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الغانم يهنئ نظراءه في ماليزيا
وترينداد وقرغيزستان باالعياد
الوطنية لبالدهم
بعث رئي�س جمل�س الأمة
م��رزوق الغامن برقيتي
تهنئة الى رئي�س جمل�س
النواب يف ماليزيا حممد
ع��ارف ورئي�س جمل�س
فيغنيواران
ال�شيوخ
مبنا�سبة العيد الوطني
لبلدهما.
كما بعث الغامن بربقيتي
تهنئة الى رئي�س جمل�س
ال��ن��واب يف جمهورية
ترينداد وتوباغو جورج
ورئي�س جمل�س ال�شيوخ
كاتغانو وذلك مبنا�سبة
مرزوق الغامن
العيد الوطني لبلدهما.
وب��ع��ث ال��غ��امن بربقية
تهنئة لرئي�س املجل�س الأعلى يف قرغيز�ستان دا�ستانبيك
زومابيكوف وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبالده.

بعد الموافقة عليه من «الصحية البرلمانية»

«هيئة الشباب» تؤيد إنشاء
ٍ
ناد للفتاة بالجهراء
كتب حمد حمدان:

�أبدت الهيئة العامة للريا�ضة
ت�أييدها الق�تراح نيابي متت
امل��واف��ق��ة عليه يف اللجنة
ال�صحية ال�برمل��ان��ي��ة يدعو
لإن�شاء ناد للفتاة يف حمافظة
اجلهراء.
وقالت الهيئة يف رده��ا على
املجل�س انها ت�ؤيد االق�تراح
�إال ان ا�شهار االندية الريا�ضية
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى ت��ق��دمي طلبات
ا�شهار م��ن ذوي ال�ش�أن وفق
توافر ال�رشوط املقررة قانون ًا
لال�شهار.

وا�شارت الى وجود خطة لديها
لإن�����ش��اء العديد م��ن املراكز
لل�شباب والفتيات �ضمن نطاق
حمافظة اجلهراء والتي �آلت �إلى
الهيئة العامة لل�شباب حالي ًا.
وب��ي��ن��ت ان امل��راك��ز املقرر
�إن�شا�ؤها هي يف مدينة جابر
الأح��م��د مركز لل�شباب و�آخ��ر
للفتيات وكذلك مبدينة �سعد
العبدالله.
وك��ان االق�ت�راح امل��ق��دم الذي
وافقت عليه اللجنة ال�صحية
ين�ص على �إن�شاء ن��اد للفتاة
يف مدينة �سعد العبدالله يف
حمافظة اجلهراء.

أكد أن قطاع الزراعة يحتاج إلى تغيير الرؤى

الحويلة يدعو إلى تطوير البرمجيات
التعليمية واالهتمام بالحاسب اآللي
دعا النائب د.حممد احلويلة
�إلى دعم البحوث الرتبوية
والتعليمية و�إلى العمل على
تطوير جم��ال الربجميات
التعليمية ،م�����ش��دد ًا على
��ض�رورة االه��ت��م��ام بتعليم
اللغة الإنكليزية واحلا�سب
الآيل ب����دء ًا م��ن التعليم
االبتدائي.
ج��اء ذل��ك يف اق�ت�راح تقدم
به احلويلة لإن�شاء مراكز
م�صادر التعلم ،بحيث ترجع
تبعيتها ل���وزارة الرتبية
ويتم فيها تدريب املعلمني
• حممد احلويلة
�أثناء اخلدمة على ا�ستخدام
م�صادر التعلم احلديثة.
وبني احلويلة ان تلك املراكز �ستكون فر�صة للمعلمني لاللتقاء
وتبادل الآراء والأفكار حول ال�ش�ؤون التعليمية دعم ًا للبحوث
والتطوير يف جمال الربجميات التعليمية ،واالهتمام بتعليم
اللغة الإنكليزية واحلا�سب الآيل بدء ًا من التعليم االبتدائي.
من جهة �أخرى تقدم احلويلة باقرتاح برغبة لإن�شاء معهد زراعي
يدر�س فيه جميع الفروع الزراعية وت�شجيع ال�شباب على ا�ست�صالح
الأرا�ضي.و�أكد يف اقرتاحه ان قطاع الزراعة يف الكويت يحتاج الى
تغيري الر�ؤى والنظرة امل�ستقبلية بحيث ت�شمل الرتكيز على الأمن
الغذائي بجانب التو�سع يف الرقعة الزراعية لتوفري فر�ص عمل
ورفع االنتاجية والكفاءة.وقال ان الزراعة متثل جانب ًا مهم ًا من
الناجت املحلي وكل دولة تهتم بهذا القطاع مبا يف ذلك الدول
املتقدمة يف جماالت الطاقة والكهرباء واالنتاج املحلي فهي
�صناعة لي�ست بال�سهلة وحتتاج �إلى ا�سرتاتيجيات وا�ضحة يجب
�أن تدعمها الدولة لتكون مربحة.وطالب بت�شجيع ال�شباب على
ا�ست�صالح الأرا�ضي ودعم امل�شاريع الزراعية وطرحها لل�شباب.
م�شدد ًا على �أهمية �إن�شاء معهد زراعي يدر�س فيه جميع الفروع
الزراعية التي تهم الكويت.ودعا �إلى ت�شجيع البحوث الزراعية
التطبيقية والتعاون مع اجلهات املعنية املختلفة داخل البالد
وخارجها و�إلى توعية طلبة املدار�س من الناحية الزراعية والأمن
الغذائي ليكون جزء ًا من املنهج الدرا�سي.
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انتقدوا تكرار حوادث الوفاة للطلبة الضباط في التدريبات

نواب :إجراءات حازمة لتفادي خلل برامج التدريب العسكري
طالب عدد من النواب ب�إجراءات حازمة
لتفادي خلل برامج التدريب الع�سكري،
منتقدين تكرار حوادث الوفاة للطلبة
ال�ضباط يف التدريبات الع�سكرية وذلك
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية.
و�أك���دوا �أنهم لن يتوانوا يف متابعة
الإجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع
ونتائج التحقيق بوفاة اثنني من الطلبة
يف الكلية الع�سكرية ،م�شريين �إلى ان
�أرواح الطلبة لي�ست رخي�صة ولن يكون
هناك تهاون بها ،حيث ق��ال رئي�س
جمل�س االمة باالنابة عي�سى الكندري :
يف الوقت الذي نعزي فيه ذوي الطلبة
ال�ضباط وندعو للطالب الثالث بال�شفاء
ن�ؤكد ان تكرار هذه احلوادث يدل علي
خلل يحتاج لعالج ف��وري وحما�سبة
املت�سببني بتجرد وب�لا حم�سوبية
ووجود وزير الدفاع بظروفه ال�صحية
لال�رشاف على التحقيق دليل على جدية
املحا�سبة.
فقد �أع��رب النائب ع��ادل الدخمي عن
�أ�سفه للحادث الذي راح �ضحيته عدد من
الطلبة ال�ضباط خالل �أحد التدريبات
الع�سكرية ،منتقد ًا تكرار تلك احلوادث
امل ��ؤ���س��ف��ة خ�ل�ال ال�����س��ن��وات الثالث
املا�ضية.
وطالب الدخمي النائب االول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع ال�شيخ
نا�رص �صباح االحمد باتخاذ �إجراءات
حازمة وهيكلية لتفادي خلل برامج
التدريب والنظام الع�سكري.
و�أ�ضاف« :ان ما يحز يف اخلاطر ويدمي
القلب هو فقدان ه���ؤالء ال�شباب من
دون وجود حما�سبة حقيقية واجراءات
�صارمة وهيكلية يف هذا الأمر».
و�ألقى بالالئمة على النظام التدريبي
القائم باجلي�ش الكويتي ،م�ستغرب ًا كيف
يتم يو�ضع �إن�سان حتت درجة حرارة

• عادل الدخمي

• احلميدي ال�سبيعي

• ماجد املطريي

• ثامر ال�سويط

لن نتوانى في متابعة نتائج التحقيق بوفاة الطالبين
السوارج والعازمي
ال�شم�س العالية ل�ساعات طويلة.
و�أع��ل��ن ال��دخم��ي �أن��ه �سيوجه �أ�سئلة
برملانية حول هذه الربامج التدريبية
التي تقوم بها وزارة الدفاع ويف �ش�أن ما
ي�سمى بالعقاب والتدريب الإ�ضايف.
وك�شف الدخمي �أن حالة �أحد امل�صابني
حرجة ،الفتا �إل��ى �أن لديه معلومات
بوجود ح��االت م�شابهة ومل تتخذ �أي
�إجراءات ب�صددها.
و�أ�شار �إلى �أنه يف بداية دور االنعقاد
املا�ضي �أخذ وعد ًا من املعنيني باتخاذ
�إجراءات وت�شكيل جلان حتقيق يف مثل
ه��ذه الأم���ور� ،إال �أن��ه مل يحدث �شيء
حتى الآن .ور�أى الدخمي ان الكليات
الع�سكرية حتولت اليوم الى كليات
عقل وفكر ولي�ست بهذه ال�صورة التي

عليها طلبتنا يف الوحدات الع�سكرية
�سواء الربية �أو اجلوية.
واعترب �أن التدريبات احلالية �شاقة،
م�ضيف ًا «هناك من يقول �إن �أحد املتوفني
مري�ض ودخل بالوا�سطة ويجب ك�شف
احلقيقة وت��ق��دمي امل�����س��ؤول ع��ن ذلك
للعدالة كونها تعد جرمية قتل».
وطالب مبعاجلة الأخطاء التي ال ميكن
�أن ت�ستمر بهذا ال�شكل ،م�شريا �إلى �أنه
يف عهد ال��وزي��ر احل��ايل ت��ويف �أربعة
�أ�شخا�ص يف التدريب من دون اتخاذ اي
�إجراءات هيكلية بهذا الأمر.
ودع��ا ال��دخم��ي �إل��ى ات��خ��اذ �إج���راءات
�رسيعة وحا�سمة �سواء يف التحقيقات
�أو العقوبات ومراجعة النظم التدريبية
خ�لال الفرتة القليلة املقبلة حتى ال

يتطور الأمر �إلى امل�ساءلة ال�سيا�سية.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ال��ن��ائ��ب احلميدي
ال�سبيعي تعازينا احلارة لأهايل الطلبة
ال�ضباط املتوفني العازمي وال�سوارج
والله ي�صربهم ويح�سن عزاهم ونتمنى
ال�سالمة للطالب ال�ضابط الثالث
وخروجه من امل�ست�شفى ومايحدث كارثة
فوفاة  5طلبة خالل �سنتني ي�ستلزم منا
وقفة جادة للحفاظ على �أرواح �أبنائنا
يف ظل ا�ستهتار ورعونة قيادة اجلي�ش.
من جانبهعزى النائب �شعيب املويزري
�أ�رستي الطالبني ال�ضباط هديب را�شد
ال�سوارج وفالح �سعد العازمي وقال:
ن�س�أل الله العلي العظيم �أن يرحمهم
ويدخلهم ف�سيح جناته.
برحمته ُ
 و�أ�ضاف :ال�سكوت عما حدث جرمية

بحق الوطن وال�شعب وننتظر نتائج
التحقيق.
وق��دم النائب ثامر ال�سويط خال�ص
العزاء لأ�رستي الطالبان فالح العازمي
وه��دي��ب ال�����س��وارج ،وق��ال �أن يتوفى
طالبان اثنان يف وقت واحد �أمر مثري
لال�ستغراب و بدورنا لن نتوانى يف
متابعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة
الدفاع و نتائج جلنة التحقيق بهذا
اخل�صو�ص ف�أرواح ابنائنا الطلبة لي�ست
رخي�صة و لن نقبل التهاون بها.
بدوره عرب النائب حمدان العازمي عن
تعازيه لذوي الطلبة ال�ضباط باجلي�ش
الكويتي اللذين وافتهما املنية داخل
الكلية
�أما النائب ماجد املطريي فقدم خال�ص
العزاء لأهايل الطلبة ال�ضباط املتوفني
ال�سوارج والعازمي وق��ال ن�س�أل الله
�أن يلهم الأه��ايل ال�صرب على امل�صاب
اجللل ونتمنى ال�شفاء للطالب امل�صاب
واملوجود يف امل�ست�شفى ،م�شري ًا �إلى
�أن تكرار مثل هذه احلوادث يحتاج �إلى
وقفة جادة من وزارة الدفاع.

في ردها على اقتراح هايف

«الداخلية» :آلية جديدة للحد من الظواهر السلبية في االحتفاالت الوطنية
كتب حمد حمدان وفار�س عبدالرحمن:
�أكدت وزارة الداخلية ان وزارة االعالم �سبق ان
قامت بدرا�سة وح�رص الظواهر ال�سلبية امل�صاحبة
لالحتفاالت واملنا�سبات الوطنية للخروج
بتو�صيات وحلول منا�سبة للحد من هذه الظواهر.
وقالت ال���وزارة يف رده��ا على االق�تراح برغبة
الذي قدمه النائب حممد هايف والذي ين�ص على

و�ضع �ضوابط وق��رارات ملنع الظواهر ال�سلبية
يف احتفاالت االعياد الوطنية واال�ستعا�ضة عنها
بربامج وان�شطة ايجابية تعود على البالد والعباد
بالنفع والفائدة ،انها ت�ؤيد مثل هذه االقرتاحات
لعدم تعر�ض املواطنني واملقيمني يف مثل هذه
االحتفاالت لأي �رضر مبا يكفل للجميع التعبري
عن م�شاعرهم وافراحهم بكل طم�أنينة وامان ما
يعك�س معه وجه الكويت احل�ضاري يف الداخل

واخلارج.
و�أو�ضحت الوزارة انه مت و�ضع �آلية لتنفيذ بع�ض
احللول املقرتحة من ان�شاء فريق منبثق من
جلنة االحتفاالت ال�سنوية لتنفيذها بالتعاون مع
وزارات الدولة املعنية.
وكان النائب حممد هايف قدم اقرتاحا برغبة قال
فيه ان البالد ت�شهد خالل يومي  25و 26من فرباير
م��رور ذك��رى نعمتي التحرير واال�ستقالل حيث

الصالح :فيديو نقل الطرود البريدية

كشف مدى اإلهمال الذي وصلنا إليه

• خليل ال�صالح

�أك��د النائب خليل ال�صالح �أن
فيديو نقل ال��ط��رود الربيدية
امل��ت��داول ,يك�شف م��دى االهمال
و���س��وء اخل��دم��ات ال���ذي و�صلنا
�إليه ,م�شري ًا �إلى اخل�سائر املادية
واملعنوية التي تلحق باملواطنني
جراء هذه الطريقة يف التعامل مع
نقل ممتلكاتهم التي رمبا يكون
فيها �أدوية وعقاقري و�أ�شياء التقدر
بثمن بالن�سبة ل�صاحبها.
و���ش��دد ال�����ص��ال��ح ع��ل��ى ��ض�رورة
حما�سبة كافة امل�س�ؤولني عن هذا
ولي�س حما�سبة العمال فقط.
وق��ال اننا تابعنا الإع�ل�ان عن
ت�شكيل جلنة حتقيق يف الفيديو
املتداول ,مطالبا وزيرة الدولة
ل�ش�ؤون اخلدمات جنان بو�شهري

بتحمل م�س�ؤوليتها ,والك�شف بكل
�شفافية عن نتائج تلك التحقيقات،
�إذ البد من املحا�سبة الرادعة لكل
من ي�ستهرت وي�ستخف مبمتلكات
ومقدرات املواطنني.
وطالب ال�صالح ،ب�رضرة التدقيق
وم��راق��ب��ة ك��اف��ة م��واق��ع العمل
اخلا�صة بنقل الطرود الربيدية,
ل�ضمان عدم تكرار تلك الواقعة,
داعي ًا �إل��ى مراقبة مواقع العمل
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ط��رود ,م��ن خالل
كامريات مراقبة.
و�أ�ضاف �أن �أقل ما ميكن فعله جتاه
�أموال املواطنني �أن يتم فتح باب
ح�رص الأ��ض�رار والتلفيات التي
تعر�ضت لها ال��ط��رود ,متهيد ًا
لتعوي�ضهم.

انه مع الأ�سف ال�شديد ت�شهد االحتفاالت بهاتني
املنا�سبتني ظواهر �سلبية خمتلفة تتمثل يف عدد
من املخالفات ال�رشعية والقانونية وبع�ض
الت�رصفات التي ال متت لعادات وتقاليد اهل
الكويت ب�شيء كما ي�صاحبها هدر لالموال والوقت
وامل�سا�س ب�سالمة االموال واملرافق العامة وارهاق
رجال االمن وتعري�ض حياة النا�س للخظر ،حيث
ان هذه الظواهر جديرة بالبحث والت�صدي لها.

فهاد يطالب بعيادة ميدانية
في مدينة المطالع
�شدد النائب عبدالله فهاد
على �رضورة �إقامة عيادة
طبية ميدانية تخدم العمال
يف م�رشوعات ان�شاء البنية
التحتية ملدينة املطالع.
وقال فهاد يف اقرتاح برغبة
ان مدينة املطالع ت�ضم �أكرث
من � 28ألف عائلة ،م�شريا
الى عدم وجود م�ست�شفيات
قريبة من املدينة ما ي�شكل
خطرا على العاملني يف
البنية التحتية للمطالع
فيما اذا تعر�ض احدهم لأي
طارئ.
• عبدالله فهاد
و�أو�ضح فهاد ان العيادة
امل��ي��دان��ي��ة يف امل��ط�لاع
�ستعمل على تقدمي اخلدمات الطبية للعاملني وتقدم اال�سعافات
العاجلة يف حاالت الطوارئ و�ستوفر الأمان الطبي للعمال الذين
يقومون ب�إن�شاء البنية التحتية ملدينة املطالع االم��ر الذي
�سينعك�س ايجابيا على �رسعة االنتهاء من امل�رشوع بالوقت
املحدد وعدم حدوث �أي ت�أخري ناجت عن تعر�ض العاملني للحادث
واال�صابات .ودعا فهاد لإن�شاء العيادة الطبية امليدانية بالتن�سيق
مع وزارة ال�صحة ،لالهتمام بالعمال الذين يعملون ب�إن�شاء البنية
التحتية ملدينة املطالع.

