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جاسم اخلرافي

سعدون حماد محمد هايف املطيري

عبدالرحمن العنجري

البراك: هل اشترت وزارة الصحة 5 ماليين كبسولة 
لعالج وباء إنفونزا الخنازير من دواء FLUFLY؟

..رجال مكافحة المخدرات يستحقون التقدير
ش��كر النائب مسلم البراك صاحب الس��مو األمير الشيخ صباح األحمد على تكرميه 
رج��ال مكافحة املخدرات تقديرا لدورهم الوطن��ي. وأكد البراك في تصريح للصحافيني 
ان هؤالء الرجال يس��تحقون كل الدعم والتشجيع، مستغربا عدم حرص وزير الداخلية 
على تكرميهم. وقال البراك ان الكل يدرك خطورة املخدرات وانتشارها، الفتا الى وجود 
عصابات تدير هذه اآلفة لديها القدرة على الفتك بالشباب وطاقاتهم، وأشار الى ان املخدرات 
قادرة على ان حتطم روح األمل في نفوس الشباب ومن ثم إضعاف املجتمع، معربا عن 
اعتزازه الشديد بالدور الذي يقوم به رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات إللقاء القبض 
على هذه العصابات وضبط الكميات الكبيرة من هذه السموم القاتلة. وتابع قائال: ندرك 
متام��ا ما يتعرض له رجال مكافحة املخدرات م��ن مخاطر على حياتهم وهم يؤدون هذه 
املهمة الوطنية بكل فخر في خدمة وطنهم، وهم يدركون جسامة املسؤولية وخطورتها. 
ورأى الب��راك ان األمر يبدو مزعجا جدا عندما ال يجد هؤالء الرجال االهتمام واحلرص 
س��واء خالل تنفيذهم عمليات الضبط في البحر وخارجه او خالل عملهم االعتيادي او 

ان يت��م حرمانهم من البدالت والعالوات واملكافآت والت��ي لو أرادوها والعياذ باهلل لكان 
ثمنه��ا خس��ارة وطن، ولكن كل الكويتي��ني يدركون ضرباتهم املوج��ة لتجار املخدرات 
والس��موم الفتاكة. وقال البراك: »بكل أس��ف نقولها انه رغم كل هذا الدور وهذا اجلهد 
لم جند احلرص من وزير الداخلية على تكرميهم واالهتمام بهم وتش��جيعهم واإلشادة 
بهم، األمر الذي من شأنه ان يكون دافعا لهم بعد حب اهلل والوطن في مواصلة مسيرتهم 
اخلطرة واملهددة حلياتهم«. وعبر البراك عن اعتقاده بأنه اذا نسي او تناسى البعض هذا 
االهتمام والتكرمي فإن صاحب القلب الكبير والراعي دائما ألبنائه واملشجع دائما لعطائهم 
صاحب السمو األمير لن ينساهم وبتكرميهم قد كرم الكويت وابناءها خللق اقدام وحب 
وتضحية موجودة في نفوسهم. وقال البراك: »كلما قويت عزمية رجال مكافحة املخدرات 
ضعفت قدرات جتار املخدرات ونقول لهؤالء األبطال: ال تش��عروا بأي إحباط فال تكرمي 
بعد تكرمي صاحب السمو األمير، فسموه ال ينسى أبناءه ودورهم وتضحياتهم اذا نساها 

او تناساها البعض«.

وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
لوزير الصحة د.هالل الساير بشأن 

وباء انفلونزا اخلنازير.
البراك: هل اشترت  وتساءل 
وزارة الصحة 5 ماليني كبسولة 
لعالج انفلونزا اخلنازير من دواء 
FLUFLY من شركة JULPHAR؟ 
 ROCHE وهل رخصت الش���ركة
لشركة JULPHAR السويسرية 
بتصني���ع هذا ال���دواء؟ وهل مت 
اعتماد دواء FLUFLY من شركة 
JULPHAR من قبل منظمة األدوية 
األميركية، أو هل مت اعتماده من 
قبل مختب���رات منظمة الصحة 
العاملي���ة؟ وهل مت ع���رض هذا 
ال���دواء FLUFLY، عل���ى مختبر 
عاملي مرجع���ي لكي يؤكد كفاءة 
وسالمة هذا الدواء. وقال البراك: 
إن كان اجلواب عن االسئلة الثاني 
والثالث والراب���ع أعاله بالنفي، 
فعلى أي اساس مت شراء وزارة 
الصحة لهذا الدواء FLUFLY من 
شركة JULPHAR؟ وهل مازالت 
إدارة املستودعات الطبية تصرف 
هذا الدواء للمستشفيات واملراكز 
الصحية إلعطائه للمرضى املصابني 
بإنفلونزا اخلنازير؟ وتابع: تؤكد 
التقارير من املواقع الطبية الرسمية 
لكل من املركز األميركي للوقاية 
من االم���راض، باالضافة ملنظمة 
الصحة العاملي���ة، انهما يقدمان 
النصح للدول املقتدرة بأن تقوم 

بعد اس���تكمالها لتطعيم الفئات 
العالية اخلط���ورة من انفلونزا 
التطعيم  اخلنازير، باس���تكمال 
بعد ذلك، ليشمل جميع السكان 
في الدولة، مبا فيها الفئات املتدنية 
اخلطورة، كما تؤكد تقارير من 
املواقع الطبية الرسمية واالعالم 
الرسمي لدول متقدمة طبيا وعالية 
الدخل )الواليات املتحدة االميركية 
� كندا � بريطانيا( عن عزمها توفير 
تطعيم انفلونزا اخلنازير جلميع 
السكان بعد إمتام توفيره للفئات 
العالية اخلطورة أوال، حيث ان 
22% من الوفيات في بريطانيا جراء 
إنفلونزا اخلنازير كانت ألشخاص 
أصحاء بالسابق، ولم تكن لديهم 
امراض مزمنة )أي كانوا ينتمون 
للفئات املتدنية اخلطورة( مضيفا: 

وحيث ان 46% من االش���خاص 
الذين مت ادخالهم املستش���فيات 
جراء انفلونزا اخلنازير في كندا، 
كانوا اشخاصا اصحاء بالسابق، 
ولم تكن لديهم امراض مزمنة )اي 
كانوا ينتم���ون للفئات املتدنية 
اخلطورة(، وحي���ث ان منظمة 
الصحة العاملية قد حذرت من ان 
اصابات انفلونزا اخلنازير الشديدة 
ليست محصورة بالفئات العالية 
اخلطورة، بل ان 40% من االصابات 
الشديدة بانفلونزا اخلنازير، قد 
حصلت ألطفال وأشخاص بالغني 
كانوا أصحاء في السابق، ولم تكن 
لديهم امراض مزمنة )اي كانوا 
املتدنية  الفئات  يصنفون ضمن 
اننا  اخلطورة( وأضاف: وحيث 
مازلنا ف���ي املوج���ة االولى من 

انفلونزا اخلنازي���ر، وحيث ان 
البالد مقبلة في األش���هر القليلة 
املقبلة على املوجة الثانية واملوجة 
الثالثة من هذا الوباء، وحيث ان 
منظمة الصحة العاملية قد حذرت 
من ان املوجة الثانية ستكون أشد 
شراسة من املوجة األولى. وقال 
البراك: وتردد في الصحف احمللية، 
ان وزارة الصحة بصدد شراء 2 
مليون جرعة من تطعيم انفلونزا 
اخلنازير، مما يكفي لتطعيم مليون 
شخص فقط في الكويت )33% من 
سكان الكويت(، مضيفا:  وملا كانت 
الكويت دولة عالية الدخل، وملا 
كان هذا التطعيم، لن يتم تسليمه 
للدول املشترية اال بعد ترخيص 
من قبل منظمة الصحة العاملية، 
واثبات فاعليته، وجدير بدولة 
عالية الدخل كدولة الكويت، ان 
تقوم بشراء مخزون من اللقاحات 
املضادة لوباء انفلونزا اخلنازير، 
يكفي لسكان الدولة باجمعهم، بل 
احتواء مخزون استراتيجي اضافي 
يليق بدورها كدولة مانحة، متد 
يد العون ان امكن، للدول الشقيقة 
ان دعت احلاجة، وكما هو معروف 
فإن الفئ���ات الثالث من املجتمع 
الذين ال يستطيعون تناول تطعيم 
انفلونزا اخلنازير السباب طبية 
ه���م فقط: االطفال دون الس���تة 
اش���هر من العمر، واالش���خاص 
البيض  ذوو احلساس���ية م���ن 

الذين  ومش���تقاته، واالشخاص 
ظهرت عندهم بالسابق حساسية 
مفرطة من تطعيم االنفلونزا، وملا 
كانت فت���رة التأخير من تاريخ 
توقيع العقد بني الدولة املشترية 
والشركة العاملية، وتاريخ التسليم 
الفعلي للتطعيم، هي عدة اشهر 
على االقل، بسبب ارتفاع الطلب 
عامليا، مما يزيد على مائة دولة، 
وتساءل البراك: هل تعاقدت وزارة 
الصحة مع شركة عاملية لشراء 
تطعيم انفلونزا اخلنازير؟ ومن 
هو املورد احمللي؟ وكم قيمة هذا 
العقد؟ ومت���ى مت توقيع العقد؟ 
وعلى ك���م جرع���ة مت التعاقد؟ 
ولكم شخص تكفي هذه الكمية؟ 
ومتى سيتم تسليم التطعيم؟ وان 
كان صحيح���ا ان وزارة الصحة 
قد تعاقدت على شراء 2 مليون 
جرعة فقط من التطعيم، مما يكفي 
ملليون شخص فقط، فما االسباب 
التي جعلت املسؤولني في وزارة 
الصحة، ال يسيرون على منهاج 
الس���لطات الصحية ف���ي الدول 
املتقدمة طبي���ا والعالية الدخل، 
التطعيم تكفي  بشراء كمية من 
جلميع سكان الكويت، واالكتفاء 
بتطعي���م 33% فقط من س���كان 
الكويت، مما س���يترك 2 مليون 
شخص في الكويت من غير مناعة 
من ه���ذا املرض، وعرضة خلطر 

مرض انفلونزا اخلنازير؟

مسلم البراكد.هالل الساير

هايف إلقرار كادر الطيران المدني

8 نواب يقترحون تعديل بدل اإلشراف للموظفين الكويتيين
قدم النواب احمد الس���عدون ومس���لم البراك وعلي الدقباس���ي وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر 
والصيفي مبارك الصيفي وحسني مزيد وفالح الصواغ اقتراحا برغبة جاء فيه: على الرغم من املطالب 
املكررة املتواصلة من بعض العاملني مبؤسسة املوانئ الكويتية في شأن تعديل بدل االشراف للموظفني 
الكويتيني الش���اغلني للوظائف االشرافية، وكذلك تعديل املكافآت التشجيعية للعاملني الكويتيني فيها 
والتي لم تتغير منذ سنوات طويلة، فإن مجلس اخلدمة املدنية ملا يبت بعد في هذه املطالبات والسيما 

ما ورد منها في املقترحات املرفوعة اليه في هذا الشأن من الوزير املختص حتى اآلن. وأضافوا: ورغبة 
ف���ي متابعة هذا املوضوع ودعم حقوق هؤالء العاملني ووضع حد لش���كاواهم نتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
وين���ص االقتراح على تعديل بدل طبيع���ة العمل اخلاصة للعاملني الكويتيني مبؤسس���ة املوانئ 

الكويتية

بدل طبيعة عمل الرافعات والعمليات البحرية والتلوثبدل طبيعة عمل للموظفينمجموعة الوظائف ودرجاتها 
الوظائف العامة

211555)أ(
191535)ب(

174505األولى
159480الثانية
144455الثالثة
129430الرابعة

113405اخلامسة
101380السادسة
89355السابعة
79330الثامنة

الوظائف الفنية المساعدة
107400األولى
90375الثانية
80350الثالثة
71325الرابعة

63300اخلامسة
55275السادسة

الوظائف المعاونة
68200األولى
55175الثانية
44150الثالثة

كما ينص تعديل المكافأة التشجيعية للعاملين الكويتيين بمؤسسة الموانئ الكويتية
مكافأة تشجيعيةمجموعة الوظائف ودرجاتها

الوظائف العامة
450)أ(
395)ب(

340األولى
285الثانية
230الثالثة
217الرابعة

140اخلامسة
135السادسة
130السابعة
125الثامنة

الوظائف الفنية المساعدة
130األولى
125الثانية
120الثالثة
115الرابعة

110اخلامسة
105السادسة

الوظائف المعاونة
105األولى
100الثانية
95الثالثة

الخرافي هنأ نظراءه في كوستاريكا 
والسلڤادور وهندوراس ونيكاراغوا

بعث رئيس مجلس االمة جاس���م اخلراف���ي ببرقيات تهنئة 
الى كل من رئيس املجلس التشريعي بكوستاريكا فرانسيسكو 
انتونيو باشيكو فرنانديز، ورئيس املجلس التشريعي بالسلڤادور 
سيرو كروز زبيدا ورئيس املجلس الوطني بهندوراس خوسيه 
الفريدوس���افيدرا ورئيس املجلس الوطن���ي بنيكاراغوا رينيه 
نونيز تيلي���ز ورئيس برملان اجلمهورية بغواتيماال خوس���يه 
روبيرتو اليجوس كامبارا وذلك مبناسب���ة االعي���اد الوطني��ة 

لبالده��م.

وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال لوزير املالية مصطفى 
الش���مالي أكد فيه ان املؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعية قامت 
بتأسيس الش���ركة الكويتية للتأمني الصحي في 2000/5/17، وقامت 
املؤسسة ببيع كامل حصتها في الشركة بتاريخ 2005/1/17، متسائال 
ملاذا لم يتم تقييم الش���ركة من قب���ل مقيم محايد قبل عملية البيع؟ 
ملاذا مت القيام ببيع الشركة بأقل من قيمتها الدفترية مع ان العديد من 
الشركات القائمة كانت تباع في تلك الفترة بأعلى من قيمتها الدفترية؟ 
وملاذا لم يتم بيع الشركة عن طريق االعالن واعطاء الفرصة للمنافسة 
للحصول على افضل االسعار؟ ومن اعتمد االجراءات السابق ذكرها؟ 
كما قدم العنجري سؤاال آخر جاء فيه: حسب تقرير ديوان احملاسبة 
فقد تكبدت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خسائر بلغت 49 
مليون دوالر في استثمارها البالغ حجمه 115 مليون دوالر في شركة 

ميكروكابيتال، متسائال: متى مت االستثمار في هذه الشركة؟

حماد: ما أسباب ومبررات الخسائر
التي حققتها شركة البترول الكويتية؟

وجه النائب سعدون حماد س���ؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل تساءل فيه عن اسباب ومبررات اخلسائر التي 
حققتها شركة البترول الكويتية العاملية في السنة املالية املنتهية في 
2009/3/31؟ وكم تبلغ قيمة اخلسائر التي منيت بها شركة البترول 
الكويتية العاملية في السنة املالية املنتهية في 2009/3/31؟ وهل مت 
صرف مكافآت للمسؤولني بشركة البترول الكويتية العاملية املنتهية 
في 2009/3/31؟ فإذا كانت االجابة بااليجاب، فما اجمالي قيمة ما مت 
صرف���ه حتديدا؟ وملاذا مت صرف تلك املكافآت رغم حتقيق ش���ركة 

البترول الكويتية العاملية للخسائر؟

أسيل العوضي تسأل عن تعديل 
مرتبات المحققين في »الداخلية«

وجهت النائب د.أسيل العوضي سؤاال لوزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: مت اصدار املرس���وم 
رقم 41 لسنة 2009 بشأن تعديل مرتبات وبدالت اعضاء النيابة 
العامة بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ 
23 فبراير 2009، ومبا انه مت ذكر النيابة العامة واالدارة العامة 
للتحقيقات معا في املادة 267 في دستور الكويت وكذلك مت ذكر 
اختصاصات كل من اجلهازين سالفي الذكر في املادة رقم 9 من 
قانون االجراءات واحملكمات اجلزائية وطبقا للمادة 10 من قانون 
53 لسنة 2001 بشأن االدارة العامة للتحقيقات التي ساوت بني 
مرتبات وبدالت وعالوات اجلهازين سالفي الذكر. وتساءلت: ما 
االس���باب التي جعلت مجلس الوزراء يتأخر في اصدار مرسوم 
بتعديل جدول مرتبات وعالوات االدارة العامة للتحقيقات »محققي 

وزارة الداخلية« اسوة بأعضاء النيابة العامة؟

طالب النائب محمد هايف املطيري ديوان اخلدمة املدنية بسرعة البت 
في كادر املوظفني الكويتيني العاملني باالدارة العامة للطيران املدني ملا 
تق����وم به هذه االدارة من دور فعال ف����ي مجال الطيران. وقال هايف ان 
العاملني في هذه االدارة يس����عون جاهدين بكل طاقاتهم لتنفيذ عملهم 
وامتام مهامهم لتحقيق ربط الكويت بجميع دول العالم وتأمني سالمة 
عمليات النقل اجلوي للمسافرين والشاحنني، وقد تقدموا بطلب اقرار 
كادر لهم اس����وة بزمالئهم العاملني في مؤسسات الدولة االخرى وحتى 
تكون مهنتهم مهنة جاذبة وليس����ت طاردة. واكد هايف ان اقرار الكادر 
للعاملني بالطيران املدني س����يكون دافعا قويا لهم ملزيد من العطاء في 
العمل وخدمة البلد بأحسن مستوى. مشيرا الى ان كادر العاملني بالطيران 
املدني ال يقل اهمية عن باقي الكوادر التي اقرت من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية للقطاعات االخرى، ملا لهذا القطاع من اهمية كبرى ملصلحة النقل 

وسالمة الطيران واملالحة اجلوية وسمعة الكويت في مجال الطيران.

د.جمعان احلربش

الحربش يسأل الحمود عن مناقصة
توفير كتب للمدارس االبتدائية والمتوسطة

العنجري يسأل الشمالي عن الشركة الكويتية للتأمين الصحي

وجه النائب د.جمعان احلربش 
التربية ووزيرة  س����ؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تساءل فيه: هل قامت وزارة التربية 
باعتماد املناقصة )م ع/2008/63-
2009( واخلاص����ة بتوفي����ر كتب 
للمدارس االبتدائية واملتوس����طة 
مع حتديد التاريخ الذي طرحت فيه 
املناقصة وتاريخ تلقي العطاءات، 
وحتدي����د تاري����خ توقيعها لبدء 
التنفيذ مع ذكر اس����باب التأخير، 
وتزويدي بنس����خ من املخاطبات 
واملراسالت التي متت بشأن ذلك. 
وما االجراءات التي اتخذتها وزارة 
التربية بشأن ش����كوى مجموعة 
من املكتبات التي قدمتها لوزيرة 
التربية بتاريخ 2009/6/8 بشأن 
هذه املناقصة وهل مت بحثها وهل 
قام اي مس����ؤول بالوزارة بسماع 
وجهة نظر املكتبات الشاكية؟ ما 
األس����س واملعايير التي وضعتها 
الوزارة الختيار الكتب املطروحة 
وهل توجد دراس����ة حتدد كيفية 
ونوعية الكتب املختارة للطلبة مع 

رجاء تزويدي بها، وهل شاركت 
القطاعات املعنية بالوزارة بعملية 
تقييم مش����روع مكتبة الفصل او 
اختيار الكتب وما اآلراء التي قدمتها 
القطاعات املعني����ة بالوزارة مثل 
ادارة املكتبات وغيرها من االدارات 
األخرى؟ وطلب احلربش تزويده 
بأسماء املكتبات املشاركة واسماء 
مالكها واسماء املفوضني بالتوقيع 
عنه����ا مع ذكر ع����دد البنود التي 

انفردت املكتبات بتسعيرها، مع 
ضرورة حتديد البنود لكل مكتبة 
على حدة، وهل هناك اي تغيرات 
او تعديالت مت اعتمادها في شروط 
املناقصة بعد طرحها وما مبررات 
التغيير؟ وما اسباب الغاء شرط 
تقسيم املناقصة لعشر مجموعات 
وال يحق للمكتبة الواحدة سوى 
الف����وز مبجموعة واح����دة؟ وهل 
فتح الغاء هذا الشرط املجال لفوز 
مكتبة واحدة جلميع املجموعات 
املطروحة؟ ما املبالغ املالية التي 
خصصت لهذه املناقصة؟ وما املبالغ 
املقدمة من املكتبات؟ وما اسباب 
ومبررات طلب الوزارة العتماد مالي 
اضافي لرف����ع ميزانية املناقصة؟ 
يرجى تزويدي بعدد التعديالت التي 
طرأت على بنود وشروط املناقصة 
منذ طرحها حتى تاريخ التوقيع 
عليها مع ذكر عدد وفترات املرات 
التي مت فيها اغالق املناقصة وما 
اسباب ذلك؟ مع ضرورة تزويدي 
بكش����ف يوضح عدد البنود وفقا 

للناشر وبلده.

الزلزلة لفتح باب التحويل لمعلمي
الديكور ليكونوا في التربية الفنية

قدم النائب د.يوسف الزلزلة 
اقتراحا برغبة بش���أن تطوير 
واعداد منهج التصميم الداخلي 
وما يتناس���ب وتطورات اليوم 
ومبا يواكب اجلامعات املنافسة 
الكوي���ت واضاف���ة مادة  ف���ي 
الطالب  اساسية ميدانية يقوم 
فيها بالذهاب الى احدى شركات 
الداخل���ي ليمارس  التصمي���م 
ويت���درب ويكتس���ب اخلبرة 
امليدانية وتكون هذه املادة موازية 
من حيث الوحدات ملادة التربية 
العملية التي يقوم فيها الطالب 
بالذه���اب الى اح���دى املدارس 
ليتدرب ميدانيا على ممارس���ة 
مهنة التعليم وحذف مادة النجارة 
من املرحلة املتوس���طة واعادة 
صياغة منهج يتوافق مع خريجي 
الكلية ومعلمي الديكور احلاليني 
وتخصصهم وفتح باب التحويل 
ملعلمي الديكور ليكونوا معلمي 
تربية فنية ايضا ملا يوافق ذلك 
تخصصهم اكثر من مادة النجارة 
والديكور احلالية التي ليس لها 
اي صلة ال من قريب وال من بعيد 

بتخصصات هؤالء املعلمني.
وقال د.الزلزلة في اقتراحه: 
يعيش العالم في االلفية الثالثة 
ويلقب بعالم القرية الواحدة، حيث 
تداخلت فيه العلوم، بل اصبح 
لكل علم تخصصات متشعبة مما 
يلزم وجود املتخصص في كل 
هذه الفنون من املعرفة، وعليه 
فإن طالب كلية التربية االساسية 
تخصص تصميم داخلي وبعض 
معلمي جنارة وديكور يشتكون 

وجود فجوة ما بني املواد التي 
يدرس���ونها في كلي���ة التربية 
امليداني في  االساسية والواقع 
املدارس التي يلتحقون بها، بل 
هذه الفجوة تس���ري حتى الى 
سوق العمل فيما لو اراد اخلريج 
عدم االلتحاق بس���لك التعليم، 
مضيفا: باختصار، ان خريجي 
كلية التربية االساسية تخصص 
تصميم داخلي درسوا مقررات 
تربوية ومقررات في التصميم 
الداخلي )كتخصص اساس���ي( 
الفني���ة )كتخصص  والتربية 
مس���اند( ويهيئون للتعليم في 
امل���دارس احلكومي���ة كمعلمني 
ملادة الديكور، وهي مادة بعيدة 
كل البعد عن تخصصهم، سواء 
كتصميم داخلي او تربية فنية، 
فه���ي تقوم عل���ى تنفيذ اعمال 
جنارية بحتة وخطرة جدا وشتان 
ما بني التصميم الداخلي والنجارة 

والفرق بينهما شاسع بني.

د.يوسف الزلزلة


