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وجه النائب مخلد العازمي 
العامة  سؤاال لوزير األشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر بش���أن مياه 
الصرف الصح���ي في منطقة 

سلوى.
وقال مخلد: تناولت إحدى 
الصح���ف احمللي���ة الصادرة 
بتاريخ 2010/1/21 خبرا مفاده 
غرق منطقة س���لوى في مياه 
الص���رف الصحي والذي جاء 
نتيج���ة مباش���رة للتداعيات 
الس���لبية الناجمة عما أصاب 
محط���ة الص���رف الصح���ي 
مبنطقة مش���رف من أضرار 
والتي كانت سببا في عج���زها 
عن استيعاب كمي����ات املياه 
ال���واردة إلي���ها من اخلطوط 

الف���رعية باملنطقة.
 وبالنظ���ر الى م���ا ترتب 
ويترت���ب على غ���رق بعض 
املناطق والطرق مبنطقة سلوى 
من آثار خطيرة على الصحة 
القاطنني  العام���ة ومس���اكن 
باملنطقة، اضافة الى ما جنم عن 
هذا التسرب من إعاقة وتعطيل 
حركة املرور ببعض شوارع 
الروائح  املنطق���ة وانتش���ار 

الكريهة واحلشرات.
 مضيفا: واس���تنادا الى ان 
منطقة سلوى ومنطقة مشرف 
قد ضمن���ت عق���ود الصرف 
الصحي وتوقيع عقود الصيانة 
له���ا، إال ان واقع احلال وعلى 
ضوء ما حدث من إغراق املنطقة 

مبياه الصرف الصحي.
يؤكد عدم اجلدية في تنفيذ 
عق���ودا الصيان���ة ومتابعة 
املنفذي���ن له���ا س���واء قطاع 
أو مقاولو  الصيانة بالوزارة 
الوزارة  أبرمت  الذين  األعمال 
عقود معهم، م���ا ميثل إهماال 
جسيما يجب مساءلة القائمني 

عليه.
وتساءل: ما أسباب غمر مياه 
الصرف الصحي لعدة شوارع 
وأجزاء من منطقة س���لوى؟ 

وما اإلجراءات التي اتخذتها او 
تزمع الوزارة اتخاذها للمعاجلة 
السريعة لهذه املشكلة وتأكيد 

عدم تكرارها؟ 
وهل هناك صلة مباشرة من 
الناحي���ة الفنية بني ما أصاب 
محطة الصرف الصحي مبشرف 
من خلل وطفح مياه املجاري 

مبنطقة سلوى؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم، ألم 
تكن هذه اآلثار الفنية واضحة 
ال���وزارة ملعاجلتها قبل  أمام 

استغالل أمرها؟ 
وما اجلهة التي تقوم على 
أعم���ال صيانة قطاع الصرف 
الصحي باملنطق���ة؟ وهل مت 
توقي���ع عق���ود صيان���ة مع 

مقاولني؟ 
اذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى 
تزويدي بصور من هذه العقود 
وقيمتها وما مت صرفه للمقاولني 

فيها وتاريخ انتهائها؟ 
وهل مت اس���تدعاء مقاول 
املش���روع � في حال وجوده � 

ومساءلته؟ 
وإذا لم يك���ن األمر كذلك، 
فما اإلجراءات التي ستتخذها 
الوزارة حيال مساءلة املقصرين 

من أعمال الصيانة؟ 
وعل���ى ان تك���ون اإلجابة 
مش���فوعة مب���ا يلزمه���ا من 

مستندات.

كفالة حقوق المرأة بما ال يتعارض وأحكام الشريعة وإعادة ترميم الوضع الثقافي 
وإنشاء معاهد دينية واالهتمام باالنشطة الالصفية في المدارس

»األنباء« تنشر التعديالت المقدمة من الحكومة والنواب على الخطة التنموية

د.محمد احلويلة

صالح عاشور

حصل���ت »األنب���اء« عل���ى 
التعدي���الت املقدم���ة م���ن قبل 
احلكومة وبع���ض النواب على 
اخلطة التنموية التي ستناقشها 
اللجنة املالية البرملانية استعدادا 
الثانية  املداولة  للتصويت على 

للمشروع.
وجاء في التعديالت احلكومية 
وفقا للكتاب املرسل الى رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي من 
قبل وزير املواصالت ووزير الدولة 
لش���ؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري: باإلشارة الى التقرير 
الرابع عشر للجنة الشؤون املالية 
واالقتصادية عن مشروع قانون 
في شأن اخلطة االمنائية اخلمسية 
للسنوات 2010/2009 – 2014/2013 
فإن احلكومة إعماال لنص املادة 
103 من الالئحة الداخلية ملجلس 
التعديالت  ادخ���ال  األمة تطلب 
املرفق بيانها في خصوص املواد 
الثالثة والسادسة والتاسعة من 

املشروع.
التعديالت: تطلب  وجاء في 
احلكومة تعديل املواد املشار إليها 

لتصبح على النحو التالي: 
1� املادة الثالثة: »تعد األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية بالتنس���يق والتعاون 
مع كافة اجلهات املعنية بالدولة 
اخلطط السنوية التفصيلية كما 
يجب عند اعداد امليزانية العامة 
للدولة وتقديراتها مراعاة االهداف 
والسياسات والبرامج الواردة بهذه 
اخلطط الس���نوية وما تضمنته 
من اهداف مرحلية وسياس���ات 
وعلى اجلهات املشار إليها اتخاذ 

االجراءات لتحقيق ذلك«.
2� امل���ادة السادس���ة: »تقوم 
االمان���ة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية بالتنسيق 
التي يحددها مجلس  مع اجلهة 
ال���وزراء باع���داد نظام ش���امل 
ملتابعة تنفيذ اخلطة لدى اجلهات 
احلكومية، يتم من خالله رصد 
اجتاهات حركة املتغيرات، وتقييم 
الظواهر االقتصادية واالجتماعية 
للتأكد من اتفاقها مع التوجهات 
املق���ررة واقت���راح  وااله���داف 
املناس���بة  الترتيبات والتدابير 
لتطبيق السياسات املنصوص 
عليها في اخلطة بالتنسيق مع 
اجله���ات املعنية والت���ي تلتزم 

التالي:
باالشارة الى اخلطة اإلمنائية 
2010 � 2014 املرفقة مع هذا القانون 

نقترح:
ان يكون هناك خطة ملعاجلة 
الوضع البيئي املتردي في منطقة 
ام الهيمان )علي صباح السالم( 
واملناطق املج���اورة لها، نتيجة 
تلوثها وضرر سكانها لذلك البد 
م���ن ان تتضم���ن اخلطة طرق 
معاجلة الوضع البيئي وتوفير 
ميزانيات خاصة وتش���ريعات 

قانونية لذلك.
كما ه���و في البند الس���ابع 
)سياسات البيئة الطبيعية( ص 
61 فق���رة 7 ص 62 الذي يحتاج 
الى تعديل حتى يتضمن بشكل 
خاص معاجل���ة الوضع البيئي 
اخلطير الذي يهدد سكان منطقة 

)علي صباح السالم(.
كم���ا اقترح الن���واب دليهي 
الهاجري والصيفي مبارك الصيفي 
النمالن وس���عد زنيفر  وسالم 
ود.محمد احلويلة وس���عدون 
املي���ع وخالد  العتيب���ي وغامن 
العدوة التعديل التالي: باإلشارة 
الى اخلطة اإلمنائية 2010 � 2014 
املرفقة مع ه���ذا القانون، حيث 
افتقرت هذه اخلطة الى إنش���اء 
مستشفى حكومي في محافظة 
مبارك الكبير بحيث يخدم سكان 
هذه احملافظة واملناطق احمليطة 
بها، لذلك نقترح ان تتضمن هذه 
اخلطة إنشاء مستشفى حكومي 
ملدة أقصاها سنتان، وان تتوافر 
به جميع اخلدمات واالعتمادات 
املالي���ة واالحتياج���ات األخرى 

لتنفيذ هذا املشروع.
النائ���ب محمد هايف  وقدم 
التعدي���ل التالي: بناء على قرار 
املجلس بتقدمي التعديالت على 
التنمية في جلس���ة يوم  خطة 
اخلميس املوافق 2010/1/14 أقدم 

التعديالت التالية:
1 � نظ���را للنقص في املعاهد 
الديني���ة واحلاجة املاس���ة لها 
والتي اشار اليها تقرير املجموعة 
االحصائية للتعليم 2009/2008 
الصادرة من وزارة التربية قطاع 
التخطي���ط واملعلومات نقترح 
انش���اء معاهد ديني���ة للبنني 
والبنات للمرحلتني املتوس���طة 
والثانوية في احملافظات التي ال 

العيش الكرمي.
5- تدعيم وترس���يخ النظام 
الدميوقراطي القائم على احترام 
الدستور وااللتزام به، والعمل على 
تنمية وتطوير العمل السياسي 
ضمان���ا للعدال���ة واملش���اركة 

السياسية واحلريات.
تعديل فقرة 2 من »سياسات 
الع���ام« لتصبح كما  التعلي���م 

يلي:
غرس املفاهيم اإليجابية لدى 
املواطنة واالنتماء  الطلبة، مثل 
للوطن، واالعتزاز بقيم وثقافة 
املجتمع العربي واإلسالمية وتنمية 
مهارات التفكير احلر واإلبداعي، 
وتعزيز الوحدة الوطنية والهوية 
االجتماعية والقيم األخالقية ونبذ 
جميع مظاهر الفرقة، واالهتمام 
باألنشطة الالصفية في املدارس 

وتنمية الهوايات.
تعديل فقرة 2، 4، 5، 9 و10 من 
»سياسات شؤون املرأة والشباب 

واألسرة« لتصبح كما يلي:
آلية مؤسس���ية  2- تطوير 
ملتابعة قضايا املرأة والش���باب 
واألسرة ورصد التقدم واإلخفاقات 

التي تواجهها احللول لها.
4- مراجعة جميع التشريعات 
الت���ي تكف���ل احلق���وق املدنية 
واالجتماعي���ة للمرأة مبا يحقق 
العدالة االجتماعية جلميع الفئات 
باملجتمع وال يتعارض مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
5- توجيه املزيد من اجلهود 
الش���باب  نح���و حتقيق متكني 
الكويتي في مجتمعه من خالل 
توسيع دوره االجتماعي وتشجيع 
مبادرات���ه وحتفي���زه لالبتكار 

واالنخراط في العمل احلر.
9- حماي���ة الش���باب م���ن 
مخاطر املواد املخدرة واملسكرات 
واالنحرافات السلوكية والظواهر 
الال أخالقية واملنشطات بأشكالها 
التوعية ضد  وتصميم برام���ج 
مخاطر املخدرات واملنش���طات 
بأشكالها ومبشاركة من الشباب 

ومنظماتهم.
10- احملافظة على األس���رة 
اللبن���ة األساس���ية ف���ي البناء 
االجتماعي بدعم جهود التوعية 

األسرية.
تعديل فقرة 1، 2، 3، 4، 5 و6 
من »سياسات شؤون الفكر والفن 

االقتصادية واالجتماعية ووضع 
املناس���بة ملواجهة اي  احللول 
مشاكل او صعوبات ال تتفق مع 
التوجهات واالهداف املقررة، وعلى 
اجلهات املعنية االلتزام باستيفاء 
النماذج والوثائق الفنية والتي 
تعده���ا األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية الجناز 
املتابعة باألساليب وفي  عملية 

املواعيد التي حتددها األمانة.
وقدم النواب مس���لم البراك 
وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي 
والصيف���ي مب���ارك التعديالت 
التالية: استنادا الحكام املادة 103 
من الالئحة الداخلية ملجلس االمة، 
نتقدم بالتعديالت التالية على ما 
انتهت اليه جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية في تقريرها الرابع 
عشر عن مش���روع القانون في 
شأن اخلطة االمنائية اخلماسية 

.)2014/2013 � 2010/2009(

التعديل المقترح

القانون  الى مشروع  تضاف 
املشار اليه ثالث مواد جديدة تأتي 
في الترتيب بعد املادة االولى منه 

نصها جميعها كاآلتي:
مادة اولى )مكررا( : مع عدم 
االخالل بأي نسب مقررة في اي 
قانون آخر، حتدد نسبة املساهمة 
في كل شركة من الشركات املشار 
اليها في اخلطة وتخصص اسهمها 

على النحو التالي:
1 � نس���بة ال تزيد على %24 
من االس���هم للحكومة واجلهات 

التابعة لها.
2 � نسبة ال تقل عن 26% من 
االسهم تطرح للبيع في مزايدة 
علنية تش���ترك فيها الشركات 
املساهمة املدرجة في سوق الكويت 
لالوراق املالية والشركات االخرى 
التي يوافق عليها مجلس الوزراء 
وتس���تثنى من ذلك الش���ركات 
املنافسة املدرجة في تاريخ هذا 
املزاد، حيث ميتنع عليها املساهمة 
بطريق مباشر او غير مباشر في 
الشركات املطروحة، ويرسى املزاد 
على من يقدم اعلى سعر للسهم 
فوق قيمته االسمية مضافة اليها 
مصاري���ف التأس���يس وعالوة 
االصدار � ان وجدت � ويلزم من 
يرسو عليه املزاد وبالسعر ذاته 
الذي رس���ى به املزاد باالكتتاب 

النماذج والوثائق«  باس���تيفاء 
التي تعد لذلك.

3� املادة التاس���عة: »لألمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
التي  القرارات  والتنمية متابعة 
تصدرها اجلهات املعنية لتنفيذ 
اخلطة ملراقبة م���دى مطابقتها 
للخطة، وله���ا ان تطلب تعديل 
اي قرار يخالف احكام اخلطة، كما 
لها ان تطلب اصدارات القرارات 

الالزمة لتنفيذها«.

التعديالت النيابية

أما عن التعديالت النيابية فقد 
قدم الن���واب د.جمعان احلربش 
ود.فيصل املسلم وفالح الصواغ 
الطبطبائي وش���عيب  ود.وليد 
املويزري ومخلد العازمي وسعد 
زنيفر ومحم���د املطير ود.علي 
العمي���ر وصالح امل���ال وعدنان 
عبدالصم���د وس���عدون حم���اد 
ود.ضيف اهلل إبورمية وس���الم 
النمالن وخالد العدوة ومس���لم 
البراك ود.محمد احلويلة وناجي 
العبدالهادي ود.وليد الطبطبائي 
الوعالن  ومحمد هايف ومبارك 
ود.حس���ن جوهر ود.س���لوى 

اجلسار التعديالت التالية:
نتقدم نحن املوقعني ببعض 
الرؤية  التعديالت على مشروع 
الدولة »الكويت 2035« »حتول 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
ج���اذب لالس���تثمار، يقوم فيه 
النشاط  القطاع اخلاص بقيادة 
االقتصادي، ويذك���ي فيه روح 
املنافس���ة، ويرفع كفاءة اإلنتاج 
في ظ���ل جهاز دولة مؤسس���ي 
داعم، ويرس���خ القيم، ويحافظ 
على الهوية العربية واإلسالمية 
واالجتماعي���ة، ويحقق التنمية 
البش���رية والتنمي���ة املتوازنة، 
ويوف���ر بنية أساس���ية مالئمة 
وتشريعات متطورة وبيئة أعمال 

مشجعة«.
تعدي���ل فقرت���ي 4 و5 م���ن 
»مجموعة من املعاني والطموحات« 

لتصبح كما يلي:
4- توفير الضوابط واملناخ 
لضمان التنمية البشرية الكلية 
واملتوازنة والهادفة الى ترسيخ 
قيم وثقافة املجتمع واحلفاظ على 
هويته العربية واإلسالمية وبناء 
املواطنة وحتقيق العدالة وسبل 

يوجد فيها معاهد دينية بحيث 
يوجد في جميع احملافظات معاهد 
دينية تشمل املرحلتني واجلنسني 
كل مرحلة وكل جنس منفصل 
عن اآلخ���ر مع العم���ل على ان 
يكون من ضمن اخلطة مستقبال 
اضافة املرحلة االبتدائية للتعليم 

الديني.
2 � نظ���را لتك���رار االخطاء 
الش���ريف،  بطابع���ة املصحف 
نرجو انش���اء هيئة تتبع وزير 
االوقاف للعناية بطباعة القرآن 
الكرمي واحلديث النبوي الشريف 

وعلومهما.
كما قدمت النائبة د.س���لوى 
اجلس���ار التعدي���ل التالي على 
امل���ادة الرابعة ال���ذي جاء فيه: 
اس���تنادا ألحكام املادة 103 من 
الالئح���ة الداخلية ملجلس األمة 
اتقدم بالتعديالت التالية على ما 
انتهت اليه جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية في تقريرها الرابع 
عشر عن مش���روع القانون في 
شأن اخلطة االمنائية اخلمسية 
)2010/2009 � 2014/2013(. تعتبر 
االهداف الكمية الواردة في اخلطة 
اهدافا تقديري���ة قابلة للتعديل 
حس���بما يطرأ من مس���تجدات 
اثناء التنفي���ذ وان تكون قابلة 
للقياس والرص���د على ان يتم 
مراجعتها في اخلطط السنوية 
في ضوء ما يتوافر من معلومات 

ومعطيات.
املادة اخلامسة  وعدلت على 
التالي: على جميع اجلهات املعنية 
القيام بتطوير واستكمال هياكلها 
ونظمه���ا املتعلق���ة بالتخطيط 
واملتابعة والتدريب والتأهيل، 
بالتنس���يق مع دي���وان اخلدمة 
إع���داد وتنفيذ  املدنية، ويكون 
ومتابع���ة اخلط���ط الس���نوية 
وبرامجه���ا التنفيذي���ة حت���ت 
االشراف املباشر لرئيس اجلهة 
او من يفوضه، وذلك بالتنسيق 
مع األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطي���ط والتنمية، اما املادة 
السادس���ة فاقترح���ت تعديلها 
كالتال���ي: تقوم االمان���ة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط بإعداد 
نظام شامل مبتابعة تنفيذ اخلطة 
لدى اجلهات املعنية، تتولى من 
خالل���ه رصد اجتاه���ات حركة 
املتغي���رات، وتقيي���م الظواهر 

والثقافة« لتصبح كما يلي:
1- تش���جيع اإلب���داع الفني 
واألدبي ونش���ر الثقافة الراقية 
ف���ي املجتم���ع، وتوفير عناصر 
البنية األساسية الثقافية وتطوير 
املتاحف واملكتبات العامة، وتنظيم 
املسابقات اإلبداعية في مجاالت 

الفن واألدب.
2- إعادة بناء وترميم الوضع 
الثقافي بأشكاله املختلفة في البالد 
الطويل  الكويت  ت���راث  إلحياء 
وإمكاناته���ا وريادتها في جميع 
املجاالت عبر العق���ود الطويلة 

السابقة.
3- حتقيق االنطالق الفكري 
احلر واملبدع واألخالق في املجتمع 
من خالل تذليل جميع املعوقات 
أمام املزيد من احلريات اإلعالمية 

ورفع القيود اإلدارية.
4- رعاية نتائج الثقافة والفن 
والفكر واألدب وتطوير وسائل 
عرضها من خالل بناء املنش���آت 
احلديث���ة مثل املجم���ع الثقافي 

ومعارض الفنون التشكيلية.
الهوايات  5- إحياء مكان���ة 
والقدرات في التعليم العام لبناء 
جيل مبدع يسهم في تعزيز الوعاء 

الثقافي اجلميل للمجتمع.
كما قدم النواب سعدون حماد 
والصيفي مبارك الصيفي وسالم 
النمالن وغ���امن اللميع ومبارك 
الوعالن وس���عد زنيفر التعديل 

التالي:
باإلشارة الى اخلطة اإلمنائية 
2010 � 2014 املرفقة مع هذا القانون 
يقترح من ضم���ن إطار اخلطة 

التالي:
التخطيط إلنش���اء جامعات 
مس���تقلة في مناط���ق الكويت، 
وذل���ك لتوفير من���اخ تعليمي 
متنوع، واإلسهام في خلق جو 
تنافسي فيما بينها ويدعم اجلودة 
والتميز على ان يس���هم القطاع 
اخلاص بدور اكب���ر في إدارتها 

و»تشغيلها«.
على ان تتقدم احلكومة خالل 
سنة بجدول زمني يحدد املتطلبات 

املالية وغيرها لتنفيذ ذلك.
واقت���رح د.محم���د احلويلة 
النمالن وس���عد زنيفر  وسالم 
املي���ع والصيفي مبارك  وغامن 
الصيفي وسعدون العتيبي وخالد 
العدوة ودليهي الهاجري التعديل 

بجميع االس���هم التي تؤول الى 
الدولة وفقا الحكام املادة االولى 

مكررا )ب( من هذا القانون.
3 � نس���بة 50% من االس���هم 
تخصص لالكتتاب العام جلميع 

املوظفني.
4 � حتول الزيادة الناجتة عن 
بيع االس���هم وفقا الحكام البند 
1 من ه���ذه املادة الى االحتياطي 

العام للدولة.

مادة اولى مكررا )أ(

تتولى اجلهة احلكومية املكلفة 
بتأسيس الشركة حتديد رأسمالها 
وتوزيع جميع االسهم املخصصة 
لالكتتاب العام بالتس���اوي بني 
جميع الكويتيني املسجلة اسماؤهم 
العام���ة للمعلومات  الهيئة  في 
املدنية في يوم االكتتاب ومن غير 
تخصيص كسور االسهم، على ان 
يتم تسديد قيمة هذه االكتتابات 
من قب���ل املواطنني للدولة وفقا 
لالجراءات وبالطريقة التي حتددها 
اجلهة احلكومية املشار اليها دون 
اي فوائد او رسوم او اي زيادة 
فوق سعر السهم في االكتتاب في 
موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي 
في نهايته ستون يوما محسوبة 
بدءا من اول الشهر التالي للشهر 
الذي تولت فيه اجلهة احلكومية 
ذاتها دعوة املواطنني عن طريق 
وسائل االعالم الكويتية املقروءة 
واملسموعة واملرئية الى تسديد 
قيم���ة االكتتاب���ات املس���تحقة 

عليهم.

مادة اولى مكررا )ب(

تؤول الى الدولة كسور االسهم 
غير املخصص���ة للمواطنني كما 
تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي 
النتهاء املوعد احملدد لتس���ديد 
املواطنني لقيمة هذه االكتتابات 
وفق���ا الح���كام املادة الس���ابقة 
جميع االسهم التي لم يسدد فيها 
املواطنون قيمتها للدولة خالل 
ذلك املوعد ألي سبب من االسباب، 
وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه 
االسهم خالل مدة يحددها مجلس 
الوزراء الى الش���ركة التي رسى 
عليها املزاد، وذلك بعد استيفاء 
قيمتها منها وفقا الحكام البند 2 
من امل���ادة االولى مكررا من هذا 

القانون.

عاشور يطلب محاضرات العريفي 
في مساجد وزارة األوقاف

الصرعاوي يسأل عن عمليات التعيين
واالنتداب في الهيئة العامة للتطبيقي

وجه النائب عادل الصرعاوي س���ؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: منى الى علمي ان هناك حاالت بتعيني او 
انتداب او اعارة او بأي وسيلة اخرى للتدريس او 
التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
من دون اعالن مس���بق لذلك بكل كليات ومعاهد 
الهيئة، متسائال: هل تتم عمليات التعيني او االنتداب 
او االعارة او اي وس���يلة اخ���رى بناء على اعالن 
مس���بق لذلك، وهل االعالن عن احلاجة الى شغل 
وظيفة عضو هيئة تدري���س او تدريب تتم بناء 
على تقدير احتياج من املختص في الكلية او املعهد 
التابع للهيئة، الذا كانت االجابة بااليجاب يرجى 
تزويدي باملستندات الدالة على ذلك خالل السنتني 
املاضيتني حتى تاريخ االجابة عن هذا السؤال، طالبا 
تزويده بكشف بكل حاالت التعيني او االنتداب او 
االعارة او اي وسيلة اخرى من دون اعالن مسبق 
خالل السنتني املاضيتني وحتى تاريخ ورود هذا 

السؤال، وما االجراءات القانونية حيال ذلك، ومن 
ميلك صالحية االستثناء من شروط القبول للعمل 
كأعضاء هيئة تدريس او تدريب س���واء بالتعيني 
او االنتداب او االعارة او اي وس���يلة اخرى، وما 
السند القانوني في ذلك، وما االجراءات القانونية 
املتخذة بحق من خالف هذه الصالحيات، وما آلية 
تعام���ل الهيئة بكل معاهدها والكليات التابعة لها 
ملن حازوا ش���هادات الدراس���ات العليا املاجستير 
والدكتوراه وهم على رأس عملهم دون تفرغ علمي 
او اجازة دراس���ية او بعثة دراس���ية عند تقدمهم 
للعمل في الهيئة بكل الكلي���ات واملعاهد التابعة 
لها س���واء بالتعيني او االنتداب او االعارة او بأي 
وسيلة اخرى، وبكل التقارير املعدة من قبل اجلهات 
القانونية في الهيئة او اي جهة اخرى مختصة بشأن 
عمليات التعيني واالنتداب واالعارة او اي وسيلة 
اخرى للعمل كأعضاء هيئة تدريس او تدريب بكل 

املعاهد والكليات التابعة للهيئة؟

العبدالهادي إلعادة العمل  بنظام الصحة المدرسية

الحويلة إلنشاء قناة تلفزيونية تعليمية

رئيس مجلس األمة يعزي فتحي سرور
بعث رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
ببرقية تعزية ومواس���اة ال���ى رئيس مجلس 
الشعب بجمهورية مصر العربية د.أحمد فتحي 
س���رور وإلى رئيس مجلس الشورى املصري 
محمد صفوت الشريف، يعرب فيها عن خالص 
تعازيه ومواساته ويشاطرهم وأعضاء مجلس 
األمة الكويتي بالغ األلم حول ما أصاب بعض 

مناطق جمهورية مصر العربية الش���قيقة من 
كارثة إنسانية وبيئية راح ضحيتها العديد من 
األبرياء مع إصابة وتشريد آخرين، ومتنياته ان 
يتقبل شهداء هذه الفاجعة ومين على املصابني 
منهم بالش���فاء العاجل وأن يحفظ جمهورية 
مصر العربية الش���قيقة وشعبها من مصارع 

السوء وكل مكروه.

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة 
اكد فيه ان الرعاي���ة الصحية من دعائم املجتمع 
الت���ي اولت احلكومة املوقرة ج���ل اهتمامها فيه 
فس���نت بذلك ضمن االطر الدستورية حق تقدمي 
الرعاية الصحية واخلدمات الوقائية والعالجية 
في املرس���وم الذي يعهد الى وزارة الصحة فيه 
باالهتم���ام باملواطن ورعايته الصحية وتوعيته 
حتى يحظى بالرعاية الكاملة بدنيا وصحيا فضال 

عن تقدمي املشورة له.
مضيفا: وقد قامت وزارة الصحة بالتعاون مع 
وزارة التربية عن طريق قسم الصحة املدرسية 
بتشكيل فريق طبي متكامل ملتابعة ابنائنا الطلبة 
عن طريق التوعية بأخطار السمنة واالفراط في 
تناول االغذية بأنواعها وذلك خالل العشر سنوات 
املاضية، الى ان قامت وزارة التربية بإلغاء العيادات 
في املدارس ترتب عليه انتكاسة صحية للطلبة 

نتيجة سلوكهم الصحي السيئ الذي ادى الى االفراط 
في السمنة فضال عن االمراض التي كان باالمكان 
احلد منها من خالل التوعية الس���ليمة واملتابعة 
الفعالة في املدارس فضال عن تكبيد الدولة عبء 

مالي كبير في العالج مبراحله املختلفة.
وينص االقتراح على إعادة العمل بنظام الصحة 
املدرسية وإنشاء ادارة متكاملة للصحة املدرسية 
لتقدمي الرعاية الصحية املتكاملة ألبنائنا الطلبة 
في املدارس احلكومية ورياض االطفال عن طريق 
العي���ادات الطبية حيث اختص���اص هذه اإلدارة 
االشراف على مكافحة االمراض املتوطنة واحلد 
منه���ا وتقدمي الرعاية الصحي���ة لطلبة املدارس 
ورياض االطفال والوقاية من األمراض املنتشرة 
فضال عن تنمية الس���لوك الصحي لدى الطلبة 
وايضا االشراف على برنامج صحة الفم واألسنان 

ألبنائنا الطلبة. 

مبحافظتي األحم���دي ومبارك 
الكبير على ان يخصص بند في 
امليزانية العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب لتنفيذ ذلك املقترح.
افتتاح فرع للدورات اخلاصة 
املس���ائية مبنطقت���ي االحمدي 
ومب���ارك الكبي���ر بالتنس���يق 
م���ع وزارة التربية لتخصيص 
احدى مدارسها للتدريس املسائي 

فيها.
قيام اجلهات املعنية بالهيئة 
بتزويد الكليات ومراكز التدريب 
باحملافظتني املذكورتني باعضاء 
هيئة التدريس والتدريب وجميع 

الوسائل الالزمة.

قبل الوزارة منذ عام 2005 حتى 
اآلن وسبب الدعوة؟ تزويدي 
بنس���خة م���ن التس���جيالت 
الصوتية حملاضرات املذكور في 
مساجد وزارة االوقاف مع بيان 
تاريخ احملاضرة واملسجد التي 

اقيمت فيه وكذلك في الفعاليات 
االخرى التي تقيمها الوزارة؟

الوزارة للحد من  ما خطة 
اثارة الفنت الطائفية وزعزعة 
الوحدة الوطنية من اخلطباء 
والشخصيات التي تستضيفها 

الوزارة؟ 
هل منعت الوزارة اخلطباء 
الذين يثيرون الفنت الطائفية 
ويتهجمون على عقائد غيرهم 
م���ن اخلطابة؟ م���ع تزويدي 

بقائمة بأسمائهم. 
نقل���ت بع���ض الصح���ف 
وال���وكاالت الدولي���ة كالم���ا 
ورأيا للمدعو محمد العريفي 
السابق  العراقي  الرئيس  عن 
صدام حسني من متجيد وترحم 
عليه فم���ا موقف الوزارة من 
الشخصيات التي متجد صدام 
حسني الذي غزا واحتل الكويت 

ونشر الفساد في االرض؟

قّدم النائب د.محمد احلويلة 
اقتراحني برغبة طالب في االقتراح 
االول بإنش���اء قناة تلفزيونية 
تعليمية تعنى بتدريس جميع 
املواد الدراسية املقررة على طالب 
جميع املراحل الدراسية وبأحدث 
الطرق التدريس���ية العاملية مع 
التدريس  استخدام تكنولوجيا 
عن بعد وذلك بهدف رفع سقف 

املستوى التعليمي في البالد.
وطالب ف���ي االقتراح الثاني 
بقيام اجله���ات املعنية بالهيئة 
التطبيق���ي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب بإنش���اء فرع لكليات 
البنني والبنات  الهيئة بفرعيها 

وجه النائب صالح عاشور 
س���ؤاال لنائب رئيس الوزراء 
القانونية ووزير  للش���ؤون 
العدل ووزير االوقاف راش���د 
احلماد جاء في���ه: قام املدعو 
محمد العريفي بعمل سلسلة 
الكثير من  ف���ي  محاض���رات 
املساجد التابعة لوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية وفي الكثير 
املذكور  من االنش���طة وكون 
يحمل افكارا تساهم في شرخ 
الوحدة الوطنية واثارة الفتنة 
بني اطياف املجتمع الس���يما 
تصريحاته االخيرة ضد عقائد 

الشيعة.
ملاذا تق���وم الوزارة بدعوة 
ش���خصيات مع���روف عنها 
التهجم على عقائد الشيعة؟ وما 
االجراءات التي قام بها الوزراء 

جتاه الشخص املذكور؟ 
كم مرة مت دعوة املذكور من 

مخلد: ما أسباب غمر مياه الصرف 
الصحي لعدة شوارع في منطقة سلوى؟

استفسر عن إجراءات المعالجة السريعة

مخلد العازمي


