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قدم النائب صالح عاشور 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جاب���ر اخلالد ج���اء فيه: ما 
االجراءات التي قامت بها وزارة 
الداخلية بحق مبارك البذالي 
بعد تهدي���ده لبعض أعضاء 
مجلس األمة بالقتل والضرب؟ 
وهل مت توجيه تهمة له على 

هذه األقوال؟
مع تزويدي بهذه التهمة؟ 
وإذا لم توجه تهمة له فلماذا 

لم توجه؟
وما أسباب اعتقال مبارك 
البذالي وهل سبق اعتقاله من 

قبل اجلهات األمنية ووجهت له تهم متس أمن 
البلد واستقراره؟

وهل له عالقات مع جهات خارجية حول قضايا 
متس البلد؟ وهل عليه حتفظات أمنية؟ من جانب 
آخر أكد النائب صالح عاشور ان الكويت تعيش 
حاليا تراجعا فيما يتعلق باحلريات والثقافة 
والفكر، وذلك بسبب ضغط من مجموعة تريد 
العودة بالبلد إلى ما قبل االستقالل والنفط، مبينا 
انه أمر مرفوض جملة وتفصيال. وطالب عاشور 

بضرورة إلغ���اء الرقابة على 
الكتب كون الناس ال يحتاجون 
القراءة والثقافة،  قيمني على 
مشيرا الى ان منع بعض الكتب 
أمر ال جدوى منه، خاصة في 
ظل التطور احلضاري ووجود 
اإلمكانيات احلديثة اخلاصة 
باالتصاالت واختيار الكويت 

كعاصمة ثقافية.
وتابع عاشور مستنكرا منع 
بعض الكتب لشخصيات لها 
ثقلها األدبي والفكري ملجرد 
النق���د، مس���تعرضا من هذه 
الكت���ب املمنوعة كتب كل من 
الكاتبني محمد حسنني هيكل وفهمي هويدي، 
مش���يرا الى ان هذين الكاتب���ني وامثالهم متى 

انتقدوا يكون النقد موضوعيا.
وأضاف ان الثقافة ينبغي ان تتاح للجميع 
ومن يتضرر من أي كتاب عليه اللجوء للقضاء 
خاص���ة ان الكتب املمنوع���ة طبعت ووزعت 
في بلدان ليس���ت أقل حرصا من الكويت على 
القيم واألخالق والدي���ن والعالقات بني الدول 

العربية.

املال  النائ���ب صالح  أعلن 
»ان استج�واب سم��و رئيس 
ال�����وزراء الش���ي��خ ناص��ر 
احملم��د بشأن امللف الرياضي 
اليزال قائم��ا، وسيق��دم ف��ي 
املقبل«  بداية دور االنعق���اد 
نافي���ا وج���ود أي خالف مع 
النائبني مرزوق الغامن وعادل 

الصرعاوي.
وقال املال ف���ي تصريحه 
للصحافيني: »ان االستجواب 
سيكون تاريخيا، وسنحشد 
له ش���عبيا، ول���ن نقدمه إال 
بع���د تنفيذ برنام���ج منظم، 
واالستجواب سيكون عبارة 

ع���ن وثيقة تاريخية، ألنه بات حتميا من أجل 
سيادة الدولة والدستور واحملافظة على املال 

العام«.
وبي��ن امل��ال: »ان االس���تج��واب ل��م يع��د 
مج��رد ك��رة ق��دم وامن��ا قضي��ة بل��د وسيادة 
قانون، وحماية للمال العام، وخصوص��ا ملف 
املجلس األوملبي اآلسيوي، ونحن نعرف مسبق��ا 

ان جلس�����ة االس���تج��واب 
س���تتحول ال��ى سرية لكننا 
سنخرج للرأي العام، ونكشف 

احلقائق كافة«.
ودعا املال وزير الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
العفاسي الى تقدمي استقالته، 
وعليه ان يفي بتعهداته التي 
أطلقها مسبقا بحماية من يعمل 
معه، ولم يخالف القانون، بدال 
من ان يحمل نفسه وزر أخطاء 

اآلخرين.
وذك���ر امل���ال: »ان هن���اك 
وع���ودا س���ابقة م���ن كتلتي 
التنمية واإلص��الح والعم��ل 
الشعب��ي بدعم االستجواب، واعتقد ان املوقف 
لم يتغي��ر، ألن الوضع لم يتغير، وتاليا املواقف 

لن تتغير«.
وعلى سؤال وجه اليه عن تأثير االستجوابات 
األخ�����رى رد امل��ال: »ان االس���تج��واب ح��ق 
دستوري لكل نائ��ب، واننا سندعم هذا احلق 

ونؤيده«.

قال عض����و البرمل����ان العربي 
النائب علي الدقباسي ان اجتماعا 
جمع����ه امس مع رئي����س املكتب 
السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية 
الفلسطينية )حماس( خالد مشعل 
وممثل حركة فتح وعضو البرملان 
العربي ع����زام األحم����د ورئيس 
وأعض����اء البرمل����ان العربي متيز 

بالصراحة والشفافية املطلقة.
وأضاف الدقباسي في تصريح 
ل����� »كون����ا« ان اللق����اء ركز على 
آخ����ر التط����ورات واملس����تجدات 
املتعلقة باملصاحلة الفلسطينية � 
الفلسطينية وضرورة انهاء االنقسام 

الفلسطيني وتوحيد الصف في مواجهة االحتالل االسرائيلي.
ووصف االجتماع بأنه »جلسة مصارحة«، مؤكدا ان البرملان العربي 
من بني أولى املؤسس����ات العربية التي عملت بشكل فاعل على حتقيق 
املصاحلة الفلسطينية � الفلسطينية وتقريب وجهات النظر وتضييق 

الفجوة بني أطراف النزاع.
وأش����ار الى اجلهد الذي بذله في هذا اإلط����ار كل من رئيس البرملان 
العربي الس����ابق واملؤسس محمد جاس����م الصقر وأعضاء البرملان في 
ذل����ك الوقت. وأعرب عن األمل في أن حتق����ق كل من حركتي »حماس« 
و»فتح« ما طرح اليوم في االجتماع من مؤشرات ايجابية نحو حتقيق 
املصاحلة الفلسطينية، مشيرا الى انه طالب احلركتني بوقف التراشق 
اإلعالمي والعمل بش����كل جاد وفعلي لتوحيد الصف الفلس����طيني. من 
ناحية أخرى، قال عضو البرملان العربي النائب مخلد العازمي ان جلنة 
الش����ؤون االجتماعية والثقافية واملرأة والش����باب ناقشت العديد من 
املوضوعات املدرجة على جدول أعمالها وأبرزها تنظيم ورشة عمل عن 
اإليدز بالتعاون مع البرنامج اإلقليمي ملقاومة االيدز في الدول العربية. 
وأشار العازمي في تصريح ل� »كونا« عقب االنتهاء من اجتماع اللجنة 
الى انه مت إقرار عقد ورش����ة العمل في 25 ديس����مبر في القاهرة، مؤكدا 
أهمية التوصل الى سن بعض القوانني والتشريعات العربية للحد من 
مخاطر مرض االيدز وحماية أبناء الوطن العربي من هذا املرض الفتاك. 
وأضاف ان اللجنة ستعرض موضوع عقد ورشة العمل اخلاصة بااليدز 
على اجتماع البرملان العربي في دورته العادية الثانية متهيدا ملناقشته 
وإقراره. وذكر أن اللجنة بحثت أيضا بعض املشاريع ومنها ما يتعلق 
مبذكرة التفاهم بني البرملان العرب����ي ومنظمة املرأة العربية باالضافة 
الى تعزي����ز العالقة بني البرملانيات العربي����ات واالفريقيات. وتابع ان 
اللجنة بحثت موضوع تنظيم ندوة حول مشاكل وآثار  الفقر واحلروب 
والصراعات والتصحر على العالم العربي والتنمية باالضافة الى موضوع 

تنظيم ندوة حول الثقافة العربية.

اس���تنكر عضو املكتب السياسي في احلركة السلفية مشعل 
املعلث، مقاطعة بعض الشركات للقنوات التي تبنت الدفاع عن 
ع���رض النبي ژ ورفعت لواء االنتص���ار ألم املؤمنني الصديقة 
عائشة رضي اهلل عنها، وتساءل املعلث: هل بلغ بنا احلد ان نتهم 
كل من يدافع عن النبي ژ وعرضه بأنه يثير الطائفية؟ ويقذف 

بأنه يسعى لضرب الوحدة الوطنية؟!
ولم يس���تبعد املعلث دخول أياد خفية لبعض التجار الذين 
أزعجهم الدفاع عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها فضغطوا 
– مبا أوتوا من قوة – على الشركات ما دفعها التخاذ قرار مقاطعة 
تلك القنوات وذلك عن طريق منع وصول رس���ائل املواطنني من 

خاللها.
واستغرب املعلث من تناقض هذه الشركات التي سكتت دهرا 
ونطقت كفرا فصمتت صمت القبور عن قنوات اإلعالم الفاس���د 
الفئوية، وذّكر املعلث أصحاب القرار في هذه الشركات مبخاصمة 
النبي ژ لهم يوم القيامة وسؤالهم عن وقوفهم في وجه من أراد 

الدفاع عن عائشة زوجة النبي ژ وأم املؤمنني.
وفي ختام تصريحه قال املعلث ان احلركة الس���لفية ستدعم 
كل حراك حكوميا كان أم ش���عبيا يدعو الى الدفاع عن عائش���ة 
رضي اهلل عنها وان أهل الكويت قد جبلوا على الدفاع عن ثوابت 
الشريعة وان الشعب الكويتي سيدعم هذه القنوات شاء من شاء 

وأبى من أبى.

صالح عاشور 

عاشور: ما إجراءات وزارة الداخلية
تجاه مبارك البذالي؟

حسني القالف 

القالف يسأل عن شكوى
من أستاذ يستهزئ بطلبته

طلب تزويده بسيرته الذاتية

دعا إللغاء لجنة الرقابة على الكتب

وجه النائب حس���ني القالف سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العال���ي د.موضي احلمود جاء في���ه: ورد في جريدة 
»الوطن« بتاريخ 2009/5/12 خبرا بعنوان »أستاذ ورشة إنتاج 
يستهزئ بطلبة البدنية في احملاضرات« وشكوى رسمية ملكتب 

املدير العام. لذا يرجى إفادتي باآلتي:
ماذا مت بشأن هذه الشكوى إن كانت صحيحة؟ وان كان اخلبر 

صحيحا فهل مت اجراء حتقيق مع أستاذ املقرر؟
وماذا مت بش���أنه؟ ومل���اذا لم تعلق الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب على هذا املوض���وع تأكيدا او نفيا؟ كما 
يرجى تزويدي بالس���يرة الذاتية ألستاذ املقرر، وفي اي قسم 
علمي مدرج اسمه؟ وما دور العمادة في هذا الشأن؟ وما اإلجراء 

الذي اتخذته العمادة بحق أستاذ املقرر؟
وفي حالة ثبات الش���كوى على أس���تاذ املقرر ما اإلجراءات 
القانوني���ة واألكادميية املعمول بها ف���ي الهيئة التي تتخذ في 

هذه احلاالت الشاذة؟

الحركة السلفية: هل أصبح المدافع 
عن أم المؤمنين عائشة طائفيًا؟!

أين هذه الشركات من القنوات الفئوية؟

د.وليد الطبطبائي  د.فيصل املسلم

المسلم يدعو وزير الداخلية لالستقالة ما لم يعالج قضية 
ضابطي مخفر سلوى بعزل األطراف األمنية المتورطة

المال: استجواب رئيس الوزراء عن الملف الرياضي 
اليزال قائمًا وسيقدم بداية دور االنعقاد المقبل

وعود سابقة من »النتمية واالصالح« و»الشعبي« بدعمه

طالب بإجراء تحقيق حول وصول مياه الصرف إلى محطات تحلية مياه الشرب

دعا النائب د.فيصل املسلم وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد الى تقدمي استقالته ما 
لم يتم اتخاذ خطوات عملية فورية وعاجلة 
بعزل جميع االطراف االمنية املتورطة بحادثة 
الزج برجلي االمن في الس���جن العسكري 
لضبطهما فعال فاضحا في الطريق العام، 
وكذلك بحق املتورط���ني في حادثة الليلة 

احلمراء في منطقة سلوى. 
مؤكدا ان هذه القضايا وغيرها لن متر 
م���رور الكرام ما لم يطه���ر الوزير اخلالد 
اجلهاز األمني من القل���ة املخزية الداعية 
للفساد والتي اساءت لالكثرية اخليرة من 

العاملني في اجلهاز األمني.
وقال املسلم في تصريح صحافي ان وزير 
الداخلية مطالب اليوم بشكل فوري وسريع 
بعزل جميع العناصر االمنية املتورطة في 
حفالت السكر والدعارة واملخدرات والعربدة 
او الداعية لها خاص�����ة انهم قلة مخزية 

اس��اءت لالكثرية اخليرة من العاملني في هذا 
اجلهاز امله��م واملسؤول عن حفظ ورعاي��ة 
ام��ن واعراض املواطنني واملقيم��ني، مؤكدا 
انه من لم يراع محارم وحدود شرع الل��ه 
واالمانات ال ميكن بأي حال من االحوال ان 
يستأمن على اعراض املواطنني واملقيمني.

واوض���ح املس���لم ان وزي���ر الداخلية 
متى ما اراد ان يثبت مش���اطرته للشعب 
الكويت���ي وللجميع احل���رص على االمن 
وصيانة االعراض فعليه االس���تعجال في 
تطهي���ر اجلهاز االمني م���ن القلة املخزية 
الداعية حلفالت الدعارة والسكر واملج��ون 
واالفعال الفاضحة في الط��رق العامة والتي 
اساءت لالكثري��ة اخليرة وجمي��ع الشرفاء 
العاملني ف���ي اجله��از االمني ومن منطلق 
رعاية وصيانة االعراض وامن قاطني هذا 
البلد عليه االستعج�ال باتخ��اذ هذا القرار 
دون تهاون او تسويف، مبينا انه متى ما 

عجز اخلالد عن القيام بهذه اخلطوة فعليه 
ان يق��دم اس���تقالت��ه ليأتي من هو قادر 
على تطبيق القانون ومحاسب��ة الكبي��ر 
قبل الصغير »الننا لن نس���كت ولن متر 
هذه االحداث االخيرة التي شهدها اجلهاز 

االمني مرور الكرام«.
وتابع املس���لم ان ما شهدته البالد من 
حوادث متالحقة كش���ف حجم التس���يب 
والفلتان واحملسوبي��ة ورعاي��ة الدع��ارة 
الت��ي يش��رف عليها قلة متنفذة من العناصر 
االمنية، ويؤكد م���ا ذهبنا اليه في مواقف 
سابقة عن ان اوجه الدعارة والفساد املنتشرة 
في بعض املناطق الس���كنية دون غيرها 
تعزز رعاية بعض االطراف ملا تشهده هذه 
املناطق من فساد ومجون يعلمه القاصي 

والداني.
من جهة اخ���رى وجه النائب د.فيصل 
املسلم سؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء روضان الروضان جاء فيه: تعاني 
منطقة خيطان – والزالت – من مشاكل مزمنة 
القت إهماال متعمدا من جميع الس���لطات 
ف���ي البلد مما جعل املواطن الكويتي الذي 
يعيش في هذه املنطقة يخشى على نفسه 

وعرضه وماله.
ورغم الوعود املتزايدة في الس���نوات 
األخيرة حلل مشاكل املنطقة إال أن الواقع 
يكذبها كلها. وملا كان مجلس الوزراء وفقا 
للمادة 123 من الدستور هو املهيم��ن على 
مصالح الدولة ومن يرسم السياسة العامة 
للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير 
العمل في اإلدارات احلكومية، م��ا الق��رارات 
أو الدراس��ات اخلاص��ة مبنطقة خيطان التي 
أصدرها مجلس الوزراء أو اإلدارات التابعة 
له منذ يوليو 2003 مع بيان أسباب صدورها 
وما مت تنفيذه منها؟ مع تزويدي بنسخة 

من كل تلك القرارات والدراسات.

سأل عن القرارات والدراسات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن منطقة خيطان

صالح املال 

علي الدقباسي

جــامـعـة الكــويـت

�إعــــالن

لال�صتف�صار ميكن الت�صال على الأرقام التالية : 

) 24987008 – 24987011 – 24985402 – 24987619(

تعـلـن جامعــة الكــويــت عـن متـديـد فتــرة

  تقـديـم طلبـات العمـل لعــدة وظــائف

) اإداريـــة وفنـيــة ( 
من غري اأع�ساء هيئة التدري�س والهيـئة الأكادميية امل�سانــدة,

وذلك حتى تاريخ 2010/10/7م عن طريق موقع اجلامعة الإلكرتوين:

)http://www.ku.edu.kw( 

والدخـول عــــلــى رابــــط  )careers @ku( اأو وظائـف �صــاغـــرة

الوعالن لسرعة االنتهاء من أعمال
ترميم مستوصف األندلس

طالب النائب مبارك الوعالن 
بس���رعة إنهاء أعم���ال الترميم 
في مستوصف األندلس والتي 
بدأت منذ م���ا يقرب من عامني، 
ولم تنته حتى هذه اللحظة، ما 
كبد املواطنني املش���قة والعناء 
ج���راء مراجعة مس���توصفات 
أخ���رى بعيدة عن املناطق التي 

يقطنون بها.
وقال الوعالن ان مستوصف 
األندلس من املستوصفات التي 
تتميز بكثافة مراجعيه من مناطق 
األندل���س والرقع���ي والنهضة 
وغيره���ا من مناط���ق محيطة، 
وعدم إنهاء الترميمات فيه أمر 
غير مقبول، قائال: »إذا كان ترميم 
مستوصف استغرق ما يقرب من 
عامني، فماذا س���يكون األمر في 

حال بناء مستشفى؟«.
وأض���اف ان وزارة الصحة 
تتبع أسلوبا خاطئا في سياستها 
في ترميم املستوصفات فاجلداول 
الزمني���ة املوضوع���ة طويلة 
ج���دا وتوزي���ع املراجعني على 
املستوصفات احمليطة ال يراعي 

مناطق سكن املواطنني، ما يؤثر 
عل���ى تقدمي اخلدم���ات الطبية 

املقدمة للمرضى واملراجعني.
من ناحيت���ه طالب الوعالن 
بسرعة إجراء حتقيق شامل حول 
حقيقة وصول مي���اه الصرف 
الصحي اآلتية من محطة مشرف 
التي تسكب في البحر الى محطات 
حتلية الشرب، وإصدار املسؤولني 
في وزارة الكهرباء واملاء تعليمات 
إلى الفنيني بزيادة كميات الكلور 

الش���رب حتسبا  املضافة ملياه 
لتلوثها، مؤكدا ان وصول مياه 
الصرف الصح���ي إلى محطات 
حتلية املياه كارثة تهدد صحة 
وحياة املواطنني واملقيمني على 

أرض الكويت.
وأوضح انه رغم مرور أكثر 
من عام على كارثة محطة مشرف 
إال ان أيا من اجلهات املسؤولة 
لم تتح���رك التخاذ اي خطوات 
عملي���ة للحيلولة دون وصول 
املياه امللوثة الى محطات املياه، 
أو حتى التنبه الى حجم املشكلة، 
وانتظر اجلميع حتى وقوع هذه 
الكارثة التي تهدد حياتنا جميعا، 
الفتا الى انه حذر مرارا وتكرارا 
من حجم كارثة محطة مشرف، 
وان ما يتم تصريفه في البحر 
من محطة مشرف مياه صرف 
صح���ي غير معاجل���ة حتتوي 
على كميات هائلة من البكتيريا 
والفطريات والديدان والڤيروسات 
وتؤدي ال���ى أخطار صحية مع 
احتمال انتشار الكوليرا بأنواعها 

وأمراض أخرى.

مبارك الوعالن

الدقباسي يأمل أن تحقق حماس وفتح
المصالحة الفلسطينية قريبًا

الطبطبائي يقترح منح المالزمين العدواني والعنزي رتبة مالزم أول
قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة 
ج����اء فيه: تقديرا للدور الش����جاع الذي قام به 
الضابطان املالزم ناصر خالد العدواني واملالزم 
عبدالرزاق فارس العنزي أثناء تأديتهما الواجب 
تطبيق القانون، ونظرا ملا حلق بهما من ضرر 
بإيداعهما السجن بدال من تقديرهما وتشجيعهما 
على العمل واحلفاظ على القانون فإن من واجب 

الدولة أن تقوم بتقديرهما، حيث انهما رمز فخر 
للشباب الكويتي في احلفاظ على القانون وأداء 
الواجب والتفاني في العم����ل. لذا فإنني أتقدم 
باقتراح برغبة كي يتم منح املالزم ناصر خالد 
العدواني واملالزم عبدالرزاق فارس العنزي رتبة 
مالزم أول تقديرا لدورهم وتفانيهما في العمل 

حفاظا على تطبيق القانون.




