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د.حسن جوهر 

)كرم ذياب(مبارك اخلرينج والزميل فؤاد الهاشم يتوسطان احلضور اثناء حفل العشاء

الخرينج: لإلعالم رسالة هادفة ترتكز
على توعية المجتمع والحفاظ على وحدته

أكد رئيس جلنة الشؤون اخلارجية النائب مبارك اخلرينج 
ان اإلعالم رس���الة هادفة ترتكز على توعية املجتمع  واحلفاظ 

على وحدته وهويته.
جاء ذلك في حفل تكرمي أقيم بديوان اخلرينج مس���اء امس 
األول مبناسبة عودة الكاتب الصحافي الزميل فؤاد الهاشم من 

رحلة العالج األخيرة.
وأضاف اخلرينج: ان اإلعالم س���الح ذو حدين في إصالح أو 
هدم املجتمع، وهناك مس���ؤولية على رج���ال اإلعالم في اتخاذ 

القضايا العامة نبراسا للحرية والتوعية.
وأضاف اخلرينج: ان الكويت بلد مؤسسات وتباهي بأن لديها 
كّتابا وإعالميني أمثال الكاتب الصحافي الس���اخر فؤاد الهاشم، 
ألننا في الكويت اعتدنا ان نكون أحرارا في الرس���الة اإلعالمية 
الهادفة، سواء على املستوى احمللي او العربي او اإلسالمي واننا 

أثبتنا للعالم ان لدينا اعالما حرا.
وأش���ار الى ان منع هذا التجريح والتشهير والشتم والسب 
مس���ؤولية وزارة اإلعالم في تنظيم العم���ل وتطبيق القوانني 
بشكل راق وهادف وأال تكون السيف املصلت ضد احلرية وإسداء 

الرأي.
أما الزميل الكاتب الصحافي فؤاد الهاشم فرد االستقبال والتحية 
والش���كر اجلزيل لصاحب الدعوة مؤكدا ان اإلعالم رسالة حرة 

للشعوب تزيد من ثقافتهم ومعرفتهم.
وقال مخاطبا احلضور: في هذا اجلمع الهائل بني أهل الكويت 

أشعر بأنني »فؤاد الهاشم الرشيدي« وصفق له احلضور.
وأبدى د.بش���ير الرشيدي إعجابه برس���الة اإلعالم الكويتي 
وبكتاب كويتيني لهم اعتبارهم وثقلهم اإلعالمي، مؤكدا ان اإلعالم 

احلر يزيد ويصقل ثقافات الشعوب.

أقام حفل عشاء بمناسبة عودة الكاتب فؤاد الهاشم من رحلة العالج

جوهر يطالب الحمود بإيقاف العبث اإلداري
الحركة الدستورية تشيد بمبادرةفي »مبارك الكبير« التعليمية

خادم الحرمين الشريفين لحل األزمة العراقية
طالب النائب د.حسن جوهر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بوقف ما أس����ماه بالعبث االداري في منطقة مبارك 
الكبير التعليمية وتكرار حاالت النقل املفاجئ ملديري املدارس واملديرين 
املس����اعدين واملدرس����ني بني مدارس املنطقة على أساس الترضيات 

واحملسوبيات رغم دخول العام الدراسي شهره الثاني.
وأضاف جوهر ان منطقة مبارك الكبير قد شهدت في االيام القليلة 
املاضية حاالت نقل بعض املديرين واملديرين املساعدين الى مدارس 
اخرى رغم وجود ادارات مدرس����ية فيها وبشكل مفاجئ ودون علمها 
املسبق، معتبرا ذلك اهانة لكرامتها ومكانتها التربوية وأقدميتها في 
اخلدمة، خصوصا انها قامت بوضع برنامجها االداري والعلمي للعام 
الدراسي وبذلت في ذلك جهدا مشكورا. واستغرب النائب جوهر مزاعم 
وزارة التربية حول إغالق ميزانيات املدارس االدارية والفنية وتسكني 
الهيئة التدريس����ية فيها مع بداية العام الدراسي من جهة واستمرار 

حركة التنقالت املزاجية من جهة اخرى دومنا حسيب أو رقيب.

أسامة أبوالسعود
أشادت احلركة الدس����تورية اإلسالمية باجلهود 
الت����ي يبذلها خادم احلرمني الش����ريفني ملك اململكة 
العربية السعودية عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
للمساهمة في حل األزمة السياسية التي متر بالعراق. 
وأعربت احلركة في بيان صحافي عن تأييدها ملبادرة 
امللك عبداهلل بتوجيهه الدعوة الى جميع السياسيني 
العراقيني لالجتماع في الرياض بعد احلج حلل األزمة 
السياسية في العراق، مؤكدة اهمية هذه املبادرة ان 
متت في لم الشمل العراقي. ودعت احلركة الدستورية 

االطراف العراقية املختلفة الى تلبية نداء خادم احلرمني 
الشريفني وان يتجاوزوا خالفاتهم ويقدموا مصلحة 
العراق العامة على أي أمر آخر. وأشارت احلركة الى ان 
عامل الوقت مهم في سرعة االنتهاء من حل هذه األزمة 
حيث إن التأخير في التفاهم بني الساسة في العراق 
قد يؤدي إلى املزيد من التعنت ورفض اي تقارب في 
املستقبل. ودعت احلركة الدستورية اهلل تعالى أن 
يرزق العراق وسائر الدول االسالمية األمن واألمان 
واالس����تقرار وأن يبعد عن أمتنا االسالمية التشتت 

والتناحر الذي ال يفيد أحدا سوى أعداء األمة.

عسكر لزيادة بدل اإليجار الشهري لمستحقيهايف يؤيد مساواة القانونيين في جميع الوزارات بالكوادر
الرعاية السكنية من 150 إلى 250 دينارًا أي���د النائب محم���د هايف 

مطال���ب نقاب���ة القانوني���ني 
مبساواة القانونيني في جميع 
وزارات الدولة بكادر القانونيني 
لش���مولهم بنوع التخصص 
وقيامهم بالعمل نفسه فليس 
من املقبول أن يحرم هؤالء وال 
يتم معاملتهم مبثل زمالئهم في 

التخصص والعمل.
وقال هايف ف���ي تصريح 
للصحافيني: يجب اتباع مبدأ 
العدالة واملساواة مع القانونيني 
الس���يما انهم ي���ؤدون العمل 
والتخصص نفسه، مشيرا الى 
ان عدم إنصافهم يس���اهم في 
تسرب الكفاءات ويدخل اإلحباط 

الى نفوس القانونيني.
وطالب نائب رئيس الوزراء 
القانونية املستشار  للشؤون 
راشد احلماد بالتحرك إلنصاف 

تقدم النائب عس����كر العنزي 
باقت����راح بقانون بتعديل قانون 
الرعاية الس����كنية رقم 47 لسنة 
1993 لرف����ع قيمة ب����دل اإليجار 
الشهري الذي متنحه الدولة لكل 
رب أس����رة كويتية تقدم بطلب 
اس����كاني حلني تس����لمه مسكنه 
احلكومي، وطالب العنزي بزيادة 
بدل االيجار الشهري من 150 دينارا 
الى 250 دينارا وذلك ملس����اعدة 
املواطنني على مواجهة اعباء غالء 

املعيشة وارتفاع اسعار السلع.
املذكرة  ف����ي  العنزي  وق����ال 
االيضاحي����ة القتراح����ه: انن����ي 
تقدمت بهذا االقتراح بقانون النه 
بات من الضروري مبكان اعادة 
النظر في بعض االحكام الواردة 
في القانون رقم 47 لس����نة 1993 
في شأن الرعاية السكنية بعد ان 
مرت عليها سنوات طويلة تغيرت 
خاللها االوضاع وارتفعت اسعار 
العقارات ومواد البناء وغيرها مما 

أبنائه القانونيني خصوصا انهم 
الشريحة الكبرى في الوزارات 

كافة.
ودعا هايف ديوان اخلدمة 
املدنية الى عدم جتاوز القانونيني 
بأي كادر مشددا على ضرورة 

يتطلبه بناء السكن أو شراؤه أو 
استئجاره.

واشار الى ان اقتراحه يستهدف 
التيسير على رب األسرة الكويتية 
في ظل تأخر احلصول على حق 
الرعاية السكنية من قبل الدولة 
لسنوات بس����بب كثرة الطلبات 
املتراكم����ة وقلة ع����دد الوحدات 

مساواتهم بالقانونيني العاملني 
في الفتوى والتشريع والبلدية 

والتحقيقات.
من جانب آخر، قدم هايف 
س���ؤاال ال���ى وزير األش���غال 
والبلدي���ة د.فاضل صفر جاء 
فيه: تقدم نائ���ب املدير العام 
لشؤون محافظة حولي ومبارك 
الكبير بتاريخ 2010/8/1 بتقرير 
شامل عن املخالفات القائمة في 
العقارات الكائنة مبنطقة املركز 

اإلداري والتجاري بالساملية.
واض���اف: يرج���ى إفادتي 

باآلتي:
ما املخالفات التي تضمنها 
التقري���ر؟ ويرج���ى تزويدي 
بنس���خة من كتاب مدير فرع 
بلدي���ة محافظ���ة حولي رقم 
بتاري���خ  امل���ؤرخ   987/102

2010/7/1؟.

السكنية احلكومية املنجزة سنويا، 
الفتا الى ان زيادة بدل االيجار بات 
ضرورة ملحة مراعاة لظروف رب 
األسرة ونظرا لالرتفاع الكبير في 
اسعار السلع باالسواق ونظرا الى 
االرتفاع املطرد املتصاعد السعار 
العقار السكني واسعار االيجار، 
األمر الذي يجعل من الصعوبة عدم 
كفاية بدل االيجار احلالي والذي 
قدره 150 دينارا، وهو مبلغ ضئيل 
وغير كاف لتوفير سكن خاص 

الئق باألسرة الكويتية.
واوض����ح ان املادة األولى من 
اقتراحه تنص على أن يستبدل 
بنص الفقرة األولى من املادة 19 
من القانون رقم 47 لسنة 1993 
املشار إليه النص اآلتي: يستحق 
رب االسرة املس����تحق للرعاية 
السكنية بدل ايجار شهري مقداره 
مائتان وخمسون دينارا، تدفعه 
له املؤسسة شهريا حتى تاريخ 
حصوله على الرعاية السكنية.

محمد هايف 

عسكر العنزي 

الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع مكتب املجلس بحضور احلريتي والعمير والرومي والراشد والزلزلة والكندري

أبورمية يقترح شمول العسكريين المصابين
في معارك الغزو والتحرير بالمعاشات االستثنائية

قال النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
انه في الثاني من اغس����طس عام 
1990 تعرضت الكويت الكبر كارثة 
انسانية في تاريخها القدمي واملعاصر 
وهو احتالل دولة ومحاولة مسح 
كيانها السياسي والقانوني والدولي 
وقد عانت الكويت من هذه احملنة 
ملا تعرضت له من نهب للثروات 
ودمار للممتل����كات وقتل وجرح 
وتعذيب ابناء الكويت على أيدي 
أزالم املقبور صدام حسني. ورغم 
ذلك فان الكويتيني وقفوا في وجه 
هذا العدوان وسجل شباب الكويت 
اعظم البطوالت والتضحيات في 
تاريخ الكويت املعاصر، ونخص 
بالذكر رجال القوات املسلحة الذين 
بذلوا ما في وس����عهم وكل ما في 
العدوان. ولقد  استطاعتهم لصد 
كان رجال القوات املسلحة الكويتية 
البواسل في مقدمة جيوش قوات 
التحالف لتحرير الكويت في فبراير 
عام 1991 وقد عملوا بجهد كبير ال 
ميكن جتاهله طيلة فترة احتالل 
الكويت س����واء من داخل الكويت 
او من خارجه����ا. اال ان مجموعة 
هؤالء االبطال الذين وقفوا دفاعا عن 
االرض والعرض والوطن والذين 
سقطوا على ارض املعركة وسالت 
دماؤهم الزكية على تراب الوطن 
قد تعرض����وا للظلم من القرارات 
االدارية التي لم تنصفهم خصوصا 
الذين تقاع����دوا منهم قبل صدور 
القرار رقم 495 لسنة 2008 اخلاص 
مبعاشات استثنائية للعسكريني 
ب����كل القطاعات العس����كرية ولم 
يحصلوا على أي مكافأة أس����وة 
باخوانهم الذين تقاعدوا بعد صدور 
القرار. وانه ملن العدل واالنصاف 
مساواة هؤالء االبطال ممن جرحوا 
اثناء الغزو العراقي الغاشم او في 

د.ضيف اهلل أبورمية 

الكويت باخوانهم  معركة حترير 
الذين دخلوا حتت ظل القرار رقم 
495 الس����الف ذكره حتى يحس 
هؤالء االبطال بأنهم لم يتعرضوا 
للغنب من قبل الدولة وان ادراجهم 
القرار هو مبثابة  وشمولهم بهذا 
املكافأة لهم ملا قدموه وما بذلوه في 
سبيل حترير الوطن واعادته حرا 

ابيا حتت قيادته الشرعية.
ومن ب����اب رد اجلميل لهؤالء 
االبط����ال حتى وان ج����اء متأخرا 
ومن مب����دأ املس����اواة الذي نص 
عليه الدستور الكويتي في املادة 
السابعة منه التي نصت على ان 
العدل واحلرية واملساواة دعامات 
املجتمع والتعارف والتراحم صلة 

وثقى بني املواطنني.
لذا فانني اتقدم باالقتراح برغبة 
ان يش����مل القرار رقم 495 لسنة 
2008 اخلاص مبعاشات استثنائية 
للعسكريني بكل القطاعات العسكرية 
جميع العسكريني الذين اصيبوا في 
معارك »غزو الكويت وحتريرها« 
وعانوا من اصابات دائمة وعاهات 
مستدمية منذ تاريخ 1990/8/2 الى 

يومنا هذا.

شكل لجنة تحقيق مكونة من المراقب ورئيس »التشريعية« حول ما ورد في الدعوى المقدمة من أحد القياديين في »الداخلية«

مكتب المجلس قرر عرض أولويات السلطتين في جلسة اليوم
عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه الدوري 
ظهر امس برئاس���ة رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وحضور اعضاء املكتب.

وقال مراقب املجلس د.علي العمير في 
تصريح عقب االجتماع ان مكتب املجلس 
قدم التهنئة لألعضاء اجلدد أمني السر علي 
الراشد ومراقب املجلس د.علي العمير، كما 
اعرب عن شكره وتقديره ألمني السر السابق 
دليهي الهاجري ومراقب املجلس السابق 
د.محمد احلويلة على ما قاما به من جهد 
خالل عضويتهما في املكتب، مشيرا الى ان 
مكتب املجلس متنى للجميع العمل بروح 

التعاون مبا فيه خدمة الكويت.
وأضاف العمير ان املكتب قرر عرض 
موضوع أولويات املجلس في جلسة الغد 
من اجل اعادة تكليف فريق العمل اخلاص 
بدراسة األولويات لعرضها على املكتب 

ومن ثم طلب اعتمادها من املجلس.
وب���ني العمير ان مكتب املجلس وافق 
على رغبة كل من رئيس مجلس العموم 
الكندي والنائ���ب األول لرئيس املجلس 
التشريعي للسلطة الوطنية الفلسطينية 
لزيارة البالد من حيث املبدأ على أن يحدد 
موعد كل من الزيارت���ني في وقت الحق 

بالطرق الديبلوماسية.
وأضاف العمير ان مكتب املجلس قرر 
تش���كيل جلنة حتقيق مكونة من مراقب 
املجلس ورئيس جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية حول ما ورد في الدعوة املقدمة 

من علي يوسف السعود الصباح.
من جانبه، أك���د مراقب مجلس األمة 
النائب د.علي العمير ان مكتب املجلس قرر 
التحقق من الشكوى املقدمة من أحد قياديي 
وزارة الداخلية والتي أوضح خاللها أن ما 

نشر في الصحف مخالف ملا ادلى به في 
جلنة الداخلية والدفاع بخصوص التحقيق 

في واقعة إبعاد الوافدين اإليرانيني.
وأضاف العمير انه سيتم التحقق من 
ه���ذا األمر من خالل مطابق���ة ما ورد في 
تقرير اللجنة مع م���ا ورد في املضبطة 

والتسجيل الصوتي.
ولفت الى أن مكتب املجلس كلف رئيس 
البرملانية ومراقب  التش���ريعية  اللجنة 
املجلس بخصوص هذا األمر على أن يحسم 

خالل هذا األسبوع.
وبني العمير أنه ليس���ت هناك عالقة 
نهائيا بالتقرير خاصة أنه صادر عن جلنة 
برملانية اخذت املوافقة بالتحقيق باألمر 
من املجلس وأن ما انته���ت إليه اللجنة 
يحترم ويقدر غير أنه سيتم هذا التقرير 
ومناقشته في املجلس وكل عضو له احلق 

في ابداء رأيه.
من جانب اخر اس���تقبل اخلرافي في 
مكتبه صباح أمس سفيرنا لدى االحتاد 

االوروبي نبيلة املال.
كما اس���تقبل اخلرافي س���فيرنا لدى 
جمهوري���ة البرازيل االحتادية يوس���ف 
أحمد عبدالصمد، مبناس���بة توليه مهام 

منصبه.
كما استقبل اخلرافي سفير جمهورية 
سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية 

واحملال للكويت تان هونك سينغ.
كما بعث الرئيس اخلرافي ببرقية تعزية 
ومواساة الى رئيس مجلس االمة التركي 
الكبير في جمهوري���ة تركيا محمد علي 
ش���اهني اثر تلقيه نبأ العملية االرهابية 
الت���ي اس���تهدفت امليدان الرئيس���ي في 

اسطنبول.


