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 قال النائب عــــادل الصرعاوي 
البــــالد تعيش حقبــــة جديدة  ان 
من الســــيطرة وبسط النفوذ على 
مؤسسات وقطاعات الدولة املختلفة، 
السيما ان ما يشهده منصب مدير 
الكويت يســــتند بالدرجة  جامعة 
االولى الى الوالء على حساب الكفاءة 
واخلبرة، وكل ذلك على حســــاب 

القانون، وفق املعلومات املتاحة.
  وزاد الصرعــــاوي في تصريح 
صحافي: بعد قطاع الرياضة وقطاع 
الشباب والقطاع النفطي ومحاوالت 
كســــر نظام االئتمان بالكويت من 

خالل إيجاد نظام وآلية لتمويل املشــــاريع الكبــــرى وفق خطة التنمية 
جاء الدور اآلن على قطاع التعليم اجلامعي من خالل تســــمية مدير عام 
جامعة الكويت، مؤكدا مراقب النواب وبشــــكل مكثف للنشاط احملموم 
للبعض لفرض بعض االسماء احملسوبة عليهم إلمتام السيطرة على أحد 
أهم قطاعات الدولة ملا ميثله قطاع الشباب من أهمية. وأكد أنه في حال 
استجابت احلكومة أو وزيرة التربية د.موضي احلمود ملثل هذه الضغوط، 
فإن ذلك يعني ضياع هذا القطاع، السيما في ظل جتربة غير صحيحة فيما 
يتعلق بالتجديد للمدير العام الســــابق للجامعة وفق املعلومات املتاحة 
والتي لم تنفها احلمود، ومن ذلك انها قد أبلغته مبوافقتها على التجديد 
ثم تراجعت، االمر الذي يبني ان املجال مفتوح أمام التدخالت حلسم هذا 
املنصب احلساس، مشــــددا على أن جامعة الكويت ليست حقل جتارب 
لكسب الترضيات على حساب العمل االكادميي. وطالب الصرعاوي بإبعاد 

موضوع اختيار مدير جديد جلامعة الكويت عن التدخالت السياسية. 

 ناشــــد النائب الســــابق محمد 
التربية ووزيرة  اخلليفة وزيــــرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود الغاء 
املادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 
٣٣٤ بتاريخ ٢٠١٠/٧/٦ بشأن حتديد 
العدد للطلبــــة املتقدمني لاللتحاق 
باجلامعات اخلارجية والذي حدد 
بعدد ٥٠ طالبا بكل كلية والذي أثر 
تأثيرا مباشرا على أبنائنا الطلبة 
الراغبني في اســــتكمال دراســــتهم 
اجلامعيــــة خارج البــــالد، خاصة 
العربية الشقيقة.  الدول  جامعات 
وتســــاءل اخلليفة عن سر حتديد 
العدد بخمســــني طالبا على الرغم 

من أن هؤالء الطلبة يتلقون تعليمهم اجلامعي على نفقتهم اخلاصة وال 
تتحمل الدولة أعباء مالية على امليزانية العامة. مشــــيرا الى ان احلمود 
قبل أن تكون وزيرة للتعليم العالي كانت عضوا في هيئة التدريس في 
جامعة الكويت ومديرة للجامعة العربية املفتوحة، وقبل هذا وذاك، فهي 
أم واألم دائما حريصة أشــــد احلرص علــــى أبنائها وأبناء الكويت اليوم 
أمانة وخاصة الراغبني في اســــتكمال دراستهم اجلامعية خدمة لوطننا 
العزيز الكويت. وأضاف: أخاطب الوزيرة مخاطبة األخ ألخته ناصحا لها 
بعدما ملسته من معاناة خالل زياراتي لديوان أهل الكويت، فأولياء األمور 
محبطون من هذا القرار الذي أصبح عائقا أمام أبنائهم، مشيرا الى نص 
املادة ١٣ من الدســــتور التي تنص على ان «التعليم ركن أساسي لتقدم 
املجتمع تكفله الدولة وترعاه» متسائال أي رعاية هذه يا دكتورة في ظل 

هذا القرار الوزاري وما سبب إصداره وما الفائدة املرجوة منه؟! 

 قدمت النائبة د.سلوى اجلسار 
اقتراحا برغبة جاء فيه: ان االهتمام 
باخلدمات الصحية ميثل مطلبا 
أساســـيا للحفاظ على العنصر 
البشري كمحرك رئيسي لعملية 
االنتـــاج والنمو من خالل وضع 
البرامج والسياسات التي تهدف الى 

تقدمي الوقاية والعالج الالزم.

  نص االقتراح

  ـ الدفع بالالمركزية في املناطق 
الصحية في املجال االداري واملالي 
وعلى مســـتوى االدارات العامة 
للمستشفيات وذلك ملنحها مساحة 

أوسع من االستقاللية في تقدمي 
وتنفيذ اخلدمات والبرامج الصحية 
وفق ضوابط ولوائح فنية ونظام 
للمتابعة والرقابة واجلودة الشاملة 
من أجل خلق التنافس بني املناطق 

الصحية ورفع مستوياتها.
التأهيـــل  برامـــج    ـ تبنـــي 

والتدريب الطبي والصحي جلميع 
العاملني على مســـتوى  فئـــات 
املراكز  وزارة الصحة وجميـــع 
واملستشفيات والوحدات الصحية 
من اجل تشجيع الكفاءات وإنهاء 
أو  األداء الضعيف  خدمات ذوي 

العمالة الزائدة. 

 الجسار: الدفع بالالمركزية في المناطق الصحية يخلق التنافس ويساعد على رفع مستوى األداء 

 الخرافي: نأمل إقرار تعديالت النظام األساسي التحاد مجالس منظمة المؤتمر اإلسالمي 
 يعقد أعمال دورته الثالثة عشرة في أبوظبي من ١٧ إلى ١٩ الجاري 

 جاسم اخلرافي 

 سـنبحث موضـوع حمايـة المسـجد األقصـى مـن كل أوجـه التهويـد واتخـاذ موقف موحـد لنصرة فلسـطين
 أكد رئيـــس مجلس األمة جاســـم اخلرافي أهمية 
تفعيل احتاد مجالس الدول االعضاء في منظمة املؤمتر 
االســـالمي ليتمكن من القيام بدور يتناسب مع الثقل 
السياســـي واالقتصادي الذي ميثله، مشـــيرا الى ان 
التعديالت اخلاصة بنظام االحتاد االساسي التي تقدمت 
بها الكويت وأقرتها اللجنة اخلاصة إلصالح االحتاد 

ستسهم بشكل كبير في حتقيق هذه الفاعلية.
  وأضاف اخلرافي في تصريح له مبناسبة مشاركة 
وفد الشعبة البرملانية مبجلس االمة برئاسته في أعمال 
الدورة الثالثة عشرة ملجلس االحتاد الذي سيعقد في 

العاصمـــة االماراتية أبوظبي في الفترة من ١٧ الى ١٩ 
من الشـــهر اجلاري ان التعديالت كانت مدرجة على 
جدول أعمال االحتاد في دورته الســـابقة، اال انها لم 
تقر بسبب عدم توافر النصاب الالزم للتصويت عليها 
والذي يستلزم موافقة ثلثي االعضاء، معربا عن أمله 
فـــي ان يتم اقرارها خالل هذه الـــدورة حتى يصبح 
االحتاد أكثر قدرة على مواكبة املتغيرات واملستجدات 
الدولية ويتمكن من القيام بدوره في الدفاع عن االسالم 

واملسلمني.
  وبني اخلرافي ان االحتاد سيبحث من خالل جلانه 

املتخصصة عددا من املواضيع على رأســـها موضوع 
حماية املسجد االقصى من كل أوجه التهويد واتخاذ 
موقف موحد مـــن قبل البرملانـــات االعضاء لنصرة 
فلســـطني في مواجهة العدوان وجرائم احلرب التي 
ترتكبها اسرائيل ضد الشـــعب الفلسطيني، خاصة 
في قطاع غزة، وتشـــكيل جلنة برملانية دائمة تعنى 

بشؤون القدس.
  وبني اخلرافي ان االحتاد سيناقش دعم اجلهود الرامية 
الى إقامة حوار بني البرملانات االســـالمية والغربية، 
اضافة الى تنمية الوحدة والتضامن بني الدول االسالمية 

ملواجهة التحديات املتزايدة التي تســـتهدف مقدرات 
األمة االسالمية، مشيرا الى ان االحتاد سيقوم مبتابعة 
اجلهود التي تبذلها البرملانات واحلكومات االسالمية 
العتماد قرار من األمم املتحدة الستصدار تشريع دولي 

مينع االساءة الى االديان والرموز الدينية.
  هذا ويضم الوفد وكيل الشـــعبة البرملانية مبارك 
اخلرينج وأمني ســـر الشعبة عســـكر العنزي وأمني 
الصندوق صالح عاشور وأعضاء الشعبة كال من علي 
الدقباسي ود.علي العمير وغامن امليع، اضافة الى االمني 

العام مبجلس األمة عالم الكندري. 

بناء على قرار جمل�س الإدارة رقم 2011/1 بتاريخ 2011/1/5م

تعلن جمعية الفيحاء عن:

اأوًل: فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة لعام 2011م اعتبارًا من 

ي�������وم الأحد املواف�������ق 2011/1/16م )30( وملدة ثالثني يومًا تنته�������ي بنهاية دوام يوم الثنني 

املواف�������ق 2011/2/14م. وذل�������ك لنتخ�������اب ثالثة اأع�ضاء ب�������دًل من الأع�ض�������اء الذين انتهت 

ع�ضويتهم. وذلك ح�ضب ال�ضروط التالية:

1 - اأن يكون املر�ضح بالغًا من العمر )21( احدى وع�ضرين �ضنة ميالدية كاملة اأو اأكث�ر. 

2 - اأن يكون املر�ضح قد م�ضى على ع�ضويته يف اجلمعية �ضنة ميالدية كاملة.

3 - اأن يكون املر�ضح م�ضتكماًل مللف ع�ضويته يف اجلمعية مع �ضرورة اإح�ضار التايل:

اأ - البطاقة املدنية الأ�ضلية و�ضورة عنها. ب- �ضورة �ضخ�ضية. ج- اإذن من جهة العمل للع�ضكريني. 

ثانيًا: فتح باب القبول لطلبات مراقبي احل�ضابات الذين يرغبون يف القيام 

بتدقي�������ق ح�ضاب�������ات اجلمعية للع�������ام 2011م مت�ضمنًا قيمة الأتعاب الت�������ي يحددها املتقدم 

بالظ�������رف املختوم وت�ضليم�������ه لإدارة اجلمعية وذل�������ك خالل الفرتة من ي�������وم الأحد املوافق 

2011/1/16م وملدة ثالثني يومًا تنتهي بنهاية دوام يوم الثنني املوافق 2011/2/14م.

ثالثًا: على اأع�ضاء اجلمعية العمومية الذين مل ت�ضتكمل ملفاتهم �ضرورة مراجعة اإدارة 

اجلمعية واإح�ضار �ضورة من البطاقة املدنية اجلديدة.

واهلل ويل التوفيق،،،

جمعية الفيحاء التعاونية
اإعـــــــــالن

فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة

ومراقبي احل�ضابات

جمل�س الإدارة

 اتهم الحكومة باستمرار تعطيل القوانين 

 الدقباسي: لجنة المعاقين ستناقش مع الحكومة
  أسباب عدم تنفيذ قانون ذوي االحتياجات الخاصة 

في قضاء حاجات الناس، السيما 
انها فشلت في تلبية متطلبات تلك 
الفئة التي تستحق عناية مضاعفة 
رغم وجود القانون الذي يتيح لها 

القيام بذلك.
  واستغرب ان يستمر تعطيل 
القانون رغم االجتماعات العديدة 
التي عقدتهــــا اللجنة مع اجلهات 
احلكوميــــة املعنيــــة واملطالبات 
النيابية املستمرة بتفعيل القانون، 
مؤكــــدا اننا لــــن نتوقف عند حد 
املطالبات اذا ما استمر الوضع على 
ما هو عليه في اسلوب احلكومة 

في التعامل مع القانون.
  وقال الدقباسي اننا ال نستبعد 
ان تسوقنا احلكومة الى تأزمي تلو 
تأزمي من خالل خلق محطات صدام 
كتلك التي جندها بشــــأن قانون 
املعاقني، مســــتغربا النغمة التي 
تعزف عليها السلطة التنفيذية فيما 
السلطة التشريعية تستجدي منها 
تطبيــــق القانون الذي هو صميم 

سلطة احلكومة. 

تنفيذ القانون بشكل كامل حتى 
اآلن.

  وبــــّني الدقباســــي ان اللجنة 
ســــتبحث كذلك خــــالل االجتماع 
كثرة الشــــكاوى التي تتلقاها من 
قبل شــــريحة ذوي االحتياجات 
اخلاصــــة والتــــي تنم عــــن عدم 
التطبيق الفعلي للقانون بشــــكل 
عام وتعكــــس التباطؤ احلكومي 

الدقباســــي  النائب علي   اتهم 
احلكومة باستمرار تعطيل القوانني، 
مؤكدا عدم صحة نســــبة االجناز 
الوهمية التــــي تعلنها بني احلني 

واآلخر في الصحف.
  وقال الدقباســــي في تصريح 
صحافي ان قانــــون املعاقني رقم 
٨ لسنة ٢٠١٠ يشكل أحد النماذج 
القوانني،  الصارخة في تعطيــــل 
السيما انه منذ إقراره وحتى اآلن 
لم تفعل احلكومة سوى جزء من 
مواد القانون بحســــب ما أدلى به 
مدير الهيئة العامة لذوي اإلعاقة 
التمار في إحدى الصحف  جاسم 

أخيرا.
  وأوضح ان جلنة شؤون ذوي 
االحتياجات اخلاصة ستوجه 
الدعوة الى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء رئيس املجلس 
األعلى للمعاقني الشيخ جابر 
املبارك الجتماع ستعقده االحد 
املقبل للوقوف على مستجدات 
هذا األمر، وبحث أسباب عدم 

 علي الدقباسي 

 د.ناصر الصانع 

 أبورمية: لن نتردد في نقل المساءلة السياسية
  إلى رئيس الحكومة إذا أصر على رفض استقالة وزير الداخلية 

 صرح النائب د.ضيف اهللا 
أبورمية بأنه على رئيس الوزراء 
قبول استقالة وزير الداخلية 
فورا ودون تردد، خصوصا ان 
وزير الداخلية قد اعترف بخطأ 
الوزارة وحتمل مســـؤوليته 
السياســـية وهو من قال عن 
نفسه انه ال يشرفه البقاء على 
رأس وزارة الداخلية اذا ثبت ان 
الوزارة تقوم بتعذيب املتهمني 

وتنتهك كراماتهم.
  وأضاف أبورمية: ال نعرف 
ملاذا يتوانـــى رئيس مجلس 

الـــوزراء في قبول اســـتقالة 
وزيـــر الداخلية وكأنه يبحث 
عن مخرج لهذه الوزارة التي 
انتهكت كرامـــة املواطنني في 
مرات عدة وفي عهد هذا الوزير 
حتى وصل األمـــر الى إزهاق
التعذيـــب  حتـــت  األرواح 

الوحشي.
  وقال أبورمية: بعد االعتراف 
الصريح لوزير الداخلية بانه 
ال يســـتطيع إصـــالح أخطاء 
الـــوزارة مـــن خـــالل حتمله 
املسؤولية السياســـية لهذه 

األخطاء وتقدميه اســـتقالته، 
أصبـــح لزامـــا علـــى رئيس 
الوزراء قبول اســـتقالة وزير 
الداخليـــة وان مت رفضها فلن 
الرفض  نستطيع تفسير هذا 
إال بـــأن رئيس الوزراء يبارك 
جميع األعمال الوحشية التي 
الداخلية  أفراد  قام بها بعض 

جتاه املواطنني.
  واختتم أبورمية تصريحه 
قائال: وفي هذه احلالة لن أتردد 
في نقل املساءلة السياسية الى 
رئيس الوزراء مباشرة، فرفضه 

الستقالة وزير الداخلية يجعله 
هو املســـؤول عنها وبالتالي 
يعتبـــر رئيس الـــوزراء هو 
املســـؤول األول عـــن انتهاك 
الدستور والداعم األول النتهاك 
احلريات وقمع املواطنني من 
خالل إشاعة الذعر بني املواطنني 
من أجهزة األمن، فأمام رئيس 
الوزراء أحد خيارين إما قبول 
فوري الستقالة وزير الداخلية 
او صعود املنصة وليعلم رئيس 
الوزراء ان هذه املرة ليســـت 

 د.ضيف اهللا أبورمية كسابقاتها. 

 الخليفة يناشد الحمود إلغاء تحديد 
عدد الطلبة في الجامعات الخارجية 

 الصرعاوي: الجامعة ليست
  حقل تجارب للترضيات! 

 قال األمني العام للحركة الدستورية االسالمية د.ناصر الصانع ان احلركة 
تابعت عن كثب األحداث األخيرة في تونس الشــــقيقة والتي أسفرت عن 
جناح ثورة الشــــعب التونسي الذي قدم الكثير من التضحيات والشهداء 
فــــي التصدي لنظام قمعي حتى جنح فــــي حتقيق أولى خطوات التغيير 
برحيل زين العابدين بن علي عن البالد، مشيرا الى ان احلركة الدستورية 
االسالمية تبارك للشعب التونسي الشقيق حترره التاريخي والشجاع من 
هذا النظام القمعي الذي كبت حريته وحرمه من أبسط حقوقه املشروعة 
على مدار ثالث وعشرين سنة مرت على تونس ُرفعت فيها يافطات النجاح 
االقتصادي على واقع غابت عنه احلريات وشــــهد مآسي االعتداءات على 

حقوق االنسان، عالوة على نهب مقدرات الشعب وانتشار الفساد. 

 الصانع: قرار الشعب التونسي تاريخي 

 النمالن يطلب القرارات والقوانين المتعلقة 
بمجانية العالج منذ االستقالل حتى اآلن

واملستشفى واألشعة والتحاليل 
الطبيـــة والعمليات اجلراحية 
واألدوية وما شابه ذلك من أمور 
طبية وعالجيـــة أخرى والتي 
يجب على فئة البدون ان يدفعوا 
قيمتها لكي يتسنى لهم احلصول 
على هـــذه اخلدمات. والقوانني 
الوزارية التي حتظر على البدون 
احلصـــول على شـــهادة ميالد 
ملواليدهم، كما يرجى تزويدي 
بعدد البدون الذين رفضت وزارة 
الصحة تزويدهم بشهادات ميالد 
ملواليدهم. والقوانني والقرارات 
التي حتظر على البدون احلصول 
على شهادة وفاة وعدد البدون 
الذين رفضـــت وزارة الصحة 

تزويدهم بشهادات وفاة.
  ملاذا ال تتوجــــه الوزارة نحو 
شمول فئة البدون مبجانية العالج 
مواكبة بذلك التوجه الذي يسود 
البلد نحو حــــل قضية اخلدمات 
اإلنسانية املستحقة لهذه الفئة؟ 

وعدد املشتركني من فئة البدون 
في قانون التأمني الصحي وقيمة 
جميع الرسوم الصحية التي مت 
حتصيلها من فئة البدون مقابل 
حصولهم على اخلدمات العالجية 
واألوجه التي مت فيها صرف هذه 
املبالغ، وكشف مفصل يبني قيمة 
الرسوم الصحية لكل اخلدمات 
العالجية مثل زيارة املستوصف 

 وجه النائب ســـالم النمالن 
ســـؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الساير جاء فيه: يرجى تزويدي 
وإفادتـــي مبـــا يلـــي: القوانني 
الوزاريـــة املتعلقة  والقرارات 
العالج بالكويت منذ  مبجانية 
االستقالل الى اآلن، واإلجراءات 
التي تتبعها وزارة الصحة في 
توفيـــر العـــالج املجاني لغير 
املقتدرين ممن يعيشـــون على 
أرض الكويت عموما ومن فئة 
البدون بشكل خاص، وهل توجد 
قرارات وزارية حتظر على فئة 
البدون احلصـــول على العالج 
املجاني؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 
يرجى تزويدي بنســـخ منها، 
التي مت  والقوانني والقـــرارات 
مبوجبها تطبيق قانون التأمني 
الصحـــي علـــى فئـــة البدون، 
واخلدمات الصحيـــة املجانية 
التي يحصل عليها البدون مقابل 
التأمني الصحي،  اشتراكهم في 

 سالم النمالن 

 محمد اخلليفة 

 عادل الصرعاوي 

 أسيل: على وزير اإلعالم تعيين أمين عام 
جديد للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

قادرة على إحداث تغيير نوعي 
وطفرة متميـــزة تعيد للكويت 
دورها الريـــادي في هذا القطاع 
املهم، خصوصـــا بعد ان حصل 
الكاملة  الرفاعي على فرصتـــه 
طوال ٨ سنوات لقيادة هذا الصرح 
التاريخ كفيال  الثقافي ويبقـــى 

بتقييم جتربته وإجنازاته.
  وبينت العوضي: «على وزير 
اإلعالم ان يثبت لنا حرصه على 
الثقافـــة والفنون وأنـــه يعلم 
ما يجري فـــي وزارته وأن احد 
قيادييها مازال على رأس عمله 
رغم انتهـــاء مدتـــه القانونية، 
وعلى مجلس الوزراء ان يضغط 
لتصحيح هذا الوضع حتى نطمئن 
بأن هذا املنصب املهم ليس عرضة 

للمساومات واحملاباة».
  ووجهت د.العوضي ســـؤاال 
لوزيـــر اإلعـــالم الشـــيخ أحمد 
العبداهللا جاء فيه: ما أسباب عدم 
تعيني أمني عام جديد للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
حتى هـــذه اللحظة خلفا لألمني 
العام الذي انتهـــت مدته؟ وهل 
يوجد جدول زمني لتعيني أمني 

عام جديد للمجلس؟ 

واآلداب الذي يفترض به ان يكون 
صرحا ثقافيـــا بارزا بات مجرد 
إدارة حكوميـــة جديدة معطلة، 
فها هي إصـــدارات املجلس التي 
تصل أصداؤهـــا للعالم العربي 
أجمع وتســـاهم فـــي إبراز دور 
الكويـــت الثقافي متوقفة منذ ٦ 
أشهر، باإلضافة الى عدم تعيني 
مدير للمكتبة الوطنية حتى اآلن، 
كما نلمس تذمرا حقيقيا من قبل 
الفنانني واملثقفني من تعامل الدولة 
مـــع الثقافة والفنـــون والتراث 
مما يتطلب معـــه قيادة جديدة 

النائبـــة د.أســـيل   أعربـــت 
العوضي عن استيائها من تعامل 
وزير اإلعالم مـــع قطاع الثقافة 
والفنون التابع لوزارته، مشيرة 
الى ان احلكومة تريد ان تقنعنا 
بأن الثقافـــة والفنون جزء من 
التنمية، إال ان وزراءها ال يبدو 
انهم يعلمون بذلك، كاشفة عن ان 
منصب امني عام املجلس الوطني 
للثقافـــة والفنون واآلداب الذي 
يشـــغله بدر الرفاعـــي منذ عام 
٢٠٠٢ قد انتهت مدته القانونية 
في سبتمبر املاضي دون ان يتم 
تعيني أمني عام جديد، مشيرة الى 
ان املعلومات املتوافرة تشير الى 
ان هناك من يدفع بأن يبقى الوضع 
على ما هو عليه بإبقاء الرفاعي 

أمينا عاما دون التجديد له.
  وقالت العوضـــي: «يبدو ان 
احلكومة ترى ان التنمية الثقافية 
ال تتم إال من خالل احملسوبيات 
ســـواء في القطـــاع الثقافي او 
غيره، ونتمنى ان تكون األنباء 
التي وردتنا غير صحيحة بشأن 
اإلبقاء على الرفاعي بعد انتهاء 
مدته القانونية»، مشيرة الى ان 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 

 د.أسيل العوضي 


