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رحب مراقب مجلس األمة ونائب 
البرملانية  رئيس جلنة الصداقة 
الكويتيةـ  السورية النائب د.محمد 
احلويلــــة بالزيارة األخوية التي 
يقوم بها رئيس مجلس الوزراء 
العربية الســــورية  باجلمهورية 

الشقيقة م.محمد ناجي عطري.
وقال احلويلة ان تلك الزيارة 
تأتــــي ترجمــــة حقيقيــــة لواقع 
العالقات املتميزة التي تربط بني 
الكويت وســــورية التي يحرص 
زعيمــــا البلدين علــــى تدعيمها 
والدفع بها إلــــى آفاق أرحب في 
جميع املجاالت. وأشار احلويلة الى 
الزيارة األخيرة لصاحب السمو 
األمير الى سورية واحلفاوة التي 
حظي بها من قبل أخيه الرئيس 
د.بشار األسد حيث عكست عمق 

جلنة الصداقة البرملانية الكويتيةـ  
السورية مدى ما تتمتع به الكويت 
من التقدير لدى القيادة السورية، 
كما ملس وبشــــكل واضح حرص 
الرئيس بشار األسد وتعليماته 
املباشرة على دعم تلك العالقات 
وتعزيزها، وهــــذا ليس بغريب 
الرئيس بشــــار األسد فهو  على 
ابن الزعيم العربي اخلالد الرئيس 
الراحل حافظ األسد الذي له في 
قلوب الكويتيني قيادة وشــــعبا 
مكانة كبيرة، حيث لن ننســــى 
موقفه املشــــرف والشجاع معنا 
الغاشم في  العراقي  الغزو  أثناء 

عهد النظام العراقي السابق.
من جانب آخر قال احلويلة انه 
سيترشح ملنصب مراقب املجلس 

في دور االنعقاد املقبل.

العالقات الكويتية ـ السورية.
وذكر احلويلة انه ملس خالل 
زيارته مــــع مجموعة من زمالئه 
النواب الى سورية مؤخرا في اطار 

والزائرين مببنى األمانة العامة.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي ان 
األمانة العامة ملجلس األمة أجرت تعديالت 
على القاعة الرئيسية قاعة عبداهلل السالم 
إذ أعادت توزيع املقاعد املخصصة لألعضاء 
وفق مخطط جديد يضمن الراحة واالنسيابية 
وميكنهم من التحــــرك واالنتقال بني والي 
مقاعدهم بكل أريحية، الفتا الى ان الشؤون 
الفنية مبجلس األمة عملت ليل نهار من أجل 
هذا الغرض حيث متت إعادة تكسية أرضية 
القاعة وإجراء متديــــدات كهربائية جديدة 
ومتطورة وإعادة توزيع الطاوالت والكراسي 
اخلاصة بالنواب عالوة على اعادة تصميم 

منصة الرئاسة واألمني العام.
وأوضح الكندري ان األمانة العامة ملجلس 
األمة أجرت تغييرات داخلية بهدف تطوير 
األجهزة واآلالت اخلاصة بالصوت والصور 
املنقولة وااللكترونيات اخلاصة بنقل وقائع 
اجللسة، مشيرا الى انشاء استديو جديد مما 
ميكن وسائل اإلعالم املرئي من االستفادة منه، 
اضافة الى األمانة العامة ملجلس األمة وجتهيز 
كراسي اإلعالميني من صحافيني ومراسلي 

قنوات بهدف تسهيل مهام اعمالهم.
وأشــــار الكندري الى ان األمانة العامة 
ملجلس األمة لن تألو جهدا لتجهيز مجلس 
األمة بكل الوسائل احلديثة واملتقدمة خدمة 
لألعضاء وملرتادي املجلس من ممثلي الوزارات 
واإلعالميني، مشيدا بجهود موظفي األمانة 
العامة الذين سعوا بجهودهم وخبراتهم الى 
اجناز هذه التعديالت في زمن قياسي ودون 

تكلفة اضافية.

مقابلها من أجل تسهيل التواصل مع األعضاء 
باإلضافة الى تبديل املقاعد القدمية مبقاعد 
جلدية وكســــاء الواجهة اخلارجية ملقاعد 
النواب بكســــاء خشبي جديد وطالء جميع 
األغراض اخلشبية بطالء جديد مع االبقاء 

على نفس اللون القدمي.
من جانبه، أعلن األمني العام ملجلس األمة 
عالم الكندري عــــن جهوزية األمانة العامة 
ملجلس األمــــة الفتتاح دور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي الثالث عشر وانتهاء 
األعمال اخلاصة بهذه املناسبة، شاكرا قطاعات 
األمانة التي سعت ومنذ نهاية دور االنعقاد 
املاضي الى اجراء تغييرات جذرية في قاعة 
عبداهلل السالم لتتواكب ومتطلبات األعضاء 
وما يحتاجونه ملمارسة دورهم التشريعي 
والرقابي واجراء تعديالت خارجية شملت 
انشــــاء ممر جديد يربــــط مواقف املوظفني 

الهندسية بشــــأن التعديالت التي متت في 
قاعة عبداهلل السالم.

وأوضحت م.اجلســــار ان االدارة الفنية 
حرصت على االبقاء على الطابع التقليدي 
لقاعة عبداهلل السالم وعدم املساس مبظهرها 
التراثي الذي عرفت به مع إجراء تعديالت 
متعددة إلزالــــة جميع املعوقات التي كانت 
تواجه النواب في املرحلة السابقة، السيما ما 

يتعلق بإعاقة الرؤية في بعض الزوايا.
وأشارت الى انه بناء على توجيهات األمني 
العام مت الغاء الصف الثاني من مقاعد األعضاء 
وإحالته الى مخزن املجلس من أجل تسهيل 
حركة النواب، كما أشارت الى وضع حاجز 

خشبي بني اجلمهور ومقاعد األعضاء.
ومت اجراء عدد من التعديالت على املنصة 
اخلاصة بالرئاســــة ومنصة األمانة العامة 
حيث مت خفض ارتفاعها ووضع درجة في 

تفقد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
امس التعديالت التي أجرتها ادارة الشؤون 
الهندسية على قاعة عبداهلل السالم خالل 
العطلة الصيفية، اســــتعدادا لدور االنعقاد 
العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث 
عشــــر، يرافقه كل من نائب رئيس مجلس 
االمة عبداهلل الرومي واألمني العام ملجلس 

األمة عالم الكندري.
وأعــــرب اخلرافي عن أملــــه في ان تتم 
االستفادة من التنظيمات الفنية والتكنولوجية 
والتوســــعية التي متت في القاعة، متقدما 
بخالص الشكر الى األمني العام حلرصه على 
متابعة االعمال بنفسه من أجل اخلروج بهذا 

الشكل اجليد.
وقــــال: »أنــــا علــــى يقني بــــأن زمالئي 
سيستمتعون بهذا العمل اجلديد«، متوجها 
بالشكر والثناء على اجلهود التي بذلها جميع 
العاملني في االدارة الفنية في مجلس االمة، 
معتبــــرا ان ما مت مفخرة للمجلس واألمانة 
العامة، وما يزيد البهجة هو حرصهم على 

االقتصاد في التكاليف.
وتفقد اخلرافي املقاعد املخصصة جللوس 
االعالميني وتأكد بنفسه من توفير اخلدمات 
التي يتطلبها عملهم االعالمي، وقال مخاطبا 
الصحافيني بقوله »تستاهلون وأمتنى منكم 
تغطية اجللسات بالشكل املهني الذي يخدم 

مصلحة الوطن«.
وكان اخلرافي قد اســــتمع في مســــتهل 
اجلولة ومن املقعد اجللدي املخصص جللوسه 
كنائب في قاعة عبداهلل الســــالم الى شرح 
مفصل من م.فاطمة اجلسار من ادارة اخلدمات 

د.محمد احلويلة

د.جمعان احلربش

عدنان املطوع

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء تفقده االستديو اجلديد في القاعة

..ويتفقد منصة الصحافيني في قاعة عبداهلل السالم

الرئيس جاسم اخلرافي خالل اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري

الحربش: الحكومة تتحدى المواطنين
وتتفرج على ظاهرة ارتفاع األسعار

تعهداتها مجرد كالم إنشائي ووعود وهمية

أكد النائب د.جمعان احلربش على ان احلكومة 
مازالت مستمرة في اصرارها على حتدي املواطنني 
بدال من حمايتهم، وحرصها الدائم على ارضاء خواطر 
البعض على حساب معاناة معظم شرائح املجتمع 
الكويتي، وقال احلربش في تصريح صحافي: لعل 
ابلغ ما يثبت ذلك قيام بعض االجهزة الرســـمية 
املعنية باصدار قرارات عشوائية وغير مدروسة 
تسببت في اختالق الكثير من املعوقات واملشاكل 
املفاجئة التي اثرت ســـلبا في اسواق ومنافذ بيع 
املواد االستهالكية والغذائية الضرورية، كما ادت 
الى ارتفاع كبير في اســـعارها والتي تشهد أيضا 
ارتفاعات مستمرة وسريعة غير مسيطر عليها ما 
تسبب في وجود ازمة حقيقية لعدم وفرة العديد 

من املواد التموينية واالستهالكية وبالكميات الالزمة 
التي يتطلبها سوق االستهالك اليومي، األمر الذي 
دفعها الى القفز الى مستويات اسعار خرافية وغير 
مســـبوقة خصوصا ما يتعلق باســـعار اخلضار 
واالســـماك واللحوم، مشيرا الى ان مسؤولية كل 
من وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر، ووزيـــر التجارة والصناعة احمد 
الهارون مباشرة مبا تشهده البالد من ازمات وارتفاع 
اسعار املواد الغذائية والتي سبق ان حذر منها نواب 
األمة عدة مرات ومن خالل جلسات خاصة ولكن 
التعهدات والتطمينات احلكومية بشـــأنها جاءت 
مجرد كالم انشـــائي والوعود وهمية ليس لها اي 

عالقة مبا يحدث على ارض الواقع.

بحضور الرومي والخرينج

يعتزم الترشيح لمنصب مراقب المجلس 

الخرافي استقبل رئيس الوزراء السوري
وبحث معه العالقات الثنائية وسبل تطويرها

الحويلة: عالقات متميزة تربط الكويت وسورية

اســـتقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه صباح امس رئيس وزراء اجلمهورية 
العربية الســـورية الشقيقة محمد ناجي عطري 
والوفـــد املرافق له. جرى خالل اللقاء مناقشـــة 
العالقات الثنائية بني الطرفني وسبل تطويرها، 
كما اشاد رئيس مجلس الوزراء السوري بالتجربة 

الدميوقراطية الكويتية.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل 
الرومي ووكيل الشــــعبة البرملانيــــة النائب مبارك 
اخلرينج ورئيس بعثة الشرف املستشار في ديوان 
مجلس الوزراء د.سالم جابر االحمد الصباح وسفيرنا 
لدى اجلمهورية العربية السورية عزيز الديحاني.

تفّقد التعديالت الجديدة على قاعة عبداهلل السالم واالستعدادات لبدء دور االنعقاد

رئيس مجلس األمة لإلعالميين: أتمنى تغطية 
الجلسات بشكل مهني يخدم مصلحة الكويت

يتقدم

مدير عام الإدارة العامة ملنطقة الفروانية التعليمية

وجميع مدراء الإدارات واملراقبني وروؤ�ساء الأق�سام والتواجيه 

ومدراء املدار�س املنت�سبني وجميع العاملني يف

باأحر �لتعازي �لقلبية و�ملو��ساة �إىل

معايل وزيرة �لرتبية و�لتعليم �لعايل

لوفـــاة �ملغفــــور له باإذن �هلل تعاىل

منطقة الفروانية التعليمية

اأ. د/ مو�سـي احلـمـود

�سقيقها

عبداهلل عبدالعزيز احلمود
�سائلــني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم �أهله  وذويه  �ل�سرب و�ل�سلو�ن

النائب عدنــــان املطوع  أصدر 
بيانا بخصوص فشل نظام استقبال 
طلبات التوظيف عبر موقع جامعة 
الكويت وما صاحبته من تصريحات 
وردود أفعال وإجراءات، وقال املطوع 
في بيانه: اعلنت جامعة الكويت من 
خالل وسائل اإلعالم عن فتح باب 
التوظيف على أن يكون التقدم من 
www. خالل موقع جامعة الكويت

ku.edu.kw وذلك متاشيا مع السياسة 
العامة للدولة ملشــــروع احلكومة 
اإللكترونية في جميع مؤسساتها 
وقد حددت فترة التسجيل من 20 
سبتمبر على أن تنتهي في 30 من 
الشهر نفسه. وقد أبدت مجموعة 
من املتقدمني للتوظيف عبر املوقع 
املذكور عن امتعاضهم بسبب عدم 
متكنهم من تقــــدمي طلباتهم عبر 
النظــــام وذلك لتعطله وفشــــله، 
وهذا مــــا أكده املوظفون العاملون 
بالشــــؤون اإلدارية ما حدا االخير 
على متديــــد فتــــرة التقدمي حتى 
الســــابع من اكتوبــــر. وقد تابعنا 
طبيعة نظــــام التقدمي عبر املوقع 
ومدى صحة فشل استقبال البيانات 
والتي كانت بشــــكل قاطع ال يقبل 
اللبس فاشلة، وال نعلم حقيقة مدى 
صحة ما صرح به االمني العام بأن 
املوقع املخصص الستقبال طلبات 
التوظيف في اخلدمة وان املشكلة في 
االعداد الكبيرة املتقدمة والتي تصل 

إلى 1000 طلب في الثانية؟ والهدف 
من وراء ذلك التصريح؟

ورغــــم مرور تلــــك الفترة مع 
اســــتمرار اخللــــل وفشــــل نظام 
التســــجيل فــــي موقــــع اجلامعة 
االلكتروني اال ان ادارة الشــــؤون 
االدارية باجلامعة رفضت بناء على 
تعليمات امينها العام تسلم طلبات 
املتقدمني يدويا مما  التوظيف مع 
يجعلنا نتساءل عن اسباب محاولة 
التغطية على بعض االخطاء وما 
أن  صاحبها من اجراءات، متمنني 
تقوم وزيرة التربية كونها املعنية 
مبســــؤولياتها جتاه فتح حتقيق 
حيال نظام مشروع ميكنة العمل 
اجلامعي ومشــــروع ميكنة العمل 
االداري واملالي ونظام املعلومات.

المطوع للتحقيق في فشل نظام 
استقبال طلبات التوظيف في الجامعة

)متين غوزال(الرئيس اخلرافي على منصة الرئاسة وبجانبه نائبه عبداهلل الرومي وعالم الكندري وخالد العلي وجمال الدغيشم


