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حماد إلنشاء مستوصف في منطقة القصور

قدم النائب س���عدون حماد اقتراحا برغبة قال فيه: 
ان اخلدم���ات الصحية متثل اهمي���ة قصوى للمحافظة 
على صحة االنس���ان، االمر الذي يحتم توفيرها بشكل 
دائم ومس���تمر في املناطق السكنية املختلفة في جميع 
محافظات الكويت، لذلك اقترح انش���اء مستوصف في 
منطقة القصور التابع���ة حملافظة مبارك الكبير لتقدمي 

اخلدمات الصحية املختلفة لسكان هذه املنطقة.

د.موضي احلمود

فيصل الدويساند.فيصل املسلم

د.حسن جوهر

د.محمد البصيري

ح���دة واالج���راءات التي مت من 
خاللها الترشيح لتلك املناصب مع 
تزويدي بالقرارات اخلاصة بذلك 
واملكافآت والبدالت واالمتيازات 
املالية لكل منصب من تلك املناصب 
وعدد املوظفني العاملني في كل من 
تلك املراقبات واالدارات مع بيان 
اسمائهم كل على حدة واملسميات 
الوظيفية ملن يتوافر فيه شرط 

او اكثر مما يلي:
أ � مؤه���ل علم���ي اعلى من 
مؤهل املراقب او املدير في الدائرة 

نفسها.
ب � من قضى سنوات خدمة 
اكثر ف���ي العمل الوظيفي او في 

القطاع نفسه.
ج � احلاصل���ني عل���ى تقييم 
اداء س���نوي  او تقيي���م  اداري 
او افضل من رؤسائهم  مس���او 
خالل الفترة ال���واردة في البند 
الثالث من السؤال، مع بيان سبب 
عدم اختيار هؤالء ان وجدوا لتلك 

املناصب.
وفي سؤال آخر، طلب جوهر 
تزويده بنسخة من الدراسة التي 
اعدها البنك الدولي بالتعاون مع 
وزارة التربية حول املؤش���رات 
التربوية للكويت خالل السنوات 
2001 � 2002 و2003 � 2004 وغيرها 
ان وجدت، واخلطوات التنفيذية 
التي اتخذتها الوزارة في سبيل 
تنفيذ املالحظ���ات والتوصيات 
التي خلصت اليها تلك الدراسة 
والنتائج التفصيلية الختبارات 
بيرلز وتيمس التي شارك فيها 
طلبة وزارة التربية خالل السنوات 
الدراسية 2002 � 2003 و2003 � 
2004 و2004 � 2005 و2005 � 2006 
 ،2008 � � 2007 و2007  و2006 
مع بيان ترتيب الكويت مقارنة 
مع بقية الدول املشاركة في تلك 
االختبارات مع بيان اخلطوات التي 
اتخذتها الوزارة في ظل ظهور تلك 
النتائج لكل سنة على حدة مع 
تزويدي بأي تقارير او دراسات 
او توصيات خاصة في هذا الشأن 
وتطبيقاتها ان وجدت، واخلطط 
والبرامج املتخذة من قبل الوزارة 
بشأن االستعداد للعام الدراسي 
احلالي 2008 � 2009 على مستوى 
الهيئة التعليمية واملباني املدرسية 
واالثاث املدرسي واخلدمات العامة 
التربوية واملناهج  والتقني���ات 
الدراسية وجتهيز الكتب املدرسية 
مع بيان الصعوبات واملش���اكل 
والسلبيات واوجه القصور التي 
ش���ابت تلك االستعدادات ومدى 
تكرارها خالل السنوات الدراسية 

النائب د.حسن جوهر  وجه 
التربية  اس���ئلة عدة لوزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، طلب في السؤال االول 
تزويده بالهيكل التنظيمي الدارة 
التعليم اخلاص بوزارة التربية مع 
بيان طبيعة اشراف هذه االدارة 
امل���دارس اخلاصة بجميع  على 
انواعها وتصنيفاتها واس���ماء 
املش���رفني واملراقب���ني التابعني 
الدارة التعليم اخلاص على هذه 
املدارس والسيرة الذاتية لكل منهم 
وانواع املدارس اخلاصة بحسب 
تصنيف وزارة التربية )املدارس 
العربية، االجنبية، ثنائية اللغة، 
مدارس اجلاليات او غيرها( مع 
بيان االس���س واملعايي���ر التي 
يتم مبوجبها تصنيف كل منها 
وشروط احلصول على تراخيص 

لفتح هذه املدارس.
كما طلب بيانا بعدد ونوعية 
الت���ي مت حتريرها  املخالف���ات 
ضد امل���دارس اخلاصة العربية 
واالجنبية منذ العام الدراس���ي 
1994 � 1995 وحت���ى تاريخه مع 
بيان االجراءات والعقوبات التي 
اتخذتها وزارة التربية جتاه كل 
حالة من حاالت املخالفات للوائح 
التعليم اخلاص،  ادارة  وانظمة 
وهل يوجد تقيي���م اكادميي او 
تصنيف علمي للمدارس اخلاصة، 
خصوص���ا للم���دارس اخلاصة 
ذات الرس���وم الدراسية العالية 
البريطاني او  التي تتبع املنهج 
االميركي للتعريف مبستوياتها 
الش���أن واولياء  العلمية لذوي 
االمور )ويش���مل ذل���ك املناهج 
الدراس���ية ونس���ب النجاح في 
الثانوية العامة(، وكفاءة املدرسني 
وخبراتهم العلمية والعملية وعدد 
املختبرات والتجهيزات العلمية 
وعدد الطلبة في الفصل الواحد 
ونسبة املدرسني الى الطلبة مع 
تزويدي بنسخ من هذه التقارير 
ان وج���دت، وكيف يت���م تقييم 
واعتماد الش���هادات الدراس���ية 
للهيئة التدريس���ية في املدارس 
اخلاصة وما آلية تقييم خبراتهم 
التدريسية وادائهم الوظيفي مع 
تزويدي بالنظم واملعايير اخلاصة 
في هذا الش���أن وعدد املشرفني 
)موظف���ي االش���راف( التابعني 
الدارة التعلي���م اخل���اص الذين 
املدارس  يتولون االشراف على 
اخلاصة والش���روط واملؤهالت 
الواجب توفرها في هذه الوظيفة، 
وهل العدد املتوافر حاليا يعتبر 
كافيا لالشراف املباشر على عدد 

السابقة واجلهات املسؤولة عن 
ذلك واالجراءات التي مت اتخاذها 
لعالج ذل���ك مع تزوي���دي بأي 
تقارير اعدتها ال���وزارة في هذا 
الشأن واخلطوات التنفيذية التي 
الوزارة بش���أن انشاء  اتخذتها 
وتفعيل دور كل من املركز الوطني 
للقيام والتقومي التربوي ومركز 
تطوير املناهج واملواد التعليمية 
ومركز تنمية املعلم ونسخة من 
الدراسات التي قامت بها الوزارة 
لقيام مستوى جودة التعليم في 
الكويت خالل الس���نوات الثالث 
املاضية ونسخة من اي دراسات 
قامت بها منظمات او هيئات عاملية 
باالشتراك مع وزارة التربية حول 
مس���توى التعليم ف���ي الكويت 
واخلطوات التي قامت بها الوزارة 
لالس���تفادة من تلك الدراس���ات 
ونتائج تطبيقات ذلك على حتسني 
مستوى التعليم استنادا الى تلك 
الوزارة حول  الدراسات ورؤية 
التعليم والدور  مركز تطوي���ر 
الذي سيقوم به في الفترة املقبلة 
وامليزانية التفصيلية املرصودة 
لعمل املركز مع تزويدي بالسيرة 
الذاتية ملدي���ر املركز واملوظفني 
العامل���ني به وبي���ان مؤهالتهم 
العلمية وخبراتهم ومسمياتهم 
الوظيفية وجدول مقارن بأعداد 
املعلمني الكويتي���ني من الذكور 
واالناث الذين التحقوا بالوزارة 
خالل السنوات الدراسية من 2003 
� 2004 حتى 2007 � 2008 بحسب 
التخصصات واملراحل الدراسية 
مع توزيعهم على مجموعات تبني 
معدالتهم الدراسية عند التخرج 
)امتياز، جيد جدا، جيد( وشروط 
قبول املعلمني اجلدد من اخلريجني 
الكويتيني خالل الفترة املذكورة 
والدورات التي يتم تأهيل املعلمني 
التدريس  فيها للقيام بعملي���ة 
واجلهات التي تتولى االش���راف 
على تلك الدورات وجدول مقارنة 
بأعداد املعلمني الكويتيني وغير 
الكويتيني م���ن الذكور واالناث 
العاملني ب���وزارة التربية خالل 
الس���نوات الدراسية من 2003 � 
2004 حتى بداية العام الدراسي 
احلال���ي 2008 � 2009 في جميع 
التخصصات واملراحل الدراسية 
ونس���خة من جمي���ع التظلمات 
والشكاوى وااللتماسات التي مت 
رفعها الى مكتب وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي منذ توليها 
الوزاري���ة واالجراءات  احلقيبة 
التي مت اتخاذها بشأنها وتواريخ 
ورودها وتواريخ الردود عليها.

امل���دارس اخلاص���ة؟ وفي حالة 
وجود نقص في هذا القطاع، ما 
املعوقات جتاه تعيني عدد اكبر 
من املشرفني واملراقبني على هذه 
املدارس، وتساءل جوهر: تقدم 
بعض املدارس اخلاصة خصومات 
اضافية بنس���ب تتراوح من 10 
الى 15% في حالة تسجيل اشقاء 
آخرين للطلبة املقيدين في نفس 
املدرسة، وقد منى الى علمي أن 
هذه املدارس تق���وم بدفع قيمة 
اخلصم نقدا ألولياء االمور الذين 
يدرس ابناؤهم على نفقة اجلهات 
احلكومية )مثل جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ووزارة الدفاع ووزارة 
الطاقة ووزارة العدل وغيرها(، 
فما صحة هذه املعلومات؟ وهل 
يعتبر ذلك مخالفا لقواعد واحكام 
وزارة التربية؟ وهل اصدرت ادارة 
التعليم اخلاص اي تعميم بهذا 
الش���أن للم���دارس املذكورة مع 
تزويدي بنسخة من ذلك ان وجد؟ 
وهل ل���دى وزارة التربية رؤية 
مستقبلية بش���أن تطوير نظام 
املدارس  االشراف والرقابة على 
اخلاصة مع تزويدي بأي دراسات 
او تقارير بهذا الشأن، وما القيمة 
االيجارية التي تتقاضاها وزارة 
التربية من املدارس اخلاصة نظير 
استئجارها ملبان تابعة للوزارة 
مع تزويدي بكشف يوضح قيمة 
االيجارات السنوية لهذه املدارس 
من���ذ ابرام عق���ود االيجار معها 
حتى تاريخ���ه، ومنى الى علمي 
أن ع���ددا من امل���دارس اخلاصة 
تفتقر لوجود مسجد او مصلى 
وان بعض امل���دارس قد حولت 
االماك���ن املخصصة للصالة الى 

مطاعم او صاالت استقبال.

شروط تعيين المديرين

وتس���اءل جوهر: ما شروط 
املدارس اخلاصة  تعيني مديري 
بحسب نوع او تصنيف كل منها، 
واملؤهالت املطلوبة لش���غل هذا 
املنصب، واسباب تعيني مديرين 
لبعض امل���دارس اخلاصة دون 
غيرها من قب���ل وزارة التربية 
مع بيان املدارس التي يتم تعيني 
مديرها من قبل الوزارة، والالئحة 
املنظمة القام���ة حفالت تخريج 
الثانوية العام���ة او ما يعادلها 
في املدارس اخلاصة ونسخ من 
التعليم اخلاص  ادارة  موافقات 
على حفالت التخرج لكل مدرسة 
للعام الدراس���ي 2008/2007 مع 
بي���ان اذا كانت اي مدرس���ة قد 

دراس���ية خالل العام الدراس���ي 
2008/2007، في حال صحة هذه 
املعلومة يرجى تزويدي باسماء 
املدارس التي قامت بذلك واملوافقة 
التعليم اخلاص  املسبقة الدارة 
بف���رض هذه املبال���غ االضافية 
واالجراءات التي مت اتخاذها في 
هذا الش���أن اذا كان ذلك مخالفا 
النظمة التعليم اخلاص وهل يحق 
للمدارس اخلاصة حترير فواتير 
حتصيل رسوم دراسية او غيرها 
غير معتمدة م���ن ادارة التعليم 
اخلاص وغير مرقمة وال حتمل 
اسم املدرسة وش���عارها وغير 
ممهورة بختمها؟ وفي حالة قيام 
اي مدرس���ة خاصة بذلك يرجى 
تزويدي بصور من تلك الفواتير 
التي قامت بتحريرها  واملدرسة 
وما االجراءات التي يجب اتخاذها 

في هذا الشأن؟

عدد المراقبات واإلدارات

وفي سؤال آخر طلب جوهر 
تزويده عدد املراقبات واالدارات 
التابع���ة ل���وزارة التربية »مع 
اس���تثناء املناط���ق التعليمية« 
ومسمياتها واختصاصاتها وتاريخ 
انشاء كل منها واالسس واملعايير 
املنظمة لطبيعة اختيار شاغلي 
رئاسة تلك القطاعات واالجراءات 
اخلاصة بترشيح وتقييم وتعيني 
رؤس���اء تلك القطاعات واسماء 
ش���اغلي وظيفة مراقب او مدير 
ومس���اعديهم او نوابهم في تلك 
القطاعات مع بيان املؤهل العلمي 
وتاريخ احلصول عليه وسنوات 
اخلبرة ف���ي وزارة التربية وفي 
القطاع نفسه والتدرج الوظيفي 
والتقيي���م االداري او تقيي���م 
االداء الس���نوي خالل السنوات 
اخلمس التي س���بقت تعيينهم 
في هذه املناصب واجلهة املناط 
بها مس���ؤولية اختيار وتعيني 
ش���اغلي تلك املناصب كل على 

تقاض���ت مبالغ مالية من أولياء 
ابنائهم  األمور نظير مش���اركة 
املتخرج���ني في حف���ل التخرج، 
مع بيان اسماء هذه املدارس ان 
وجدت، واالج���راءات القانونية 
واالدارية الت���ي مت اتخاذها من 
قبل وزارة التربية في هذا الشأن، 
مع تزويدي بنسخ من شكاوى 
أولياء األمور في هذا الصدد ان 
وجدت، واآللية املعتمدة لدى ادارة 
التعليم اخلاصة مبراقبة التدفقات 
النقدية في املدارس اخلاصة من 
الدراسية بشكل  تسلم االقساط 
مباشر من اولياء األمور الى ارسال 
الفواتير الى اجلهات الرس���مية 
احلكومية بش���كل مباش���ر، مع 
تزويدي بجميع اللوائح املنظمة 
لعملية التدفقات املالية واملراسالت 
بني امل���دارس اخلاصة واجلهات 
احلكومية، والقط���اع املختص 
مبتابعة تلك العمليات احلسابية 
واملالية ف���ي االدارة في التعليم 
اخلاص وعدد املوظفني العاملني 
فيه ومسمياتهم الوظيفية، وطلب 
تزويده بنسخة من الفواتير التي 
قدمتها املدارس اخلاصة بجميع 
انواعها الى اجلهات احلكومية مثل 
جامع���ة الكويت والهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
ووزارة العدل ووزارة اخلارجية 
ووزارة الداخلية وغيرها منذ العام 
الدراسي 2002/2001 وحتى العام 
الدراسي 2008/2007 موضحا فيها 
على ش���كل جداول املبالغ التي 
تقاضته���ا كل مدرس���ة من تلك 
اجلهات احلكومية ومدى مطابقتها 
لالئحة االقساط الرسمية املعتمدة 
لدى ادارة التعليم اخلاص، ومنى 
الى علمي قي���ام بعض املدارس 
اخلاصة بفرض )مواد دراسية( 
كورس���ات اضافية اجبارية في 
الفترة املس���ائية عل���ى الطالب 
والطالبات الدارسني فيها، مقابل 
مبالغ مالية اضافية عن كل مادة 

جوهر يطلب الهيكل التنظيمي إلدارة التعليم الخاص في »التربية«
وخطة الوزارة إلدخال نظام التعليم اإللكتروني إلى المناهج الدراسية

سأل الحمود عن أنواع المدارس الخاصة ومعايير تصنيفها

المسلم: تكثيف الحمالت اإلعالمية 
والتوعية بوباء إنفلونزا الخنازير

الدويسان يطلب أسماء المنتدبين 
للوظائف اإلشرافية في »األوقاف«

النمالن إلنشاء فرع »للتأمينات«
في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير

الصرعاوي: قانون العمل األهلي 
ال يعالج مشكلة »المسرحين«

قدم النائب س���الم النمالن اقتراحا برغبة قال فيه: ان محافظتي 
االحمدي ومبارك الكبير بعيدتان عن مبنى التأمينات االجتماعية ويعاني 
قاطنو هاتني احملافظت���ني من االزدحام املروري لتخفيف العبء عن 
اهالي محافظتي االحمدي ومبارك الكبير، اقترح انشاء فرع للتأمينات 

االجتماعية يخدم اهالي محافظتي االحمدي ومبارك الكبير.

اك���د النائب عادل الصرعاوي ان قانون العمل في القطاع االهلي ال 
يعالج مش���كلة املس���رحني، لذلك فانه ليس هناك عالقة بني اقرار هذا 
القانون وحل قضية املس���رحني. ودعا في تصريح للصحافيني امس 
الى متكني اللجنة املالية البرملانية من دراس���ة ابعاد االرقام احلقيقية 
للمسرحني حتى تتمكن من وضع عالج لهذه الشريحة باسرع وقت.

قال النائب د.فيصل املس���لم 
ان العالم يعاني اليوم من هجوم 
كاس���ح لوباء انفلونزا اخلنازير 
الذي يؤك���د س���رعة تزايد عدد 
الكويت والوفيات  االصابات في 
بالدول املجاورة ومع ضعف القدرة 
االستيعابية السريرية ملستشفى 
االم���راض الس���ارية، ومع عجز 
العالم عن اكتشاف مصل وقائي 
من املرض حت���ى اآلن، مضيفا : 
ومع تقديرنا لبعض االجتهادات 
احلكومية فإن كل الدالئل خاصة 
عودة املس���افرين او قدوم فصل 
اخلريف تؤكد زي���ادة خطورته 
وعليه نطالب احلكومة بتكثيف 
حمالت اعالمية توعوية فورا في 
جميع وس���ائل االعالم الرسمية 
العام  ب���دء  واخلاص���ة وتأخير 
الدراسي في اجلامعات واملعاهد 
وامل���دارس احلكومية واخلاصة 
حلني وصول املصل الوقائي واتخاذ 
موقف واضح من توصيات وزراء 
الصحة العرب اخلاصة باملعتمرين 

في رمضان املقبل.
وقال د.املس���لم: واستعجال 
وزارة الصح���ة لتنظيم دورات 

وجه النائب فيصل الدويسان 
س����ؤاال لنائ����ب رئيس ال����وزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
راشد احلماد بشأن تقرير ديوان 
احملاس����بة عن »جتاوزات مالية 

وإدارية في وزارة األوقاف«.
وطلب الدويسان تزويده بأسماء 
املنتدب����ني للوظائف االش����رافية 
بال����وزارة منذ بداية ع����ام 2007 
وحت����ى تاريخ الس����ؤال مع بيان 
املؤه����الت العلمي����ة والوظيفية، 
وبعدد املوظفات املوفدات من قبل 
الوزارة للحصول على بكالوريوس 
رياض األطفال ومدى حاجة الوزارة 
ملثل هذا التخصص، بعدد املوظفني 
مبركز الوسطية من غير الكويتيني 
ووظائفهم، وبكشف بأسماء املوظفني 
على بند املكافآت ووظائفهم وقيمة 
املكافأة الشهرية لهم، وبنسخة من 
العقد املبرم من قبل الوزارة إلنتاج 
برنامج نفائس واألوامر التغيرية 
واالجراءات التي اتخذتها الوزارة 
جتاه الش����ركة املنفذة وهل هناك 
تأخير في التنفيذ وما اإلجراءات 
القانونية التي اتخذتها الوزارة جتاه 

عالجية تثقيفية كحمالت احلج 
ع���ن كيفية التعام���ل مع املرض 
وزيادة امليزانية املقررة ملواجهة 
الوباء وتش���ديد االجراءات  هذا 
القائمة اآلن ف���ي املطار واملراكز 
احلدودية وزيادة اخلطوط الهاتفية 
املجانية للتواصل مع اجلمهور مع 
تفعيل العقوبات جتاه املقصرين 
املواقع وطلب احلكومة  في تلك 
تخصيص ساعتني من دور االنعقاد 
غير العادي في 2009/8/19 اللقاء 
بيان باالجراءات واالس���تعدادات 

احلكومية ملواجهة هذا الوباء.

الشركة بسبب التأخير ان وجد، 
مضيفا: ابرمت الوزارة عقدا لتوريد 
خدمة االنترنت لعدد 25 خطا منزليا 
برجاء تزويدي بنسخة من العقد 
واسماء املوظفني املستفيدين من 
هذه اخلدمة وسبب تزويد منازلهم 
بها، هل منحت الوزارة استثناءات 
الستغالل بعض املساكن الوقفية 
لغير األئم����ة واملؤذنني وفي حال 
اإليجاب يرجى  تزويدي بعدد هذه 
االستثناءات واسماء املستفيدين 

منها وسبب االستثناء.

البصيري: سنلجأ لعقد 
جلسات خاصة لمناقشة األولويات

عمل احلكومة، وكذلك االولويات 
املشتركة وبعد ذلك يكون هناك 
اتفاق عل����ى االولويات لنبدأ بها 

في دور االنعقاد املقبل.
وبسؤاله عن حتديد االولويات 
اجاب البصيري ان حتديد ترتيب 
االولويات يكون بالتنسيق فيما 
بني احلكومة واملجلس، موضحا 
ان جلن����ة االولوي����ات وخ����الل 
املقبلة س����تحدد  االجتماع����ات 
ترتيب االولوي����ات التي قدمتها 
احلكومة واملجلس وفق جداول 
التي  محددة لتواريخ اجللسات 
ستناقش تلك االولويات السيما 
ان االولويات كثيرة لذلك سنلجأ 
الى اجللسات اخلاصة مبناقشة 
بعض القوان����ني التي تتضمنها 
االولوي����ات التي اتفق����ت عليها 

احلكومة واملجلس.
وحول تلق����ي احلكومة طلب 
ودور االنعق����اد الط����ارئ ق����ال 
البصيري كم����ا فهمت إن رئيس 
مجل����س االم����ة باالنابة عبداهلل 
الرومي ارس����ل امس الطلب الى 
رئيس احلكومة باالنابة الشيخ 
جابر املبارك، موضحا ان احلكومة 
ستناقش هذا الطلب خالل اجتماع 

مجلس الوزراء اليوم.

اعلن وزير املواصالت وزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري ان احلكومة قدمت امس 
للجنة االولويات مبجلس االمة 
قائمة تشمل اولويات احلكومة 
لدور االنعقاد املقبل حديث تتضمن 

القائمة 43 اولوية.
البصيري في تصريح  وقال 
للصحافيني عقب اجتماع جلنة 
االولويات مبجلس االمة إن جلنة 
االولويات مبجلس االمة ستجتمع 
في 16 اغسطس ملناقشة اولويات 
احلكوم����ة واولوي����ات الن����واب 
والتنس����يق فيما بني االولويات 
لنخ����رج بقائمة مش����تركة من 
االولوي����ات، موضح����ا ان جلنة 
الفترة  االولوي����ات خالل ه����ذه 
التي يقدمها  تستقبل االولويات 

النواب.
وب����نينّ البصي����ري ان قائمة 
اولوي����ات احلكومة التي قدمتها 
للجنة تضمن قوانني مختلفة منها 
االقتصادية، والتعليمية، والصحية 
باالضافة الى قوانني تش����ريعية 
لقضايا اجتماعية، مشيرا الى ان 
احلكومة في قائمة االولويات التي 
قدمتها للجنة استنبطت مجموعة 
من االستحقاقات التشريعية التي 
تضمنته����ا خط����ة التنمية التي 
احالتها احلكوم����ة ملجلس االمة 
السيما ان االطار الذي احيل ملجلس 
االمة في خطة التنمية جسد اطارا 
عاما وفيه استحقاقات تشريعية 

على مدى ال� 4 سنوات املقبلة.
واوضح البصيري ان احلكومة 
وكما وعدت ستقدم برنامج عملها 
ملجلس االمة قب����ل دور االنعقاد 
املقب����ل، الفتا ال����ى ان احلكومة 
لديها االس����تعداد خالل االجازة 
البرملاني����ة وفي ش����هر رمضان 
البرملانية  اللج����ان  ان حتض����ر 
الستعراض خطة التنمية وبرنامج 

الحريتي يدعو لمعالجة قضية 
المسرحين وحفظ حقوقهم

شدد النائب حسني احلريتي على ضرورة معاجلة قضية املسرحني 
الكويتيني من القطاع اخلاص مبا يكفل لهم حياة كرمية تعينهم على 
مواجهة الظروف التي يعانون منها في الوقت الراهن، مشيرا الى ان 
ترك املشكلة دون حل س����تكون له تبعات سلبية تتحملها احلكومة 
بالدرجة األولى. وقال احلريتي في تصريح صحافي ان احلكومة بادرت 
من خالل قانون االستقرار املالي واالقتصادي مبعاجلة ما تعرضت له 
الشركات من مشاكل نتيجة االزمة القتصادية العاملية وعلى احلكومة 
وبنفس القدر الذي حتمس����ت فيه للش����ركات ان تتحمس للمواطنني 
العاملني في القطاع اخلاص، مضيفا اذا كانت الش����ركات غير راغبة 
في ابقاء املواطنني ضمن قوته����ا العمالية فعلى احلكومة ان متارس 
دورها وفقا للقانون والدستور وان حتفظ حقوق املواطنني في العمل 
في القطاع اخلاص. وأع����رب احلريتي عن امله في حضور احلكومة 
اجللسة الطارئة املخصصة ملناقشة قانون العمل في القطاع اخلاص 
وان تقدم للمجلس كل البيانات حول املسرحني وان تتقبل بصدر رحب 

ما يصدر عن مجلس األمة من توصيات بهذا الشأن.

العنجري يسأل رئيس الوزراء عن عدم البدء 
في إنجاز مشروع مترو الكويت أو قطار األنفاق

وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال لسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بشأن تلوث 

البيئة.
وقال العنجري: نشر في احدى الصحف امس 
تقرير للهيئة العامة للبيئة كش���ف عن ارتفاع 
نسبة تركيز الغازات السامة في الطبقات اجلوية 
السفلى من املناطق السكنية في الكويت، واظهرت 
قيما لتركيزات عالية من غاز اول اكسيد الكربون 
الناجت عن االحتراق غير الكامل للوقود وانبعاث 

محطات توليد الطاقة.
وتع����دت قيم املقاييس اآلمن����ة للغاز معدالتها 
الطبيعية في الكويت، فارتفعت عن احلد املسموح 
به عامليا، مضيفا: حيث وصلت التركيزات الى 12 
جزءا من املليون في الساعة في منطقة املنصورية 

عام 2006 عند قياسها على ارتفاع 6 امتار تقريبا فوق سطح االرض، 
وعند تقدير القيمة الفعلية للغاز عند االنبعاث، اي على ارتفاع مترين 
وهو احلد االعلى لطول االنس����ان الطبيعي تقريبا، تصل االنبعاثات 

الى 36 جزءا من املليون في الساعة.
وتس����اهم االنبعاثات الغازية اليومية من وس����ائل النقل في ذلك 
بنسبة كبيرة باالضافة لعوامل اخرى، وذكر التقرير ان حركة املرور 
ولدت خالل عام 2005 ما يق����ارب 31275 طنا من املركبات العضوية 
املتطايرة، و247764 طنا من اول اكس����يد الكربون، و19594 طنا من 
اكاس����يد النيتروجني، و1703 اطنان من ثاني اكسيد الكبريت، واكثر 
من 6 ماليني طن من ثاني اكسيد الكربون، واوضح التقرير ان الكثافة 
الس����كانية في الكويت ال����ى 2.65 مليون نس����مة، بينهم 1.7 من غير 
الكويتي����ني، ويصل عدد العاملني الى ما يقارب 1.6 مليون ش����خص، 
ويبلغ متوس����ط استخدام الفرد للس����يارات اخلاصة هو 6.1 رحالت 
يومي����ا بطول 13.6 كيلومترا، ويبقى في ازدحام املرور يوميا ملدة 68 
دقيقة، واضاف العنجري: بنينّ التقرير ان املخاطر الصحية تعتمد على 
شدة تأثيره على التركيز وطول فترة التعرض وصحة الفرد، اذ يقلل 
غاز اول اكسيد الكربون من االكسجني في الدم ما يؤثر مباشرة على 
صحة الدماغ، والقلب واالنس����جة البشرية كما له تأثير على البيئة، 
حيث ال تقتصر تأثيرات الغاز على اجلهاز التنفس����ي ومرضي الربو 

فقط، بل ميتد الى تشكيل خطر اكبر على االشخاص 
االصحاء اذا استمر في االنبعاث بتركيزات عالية، 
وقال: كما يؤثر الغاز على املصابني بأمراض القلب 
بشكل كبير خاصة من له تاريخ في املرض، تعرض 
املريض لتركيزات قليلة من الغاز تس����بب له آالما 
في الصدر، وتقلل من قدرته على االجناز والنشاط 
اجلس����ماني، اما التعرض املتك����رر فله تأثير على 
االوعية الدموية والقلب بشكل اكبر، حتى االشخاص 
الطبيعيني قد يتأثرون بالكميات الكبيرة من الغاز، 
واستنشاق الغاز يؤثر على عملية التعلم وتقليل 

االبداع واملهارات الذهنية.
وقال العنجري: والكميات الكبيرة من غاز اول 
اكسيد الكربون تؤثر بشكل كبير على اجلهاز العصبي 
والتركيزات العالية سامة جدا قد تؤدي الى املوت، 
وتزداد التركيزات العالية من غاز اول اكس����يد الكربون بصفة عامة 
في املناطق املزدحمة مروريا، حيث تساهم السيارات ووسائل النقل 
املعتم����دة على احلرق غير الكامل للوقود بنس����بة 60%، من اجمالي 

االنبعاث الغاز.
وملا كان مشروع مترو الكويت املتداول في مجلس الوزراء والوزارات 
املعنية منذ عام 2003 احد البدائل الرئيسية املطروحة لتوفير وسيلة 
نقل حديثة وعصرية تقلل من استخدام السيارات اخلاصة واحلافالت 
)الباصات( بشكل كبير في مدينة الكويت وضواحيها وبصفة خاصة 
في وس����ط العاصمة مما يؤدي الى تقليل نسبة التلوث البيئي، وهو 

املشروع الذي لم يخرج الى حيز التنفيذ حتى تاريخه.
وطلب تزويده بأسباب عدم البدء في اجناز مشروع مترو الكويت او 
قطار االنفاق واملونوريل حتى تاريخه واعالن اجلهة التي ستقوم على 
تنفيذ مراحل بنائه، وبالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجان 
التابعة له بشأن مشروع مترو الكويت )قطار االنفاق واملونوريل( من 
2004/9/1 وحتى تاريخه، وهل متت احالة مشروع مترو الكويت الى 
اللجنة العليا للمشروعات على امالك الدولة؟ وفي حالة الرد بااليجاب 
يرج����ى تزويدي بتاريخ االحالة والقرار ال����ذي اتخذته اللجنة حيال 
املشروع املذكور، وطلب تزويده ايضا بتسلسل االجراءات التي ستتخذ 
بشأن مشروع مترو الكويت والتاريخ املتوقع للمباشرة في تنفيذه.

عبدالرحمن العنجري

سعدون حماد

هل أحيل المشروع إلى اللجنة العليا؟


