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وجه النائب علي الدقباسي سؤالني األول 6
وجهه لوزير املالية مصطفى الشمالي طلب 
فيه تزويده بأسماء ووظائف من مثلوا الوفد 
الكويتي في اجتماعات األمانة العامة لدى دول 
مجلس التع���اون اخلليجي العربية املتعلقة 
في الش���ؤون اجلمركية وفي شأن التعريفة 

اجلمركية مؤخرا.

والسؤال الثاني وجهه لوزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الش���ريعان طلب فيه تزويده: بأسماء 
والدرج���ات العلمية لكل من مت توظيفهم من 
2009/7/1 وما مسمياتهم الوظيفية احلالية؟

يرجى تزويدي بقرارات تس���مية املدراء 
واملراقبني ورؤس���اء األقس���ام م���ن تاريخ 

.2009/7/1

الدقباسي يطلب أسماء المشاركين بمؤتمر »الجمركية« في مجلس التعاون

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�شابقة من ع�شرين �شوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�شة �أ�شئلة يتم ن�شرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�شر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�شر جميع �الأ�شئلة �لع�شرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�شاركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�شرين �شوؤ�اًل.

پ ي�شرتط �الإجابة على �الأ�شئلة �لع�شرين من خالل �لكوبونات �الأ�شلية �ملن�شورة وتو�شع يف ظرف و�حد وتر�شل �إىل �ملكان �ملخ�ش�ص.

پ يحق للم�شرتك �إر�شال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�شم و�حد.

پ تو�شع �الجابات يف �ل�شندوق �ملخ�ش�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�شهد�ء �الأ�شرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�شيمة 28.

�أو تر�شل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�شفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�شليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�شرت�ك يف �مل�شابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�شرورة من �أهايل �ل�شهد�ء.

پ �شيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�شول على ن�شخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »2« تن�شر من 11 فرباير وحتى 15 فرباير 2010

اأول �شحنة نفط كويتية ؟ 1 - متى مت ت�شدير 
❏ �أ - 1952             ❏ ب - 1950       ❏ ج - 1946

2 - متى مت تاأ�شي�س مدينة الأحمدي النفطية ؟
❏ �أ - 1945             ❏ ب - 1950       ❏ ج - 1948

3 - من هو حاكم الكويت امللقب باأبو الد�شتور ؟
❏ �أ - مبارك �ل�شباح             ❏ ب - عبد�هلل �ل�شامل       ❏ ج - �شباح �ل�شامل

اأو ل من رفع علم الكويت يف مبنى هيئة الأمم املتحدة ؟ 4 - من هو امل�شئول الكويتي الذي كان 

❏ �أ -  �شباح �ل�شامل �ل�شباح     ❏ ب - �شباح �الأحمد �ل�شباح     ❏ ج - �شعد �لعبد�هلل �ل�شباح

5 - متى تقلد ال�شيخ / عبداهلل ال�شامل مقاليد احلكم  ؟

❏ �أ - 25 فرب�ير 1950           ❏ ب - 25 فرب�ير 1952      ❏ ج - 25 فرب�ير 1953

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 

تتقدم ب�صادق العزاء من

حمد، حممد ، اأحمد ، حمود عبداهلل الدو�سري

م�ساعد حممد اخلليفي واإخوانه

لوفـــــــاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل والدتهم

�سيخه يعقوب �سهاب اخلليفي
تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة

د.حسن جوهراحمد الهارون

سالم النمالن

مبارك الوعالن

مخلد العازمي

الهارون: ليس من حقي إيقاف العمل بقانون غرفة التجارة
الخرين�ج: نطال�ب اله�ارون بإخض�اع »الغرف�ة« لتش�ريع م�ن مجل�س األم�ة

الزلزلة يسأل عن عدد االستقاالت في معهد الكويت لألبحاث العلمية

النمالن للحمود: هل هناك قرار بإعادة الطابور الصباحي للفصل الثاني؟
وجه النائب س���الم النمالن سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
أكد فيه ان وزارة التربية بصدد اعادة الطابور 
الصباح في الفصل الدراسي الثاني وانه صدر قرار 
من وكيلة وزارة التربية بإعادة الطابور الصباحي 
تدريجيا للمدارس في الفصل الدراسي الثاني 
علما اننا نواجه مرضا خطيرا وعامليا »انفلونز 
اخلنازي���ر«، مضيفا: ان كل احصائيات منظمة 
الصحة العاملية حتذر دول العالم من انتش���ار 

املرض بهذه الفترة حتديدا وما الحظناه من انتشار 
لهذا املرض عند بدء الدراسة وبصورة كبيرة، 
ان طاب���ور الصباح ليس باألهمية الكبرى امنا 
احلفاظ على ابنائنا وبناتنا باالجراءات الوقائية 
املانعة للحد من انتشار هذا املرض هو االهمية 
االكبر، وتساءل النمالن: هل هناك قرار من وكيلة 
وزارة التربية بإعادة الطابور الصباحي بالفصل 
الدراسي الثاني؟ اذا كانت االجابة بنعم يرجى 
تزويدي بنسخة من القرار، هل مت تشكيل جلنة 

من قبل الوزارة لدراسة هذا املوضوع واصدار 
مث���ل هذا القرار؟ هل مت التأكد من قبل الوزارة 
بانحصار مرض انفلونزا اخلنازير من احصائيات 
منظمة الصحة العاملية؟ هل مت التنس���يق بني 
وزارة التربية ووزارة الصحة الكويتية التخاذ 
هذا القرار؟ اذا كانت هناك مراسالت بني وزارة 
التربية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية 
يرجى تزويدي بجميع املراس���الت والدراسات 

التي ساعدت في اتخاذ هذا القرار.

وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤاال لنائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية الشيخ د.محمد الصباح اكد 
فيه ان هدف معهد الكويت لالبحاث العلمية 
هو القيام بالبحوث العلمية والدراس����ات 
التطبيقية على البيئة واملصادر الطبيعية 
وصحة املواطن، مشيرا الى ان املعهد يقوم 
بتقدمي الدراسات واالبحاث واالستشارات 
العلمية لقطاعات الدولة العامة واخلاصة فهو 
بذلك يكمل حلقات التطور العلمي في الدولة 
والتي تعمل على توفيرها جهات أكادميية 
مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري����ب. واضاف: كان قرار 
مجلس اخلدمة املدنية بشأن جداول مرتبات 
اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي واملعهد 
العالي للفنون املوسيقية، واملعهد العالي 
للفنون املسرحية، واكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمني����ة، ومعهد الكويت لالبحاث 

العلمية نص على منح 
حملة شهادات الدكتوراه 
والباحثني العلميني في 
الكويت لالبحاث  معهد 
العلمية ما يعادل فقط 
50% مم����ا أقر لس����ائر 
اجلهات س����الفة الذكر، 
الفتا ال����ى ان هذا االمر 
ينط����وي على كثير من 
االجحاف وعدم االنصاف، 
حيث ان االعباء الوظيفية 
على الباحثني العلميني 
ال تقل عن مثيالتها من 
اجلهات العلمية االخرى 

ان ل����م تكن اكثر. وطل����ب الزلزلة تزويده 
مبحضر اجتماع مجلس اخلدمة املدنية )عام 
2007( والذي مت فيه البت في كوادر جامعة 
الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، 
املعهد العالي للفنون املوسيقية، أكادميية 

العبداهلل للعلوم  سعد 
االمنية، ومعهد الكويت 

لالبحاث العلمية.
ما سبب اقرار زيادة 
50% فقط للباحثني في 
الكويت لالبحاث  معهد 
العلمية مقارنة بقرنائهم 
ف����ي جامع����ة الكويت، 
والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي، املعهد العالي 
للفن����ون املوس����يقية، 
اكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم االمنية. وهل مت 
الزيادة بناء  اقرار هذه 
على دراس����ة علمية ام فقط بناء على اراء 
شخصية العضاء مجلس اخلدمة. وإذا متت 
على اس����اس دراسة وافية وعادلة، الرجاء 
تزويدنا بنسخة من هذه الدراسة وباجلهود 
واملراس����الت التي قام بها وزي����ر التربية 

رئيس مجلس امناء معهد الكويت لالبحاث 
العلمية لتفعيل قرار مجلس االمناء واقرار 
املطالبات الت����ي قدمت بتاريخ 2008/5/28 
وبقرار مجلس امناء معهد الكويت لالبحاث 
العلمية فيم����ا يخص انصاف العاملني في 
معهد الكويت لالبحاث العلمية ملساواتهم 
بقرنائهم في املؤسس����ات العلمية االخرى 
وخصوصا املؤسسات التي تقع حتت مظلة 
وزارة التربية والتعليم العالي والتي تتمتع 
مبزايا ورواتب تفوق معهد الكويت لالبحاث 
العلمية. واسباب عدم اقرار مجلس اخلدمة 
املدنية مبطالب����ات معهد الكويت لالبحاث 
العلمية التي اق����رت من قبل مجلس امناء 
املعهد ومتت مراجعتها من قبل ديوان اخلدمة 
املدنية واحالتها الى مجلس اخلدمة املدنية. 
وبعدد االس����تقاالت وحاالت التسرب التي 
حدثت في معهد الكويت لالبحاث العلمية 
خالل السنوات الثالث املاضية، ورؤية الدولة 

حول معهد الكويت لالبحاث العلمية.

ق����ال وزير التج����ارة والصناعة احمد 
الهارون انني اقسمت على احترام الدستور 
وقوانني الدولة وقانون غرفة التجارة هو 
احد قوانني الدولة الس����ابقة على صدور 

الدستور.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب د.حسن 
جوهر والذي طالبه فيه بإصدار قرار فوري 
لوقف االنتس����اب لغرفة التجارة ووضع 
ما تبقى من ام����وال الغرفة حتت وصاية 
مجلس الوزارة وتش����كيل جلنة انتقالية 
طارئة وعاجلة إلدارة شؤون الغرفة حتى 
صدور قانون جديد ينظم اعمالها. وفيما 
يلي نص رد وزير التجارة: انني اقسمت 
واياه على احترام الدستور وقوانني الدولة، 
وقانون غرفة جتارة وصناعة الكويت هو 
احد قوانني الدولة الس����ابقة على صدور 
الدستور، والتي ألزمنا الدستور في املادة 180 
بالعمل بها واحترامها طاملا انها ال تتعارض 
مع نصوصه، وقد حتقق علم الكافة بهذا 
القانون بنشره في اجلريدة الرسمية في 
عددها رقم 229 من سنتها اخلامسة 1959 

واستمر تطبيقه اكثر من نصف قرن.
ولي����س من حقي او ح����ق اي وزير او 

اجلميع موضح����ا ان حتصيل االموال من 
انتساب الشركات الى غرفة التجارة البد ان 
يكون بوصاية من مجلس الوزراء وليس 
بعيدا عن سلطتهم. واوضح اخلرينج انه 
على وزير التجارة ان يضع هذه االمور في 
عني االعتبار وان يتخذ القرار الذي يجعل 
التجارة تخضع لتش����ريع قانوني  غرفة 
يأتي من مجلس االمة باعتبار ان االمة هي 
مصدر التشريع واال تدار االمور بعيدا عن 
االطر القانونية وان الدور القادم سيكون 
لالحتادات التي تعمل بنظام عرفي بعيدا عن 
القانون وعلى وزير التجارة اتخاذ القرار 
القانوني والدس����توري بهذا اخلصوص. 
وعن تهديد النواب للجوء الى االستجواب 
واملساءلة السياس����ية لوزير التجارة قال 
اخلرينج امتنى أال نصل لهذه املرحلة ولكن 
تبقى املساءلة حقا للنائب كما تنص مواد 
الدس����تور وله احلق في اللجوء لها متى 
ما اراد وفي اي وقت يراه مناس����با وعلى 
وزير التجارة تقبل املمارس����ة السياسية 
للطرف اآلخر ولكن عليه ان يضع االمور 
ف����ي نصابها حتى يجنب حالة التوتر بني 

املجلس واحلكومة.

اخلرين����ج مع ما طرحه النائب د.حس����ن 
جوهر في اصدار تشريع قانون جديد لغرفة 
التجارة وتشكيل جلنة طارئة إلدارة الغرفة 
بعد ان اصبحت حتصل االموال ألكثر من 30 

الف شركة من دون سند قانوني واضح.
وقال ان الكويت بلد مؤسس����ات، الكل 
فيها يخضع لس����لطة القانون التي تنظم 
احلياة في املجتمع باعتبار ان القانون هو 
الفيصل في نهاي����ة املطاف الذي يحترمه 

من حق اي س����لطة او جهة ايقاف العمل 
به����ذا القانون إال بحكم يصدر من احملكمة 
الدستورية بعدم دس����تورية هذا القانون 
او بتشريع الحق ينص على إلغائه وذلك 
إعماال للمادة 2 من القانون املدني التي تنص 
على انه ال يلغى التشريع إال بتشريع الحق 
ينص صراحة على إلغائه او يتضمن حكما 

يتعارض معه.
م����ن جهة اخرى، اتف����ق النائب مبارك 

ردًا على مطالبات جوهر بوقف االنتساب للغرفة

العبدالهادي: لماذا ترتفع 
بعض السلع في الجمعيات التعاونية؟

وجه النائب ناجي العبدالهادي س���ؤاال لوزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: تتحمل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل مسؤولية معاجلة ارتفاع االسعار 
في اجلمعيات التعاونية وع���دم االلتزام باملبادئ التعاونية 
واهمها انها مؤسسات ال تسعى الى الربح والتراخي في تطبيق 
املرسوم بشأن اجلمعيات التعاونية، وتشجيع املنافسة بني 
اجلمعيات التعاونية مبا يساعد على التميز في تقدمي السلع 

واخلدمات للمستهلك بأسعار ونوعية مناسبة، متسائال:
ملاذا ترتفع اسعار بعض السلع في اجلمعيات التعاونية 
عنها في الس���وق املوازي على الرغم من دعم الدولة للعمل 
التعاوني؟ وملاذا تختلف اسعار السلع بني اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية؟ وما دور احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
في استيراد بعض السلع الضرورية، والقيام بالشراء اجلماعي 
لتخفيض االسعار وحتسني شروط التفاوض؟ وما االجراءات 
التي اتخذتها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل جتاه املخالفات 
املالية واالدارية ومخالفة تطبي���ق املبادئ التعاونية ومنع 
املمارس���ات واملخالفات مثل تأجير الرفوف، وتأخير س���داد 
املستحقات للموردين وطلب مساهمة املوردين في االنشطة 
االجتماعية وغيرها من املمارسات الضارة والفساد االداري 
الذي يؤدي الى ارتفاع االسعار على املستهلكني؟ وما امكانية 
االس���تفادة من جتربة اجلمعيات التعاونية املهنية للجيش 
والشرطة واحلرس الوطني في تخفيض املصروفات والشراء 
بأسعار مناس���بة من التجار، وتخفيض هامش الربح بهدف 

توفير السلع بأسعار وجودة مناسبة؟ 
وهل وضعت احلكومة خطة محددة االهداف والسياسات 
والبرامج توضح مؤشرات تطور االستهالك والرقم القياسي 
السعار املس���تهلكني، وحتليل ميزانية االس���رة واثر زيادة 
االسع���ار على مس���توى معيشة املواطنني وخاصة محددي 

الدخل؟
تساءل العبدالهادي: ما االجراءات التي اتخذتها احلكومة 
بالنسبة خلفض الرسوم اجلمركية وتكاليف الشحن والنقل 
والتخزين واملناولة للمواد الغذائية الضرورية واملواد االنشائية 
للمواطنني؟ وما االسباب التي لم متكن وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل من الرجوع الى اجلمعيات املنتخبة التي كانت تشكل 
جلنة االس���عار؟ وملاذا لم يتم تفعيل وزيادة مراقبي الوزارة 

او احتاد اجلمعيات في تكثيف الدور الرقابي؟

الوعالن: وكيل الداخلية سّطر 
نموذجًا للعنصرية والفئوية والطبقية

مخلد: لتتحمل »التأمينات« اإليجار الرمزي 
للوحدات السكنية للمرأة الكويتية

أكد النائ���ب مبارك الوعالن 
ان وكيل وزارة الداخلية الفريق 
احم���د الرجيب يق���ود الوزارة 
التخب���ط واحملاباة  بسياس���ة 
واصدار قرارات ال يفهم الهدف 
منها اال انها تس���تهدف اشاعة 
الفرقة بني الوزارة وأبرزها القرار 
الذي أصدرته الوزارة منذ فترة 
بشأن تقاعد كبار ضباط وزارة 
الداخلية بحصول ضباط الشرطة 
على مكافآت استثنائية ومكافآت 
التقاع���د، وحتديد فترة زمنية 
لالس���تفادة من هذا القرار، مما 
حدا بالكثير م���ن الضباط الى 
االسراع لتقدمي طلبات تقاعد، في 
حني فوجئ املتقاعدون بعد ذلك 
بقرار وزارة الداخلية بتمديد فترة 

التقاعد ملدة ثالث سنوات.
الوع���الن ان ه���ذه  وق���ال 
التي يعتمد اصدارها  القرارات 
الداخلية تفتقر  وكي���ل وزارة 
الى الضوابط وحتمل مفردات 

قدم النائب مخلد العازم���ي 
اقتراح���ا برغبة أك���د فيه ان 
الدس���تور كفل قيام اجله���ات 
املختصة باحلفاظ على الكي���ان 
االسري وجعله من االهتمام����ات 
الرئيسية لنش���اط قطاع���ات 
الدول���ة املختلفة باعتب���ار ان 
االس���رة هي اساس املجتم���ع 
قوامها الدين واالخالق وح��ب 
النه���ج تعد  الوط���ن وبه���ذا 
االس���رة هي االساس في بناء 
املجتم���ع ويأت���ي في مقدمة 
االهتمام باالس��رة توفير السكن 
املالئم ال���ذي يحقق لها االمان 

واالستقرار.
واشار الى ان املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية تقوم ضمن 
اليها بقرارات  نشاطها املسند 

فئوي���ة وطبقية ضربت وحدة 
الصف والتساوي في احلقوق 
واملزايا بني ابناء الوطن الواحد، 
مبينا ان وكيل وزارة الداخلية 
الق���رار من فئات  تخلص بهذا 
معينة من الضباط وأبقى على 
من يريد ويرغب، واالمر واضح 
للعيان باستهداف فئة معينة من 
الضباط بهذا القرار الذي حمل 

من مجلس االمة بتوفير مسكن 
مالئم للمرأة الكويتية ولديها 
ابناء في بعض الظروف اخلاصة 

ظلم���ا كبيرا لقيادات في وزارة 
الداخلية أفنت عمرها في خدمة 

الواجب والوطن.
واض���اف الوع���الن ان قرار 
االحالة للتقاعد لضباط الداخلية 
املس���تفيدين م���ن االمتيازات 
وقصره املدة حتى نهاية السنة 
املاضية ومن ثم جتديد املدة بعد 
ذلك الى ثالث سنوات استهدف 
ازاحة ضباط بعينهم إلفس���اح 
املجال إلبقاء ضباط بعينهم في 
وزارة الداخلية، وقد جتاوز وكيل 
وزارة الداخلية بهذا القرار وأثبت 
فشله في ادارة دفة الوزارة، وعلى 
وزير الداخلية التعامل مع هذا 
امللف بح���ذر لتحقيق املصلحة 
العامة وعدم اشاعة روح الفرقة 
بني ابناء الوطن الواحد، ونحن 
مستمرون في كشف التجاوزات 
حتى نرجع كل من تس���ول له 
نفسه اش���اعة الفرقة بني ابناء 

الوطن الواحد.

وبصفة ايجار.
وقال ان قيمة االيجار الرمزي 
لهذه الوحدات مبا يتوافر منها 
لدى املؤسس���ة هو خمسون 
دينارا ش���هريا تقوم مؤسسة 
التأمينات االجتماعية باملساهمة 
فيها مببلغ 20 دينارا لالسرة 
الت���ي حتصل عل���ى معونات 
شهرية ممن يتلقون مساعدات 

املؤسسة.
وينص االقت���راح على ان 
تتحمل املؤسس���ة كامل قيمة 
االيجار الرمزي وهو خمسون 
دينارا وتتولى سداده مباشرة 
عن املس���تحقني الى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وذلك 
دون املساس باملساعدة الشهرية 

املقررة لهذه االسر.

أبقى من أراد وأعطاهم بقرار وزاري 3 سنوات أخرى

د.يوسف الزلزلة


