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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 

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة أكد فيه انه البد من 
توفر البيئة الصحية والنفسية املناسبة ألبنائنا الطالب لكي 
يستقبلوا العلم بشكل واف ودعا إلى »عمل دورة إسعافات 
أولية إجبارية لكل معلم تربية بدنية، تس���اهم في إسعاف 

الطالب عند احلاجة«.

اب���دى النائب مبارك اخلرينج اس���تغرابه من توجه���ات احلكومة بعدم 
االس���تعجال بإش���هار احتاد طلبة جامعة الكويت الذي ميارس نشاطه منذ 
سنوات من دون غطاء قانوني يجعل له التواجد بطريقة رسمية على الرغم 

من انه يخدم الطلبة ويساهم في تعزيز قدراتهم وحماية حقوقهم.
من جانب آخر، ابدى اخلرينج اسفه من هجوم بعض االطراف السياسية 
واتهام البعض باحملس���وبية والش���خصانية من قضايا عامة تهم املصلحة 

العامة مثل الزام احلكومة بفرض قانون على غرفة التجارة.

النمالن لعمل دورة إسعافات أولية
 لكل معلم تربية بدنية

الخرينج يأسف لهجوم أطراف سياسية على خلفية قانون الغرفة

مبارك الوعالن

وجه النائب مبارك الوعالن 
اس���ئلة لوزير الصحة د.هالل 
الس���اير متعلقة بالش���هادات 
التدريبية  العلمية وال���دورات 
احلاصل عليه���ا مدراء املناطق 
الصحي���ة، وم���دى مطابقتها 
الشتراطات ديوان اخلدمة املدنية 
املنظم���ة لترقية مدراء املناطق 
لش���غل وظيفة مدي���ر منطقة 
العلمية  صحية، والش���هادات 
ملدراء املستشفيات ومطابقتها 
ملعايير واش���تراطات ولوائح 
اخلدمة املدنية، وكذلك القضايا 
والتظلمات املرفوعة ضد وزارة 

الصحة.
وق���ال الوعالن ف���ي مقدمة 
س���ؤاله ان اخلدمات الصحية 
في البالد تراجعت بشكل الفت 
الفت���رة املاضية،  للنظر خالل 
بس���بب وضع اش���خاص غير 
مناس���بني في مناصب قيادية 
مهمة في وزارة الصحة، فأصبح 
هناك خلل واضح في اداء بعض 

ح���ذر أم���ني س���ر مجلس 
االمة النائ���ب دليهي الهاجري 
من الصم���ت احلكومي حيال 
اخلط���ورة املترتبة على قرب 
منطقة الظهر من ابراج الضغط 
العالي، مشيرا الى ان سكان هذه 
املنطقة يعيشون هذه الكارثة 
منذ أكثر من خمسة وعشرين 

عاما.
ورفض الهاجري في تصريح 
صحافي اسلوب الكيل مبكيالني 
جتاه التعامل مع هذه املشكلة 
والتفرقة بني منطقة واخرى، 
موضحا ف���ي هذا الصدد ان ما 

صرح به الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات العامة 
والصيانة في وزارة الكهرباء م.سمير العصفور 
والتوجيهات التي أطلقها لسكان منطقة جنوب 
الس���رة للوقاية من املخاطر البيئية والصحية 
الناجتة عن قرب ابراج الضغط العالي من تلك 
املنطقة يعني اننا امام كارثة مت التغاضي عنها 
ملدة طويلة، خصوصا ان هناك مناطق تعاني منذ 
عقود زمنية من هذه الكارثة ومنها منطقة الظهر. 
وقال ان هذه االبراج تنتشر في محيط تلك املنطقة، 
ورغم آثارها الصحية اخلطيرة على املواطنني، 
وعلى الرغم كذلك من حتذير العديد من الدراسات 
من مخاطر اقامة هذه اخلطوط بالقرب من املساكن، 

ف���إن وزارة الكهرباء واملاء لم 
حترك ساكنا جتاه ذلك االمر، 
كما ان شركات الكهرباء ال جتد 
من يلزمها باتخاذ االحتياطات 
الالزم���ة للحد من مخاطر هذه 
اخلطوط، مطالبا الوزارة باتخاذ 
االجراءات الالزمة حلماية أرواح 
املواطن���ني من ه���ذه املخاطر، 
الذين هم  خصوصا االطف���ال 
االكثر عرضة لالصابة باالمراض 

الناجتة عن هذه االبراج.
ودعا الى البحث عن البدائل 
الالزمة لتوفير احلماية ملواطني 
منطقة الظهر جراء قرب منازلهم 
من مصدر اخلط���ر دون النظر للتكاليف املالية 
املترتب���ة على هذه البدائ���ل، باعتبار ان صحة 
املواطنني هي اغلى ما منلك، مطالبا باالستفادة 
من الدراسات التي أجرتها بعض مراكز االبحاث 
العلمية حول هذه املسألة واحللول التي طرحتها، 
الفتا ال���ى ان الباحثني اكدوا على املدى الطويل 
زيادة االصابة بسرطان الدم عند االطفال الذين 
تقع منازلهم بالقرب من ابراج وخطوط الضغط 
العالي، وتبني لهم من دراستهم لالشخاص الذين 
يس���كنون بالقرب من خطوط وابراج الضغط 
العالي اصابة العديد منه���م بعدد من االمراض 

واالضطرابات، من بينها االورام السرطانية.

وطلب الوعالن في س���ؤاله 
تزويده بالسيرة الذاتية ملدراء 
املناطق الصحية والش���هادات 
العلمي���ة احلاصل���ني عليه���ا 
وال���دورات التدريبية ان كانت 
الت���ي  داخلي���ة او خارجي���ة 
تؤهلهم للحصول على منصب 
مدي���ر منطقة صحي���ة، وهل 
هذه الشهادات مطابقة ملوافقة 
اشتراطات ديوان اخلدمة املدنية 
املنظم���ة لترقية مدراء املناطق 
الصحية لش���غل هذه الوظيفة 
مدير منطقة صحية؟ وبالسيرة 
الذاتي���ة ملدراء املستش���فيات 
ومطابقتها ملعايير واشتراطات 
ولوائح اخلدمة املدنية لش���غل 
املناص���ب خاصة منطقة  هذه 
الصب���اح الطبية التي تش���مل 
22 مستش���فى ومركزا صحيا؟ 
وبالقضايا املرفوعة ضد وزارة 
الصحة من القياديني او التي مت 
رفعه���ا؟ وبالتظلمات املرفوعة 

ضد وزارة الصحة؟

االدارات الصحية واملستشفيات، 
مما اثر على اخلدمات الصحية 
املقدم���ة للمواطن���ني، واكد ان 
امللف الصحي في البالد اصبح 
متخما باملش���اكل مم���ا يتطلب 
سرعة االصالح الوجه القصور 
واخللل التي تعاني منها وزارة 
الصحة والقض���اء على العديد 
من املخالفات والتجاوزات داخل 

هذه الوزارة.

الوعالن يسأل وزير الصحة عن الشهادات العلمية 
لمدراء المناطق الصحية والمستشفيات

دليهي: أبراج الضغط العالي تحاصر أهالي 
الظهر باألخطار الصحية منذ 25 عامًا

الزلزلة: القول بعدم قانونية غرفة التجارة رأي انبنى
 على اجتهادات لم تكن صحيحة

الجسار للحمود: ما معايير اختيار نواب 
مدير عام جامعة الكويت؟

د.يوسف الزلزلة

د.سلوى اجلسار

املالية  اللجن���ة  قال رئيس 
النائب د.يوس���ف  البرملاني���ة 
الزلزلة ان موضوع عدم قانونية 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
اليع���دو ان يكون رأي���ا انبنى 
على اجتهادات نرى أنها لم تكن 

صحيحة.
جاء ذلك ف���ي بيان للزلزلة 
هذا نص���ه: طالعنا ما يدور في 
اإلعالم من نق���اط أثيرت حول 
الكويت  غرفة جتارة وصناعة 
والت���ي س���بق أن اثي���رت في 
مجالس تشريعية سابقة ألسباب 
مختلفة إال انها سرعان ما توقفت 
االصوات املنتقدة لوجود الغرفة 

القانوني لسبب او آلخر.
وحت���ى يك���ون اجلميع في 
الصورة احلقيقي���ة لقانونية 
وجود الغرفة الب���د لنا من ان 
نراجع قانون انشائها ونتبني 
دورها على مس���توى املجتمع 
املدن���ي وادائه���ا ف���ي تطوير 
املالي والتجاري وحتى  العمل 

التشريعي.
أوال ان قانون انشاء الغرفة 
الدستور  كان س���ابقا لصدور 

الدستور تقول  واملادة 180 من 
ف���ي نصه���ا »كل م���ا  قررته 
القوانني واللوائح واملراس���يم 
واالوامر والقرارات املعمول بها 
الدستور يظل  العمل بهذا  عند 
ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا 
للنظام املقرر في هذا الدستور 
وبش���رط اال يتعارض مع نص 

من نصوصه«.
ونظرة تاريخية ملبدأ إنشاء 
غرفة التجارة ترجع بذرتها األولى 
الى س���نة 1920 حيث تكونت 
عامذاك اللجنة التجارية والتي 
تعتبر مبثابة النواة لغرفة جتارة 
وصناع���ة الكويت حيث كانت 
تفصل في املنازعات التجارية، 
وكان االمير هو الذي يش���رف 
على تعيني افرادها، وهذا ما كان 
يس���مى ب� »أهل السالفة« وهي 
عبارة عن جلنة محكمني تفصل 
في النزاعات القائمة بني التجار، 
ومعنى السالفة »هو القياس على 

ما سلف من امور مشابهة«.
وفي العام 1952 بحث املجلس 
البلدي موضوع تأسيس غرفة 
جتارية وجاء في العدد العاشر 

وجهت النائبة د.سلوى اجلسار سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود بشأن جامعة الكويت.

وقالت د.اجلسار: بعد االطالع على قانون اجلامعة وعلى تطبيق 
هذا القانون، لوح���ظ خلل واضح في تطبيق مواد القانون من قبل 
االدارة اجلامعية مما ادى الى عدم التوفيق من قبل االدارة اجلامعية 
في اتخاذ القرارات وفقا له���ذا القانون، واضافت: وفقا للقانون هل 
تق���وم ادارة اجلامعة بتفعيل امل���ادة 16 والتي تنص على انه يؤلف 
مجلس االقس���ام العلمية بالتعليم العالي برئاسة مستشار التعليم 
العالي وعضوية رؤساء االقسام العلمية ومستشار التعليم العالي 
)مدير اجلامعة(، حيث يس���تطيع ان ينيب عنه في رئاسة املجلس 
احد عمداء الكليات وتولي امني عام اجلامعة امانة سر املجلس، ووفقا 
للقانون هل تقوم ادارة اجلامعة بتفعيل املادة 17 والتي تنص على 
اختصاصات االقس���ام العلمية بوضع مناهج الدراسة ووضع نظم 
االمتحانات وتقدمي االقتراحات الى املجلس االعلى في شأن التعليم 

ونظمه؟

مواردها اخلاصة وفي األول من 
مايو 1959 اجريت في املدرسة 
انتخاب اول  املباركية عملي���ة 
الغرفة بحضور  مجلس إلدارة 
390 تاجرا من اصل 481 تاجرا 

سددوا رسوم تأمني االشتراك.
إن غرفة التجارة والصناعة 
اهلية ذات نفع عام  مؤسس���ة 
وذات دور ارش���ادي توجيهي 
وال متلك آلي���ة تنفيذ قراراتها 
وما لم يت���ن اجلهاز التنفيذي 
األخذ بقراراتها وإن هذه القرارات 
والتوجهات تظل جهدا استشاريا 
ولعل ف���ي هذا اجابة عما يدور 
حول دور الغرفة إزاء كثير من 
املشكالت واألزمات االقتصادية 
التي مرت بالبالد وعلى كل ما 
س���بق يتبني ان موضوع عدم 
قانونية غرفة جتارة وصناعة 
الكوي���ت ال يعدو ان يكون رأيا 
انبنى على اجتهادات نرى أنها 

لم تكن صحيحة.
وأما دور الغرفة الريادي في 
القوانني والتشريعات االقتصادية 
فهو أمر واض���ح وبنينّ فال يكاد 
يع���رض اي مش���روع قانون 

اقتصادي او مالي او جتاري إال 
ويستمزج رأي الغرفة فيه وفي 
كل االحيان تك���ون آراء خبراء 
الغرف���ة آراء معقول���ة تصوب 
التشريعات في اجتاهها الصحيح، 
كما ان دور الغرفة في املساعدة 
على حل األزمات االقتصادية هو 
امر مشهود ومعروف وحتى في 
الظروف السياسية املعقدة كان 
دورها رائدا في س���بيل تهدئة 
االج���واء السياس���ية والدفع 
باجتاه التنمية مهما اتفقنا معها 
او اختلفن���ا لذا ارجو ان نوجه 
امكانياتنا وطاقاتنا في سبيل 
تطوير امور البالد والعباد باجتاه 
التنمية ومحاسبة ومراقبة األداء 
احلكومي حتى تكون الشفافية 
واالخالص هي االصل في العمل 
الكويتيني ويكون للكويت  بني 
الدور الريادي بني دول العالم في 
التقدم والرقي، واذا كان هناك اي 
رأي قانوني ميكن حله بأساليب 
ال تدفع باجتاه تشويه عمل غرفة 
التجارة وامنا باجتاه تصويب 
القانونية ان كان هناك  احلالة 

اي خلل في ذلك.

اليوم ان  الكوي���ت  من جريدة 
اللجنة التنفيذية العليا املجتمعة 
في 1995/2/12 اتخذت قرارا حتت 
رقم 77-51 ينص على إنش���اء 
غرفة للتجارة مبرسوم اميري 
وقد صدر هذا املرسوم متضمنا 
قانون إنشاء الغرفة ونشر في 
اجلري���دة الرس���مية »الكويت 
اليوم« بتاريخ 1959/6/29 حيث 
اعتبرت الغرفة مؤسسة خاصة 
ذات نفع عام ينتخب اعضاؤها 
مجلس إدارتها ومتول نفسها من 

دليهي الهاجري

ق��دم النائب محم��د هايف 
اقتراحا برغبة بشأن فك الترابط 
بني بدل التأثيث وبدل اإليجار:

تقضي اللوائ��ح بأن عضو 
هيئة التدريس الذي ال يحصل 
على بدل إيجار ال يحصل على 
بدل تأثيث وهو ربط غير مبرر 
فلكل بدل منهما غايته التي يرمي 
لتحقيقه��ا تختلف عن األخرى 
متاما. لذلك اقترح ان مينح بدل 
التأثيث لكل عضو هيئة تدريس 
سواء كان مستأجرا أو مالكا أو 
منتفعا مبساكن الرعاية السكنية 
على ان يتساوى في ذلك اإلناث 
والذك��ور. دفع بدل التأثيث كل 

5 سنوات:
تقضي اللوائح احلالية بدفع 
بدل التأثيث م��رة واحدة أثناء 
اخلدمة التي قد تستمر ألكثر من 
30 عاما وهو أمر غير منطقي وال 
يراع��ي متطلبات احلياة وتبدل 
األح��وال وال يحقق الغاية التي 
وجد من أجلها هذا البدل فاقترح 
ان يدفع كل 5 سنوات ألعضاء 
هيئات التدري��س إناثا وذكرانا 

ملواجهة متطلبات احلياة.
دف��ع الفرق بني الش��ريحة 
األق��ل التي حصل عليها عضو 
هيئة التدريس في بداية تعيينه 
والشريحة األعلى بعد حصوله 
على درجة الدكتوراه: جرى العمل 
على دفع ب��دل التأثيث لعضو 
هيئة التدريس وفقا للش��رائح 
املنص��وص عليها ف��ي اللوائح 
وغالبا ما يحصل على الشريحة 
األقل عند تعيينه في بداية السلم 
الوظيفي ملرة واحدة وبعد حصوله 
الدكتوراه وتعديل درجته  على 
الوظيفية ال يحصل على الفرق 
بني الش��ريحتني ويفقد اجلزء 

الثاني منها بعد ترقيته.
لذل��ك اقترح دفع الفرق بني 
الشريحة األقل التي حصل عليها 
عضو هيئة التدريس في بداية 
تعيينه والش��ريحة األعلى بعد 

حصوله على درجة الدكتوراه.

هايف يقترح دفع بدل 
التأثيث كل خمس سنوات

الصرعاوي يقترح إنشاء المجلس 
الكويتي لكتب األطفال

قدم النائب عادل الصرعاوي اقتراحا برغبة إلنش��اء املجلس الكويتي 
لكتب االطفال، ويكون احد فروع املجلس العاملي لكتب االطفال IBBY، يتبع 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. وجاء في االقتراح:
انشاء املجلس الكويتي لكتب االطفال، ويكون احد فروع املجلس العاملي 

لكتب االطفال IBBY، يتبع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
أه��داف املجلس: 1 - االتصال بالهيئات واملنظمات املهتمة بقضية كتب 

االطفال في جميع أنحاء العالم وتبادل اخلبرات واملعلومات معها.
2 - تنمية وتش��جيع االبداع االدبي الرفيع، وكذلك الرس��وم واالعمال 
الفنية في مجال كتب الطفل واملس��اهمة في تطوير هذا الفن والعمل على 
الوصول به الى اعلى املستويات وذلك من خالل تبادل اخلبرات واملعلومات 
سواء بالنسبة للكتاب أو الرسامني في جميع أنحاء العالم، وتنظيم املسابقات 

واحللقات الدراسية والندوات التي يعقدها املجلس.
3 - العمل على توفير كتب االطفال وس��هولة الوصول اليها، وذلك عن 
طريق تشجيع التأليف لالطفال، وكذلك انتاج كتاب الطفل في الكويت والربط 
بني كتاب الطفل ووسائل االتصال احلديثة االخرى مثل الوسائط املتعددة 

والبرمجيات واالنترنت وتشجيع إنشاء املكتبات العامة لالطفال.
4 - االسهام في تنمية كتاب الطفل بجميع الوسائل املمكنة.

5 - املعاون��ة ف��ي رفع مس��توى كتاب الطفل في الكوي��ت ليصل الى 
املستويات العاملية. وكذلك تشجيع ترجمة كتب االطفال من اللغات العاملية 

الى اللغة العربية.
6 - تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال أدب االطفال.

7 - املعاونة بتقدمي املش��ورة الفنية او املعلومات ألي جهات ترغب في 
العم��ل في مجال كتب االطفال أو التدريب في مج��االت امناء املكتبات او 

احملررين والكتاب والرسامني.


