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القالف  النائب حسني  قدم 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل جاء فيه: هيئت الدولة 
األسباب القامة منشآت ومراكز 
وساحات مختلفة لتهيئة اسباب 

القوة والرعاية للشباب.
لذا يرجى إفادتي بالتالي:

اقيمت  التي  عدد األنشطة 
خالل الفترة من 2009/1/1 حتى 

.2009/9/1
وعدد العاملني من موظفني 
كويتيني مقارنة بعدد الوافدين 

في تلك املراكز والساحات.

دعا النائب حسني مزيد وزير 
الصحة د.هالل الساير الى تدارك 
ما يحدث في مستشفى الفروانية 
من عطل في أجه����زة التكييف 
اس����تمر 3 أيام متتالية دون ان 
تكلف أجهزة الوزارة عناء متابعة 

هذا املوضوع رغم أهميته.
واستغرب مزيد في تصريح 
ب����طء متابعة أجهزة  صحافي 
ال����وزارة لألعطال املس����تمرة 
مبستش����فى الفروانية ألجهزة 
التكييف والتي توقف العمل بها 
طوال هذه املدة في غرف العناية 
املركزة وعدد من األجنحة الطبية، 

ما ساهم في سوء حاالت املرضى، مؤكدا انه قام بجولة على املستشفى 
واطلع على شكاوى املرضى من سوء األوضاع التي مرت عليهم خالل 
هذه األيام والت����ي يجب ان تعمل وزارة الصح����ة على إصالحها في 
أسرع وقت ممكن. وانتقد مزيد األعذار التي سيقت حول تعطل أجهزة 
التكييف وان األجهزة تعمل على املاء وان رطوبة اجلو س����اهمت في 
تعطيل األجهزة، مشددا: »اننا في بلد نفطي واحلمد هلل وان اإلنسان 
فيه هو الثروة احلقيقية وانه يجب ان يعلم مسؤولو الوزارة ان تكرار 
هذا اخلطأ من ش����أنه ان يساهم في تردي احلالة الصحية للمرضى«، 
مطالبا في الوقت نفسه بان يتم جتنيد كل االمكانات إلصالح األعطال 

واستبدال التالف من االجهزة.

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا للتوسع 
العمراني وانش���اء العديد من املناطق اجلديدة مبحافظة اجلهراء 
ونظرا للزيادة املطردة والكبيرة في عدد سكان احملافظة، ورغم مرور 
سنوات عديدة على انشاء مستشفى اجلهراء الوحيد باحملافظة الذي 
ال يستطيع ان يلبي احتياجاتها من الرعاية الصحية الكاملة بسبب 
ضيق مساحته وضعف قدرته االستيعابية وقلة امكاناته نتيجة 
للكثافة السكانية العالية، ونظرا حلاجة اجلهراء امللحة ملستشفى 

آخر جديد يقوم بتقدمي اخلدمات الصحية ألبناء احملافظة جنبا الى 
جنب مع مستشفى اجلهراء احلالي، اقترح قيام احلكومة بإنشاء 
مستش���فى متكامل جديد مزود بأحدث األجهزة واملعدات الطبية 
واخلدمات املعاونة واإلدارية الالزمة مبحافظة اجلهراء مع مراعاة 
الشروط واملواصفات الفنية احلديثة واملتطورة املستخدمة في إنشاء 
املستشفيات احلديثة على املستوى العاملي، وتتم مخاطبة اجلهات 

املعنية بالبلدية لتخصيص ارض مالئمة بصفة مستعجلة.

عسكر يقترح إنشاء مستشفى متكامل وجديد بمحافظة الجهراء

الزلزلة يسأل عن سياسة البعثات 
في الجامعات الداخلية

قدم النائب د.يوسف الزلزلة 
سؤاال لوزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود جاء 
فيه: ان االلت���زام بفتح مجال 
الداخلي���ة البنائنا  البعث���ات 
خريجي الثانوية هو امر جيد 
ويجعلنا نثق بأن هناك بالفعل 
توجها من قبل احلكومة لتهيئة 
املواقع التي يستطيع من خاللها 
ابناؤنا احلاصلون على املعدالت 
العالية تكملة دراس���اتهم في 
الكويت كما في خارجها، لكن 
السياسة املتبعة من قبل بعض 
اجلامعات احمللية بعدم قبول 

بعض الطلبة لعدم اجتيازهم اختبار اللغة امر يحتاج الى وقفة كما 
يحتاج الى معاقبة هذه اجلامعات بعدم ادراجها ضمن خطة البعثات 
الداخلية. لذا يرجى افادتي باآلتي: اذا كان من سياسة اجلامعة االميركية 
رف���ض كل من ال يجتاز اختبار اللغة، فلم���اذا تدرج هذه اجلامعة 
ضم���ن خطة البعثات احمللية، وملاذا ال يتم قبول جميع الطلبة في 
اجلامعات احمللية باالتفاق مع هذه اجلامعات بقبولهم شأنهم كشأن 
جامعة الكويت، واالجراء الطبيعي والصحيح ان مثل هذه القرارات 
تابعة لوكيل وزارة التعليم العالي ويتم التخطيط لها مع البعثات 
اخلارجية باالسلوب العلمي الذي درجت عليه هذه اخلطط، فلماذا 
ال تكلف اجلهة نفسها باعداد خطة البعثات احمللية حتى ال تصبح 

السياسة العشوائية هي االصل كما هو حاصل اآلن؟

القالف: ما عدد األنشطة الشبابية 
في الساحات العامة؟

مزيد لتدارك األعطال في أجهزة 
تكييف مستشفى الفروانية

الطبطبائي: ما أسباب عدم قبول 
تقاعد بعض قيادات الداخلية؟

د.يوسف الزلزلة

حسني القالف حسني مزيد

د.وليد  الطبطبائي

د.فيصل املسلم

مسلم البراك

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
الداخلية الشيخ  سؤاال لوزير 
جابر اخلالد ج���اء فيه: هناك 
العليا بوزارة  القيادات  بعض 
أب���دت رغبتها في  الداخلي���ة 
املزايا  التقاعد واالستفادة من 
املمنوح���ة من قب���ل احلكومة 
وكذلك لفت���ح املجال للضباط 
اآلخرين للترقي لهذه املناصب 

العليا بالوزارة.
لذا يرجى افادتي باآلتي: ما 
السبب وراء عدم البت في قبول 
رغبة بعض القيادات من وزارة 

الداخلية في التقاعد؟

وّجه النائب مخلد العازمي س����ؤاال لوزير 
األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه: تناولت الصحف احمللية 
في أكثر من مناسبة اجلهود التي تبذلها وزارة 
األش����غال العامة في س����بيل تطوير شبكات 
الطرق وصيانته����ا مع ما يتعل����ق بذلك من 
أعمال الرصف املؤق����ت وتبليط األرصفة مع 

االهتمام في الوقت ذاته بأعمال الصيانة الدورية 
بشبكات صرف مياه األمطار والصرف الصحي 
وجتديد وحتديث شبكاتها. وعلى الرغم من 
هذه البيانات لوحظ عدم اعطاء القدر الكافي 
من هذه األعمال لألغلب م����ن مناطق الدائرة 
األولى هي )الس����املية – الرميثية – سلوى – 
حولي – مشرف – الدعية – الصوابر – الدسمة 

– الشعب – ميدان حولي – البدع – الراس – بنيد 
القار – غرب مشرف(.

يرجى إفادتي باآلتي: م����ا االجراءات التي 
اتخذته����ا الوزارة ضمن خطتها الجراء أعمال 
الصيانة لهذه املناطق بالنسبة للخدمات املشار 
اليها؟ وهل مت توقيع عقود للصيانة والتحديث 

لهذه األعمال؟

قّدم النائب عادل الصرعاوي اقتراحا برغبة جاء فيه: يعتبر تطوير 
الرعاية الصحية من األولويات التي يوليها كل من مجلس الوزراء 
ومجلس األمة االهتمام، والذي سينعكس على تقدمي خدمات صحية 

أفضل للمواطنني واملقيمني. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة إلنشاء 
هيئة مستقلة لتقييم أداء املؤسسات الصحية واخلدمات الصحية 

وتكون تابعة ملجلس الوزراء لضمان احليادية واالستقاللية.

قال النائب د.علي العمير انه نظرا ملا تعانيه 
بيئتنا احمللية من دمار نتيجة الغزو العراقي 
وافرازات���ه التي اليزال يعاني منها املواطن 
الكويتي، اضافة الى التدمير البيئي املنظم 
الذي تقوم به بعض املؤسس���ات والهيئات 
املسؤولة من تلوث بحري أو بري أو جوي، 
فإنني أتقدم باالقت���راح برغبة بانه حفاظا 
على البيئة الكويتي���ة باختالف مجاالتها، 

على اجلهات املذكورة أدناه باآلتي:
1 – وزارة اإلعالم: ب���ث برامج توعوية 
وحوارية لبحث املش���اكل البيئية ووضع 
احللول املناسبة من قبل مختصني في املجال 

البيئي.
2 – الصح���ف: نش���ر كل ما من ش���أنه 
احملافظة على البيئة وس���بل عالج التلوث 
من حم���الت توعية وأبحاث علمية متعلقة 

بالبيئة وغيرها.
3 – العم���ل على قيام جمعي���ات النفع 
العام بعمل ندوات خاصة بالبيئة وس���بل 
احلفاظ عليها وعالج التلوث البيئي مبختلف 

مجاالته.
4 – وزارة التربية: اشراك الهيئة التعليمية 

والطالب في احملافظة على البيئة.
5 – وزارة األشغال العامة: مراقبة الطرق 
واألرصفة واملباني من حيث االنشاء والصيانة 

الدائمة.
6 – وزارة الطاقة: احلد من التلوث الصادر 
من معامل التكرير واملصانع وأنابيب النفط 

التالفة والغازات املترسبة.
7 – وزارة املواص���الت والهيئات العامة 
للبيئة مجتمعة: مراقبة الس���فن والناقالت 

للحد من التلوث العام.
8 – وزارة الصحة: مراقبة محارق نفايات 

املستشفيات.
9 – قيام الهيئة العامة للبيئة بكل ما لديها 
من طاقات مبراقبة التلوث البيئي ووضع 

احللول العلمية له.
10 – قيام بلدية الكويت بتسجيل املخالفات 
بحق جميع املتسببني في أخطاء من شأنها 

ان تؤثر على البيئة.

11 – وزارة العدل: متابعة تنفيذ األحكام 
املتعلقة بالبيئة مع سرعة التطبيق.

12 – قيام االدارة العامة للمرور بوزارة 
الداخلية بالتنس���يق مع وزارة األش���غال 
بوضع خطط إنشائية للتخفيف من االزدحام 

املروري.
13 – قي���ام ش���ركات الهوات���ف املتنقلة 
بنقل أبراج تقوية الش���بكة خارج املناطق 

السكنية.
14 – قيام ادارة الدفاع املدني مبواجهة أي 

طارئ من شأنه االضرار بالبيئة.
15 – األمانة العامة لألوقاف: نشر املبادئ 
الداعي���ة للمحافظة عل���ى البيئة والصحة 

العامة.
16 – قيام غرفة وصناعة الكويت بإشراك 
مؤسسات القطاع اخلاص من دعم كل توجه 

إلعادة تأهيل البيئة.
17 – اشراك جميع القطاعات احلكومية 
واخلاصة للقيام بحملة وطنية حلماية البيئة 

حتت شعار »من أجل الكويت«.

وأجبتم بسرقة الصندوق اجلزائري 
واستمرت السرقة على مدى ثالث 
سنوات كما مت االستيالء على ارض 
الهرم البالغة مساحتها 94 فدانا كما 
منى لعلمنا أن يد الهيئة مغلولة 
عن عقار قصر نوبار باشا وهذه 
أصول مهمة لم يتم حل مشاكلها او 
تسوية أمورها )فهل هذا هو املناخ 
االستثماري الذي تبحث عنه الهيئة 

العامة لالستثمار؟(.
ولقد س����ألتكم ما معدل العائد 
السنوي الس����تثمارات الهيئة في 
األسواق العاملية مقارنة باستثمارات 
الهيئة احلالية في الوطن العربي؟ 
وأجبتم بان الهيئة تدير صندوقني 
أساس����يني هما صندوق األجيال 
القادم����ة وصن����دوق االحتياطي 
العام ونظ����را الخت����الف اهداف 
هذين الصندوقني واالختالف في 
طبيعة املنطقة اجلغرافية احملددة 
الستثمارات كل منهما فإن مقارنة 
عوائد استثمارات الهيئة في األسواق 
العاملية مع استثماراتها في الوطن 
العربي لن تك����ون عادلة او حتى 
واقعية. ف����إن اقرار الهيئة العامة 
لالستثمار باستراتيجية استثمارية 
حجمها 49 مليار دينار لالستثمار في 
الوطن العربي قد تكون استراتيجية 
مبالغا فيها ولم تأخذ بعني االعتبار 
اجلوانب االقتصادية والسياسية 
لتلك البل����دان ولم يتم تقييم اداء 
استثمارات الهيئة العامة لالستثمار 
في البالد العربية بشكل واقعي حتى 
يتم اخذ العبر والدروس من تلك 
التجارب، وبعد انخفاض اس����عار 
البترول والتقلب����ات االقتصادية 
الت����ي مر بها العال����م، فهل التزال 
الهيئة العامة لالستثمار ماضية في 
استراتيجيتها املذكورة لالستثمار 
في الوطن العربي واملقرر لها 49 
مليار دينار مع اصرارنا على معرفة 
معدل العائد السنوي الستثمارات 
الهيئة في األسواق العاملية مقارنة 
باس����تثمارات الهيئة احلالية في 

الوطن العربي.

لالستثمار »فهل هذا االجراء سليم 
من الناحي����ة الفنية خصوصا ان 
العام  العاملني بقطاع االحتياطي 
ليس له����م إملام كاف باالس����واق 
العاملية؟ وهل س����نرى مستقبال 
قيام حساب االجيال املقبلة بإدارة 
استثمارات في السوق احمللي او 

الوطن العربي؟«.
واضاف باالشارة الى اجابتكم 
بشأن اعتبار االس����واق العربية 
اسواقا ناشئة تعكس معدالت منو 
مرتفعة »يرجى تزويدي بنتائج 
املؤش����رات االقتصادي����ة لالعوام 
ل����كل من دول   2009/2008/2007
مجلس التعاون اخلليجي ودول 
شمال افريقيا واجلمهورية السورية؟ 
اضافة الى مؤشرات اسواق االسهم 
لتلك الدول في نهاية 2007 و2008 

وكما في 2009/6/30؟«.
وقال ايضا: بناء على االسس 
التي اعتمدت عليها االستراتيجية 
وسؤالي حول الدول العربية التي 
س����تقوم الهيئة باالستثمار فيها 
واجابتكم بهذا الشأن بتحديد نسب 
45% لدول مجلس التعاون و%52 
لدول شمال افريقيا و3% لدول عربية 
اخرى »يرجي تزوي����دي بنتائج 
استثمارات الهيئة العامة لالستثمار 
في تلك الدول لكل اس����تثمار على 
حدة على أساس التكلفة والقيمة 
السوقية مع تزويدنا بسعر صرف 
العملة عند بداية االستثمار وحاليا 

عند اعداد االجوبة؟«.
وأضاف: فيما يتعلق بسؤالي: 
هل ستشارك الهيئة شركات القطاع 
اخلاص الكويتي لالستثمار في تلك 
الدول؟ وهل ستقوم الهيئة بشراء 
اصول استثمارية او عقارية من تلك 
الش����ركات؟ وهل توجد اي شركة 
من الشركات املتوقع الدخول معها 
باس����تثمارات او صفقات ميتلكها 
مسؤولون في مؤسسات الدولة او 
اي من أقاربهم؟ والى اجابتكم بأن 
االستعانة بشركات القطاع اخلاص 
مرتبطة مبقدرة هذه الشركات على 

تقدمي اخلدمات بجودة عالية وعلى 
الهيئة حتقيق أهدافها  مس����اعدة 
اضاف����ة الى اجابتك����م بأنه ليس 
من سياسة الهيئة الدخول في أي 
استثمارات يشوبها تعارض واضح 
في املصالح يحقق مصلحة لطرف 
على حس����اب طرف آخر، )وعليه 
يرجى تزويدي بضوابط وشروط 
دخول الهيئة مع شركات القطاع 
اخلاص الكويتي في االس����تثمار 
بال����دول العربية؟ وه����ل دخلت 
الهيئة مؤخرا مع اي مس����تثمر او 
شركة من القطاع اخلاص من خالل 
استثماراتها في املغرب او من خالل 
تواجدها باجلمهورية السورية؟ 
وما قيمة تلك التمويالت املقدمة؟ 

وما شروط املشاركة؟(.
وجاء في سؤاله: لقد سألتكم عن 
الهيئة  األداء االستثماري ألصول 
في الوطن العربي للخمس سنوات 
املاضية لكل اس����تثمار على حدة، 
وأتت اجابتكم انشائية غير دقيقة 
ال تعكس حجم املسؤولية وقيمة 
االس����تثمارات املقررة لالستثمار 
في الوطن العربي واملقرر لها 49 

مليار دينار.
ولقد س����ألتكم ه����ل صودرت 
اي من األصول االس����تثمارية او 
العقارية للهيئة في الوطن العربي 
او منعت من التصرف بها؟ وهل 
وقعت الهيئة ضحية سرقات مدبرة. 

وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
مط����وال لوزير املالي����ة مصطفى 
الشمالي عن االستراتيجية اجلديدة 
لدعم اداء محفظة الوطن العربي، 
جاء فيه: باالش����ارة الى س����ؤالي 
املوجه لكم بتاريخ 2008/8/14 بشأن 
اعتماد الهيئة العامة لالس����تثمار 
الستراتيجية جديدة لالستثمار في 
الوطن العربي مببلغ اجمالي وقدره 
49 مليار دينار، والى اجابتك من 
اسئلتي بتاريخ 2008/11/18 فيرجى 

االجابة عما يلي:
لقد افدمت ف����ي مقدمة اجابتكم 
باعتماد الهيئة استراتيجية متطورة 
اعدتها مجموعة بوس����طن لبناء 
محفظة اس����تثمارية في السوق 
احمللي واالسواق العربية والعاملية 
حتقق الت����وازن املطلوب للعوائد 
مقابل املخاطر، كما افدمت في فقرة 
اخرى بدعم منو االقتصاد احمللي 
خللق فرص عمل جديدة للمواطنني 
الكويتيني في قطاعات اقتصادية 
مستحدثة غير مرتبطة بالقطاع 
النفطي، بينما ما الحظناه من ردكم 
على سؤالنا حول الدول العربية 
التي ستقوم الهيئة باالستثمار فيها 
وما االوزان املقررة لكل دولة ولكل 
قطاع من القطاعات االقتصادية في 
تلك الدول قد خال من اي اش����ارة 
الى حتديد وزن او نسبة من تلك 
االستثمارات للسوق احمللي فهل 
السوق احمللي وتكلفة االستثمار فيه 
ضمن املبالغ املقررة باالستراتيجية 
ام هناك دراسة اخرى للسوق احمللي 
فقط؟ كما ان توزيع االستثمارات 
معروف بالهيئة العامة لالستثمار 
وهو توزي����ع جغرافي عبارة عن 
حساب االحتياطي العام وحساب 
االجيال، لكن ما الحظناه في هذه 
االس����تراتيجية انش����اء محفظة 
توازن بقيمة 21 مليار دينار تدار 
العام  من قبل حساب االحتياطي 
ومت توظيفها في االسواق العاملية 
وهذا مخالف للتوزيع االستثماري 
ملتابعة وادارة اصول الهيئة العامة 

البراك للشمالي: ما نتائج االستثمارات في الوطن العربي؟

مخلد: ما خطة تحديث شبكات الصرف بالدائرة األولى؟

استفسر عن مصادرة أي من أصول الهيئة في تلك الدول

الصرعاوي يقترح إنشاء هيئة لتقييم أداء المؤسسات الصحية

العمير: حملة »من أجل الكويت« للحفاظ على البيئة

المسلم: لتتحمل الحكومة مسؤولية
قرارها حول بدء العام الدراسي

قال  النائب د.فيصل املسلم انه منذ البداية سجلت 
كتلة التنمية واالصالح تقديرها لبعض اجلهود املبذولة 
ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير ولكنها حذرت من غياب 
اخلطة احلكومية الشاملة ملواجهة هذا الوباء وسرعة 
انتشاره واضراره املتزايدة مستقبال، وعليه طالبت 
الكتلة احلكومة ببيان استعداداتها على كل األصعدة، 
والي����وم بعد تزايد حتذيرات منظمة الصحة العاملية 

وارتفاع معدالت الوفيات واالصابات في الكويت جند 
ان كل املؤشرات تدل على نقص شديد باالستعدادات 
احلكومية وخاصة فيما يتعلق ببدء العام الدراس����ي 
مبوعده، ولذا تعلن الكتلة بشكل صريح: »إذا كانت 
االس����تعدادات كاملة فليبدأ العام الدراسي في وقته، 
ولكن لتتحمل احلكومة مسؤولية قرارها الذي نتمنى 

ان يكون صوابا«.


