية والبنوك االسالمية 
واملعامالت االقتصادية االسالمية، فأدخلنا 
تعديال الضافة هذه املعامالت للمشروع 
احلكومي املق���دم منذ 25 عاما ولم يغير 

ب���ل يضي���ف  التعدي���ل 
للمشروع. 

واض���اف ان���ه نتيجة 
لالزمة االقتصادية العاملية 
حدثت ثغرات كبيرة في 
القانون تتعلق مبجالس 
ادارات الشركات ومكافآت 
مجلس االدارة، وضوابط 
عمل الشركات، موضحا ان 
التعديل الثاني لسد وإحكام 

مثل هذه الثغرات.
واك���د ان���ه ال توج���د 
اعتراض����������ات من قبل 
باقي اعضاء اللجنة او من 
احلكومة الن هذه التعديالت تعد اضافة 
للقان���ون احلكومي ولم تل���غ اقتراحات 
احلكومة وهي ليست بتغييرات في بنود 

القانون.

محمد هايف

خالد السلطان

حسني القالف

شعيب املويزري

القالف يسأل عن أستاذ بـ »التطبيقي«
رفض التدريس في الصيفي وكافأته اإلدارة

المويزري لعدم وقف صرف بدل اإليجار
لمن يتقاضى بدل سكن من العاملين في »الخاص«

طالب النائب شعيب املويزري بعدم وقف 
صرف بدل االيجار للمواطنني العاملني بالقطاع 
اخلاص ويتقاضون ما يس���مى ببدل السكن 
كجزء اساسي من الراتب الشهري، وقال: لقد 
منى الى علمي ان املؤسس�����ة العامة للرعاية 
الس���كنية طلب������ت من البن�����وك وشركات 
القطاع اخلاص تزوي������د املؤسس�������ة باسماء 
الكويتيني الذين يعملون لديها ويتقاض�����ون 

بدل سكن مبوجب اعمالهم.
وأوضح املوي���زري، في تصريح صحافي، 
ان بدل الس���كن ملوظفي القطاع اخلاص ميزة 
وظيفي����ة ومال خ���اص يختلف في مفهومه 
ع��������ن بدل االيجار ال���ذي متنحه الدولة من 
املال الع�����ام الى اصحاب الطلبات االسكانية 

املتراكم�����ة حلني حصولهم على حق الرعاية السكني����ة م�����ن 
احلكوم������ة. 

وتسائل: على اي اساس قانوني تريد السكنية 
حظر اجلمع بني بدل السكن من الشركة اخلاصة 

وبدل االيجار من الدولة؟
من جانب آخر، اجتمع املويزري مع رئيس 
مجلس الشورى العماني الشيخ احمد بن محمد 
العيسائي وبحث معه سبل تطوير العالقات 

بني البلدين الشقيقني.
واوضح بيان صادر عن مجلس الش���ورى 
العماني انه مت خالل االجتماع تبادل االحادي������ث 
الودية واستعراض آفاق العالقات البرملاني������ة 
بي���ن مجلس الشورى ومجلس االمة في جميع 

املجاالت.
واكد استعراض العالقات العمانية � الكويتية 
التي تش���هد تناميا في املجاالت االقتصادية 
والثقافية والعلمية باالضافة الى مناقش���ة عدد من الش���ؤون 

ذات االهتمام املشترك.

وجه النائب حسني القالف سؤاال لوزيرة التربية 
ووزي�����رة التعليم العالي د.موض������ي احلمود 
جاء فيه: ورد في إحدى الصح�����ف احمللية بتاريخ 
2010/9/4 خب����را بعنوان »استاذ في التطبيقي 
يرف���ض التدريس في الصيف���ي واإلدارة تكافئه 

براتب كامل« لذا يرجى تزويدي مبا يلي:
1 � هل هذا اخلبر صحيح؟ 

وإن كانت اإلجابة باإليجاب، هل مت إجراء حتقيق 
مع األستاذ املذكور؟ وماذا مت بشأنه؟

 2 � ملاذا لم تعلق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
على هذا املوضوع تأكيدا أو نفيا؟

3 � جميع املستندات والبيانات املتعلقة بالشكوى 
املنشورة.

 4 � ما دور رئاسة القسم وإدارة العمادة وإدارة 
الهيئة في هذا الشأن؟

 وما اإلجراء الذي مت اتخاذه في حق األس���تاذ 
الذي يتجاوز اللوائح؟

 5 � ما اإلجراءات املتخذة بحق األستاذ املذكور، 
وكيف يرد املال املدفوع له في حال ثبوت الشكوى 

على األستاذ املذكور؟
6 � ما س���ب���ب تقاع��������س إدارة الهيئة عن 
مح������اسبة من يتج������اوز عل�����ى امل�����ال العام 

باتخاذ إجراءات مناسب����ة في حقهم؟
7 � ك���م عدد قضايا التج���اوز على املال العام 
التي خس���رتها الهيئة منذ عام 2006 الى تاريخ 

ورود السؤال؟


