
االثنين 10 اغسطس 2009   5محليات
المويزري: وزير الدفاع حريص على المصلحة العامة 

ومعلومات هايف يجب مناقشتها بحكمة وسرية

الجسار تطالب بمّد الساعات الدراسية في الجامعة 
الستيعاب األعداد المتزايدة من المتقدمين سنويًا

مزيد: المبتعثون للعالج في السعود ية  لم يتسلموا مستحقاتهم
طالب النائب حسني مزيد وزارة الصحة 
بعدم التأخر في صرف املستحقات املالية 
املخصصة للمرضى املبتعثني للعالج في 

اململكة العربية السعودية.
وقال مزيد في تصري���ح صحافي ان 
العدي���د من املرضى املبتعثني للعالج في 
العربية الس���عودية اشتكوا من  اململكة 
الت�����أخير في صرف املستحقات امل�����الية 
املخصصة لهم، الس���يما ان هذا التأخير 
س���ينعكس س���لبا على مراحل العالج، 
خصوصا ان وزارة الص����حة ابتعث�����تهم 

للع���الج بال����خارج ويج�����ب ان تنتظم 
في ص����رف مستحقاتهم املالية، الفت�����ا 
ال���ى ان وزارة الصح���ة مطالبة مبراعاة 
ظروف املرض�����ى باخلارج وت������هيئة 
ال����ظروف املناسبة لهم حتى يعودوا الى 
البالد متعافني، الس���يما ان من أبرز هذه 
الظروف االنتظام في صرف املستحقات 

املالية.
وشدد مزيد على اننا ال نقبل أي تقاعس 
من قبل وزارة الصحة عن القيام بدورها 
جتاه املرضى باخلارج ومن هذا املنطلق 

نطالب املس���ؤولني بالقيام بدورهم على 
أكمل وجه ومتابعة آلية الصرف للمرضى 
سواء للمبت�����عثني باملم����لكة العربي���ة 
السعودية أو غيرها من الدول التي يعالج 
فيه���ا املرضى الكويتي���ون، داعيا وزارة 
الصحة الى االستعجال في عمليات صرف 
املس���تحقات املالية للمرض���ى باخلارج، 
خصوصا انه���م يع����اجلون في اخلارج 
والبد م���ن مراع���اة ظ���روفهم الصحية، 
وأال تتس�������بب ف���ي التأخير في مراحل 

العالج.

شعيب املويزري 

 مبارك الوعالن 

د.محمد احلويلة 

 حسني مزيد 

محمد هايف 

د.سلوى اجلسار 

الشيخ جابر املبارك

بني النائب شعيب املويزري 
انه يثق بوزير الدفاع الشيخ 
جابر املب���ارك وأنه من اكثر 
الناس حرصا على املصلحة 
العامة، ومبديا بنفس الوقت 
اس���تياءه من تعام���ل وزير 
املتعلقة  القضايا  الصحة مع 
بوزارته »والتي تس���توجب 

احملاسبة واملساءلة«.
وقال املويزري ان املعلومات 
التي ذكرها النائب محمد هايف 
او اي معلومة تتعلق بوزارة 
الدفاع يجب انه تناقش وحتل 
بحكمة وسرية، واال يتم تداولها 
علنا عبر وسائل االعالم »حرصا 
على املصلحة العامة«، مؤكدا 
ثقته بالقوات املسلحة الكويتية 

وعلى رأسها وزير الدفاع.
من جهة أخرى افاد النائب 
املوي���زري ان وزير الصحة 
يعيش فوق برج عاجي »ولكن 
نقول له واملسؤولني في وزارة 

طالبت مقرر اللجنة التعليمية 
النائب د.س���لوى اجلسار مبّد 
الس���اعات الدراس���ية جلامعة 
الكويت ومّد مس���احة اجلدول 
الدراسي للجامعة على ان تعمل 
فترة مسائية الستيعاب األعداد 
املتزاي���دة من الطلبة املتقدمني 

للجامعة.
ودعت د.سلوى في تصريح 
انش���اء جامعات  الى  صحافي 
حكومية جديدة وكذلك انشاء 
الكليات املتوس���طة  جامعات 
الت���ي تقب���ل كل التخصصات 
املهنية إلحالل العمالة الوافدة، 
وتغذية سوق العمل مؤكدة ان 
احلكومة الكويتية لم تكن لديها 
النية إلنشاء جامعات حكومية 

جديدة.
وقالت د.سلوى انه على مدى 
40 عاما ال توجد جامعة حكومية 
الدولة باس���تثناء جامعة  في 
الكويت، موضحة ان اجلامعة 

املؤسسة العسكرية او غيرها 
في مثل هذه القضايا؟ هل هناك 
ضوابط او نظم لتوزيع امللحقني 
العسكريني ومساعديهم الختيار 
الدول، وهل تخضع الولويات 
الرتب او خبرات معينة؟ يرجى 
تزويدي باملستندات الدالة على 

ذلك؟
وتس���اءل هاي���ف: ه���ل مت 
تشكيل جلنة الختيار امللحقني 
العسكريني ومساعديهم لسفارات 
الكويت؟ اذا كانت االجابة بنعم 
يرج���ى تزويدي بنس���خة من 
قرار تش���كيل اللجنة؟ هل يتم 
االع���الن عن وظيف���ة امللحقني 
العسكريني ومساعديهم داخل 
صفوف املؤسسة العسكرية؟ 
اذا كان���ت االجابة بنعم يرجى 
تزويدي بنسخة من هذا االعالن؟ 
كما يرجى تزويدي بكشف عن 
جميع من تقدموا على اثر هذا 

االعالن ورتبهم العسكرية؟

احلكومة مبا يعادل نسبة 60% من 
الراتب االساسي املؤمن عليه شهريا 
لدى املؤسس����ة العامة للتأمينات 
االجتماعية مضافا اليه مبلغ 220 
دينارا ويصرف ملدة س����تة اشهر 
اعتبارا من تاريخ قيد الش����خص 
كمتعطل لدى برنامج اعادة الهيكلة، 
وبشرط عدم تقاضيه الي مبالغ 
اخرى من اخلزانة العامة للدولة 
فيه اجحاف كبير حلقوق هؤالء، 
مطالبا بتفعيل االقتراح الذي تقدم 
به بص����رف بدل التعطل ملدة عام 
كامل او حتى حص����ول املتعطل 
على عمل، مشددا على ان احلكومة 
واملجلس مطالبان بانهاء املشكلة، 
مشيرا الى ضرورة حضور احلكومة 
القضية  الطارئة ملناقشة  الدورة 
ووضع حلول عملية لها، مطالبا 
بايجاد حلول سريعة والسعي للبدء 
بصرف الرواتب واملستحقات قبل 
شهر رمضان املبارك لضمان عدم 
مواجهة األسر املتضررة لدخول 
املناسبات دون ايجاد احلل، معربا 
عن امله ف����ي ان تتحقق النتائج 
املرجوة في تالفي كل اآلثار السلبية 
املترتبة على تس����ريح املواطنني 
العاملني في القطاع اخلاص جراء 

تداعيات األزمة.

أصدر النائب د.سيد يوسف السيد حسن الزلزلة 
قرارا بتعيني د.علي النقي � جنل القيادي االقتصادي 
الدولي الكبير أمني عام منظمة األقطار العربية املصدرة 
للبترول )أوابك( عباس النقي � مستش����ارا سياسيا 
مبكتب����ه في مجلس األمة. ويع����د د.علي النقي أبرز 
القيادات السياس����ية الش����بابية الواعدة التي قادت 
املعركة االنتخابية الشرسة املاضية في الدائرة األولى 
وفقا للدوائر اخلمس بنجاح مبهر منقطع النظير من 
خالل قيادته للمجاميع املستقلة الضاغطة وتنظيمه 
للكوادر الوطني����ة املوالية للنظ����ام. ويتبوأ النقي 
حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة »دي.
بي.بي« املختصة في إدارة وتطوير املشاريع الكبرى 

وهو رئيس اجلانب الكويت����ي في اللجنة الكويتية 
اجلنوب أفريقية املشتركة للصداقة واألعمال مبدينة 
كي����ب تاون، وعضو في مجل����س األعمال الكويتي / 
التركي مبدينة اس����طنبول. كما ان النقي عضو في 
منظمة العفو الدولية، ومجلس العالقات اإلسالمية 
املسيحية، واملنظمة الدولية للصحافة )I.F.G( واحتاد 
الصحافيني العرب، وجمعية الصحافيني الكويتية، 
واجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان، وعلى املستوى 
الرياضي فهو عضو منتسب في اجلمعية العمومية 
لنادي القادس����ية الرياضي وعضو شرف دولي في 
نادي يوڤنتوس االيطالي، وعضو في االحتاد الدولي 

.)A.I.P.S( للصحافة الرياضية

شدد النائب مبارك الوعالن على 
اهمية حضور احلكومة اجللسة 
الطارئة ملجل����س االمة والتي من 
املقرر ان تعقد في 19 من أغسطس 
اجلاري ملناقش����ة اوضاع العمالة 
الوطنية الت����ي مت انهاء خدماتها 
في القطاع اخلاص بسبب االزمة 
املالية، مؤكدا ان حضور احلكومة 
في اجللسة سيكون املقياس على 
مدى جديتها ف����ي وضع احللول 

األنسب لهذه املشكلة.
وق����ال الوعالن ف����ي تصريح 
صحافي: ان ما قامت به احلكومة 
خالل اجللسة التي عقدتها لبحث 
مشكلة املسّرحني هو ابراء للذمة 
ومحاولة لتجاوز جلسة ال� 19 من 
اغس����طس مبحاولة تقدمي بعض 
الى  الترقيعية، مش����يرا  احللول 
ان احلكومة كانت تراهن على ان 
اجللس����ة لن تعقد واستمرت في 
التالعب وم����ن ثم عقدت اجتماعا 
استثنائيا فوجئنا بعده بتصريحات 
على لسان وزير املالية ان املشكلة 
ستحسم واكتشفنا من املؤمتر الذي 
الهيكلة ان  اع����ادة  عقده برنامج 
احلكومة ال تعرف االرقام احلقيقية، 
فوزير املالية يصرح بأن العدد 1300 
وبرنامج اعادة الهيكلة يقول انه 

وجه النائب د.محمد احلويلة 
مجموعة اسئلة للنائب األول 
لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
املب��������ارك  الش���يخ جاب���ر 
وتس���اءل في الس���ؤال األول 
ع���ن آخر االج���راءات التي مت 
اتباعها جت���اه التلوث البيئي 
باملنط����قة اجلن�����وبية خاصة 
وبال����كويت بشكل عام وهل 
يوجد لدي����كم توجه بإصدار 
قانون يهتم بالشؤون البي�����ئية 
بحيث يفرض عقوبات صارمة 
جتاه كل من تس���ول له نفسه 
الع�����ب���ث بالب��يئة بالكويت 
او  البحرية  او  البرية  س���واء 

اجلوية.
وفي سؤال آخر طلب تزويده 
بقرارات وتوصيات اللجنة التي 
مت تش���كيلها بناء على طلبكم 
لدراس���ة الوضع البيئي وهل 
مازالت قائمة او انها لم متارس 
عملها اصال ومت االكتفاء بقرار 

تشكيلها فقط.
ووجه احلويلة سؤاال لوزير 
املالية مصطفى الشمالي: هل 
هناك خس���ائر تكبدتها الهيئة 
العامة لالستثمار في االستثمار 
في أي من ال���دول اخلارجية؟ 
وم���ا مقدار هذه اخلس���ائر ان 
وجدت؟ وم���ا اإلجراءات التي 
اتبعتها الهيئة لتعويض هذه 

اخلسائر؟
طالبا تزويده بكشف يوضح 
جنس���يات العاملني في الهيئة 
العامة لالستثمار مع تزويده 
بنسبة الكويتيني فيها ومقدار 

كمحتوى وكمع���دالت تراكمية، 
مبينة ان مشكلة هذا العام حدثت 
بسبب وجود النظام املوحد لدى 
وزارة التربية، األمر الذي أحدث 
خلال ألن���ه لم حتدث في الكويت 
قبل ذلك ان تكون نسبة النجاح 

90% في الثانوية العامة.
وأضاف���ت: »وبالتالي أصبح 
مجلس اجلامعة يحدد عدد املقاعد 
ل� 5600 طالب، األمر  املخصصة 
ال���ذي جعله يرفض اع���دادا من 
املتقدمني للجامعة ما يجعل الطلبة 
يلجأون الى القضاء«. وأضافت ان 
احلكوم���ة احلالية أو احلكومات 
الس���ابقة لم تقدم اي نية إلنشاء 
جامعات حكومية جديدة بينما ما 
يحدث هو مجرد توسعة جامعة 
الكوي���ت مطالبة كذلك بإنش���اء 
جامعات الكليات املتوسطة التي 
تقب���ل كل التخصص���ات املهنية 
للطلبة لعمل احالل للعمالة الوافدة 

وتغذية لسوق العمل.

وهل مت مراعاة الشروط الالزمة 
في التعيينات االخيرة للملحقني 
العس���كريني ومساعديهم دون 
اي جتاوز او اس���تثناء؟ وهل 
يوجد من بني ه���ؤالء املعينني 
من عليه تقارير او قضايا امنية 
او جنائية، وهل مت استدعاء احد 
منه���م للتحقيق مع���ه من قبل 

900 ومصدر حكومي آخر يقول انه 
300 واحلكومة تشترط للحصول 
على اعانة صندوق املسرحني أال 
يكون املس����رح مستقيال مبحض 
ارادت����ه وكأنها ال تعلم ان غالبية 
املسرحني اجبروا على االستقالة اما 
بتخفيض رواتبهم بنسب وصلت 
الى 50% او ع����ن طريق الضغط 
عليهم، مبينا ان احلكومة لم تعلن 
استعدادها للمشاركة حتى اآلن، ولم 
تعلن عن حلولها اال بعد ان تأكدت 
ان اجللسة ستعقد، وذكر الوعالن 
ان قيم����ة البدل الذي س����يصرف 
للمس����رحني وال����ذي اعلنت عنه 

النسبة التي تعتمدها الهيئة 
كل ع���ام لتعيني الكويتيني؟ 
كما يرج����و تزويده بكشف 
العاملني في مكاتب  يوضح 
االس���تثمار ف���ي اخل���ارج 
وجنسياتهم ومقدار املرتبات 

التي يتقاضوها؟
ص���رح رئيس ال���وزراء 
الس���امرائي  اياد  العراق���ي 
بأنه تداول ومس��������ؤولون 
كويتي�����ون فكرة االستثمار 
في العراق مق�����ابل الت�����نازل 
عن الديون العراقية للكويت 
فم��������ا م���دى صح���ة هذا 
الكالم؟ وه���ل كانت ه���ناك 
أي مفاوض���ات ح���ول هذا 
األمر؟ ومن هم املس���ؤولون 
الذين تباحث���وا معه حول 
الديون؟ وهل  إل����غاء  فكرة 
ل���دى احلكومة  هناك نيات 
في االس���ت���ثمار في العراق 

أم ال؟

أو ما يسمى »بالوزن العلمي لنسب 
القبول« كما يجب ان يكون هناك 

توحيد لنسب ومعايير القبول.
وقالت د.سلوى: عندما ناقشت 
اللجن���ة إعادة النظر في نس���ب 
القبول وجدنا ان امللحقية الثقافية 
املوجودة في املكاتب الثقافية في 
الدول املبتعثة طرحت 1800 مقعد 
في 137 تخصصا وأرسلت رسالة 
الى وزارة التعليم العالي مفادها 
بأن النس���ب لم تكن مقبولة في 
جامعات تلك الدول  وبالتالي لن 

حتل مشكلة الطالب املبتعث«.
ودعت الى دراسة هذا املوضوع 
دراس���ة جيدة علمية مع جامعة 
اتخ���اذ اجلامعات  الكويت ومع 
اخلاص���ة ومع اجله���ات املعنية 
بالبعث���ات الداخلية واخلارجية 
حتى ال يقع الطلبة ضحية قبول 

أو معدل تراكمي.
ورأت د.سلوى ان احلل يكمن 
ف���ي توحي���د برنامج الدراس���ة 

ميكن السكوت عنها.
من جهته وجه النائب محمد 
هايف سؤاال لوزير الدفاع تساءل 
فيه عن الش���روط واملعايير او 
النظم التي تعتمد عليها املؤسسة 
العس���كرية في تعيني امللحقني 
العس���كريني ومس���اعديهم في 
س���فارات الكويت لدى الدول؟ 

يتقدم الطلبة لدراسة الطب فيها أو 
الهندسة فإن نسبة القبول ال تقل 
عن 3 وهناك بعض اجلامعات من 

املمكن ان تقبل بنسبة 2.75.
التعليمية  اللجنة  ان  وبينت 
ناقشت باستفاضة هذه القضية، 
مضيفة انه من الضروري وجود 
نوع من التوازن في نسب القبول 

الصحة اننا سنقف بكل حزم ضد 
التجاوزات ف���ي الوزارة، وهذا 
سيكون ضمن االطر الدستورية 

التي كفلها الدستور«.
واضاف »وعلى الوزير ادراك 
انه مسؤول دستوريا عن كل ما 
يحدث في وزارته«، مشيرا الى 
ان التجاوزات وصلت مرحلة ال 

التعليم  احلكومية تعنى بتقدمي 
اجلامعي مجانا ومن الطبيعي أمام 
األعداد املتزايدة من الثانوية العامة 
ويرغبون في الدراسة في جامعة 
الكويت ان تتخذ اجراء برفع نسب 

القبول فيها.
ان  وكش���فت د.س���لوى عن 
موضوع النس���ب مت طرحه في 
اجتماع اللجنة التعليمية، مضيفة 
انه اصبحت هناك جامعات وهيئات 
خاصة تقدم التعليم ما بعد الثانوية 
العامة فضال عن برنامجي االبتعاث 
الداخلي واخلارجي، مس���تدركة: 
موضوع النسب له عالقة باجلانب 
العلمي البحت فهناك معايير عاملية 
دولية في قضية نسب القبول وال 
تتعلق فقط بالدراسة في اجلامعات 
داخل الكويت. وأضافت ان هناك 
تخصص���ات علمية موجودة في 
جميع دول العالم مرتبطة ارتباطا 
كامال بقضية النسب مدللة على ذلك 
بأن معظم جامعات العالم عندما 

الوعالن: الحكومة تقدم حلواًل ترقيعية للمسّرحين

الحويلة يسأل المبارك
 عن دراسات الوضع البيئي

الزلزلة يعّين النقي مستشارًا سياسيًا بمكتبه

فيصل املقداد يقلد السفير فهد العوضي وسام االستحقاق السوري من الدرجة األولى

سورية قّلدت العوضي وسام االستحقاق
من الدرجة األولى بمناسبة انتهاء فترة عمله

الفوزان: تشكيل فريق عمل لدراسة
متطلبات المساكن لذوي االحتياجات الخاصة

دمش����ق � كونا: تقلد س����فيرنا لدى سورية فهد 
العوضي وسام االستحقاق الس����وري من الدرجة 
االولى مبناس����بة انتهاء مهام عمله سفيرا للكويت 
في دمشق. واكد سفيرنا العوضي، في كلمة القاها 
خالل حفل تكرمي اقيم له بهذه املناسبة، على عمق 
العالقات التي تربط بني الكويت وسورية، مشيرا الى 
ان جناح هذه العالقات جاء بدعم من القيادتني الكويتية 
والس����ورية. وقال العوضي الذي قلده نائب وزير 
اخلارجية السوري فيصل املقداد وسام االستحقاق »ان 
الزيارات املتبادلة بني املسؤولني في كال البلدين تدل 
على العالقات الطيبة ومكانتها على جميع الصعد«. 
وقال في معرض اشارته الى موقف سورية البطولي 
واملشرف ابان الغزو الصدامي الغاشم للكويت »نحن 

نعتبر الرئيس الس����وري الراحل حافظ االسد بطال 
وقائدا لالمة العربية، كما نثمن عاليا مواقفه املشرفة 
واملناصرة لقضايا الكويت العادلة«. وتقدم العوضي 
بالش����كر لنائب وزير اخلارجية السوري على هذا 
التكرمي قائال »جئت الى سورية وانا احمل كل مشاعر 
احلب لها ملواقفها الشجاعة االصيلة وقضيت اربع 
سنوات غمرت فيها باحملبة والود وسأحمل سورية 
في قلبي واكون س����فيرا لها اينما كنت«. من جهته، 
قال نائ����ب وزير اخلارجية الس����وري في كلمة له 
»بوجود السفير العوضي احسسنا بالدفء احلقيقي 
للعالقات الكويتية � الس����ورية وعمق العالقة بني 
البلدين التي اجم����ل ما فيها انها تعمدت بالدم ابان 

االحتالل العراقي للكويت«.

 حمد العنزي
ش���كل مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية م.علي 
الف���وزان فريق عمل لدراس���ة 
احتياج���ات ذوي االحتياجات 
اخلاصة تختص اعماله بدراسة 
قواعد واج���راءات ومتطلبات 
توفير البديل السكني احلكومي 
ملستحقي الرعاية السكنية من 
ذوي االحتياجات اخلاصة وكذلك 
دراسة اخلدمات الالزم توافرها 
بالس���كن احلكوم���ي واملرافق 
واملباني العامة واخلدمية لضمان 
احتياجاتهم وذلك وفق املعايير 

املتبعة، ووضع ضوابط امكانية تعديل التنفيذ 
مبا يتوافق مع نوع وطبيعة االعاقة للمخصص 

له البديل السكني.
وتضمن القرار اإلداري رقم 2009/760 القاضي 
بتشكيل الفريق ان يضع الفريق نظاما لعمله من 
حيث تنظيم اجتماعاته وحتديد مواعيده وله أن 
يش���كل من بني اعضائه مجموعة عمل فرعية او 

اكثر لدراسة اي جانب من جوانب عمله.
وشدد القرار على ان يلتزم فريق العمل بأداء 

مهامه خالل ثالثة اشهر من تاريخ 
صدور هذا القرار، ويرفع املدير 
العام تقريرا بنتائج دراس���ته 
وتوصيات���ه في هذا الش���أن.

ويترأس فريق العمل مدير إدارة 
باملكتب الفني م.جاسم اخلليفي 

وعضوية كل من:
مدير إدارة باملكتب الفني م. 
عبدالرحمن النجدي، ومستشار 
باملكتب الفني سعاد الطراروة، 
ومدير إدارة الطلبات فؤاد مال 
اهلل، ومدير إدارة التوزيع ابراهيم 
القناعي، ومدير إدارة التنسيق 
والبرام���ج م.غ���ادة بورحمة، 
ومساعد رئيس املهندسني م.محمد اجلبيري، ومدير 
إدارة مشاريع القطاع اخلاص م.ناصر اخلريبط 
ورئيس القس���م املعماري م.ناجي السعيد، ومن 

مكتب الشؤون القانونية إمام عبداملاجد.
وكذلك عضوية ممثل عن بنك التسليف واالدخار 
مدير الش���ؤون القانونية م.فه���د جبار، وعضو 
من اللجنة الوطنية للمعاق���ني فواز احلصبان، 
وللفريق ان يستعني مبن يرى احلاجة إليه من ذوي 
االختصاص واخلبرة داخل املؤسسة وخارجها.

م.علي الفوزان 


