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عبر عن سعادته لتفهم المجلس خطابه في النطق السامي
سموه ّ

الغانم :األمير أبدى ارتياح ًا للحوار الراقي في جلسة االستجواب
النواب تغيبوا بال عذر وأفقدوا الجلسة النصاب

كتب حمد احلمدان
وفار�س عبدالرحمن:
�أعرب رئي�س جمل�س الأمة مرزوق
الغامن عن بالغ �شكره وتقديره
�إل���ى �سمو �أم�ي�ر ال��ب�لاد على
الدعم وامل�ساندة التي يقدمها
ملجل�س الأم��ة ،وهو ما جت�سد
يف ر�سالة �سموه التي ت�سلمناها
�أم�س و�ستدرج يف بند الر�سائل
الواردة يف اجلل�سة املقبلة.
وذك��ر الغامن :ت�رشفت �أول من
�أم�س و�أع�ضاء املجل�س با�ستالم
ر�سالة من �سمو الأم�ير تتعلق
مب��ا ح��دث يف جل�سة الثالثاء
وحت��دي��د ًا يف البند املتعلق
با�ستجواب رئي�س ال���وزراء،
م�شريا �إلى �أن �سمو الأمري ابدى
ارتياحا للحوار الراقي الذي مت
يف اجلل�سة من اجلميع.
وق��ال �إن �سموه �أب��دى �سعادته
وارت��ي��اح��ه لتفهم املجل�س
خلطابه يف النطق ال�سامي،
كما �شكر �سموه للمجل�س تغليب
العقل واحلكمة ،خ�صو�صا يف
ظل الظروف االقليمية امللتهبة
واخلطرة ،وخ�ص �سموه بالثناء
غالبية الأع�ضاء.
و�أ���ض��اف ال��غ��امن« :بالأ�صالة
عن نف�سي وبالنيابة عن �أختي
واخواين النواب �أتقدم بال�شكر
�إلى �صاحب ال�سمو على ر�سالة
ال��دع��م وامل�����س��ان��دة ون��ح��ن ال
ن�ستغني عن دعم �سموه يف كل
الق�ضايا والأحوال».
من جانب �آخ��ر �أك��د الغامن �أن

• مرزوق الغامن متحدث ًا لو�سائل الإعالم

رئي�س اجلل�سة عودة الرويعي
ال يتحمل وزر رفع جل�سة �أم�س،
م�شريا �إل��ى ان من يتحمل هذا
الوزر هم الأع�ضاء الذين تغيبوا
بال عذر عنها و�أفقدوا اجلل�سة
الن�صاب ،ولي�س ال��ن��واب �أو
ال���وزراء املتغيبون بعذر �أو
امل��ت��واج��دون يف حفل افتتاح
م�ست�شفى جابر برعاية كرمية
من �سمو الأمري م�ؤكدا انه �سيتم
ا�ستكمال ج���دول الأع��م��ال يف
اجلل�سة املقبلة.
وب���ارك ال��غ��امن ل�سمو االم�ير
والقيادة ال�سيا�سية وال�شعب
الكويتي بافتتاح �أكرب م�ست�شفى

المطوع :مركز األنوار يساهم في تخريج
علماء متخصصين في القرآن وعلومه
كتب �أحمد يون�س:

ع���ق���د جم��ل�����س �إدارة م��رك��ز
الأنوار لتخريج حفظة القر�آن
م�ؤخر ًا اجتماع ًا ،ح�رضته ممثلة
عن الأمانة العامة للأوقاف لينة
املطوع مدير �إدارة ال�صناديق
الوقفية ندب ًا ب�صفتها ع�ضو جمل�س
الإدارة ملركز الأنوار.
وق��ال��ت �أن��ه مت خ�لال االجتماع
ا�ستعرا�ض �أهم �إجنازات املركز،
وال��ت��ي م��ن �أب���رزه���ا ت��ق��دمي 16
برناجم ًا علمي ًا خدمت  120طالب ًا،

بالإ�ضافة �إلى تنظيم جمال�س �سماع
الأربعني النووية؛ حيث �شارك يف
هذا الربنامج  170م�شارك ًا ،مت
�إجازتهم بال�سند املت�صل �إلى
م�ؤلفها الإمام النووي.
و�أ���ض��اف��ت امل��ط��وع �أن��ه مت خالل
االجتماع عر�ض الكثري من اخلطط
والربامج اخلا�صة باملركز الذي
ي�أخذ على عاتقه ،امل�ساهمة يف
تخريج علماء متخ�ص�صني يف
القر�آن وعلومه ،فاهمني ملعانيه،
فقهاء ب�أحكامه ،عاملني ب�آدابه
و�أخالقه.

يف ال�رشق الأو�سط و�ساد�س �أكرب
م�ست�شفى يف ال��ع��امل ،داعيا
احلكومة �إلى العمل اجلاد على
ح�سن �إدارته وفق �أعلى م�ستوى
ومبا يحقق طموحات ال�شعب
الكويتي ويحقق قفزة نوعية يف
اخلدمات ال�صحية.
ويف مو�ضوع �آخر �أكد �أنه �سيتم
ت�سليط ال�����ض��وء يف املرحلة
املقبلة على قانونني ،الأول هو
التقاعد املبكر والذي �سيناق�ش
يف جل�سة  11دي�سمرب .مو�ضحا
�أنه �سيتم يف الفرتة التي ت�سبق
اجلل�سة التحقق م��ن �سالمة
ن�صو�ص القانون ومبا ي�ضمن

ا�ستفادة املواطن دون الإ�رضار
مب�ؤ�س�سة الت�أمينات ،و�سيتم
تفعيل ج��ه��ود بع�ض النواب
والوزير املعني وامل�س�ؤولني
احلكوميني من �أج��ل الإنتهاء
من القانون ب�صيغته النهائية
ال�سليمة .
و�أ���ض��اف �أن املو�ضوع الثاين
يتعلق بقانون العمل الأهلي
ال�����ذي ي��ت����ضرر م��ن��ه بع�ض
امل��واط��ن�ين ،م�شريا �إل��ى �أنه
�سيتم تعديل بع�ض الأخطاء
واالع��وج��اج يف ال��ق��ان��ون مبا
يكفل ا�ستفادة املوظفني يف
القطاع الأه��ل��ي و�سيتم تقدمي
هذه التعديالت يف �أ�رسع وقت،
و�أمتنى �أن يكون قبل اجلل�سة
املقبلة �إن �أمكن.
وق��ال �إن عجلة العمل ب��د�أت
ب��ال��دوران وم��ا �أمل�سه وجود
تن�سيق ن��ي��اب��ي – نيابي،
وتن�سيق نيابي – حكومي من
�أجل الإنتهاء من القوانني املتفق
عليها حتى يكون دور الإنعقاد
احل��ايل �أف�ضل من ال�سابق من
حيث �إقرار القوانني التي تفيد
الوطن واملواطنني.
وكان جمل�س الأمة قد عقد جل�سته
التكميلية �أم�س برئا�سة �أمني
ال�رس ع��ودة الرويعي وناق�ش
طلبات رفع احل�صانة عن النواب
حممد ه��اي��ف وخ��ال��د ال�شطي
و�أحمد الف�ضل ومل يتم اتخاذ
ق��رار ب�ش�أن رف��ع احل�صانات
لعدم اكتمال الن�صاب ما �أدى
�إلى رفع اجلل�سة.

الفضل :التحقيق بمحاور استجواب وزير النفط
أثبت هدراً بالمال العام بـ 15مليار دوالر

• �أحمد الف�ضل

«لجنة الموارد البشرية» :خلل كبير في هيكل
الحكومة اإلداري للتوظيف
ناق�شت جلنة تنمية امل���وارد الب�رشية الربملانية
خالل اجتماعها �أم�س مو�ضوعات العمالة الوطنية،
والتعيينات الع�شوائية يف القطاع النفطي بتكليف من
املجل�س ،والبيانات التي ت�صل �إلى اللجنة من قبل
اجلهاز احلكومي ب�ش�أن التوظيف.
وقالت ع�ضو اللجنة النائبة �صفاء الها�شم�« :إن هناك خللاً
ريا يف الهيكل الإداري للحكومة فيما يخ�ص التوظيف،
كب ً
حيث يوجد � 14ألف كويتي وكويتية على قائمة االنتظار
للوظائف».

األنصاري :مجاالت التقنية البيئية وعلم الغذاء
واضطرابات التواصل تشهد تطورات غير مسبوقة
كتب �سالمة ال�سليماين :

• ح�سني االن�صاري

قال مدير جامعة الكويت ح�سني الأن�صاري �إن جماالت �إدارة التقنية البيئية وعلم
الغذاء والتغذية وعلوم ا�ضطرابات التوا�صل ت�شهد الآن تطورات غري م�سبوقة  ،الأمر
الذي �ضاعف من م�س�ؤولية اجلامعة وكلياتها وخ�صو�صا كلية العلوم احلياتية يف
اعداد وت�أهيل الدار�سني على التعامل مع هذه التحديات والتطورات املت�سارعة عن
طريق و�ضع الربامج الأكادميية املنا�سبة وحتديثها ب�صفة م�ستمرة.
و�أ�ضاف خالل افتتاح امل�ؤمتر الدويل الثالث لكلية العلوم احلياتية حتت �شعار
«نحو تنمية م�ستدامة» �أم�س � ،أنه كجزء من التزام جامعة الكويت الدائم يف تطوير
املهارات اخلا�صة بالأفراد مت ا�ستحداث  3برامج ماج�ستري خالل ال�سنوات املا�ضية،
هي برنامج التغذية وعلم الغذاء ،وبرنامج جودة �أمن الغذاء ،وبرنامج �سموم
الغذاء والبيئة� ،إ�ضافة الى برنامج رابع م�شرتك بني كلية العلوم احلياتية وكليات
�أخرى يف اجلامعة هي الهند�سة والعلوم واحلقوق».

«التقدم العلمي» و«مهندسون بال حدود»
تطلقان برنامج ًا مشترك ًا
كتب �ضاحي العلي:

• جانب من اجتماع املركز مع �أمانة الأوقاف

«السكنية» تستدعي الدفعة
الثالثة لقسائم جنوب
مدينة صباح األحمد
كتب �ضاحي العلي:
�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية انها
�ستوزع الدفعة الثالثة من الق�سائم احلكومية يف
م�رشوع جنوب مدينة �صباح االحمد «ال�ضاحية
الرابعة» مت�ضمنة  294ق�سيمة لأ�صحاب الطلبات
حتى  11فرباير .2007
ودع��ت امل�ؤ�س�سة يف بيان �صحايف املواطنني
املخ�ص�ص لهم ق�سائم حكومية يف منطقة «جنوب
مدينة �صباح الأحمد» �إلى مراجعتها يوم ال�سبت
املقبل م�صطحبني معهم البطاقة املدنية وقرار
التخ�صي�ص لت�سلم بطاقة القرعة.
وذكرت ان بطاقات االحتياط �ستوزع يوم االحد
املقبل يف حني �ستجري القرعة االثنني املقبل
مبينة ان من يتخلف عن ت�سلم بطاقة القرعة
اخلا�صة به خالل الأيام املحددة �سيتم ا�ستبعاد
ا�سمه وادخال اال�سم الذي يليه يف التخ�صي�ص.
ودعت املواطنني املخ�ص�ص لهم ق�سائم حكومية
يف تلك املنطقة ومل ترد ا�سما�ؤهم �ضمن هذا
الك�شف �إلى مراجعة امل�ؤ�س�سة يوم االحد املقبل
م�صطحبني معهم ق��رار التخ�صي�ص والبطاقة
املدنية للدخول �ضمن قائمة االحتياط.
يذكر ان م�رشوع مدينة جنوب �صباح االحمد
يحتوي على � 25ألف ق�سيمة حكومية ومب�ساحة
 400مرت لكل ق�سيمة وبتخطيط يحاكي نظام
«الفريج الكويتي» وفتحت «ال�سكنية» باب
التخ�صي�ص فيه منت�صف �شهر يوليو املا�ضي.

�أطلقت «مهند�سون بال حدود – الكويت» ب�رشاكة مع م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي نادي الت�صميم العاملي لتطوير
مهارات الأطفال ب�سن � 9سنوات وغر�س مفاهيم وتو�سيع
�آفاق اطالعهم العلمي مبجاالت الهند�سة.
و�أعربت رئي�سة «مهند�سون بال حدود – الكويت» زينب

¨ VIVA

اعترب النائب �أحمد الف�ضل �أن ما �أثبته
تقرير جلنة التحقيق مبا ورد يف
حماور ا�ستجواب وزير النفط بخيت
الر�شيدي من خ�سائر يف املال العام
يفوق ق�ضية «الداو» 7مرات.
وقال الف�ضل يف ت�رصيح لل�صحافيني
�أم�س ان التقرير حمل كل قياديي
النفط نتائج ت�سعة بنود من حماور
اال�ستجواب ،ونفى حم��ور ًا واح��د ًا,
م�شري ًا �إل���ى ان م��ن ه��ذه املحاور
الت�سعة بلغت اخل�سائر على املال
العام قرابة  15مليار دوالر.
و�أو�ضح الف�ضل �أنه ح�صل على ن�سخة
م��ن التقرير وه��و م��ك��ون م��ن 150
�صفحة مبعلومات دقيقة ،مبي ًنا �أن
هذا التقرير الذي عملت عليه اللجنة

الوزارية بنزاهة وم�صداقية.
و�أ���ض��اف �أن التقرير يذكر ب�شكل
مبا�رش م�س�ؤولية وزير النفط عن ملف
م�صفاة فيتنام حينما كان م�س�ؤولاً عن
ال�رشكة التي �أبرمت العقد ويفرت�ض
ب��وزي��ر النفط م��ن منطلق م�صلحة
القطاع النفطي �أن يقدم ا�ستقالته
حتى ال ي�ضطر للمواجهة لأن حججه
�ستكون �ضعيفة.
وق��ال الف�ضل� :إن��ه ال يعطي مواقف
م�سبقة عن اال�ستجواب ولكن هي دعوى
�صادقة للوزير لتقدمي ا�ستقالته
وجتميد القياديني الواردة �أ�سما�ؤهم
بالتقرير �أو �إحالتهم للنيابة معترب ًا
�أن �إ�رصار الوزير على عدم مناق�شة
التقرير بالقاعة �أمر مريب.

القرا�شي عن الأم��ل يف �أن حتقق هذه ال�رشاكة الأهداف
املرجوة منها.
الفتة الى �أن برنامج الت�صميم العاملي ينفذ من خالل
جل�سات تدريب �أ�سبوعية تعقد يف املركز العلمي و يقوم بها
الأطفال بالتوا�صل املبا�رش مع �أطفال من �سنهم ،يتبادلون
خالل جل�سات الر�أي واملعرفة العلمية واملجتمعية مما
ي�صقل مهاراتهم وينمي معارفهم العلمية ب�شكل عام.

تقاع�سا حكوم ًّيا يف تزويد
واعتربت الها�شم �أن هناك
ً
اللجنة ببيانات دقيقة حيث �إنها �إما �أن تكون ناق�صة
�أو غري وا�ضحة ويتم التعتيم على بع�ضها ،م�ؤكدة �أن
ديوان اخلدمة املدنية مل يزود اللجنة ببيانات وا�ضحة
و�رصيحة بالأعداد والأرقام فيما يخ�ص عملية التوظيف.
و�أ�ضافت �أنها �سبق �أن طالبت «اخلدمة املدنية» ب�إنهاء
خدمات امل�ست�شارين الوافدين الذين يزودون اللجنة
مبعلومات مغلوطة ومينعون تدريب الكويتيني التدريب
ال�صحيح.

الحربي للوكالء المساعدين:
نرحب بالمقترحات التي تسهم
في تطوير العملية التعليمية
كتب حم�سن الهيلم:
و�ضع وكيل وزارة الرتبية د�.سعود
احلربي اللبنة الأولى يف ج�سم البناء
الرتبوي �إذ طلب من كل قطاع تقدمي
�أفكاره ومقرتحاته لتطوير العمل
وحت��دي��د الطريق الأم��ث��ل لتجاوز
العقبات والإخفاقات وت�سهيل دورة
املعامالت و�إجن���از امل�شاريع يف
وقتها املحدد من دون ت�أخري.
ورحب احلربي يف �أول اجتماع عقده
مع الوكالء امل�ساعدين يف الوزارة
ب�أية خطط �أو مقرتحات ت�سهم يف
تطوير العملية التعليمية وتدفع
• �سعود احلربي
عجلة التطوير �إلى الأم��ام ،م�ؤكد ًا
�أن �أبواب مكتبه مفتوحة للجميع لي�ستمر الإن�سجام القائم بني قطاعات
الوزارة وفق هذه الأجواء التي ي�سودها التعاون والتكامل.
وفيما �إلتقى الوكيل احلربي بعد اجتماعه بالوكالء �أم�س وزير الرتبية
وزير التعليم العايل د.حامد العازمي منفرد ًا  ،حيث حدد م�صدر تربوي
بع�ض امللفات الرتبوية التي يجب �أن يكون لها ال�سبق يف عملية احل�سم
و�أهمها ت�سكني ال�شواغر الوظيفية يف قطاعات الوزارة وعلى ر�أ�سها قطاع
املن�ش�آت الرتبوية والتخطيط حيث لديه � 3أق�سام �شاغرة هي ق�سم العقود
والوثائق وق�سم الدعم املايل وق�سم �أعمال امليكانيك والكهرباء يف مراقبة
امل�شاريع الثانية �إ�ضافة �إلى مدير الت�صميم والعقود ومراقب الدعم الفني
وبع�ض ال�شواغر الأخرى يف �إدارتي التخطيط ونظم املعلومات.

