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ق���دم النائب خال���د العدوة 
اقتراحا برغبة بشأن فتح شارع 
ميتد من صناعية األحمدي شرقا 
ليلتقي مع طريق امللك فهد السريع 

ملرور الشاحنات.

العدوة لفتح شارع 
في صناعية األحمدي

عاشور للروضان: ما أسس ومعايير الترشيح للمناصب القيادية؟

الوعالن يطالب الحمود بالتحقيق فيما يثار 
حول منطقة الفروانية التعليمية من إهمال وتجاوزات

وجه النائب صالح عاش���ور 
س���ؤاال لوزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
بش���أن ترش���يح وكالء ووكالء 
مس���اعدين لش���غل املناص���ب 

القيادية.
وتساءل عاشور: ما األسس 
واملعايير والش���روط التي يتم 
م���ن خاللها القيام بالترش���يح 
للمناصب القيادية )وكيل ووكيل 
مساعد(؟ يرجى تزويدي بنسخة 
من الشروط واألسس واملعايير، 
وهل مت ترشيح أحد لهذه املناصب 
خالل الفترة من 2008/1/1 حتى 
تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي 
باألس���ماء التي مت ترش���يحها 
ومؤهالته���م وتاري���خ التعيني 

طالب النائب مبارك الوعالن 
التربي������ة ووزيرة  وزي���رة 
العال����ي د.موضي  التعلي���م 
احلم���ود بفت������ح حتقي���ق 
بش���أن ما يثار ح���ول مديرة 
منطق���ة الفروانية التعليمية 
يس���رى العمر وفلتان االمور 
اداراتها املتنوعة  داخل اروقة 
ووضوح حالة الالمباالة التي 
متارسها املديرة جتاه اداراتها 
املختلف���ة ودورها الواضح في 
خلق حال���ة من الصراع بينها 
وبني مدي���ري ومراقبي املنطقة 
التعليمية وعدم قدرتها على 
استيع����اب كم املشاكل الهائل 
الذي ب���ات يشكل خطرا على 
سير الناحي����ة االدارية والفنية 
داخل املنطقة التعليمية مبينا 

ليحدد له كوكيل او وكيل مساعد؟ 
يرجى تزويدي مبا يفيد بذلك، 
هل هناك أس���س للمفاضلة بني 
املتقدمني؟ يرجى تزويدي مبا يفيد 
ذلك، هل يحق ملن لم يدخل ضمن 
املفاضلة ان يتقدم بتظلم وشكوى 
او طعن او ان يتقدم الى احملكمة 
اإلدارية؟ هل صدرت أحكام من 
احملكمة بهذا اخلصوص يرجى 
تزويدي بجميع ما يفيد ذلك؟ هل 
هناك لدى مجلس اخلدمة املدنية 
تصورات او قوانني او تعديل او 
مقترحات على هذه القوانني ليتم 
االختيار واملفاضلة على أسس 
علمية او عملية دون االعتماد فقط 
على ترشيح الوزير املختص؟ إذا 
كانت اإلجاب���ة باإليجاب فرجى 

تزويدي بها.

عن كثب وم���ن خالل زيارات 
مفاجئة الدارتها ملعرفة اخللل 
داخل االدارة االدارية والفنية 
باالضافة الى الهيئة التدريسية 
والطالب وتتعرف على آليات 
عمل املنطقة وطريقة تعاملها 
مع االدارة االخ���رى وطبيعة 
التعاط���ي االداري والفني مع 
مش���اكل االداريني واملدرسني 
داخل هذه املنطقة، مؤكدا في 
نهاية حديثه على ضرورة ان 
تنسجم توجهات الوزيرة مع 
املناطق  معاونيها من مديري 
وغيرها الن العمل املنفرد يأتي 
دائما ليخلق حالة من االنفالت 
والضياع االداري وفقدان نسبة 
كبيرة من فرص الفوز بالنتائج 

املرجو حتقيقها.

باإليجاب، فهل س���بق لديوان 
اخلدمة الرفض ألحد سابقا؟ مع 
تزوي���دي بجميع البيانات بهذا 

مع الوزيرة مرارات بهذا الشأن 
ويجب حس���م حالة الضياع 
التي اوجدته���ا مديرة منطقة 

اخلصوص، واذا كانت االجابة 
بالنفي، فعلى أي اس���اس يتم 
الترش���يحات على  عرض هذه 
املدنية؟ مت  مجل���س اخلدم���ة 
ترشيح احد األشخاص من احدى 
الوزارات لدرجة وكيل مساعد 
ملن أمت خدم���ة 34 عاما في هذا 
املنصب، فهل يعد هذا الترشيح 
مخالفا لقوانني وقرارات مجلس 
اخلدمة املدنية؟ وكم سيجدد له 

من فترات بناء على خدمته؟
وتس���اءل عاش���ور: كم مدة 
التجديد للوكالء املساعدين؟ وهل 
من أمت 3 فترات أي 12 عاما وهو 
وكيل يسمح له بالتجديد؟ يرجى 
تزويدنا مبا يفيد ذلك، وهل يحق 
ملن أمت 3 فترات للتجديد أي 12 
عاما ان يرش���ح الى جهة اخرى 

التعليمية والتي  الفرواني���ة 
تفرغت حلضور حفالت املدارس 
ورياض االطفال وبعض حفالت 
الش���اي الت���ي تقيمها بعض 
املدرس���ات انسجاما مع تفرغ 
املديرة ملثل هذه املجامالت والتي 
ارهقت املديرين ونواب املديرين 
واملراقني في هذه املنطقة، مؤكدا 
التي اصابت  التردي  ان حالة 
القطاع التربوي تتلخص بهكذا 
حاالت جاءت لتكرس الفلتان 
االداري وبالتالي فقدان العملية 
التربوي���ة والتعليمية دورها 

املنشود.
واكد الوعالن على ضرورة 
الوزي���رة احلمود  ان تق���وم 
مبتابع���ة دور مديرة منطقة 
الفرواني���ة التعليمية وتتابع 

ووظائفه���م وس���نوات اخلدمة 
لديه���م وهل هم مم���ن تنطبق 
الترشيح لهذا  عليهم ش���روط 
املنصب؟ وهل هناك قرارات او 
قوانني صدرت من مجلس اخلدمة 
املدنية او مجلس الوزراء على 
إحالة من أمت 30 عاما في اخلدمة 
الى التقاعد؟ وهل يجوز ملن أمت 
هذه املدة ان يتم ترش���يحه الى 
منصب وكيل او وكيل مساعد؟ 
القرارات  يرجى تزويدي بتلك 
والقوان���ني، هل ملجلس اخلدمة 
املدني���ة احلق ف���ي املوافقة او 
رفض الترش���يحات التي تصل 
ال���وزارات بخصوص  اليه من 
تعيني الوكالء والوكالء املساعدين 
الذين ال تنطبق عليهم الشروط 
واملعايي���ر؟ إذا كان���ت اإلجابة 

ان الوصول ال���ى هذه احلالة 
التردي والضياع االداري  من 
كان نتيج���ة لغي���اب مديرة 
العمر عن  املنطق���ة يس���رى 
عملها وخروجها في مناسبة 
وغير مناسبة واعتذارها عن 
حضور اجتماعات ملناقش���ة 
بع���ض القضاي���ا املهم���ة في 
اداراتها املختلف���ة خاصة ان 
منطق���ة الفروانية التعليمية 
املناطق  اكبر  تعتبر نس���بيا 
التعليمي���ة من حي���ث كثافة 
امل���دارس واملدرس���ني وعدد 

اداراتها.
واضاف الوعالن ان وزيرة 
التربية هي املس���ؤولة امامنا 
دستوريا وس���نقوم مبتابعة 
اخفاقات الوزارة رغم حديثنا 

اشاد النائب سعد اخلنفور بقرار اللجنة 
التش����ريعية البرملاني����ة املتعلق مبنح كل 
مواطن بلغ 21 عاما خمسة آالف دينار ملرة 
واحدة، مؤكدا ان هذا املقترح جاء في وقته 
خصوصا ان الرواتب ل����م يطرأ عليها اي 
زيادات منذ ثالث س����نوات تقريبا ناهيك 
عن االرتفاع اجلنوني الذي تشهده اسعار 

السلع االستهالكية والغذائية.
واكد اخلنفور ان اقرار هذه املنحة اتى في 
وقته اجليد الن وضع الرواتب اصبح جامدا 
دون اي زيادات تذكر منذ ثالث سنوات سابقة 
وهي الزيادة االخيرة التي بلغت 120 دينارا 
والتي اقرت ملواجهة غالء املعيشة الذي مرت 
به البالد آنذاك، مشيرا الى انه في ظل الغالء 
املتزايد لالس���عار اصبحنا بحاجة لزيادة 

الرواتب بسبب هذا الغالء كل سنة.

وقال »بالفعل يس����تحق اعضاء اللجنة 
الش����كر على هذا القرار وكذلك الشكر ملن 
تقدم مبثل هذا املقترح الن الناس تش����كو 
الوضع الذي وصل ملرحلة اخلطر في ظل 
استنزاف مدخرات املواطنني في السوق احمللي 
الذي اجتاحه الغالء دون رحمة باملواطنني 
ذوي الدخول احملدودة«، مؤكدا انه في ظل 
الضعف والعجز الذي يعتري وزارة التجارة 
والصناعة عن حماية املواطن من هذا الغالء 
فإنه ليس أمامنا اال البدائل النعاش املواطن 

عن طريق مثل هذه الزيادات املستحقة.
ودعا اخلنفور زم����الءه اعضاء مجلس 
االمة لالستعجال في اقرار هذا املقترح بعد 
ان حتيله اللجنة الى املجلس الدراجه على 
جدول االعمال وان يكون هناك اجماع عليه 
حتى نهديه للمواطنني مطالبا احلكومة بان 

متد يدها الى يد النواب في هذا املقترح واال 
حتاول عرقلته بحجج واهية مثل انه يكلف 
امليزانية العامة للدولة ويرهقها متسائال: هل 
ارهاق امليزانية يحصل فقط كلما كان املواطن 
هو املستفيد منها؟ وأين احلكومة من البذخ 

الذي يلف ميزانية الدولة سنويا؟
وطالب اخلنفور احلكومة بعدم التحجج 
ايضا بالبنك الدولي النه ال يلزمنا بقراراته 
التي ال تغني وال تس����من من جوع فهو ال 
يعرف ظروف ووضع املواطن املعيشي وما 
يتكبده من اموال باهظة في ظل الغالء الذي 
تشهده اسواق الس����لع االستهالكية مبينا 
ان االج����در بالبنك الدولي ان يتصدى لهذا 
الغالء بدال من قيام����ه بتزويد احلكومات 
مبا هو ممنوع وما هو مسموح »ال يلزمنا 

وال نلزمه«.

الخنفور يشيد بقرار »التشريعية« صرف منحة الـ 5 آالف دينار

سعد اخلنفور

صالح عاشور

مبارك الوعالن

د.روال دشتي

سالم النمالن

د.فيصل املسلم

روال لوزيرة التربية: ما نتائج 
لجان التحقيق في تسرب االمتحانات؟

الجسار: ما إجراءات »الصحة« لمعالجة
النقص في الكوادر الطبية المتخصصة؟

الصيفي: ما أسباب تأخير إنجاز الصيانة 
بمركز صباح السالم الصحي؟

وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الساير طلب فيه تزويده: بتاريخ بدء اعمال الصيانة والترميم في مركز 
صباح السالم اجلنوبي الصحي ومركز ضاحية جابر العلي الصحي 
ومركز الظهر الصحي ومركز االحمدي الصحي وممركز الصباحية، 
واسباب التأخير في اجناز اعمال الصيانة والترميم؟ وملاذا لم تقم 

الوزارة بإغالق جزئي للمراكز الصحية املذكورة اعاله؟

النائب د.س���لوى  وجهت 
اجلسار سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الس���اير اكدت فيه ان 
اخلدمات الصحية متثل محور 
االهتمام على جميع االصعدة 
احلكومية والشعبية وحتتل 
الكثير من مجاالت  بأهميتها 
العم���ل التش���ريعية حتقيقا 
للتعاون املشترك مع االجهزة 
التنفيذية لتبني خطط طموحة 
لزيادة مجال اخلدمات الصحية، 
مضيفة: وملا كان هذا االهتمام 
يس���عى الى تركيز اخلدمات 
الطبية بكل مستوياتها على 
النطاق احملل���ي والعمل على 

توفير الكوادر الطبية والتمريضية على نحو 
ما تعهدت به احلكومة في خطتها وبرامج عملها 
مع معاجلة ما يعتري تقدمي هذه اخلدمات من 
صعوبات، وقالت: ومع م���ا تقدم وعلى الرغم 
من كل املس���اعي التي بذلت مازالت الشكاوى 
تتوالى بسبب تدني اخلدمات الطبية في بعض 
املستشفيات مع عدم وفاء القدرة االستيعابية 
للعالج الس���ريري بها للوف���اء بحاجة طالبي 

اخلدمة.
وتساءلت: ما اخلطوات العملية التي قامت 
بها الوزارة ملعاجلة النقص في الكوادر الطبية 
املتخصصة والوظائف التمريضية املطلوبة مع 
التوضيح بالنسبة لالعداد حسب التخصصات منذ 
العام 2005 حتى اآلن، وهل تقيدت الوزارة بتنفيذ 
الرغبة االميرية التي انطلقت منذ اكثر من ثالثة 
اعوام بزيادة القدرة االستيعابية للمستشفيات 
احلكومية مبقدار 1000 سرير، وما االجناز الذي مت 
حتى اآلن، واذا كانت االجابة بالنفي فما املعوقات 
التي واجهت الوزارة، وما االجراءات التي اتخذتها 
او تزمع الوزارة اتخاذها للتغلب عليها، واعلنت 

اكثر من مناسبة  الوزارة في 
عن مشروع تطوير االجنحة، 
وزيادة االسرة بالتوسع في 
املباني لعدة مستشفيات منها 
العدان والفروانية واجلهراء 
والوالدة، فما االجراءات التي 
متت حت���ى اآلن، وم���ا املدة 
الزمنية لالنتهاء من التوسعة 
املطلوبة في كل املستشفيات 
او مستش���فيات اخرى ضمن 
خطة الوزارة، ارجو تزويدي 
بجدول يوضح الوضع العام 
منذ الع���ام 2005 حتى اآلن، 
املفترض  التطوير  موضح���ا 
وجوده منذ ذلك التاريخ، ولقد 
صرح وزير الصحة بتقليص ابتعاث املرضى 
للعالج في اخل���ارج، فما االجراءات التي قامت 
بها الوزارة لالستعانة بخدمات وخبرات الكوادر 
الوطنية واالجنبي���ة لتقليل اجراءات  الطبية 
العالج في اخل���ارج واقتصارها على احلاالت 
امللحة والضرورية، وما وضع الوزارة من برامج 
االعتماد الطبي بالنسبة للمستشفيات واملراكز 
الطبية، وهل باشرت الوزارة بتطبيق البرامج 
ام ال، فاذا كانت االجابة بنعم ارجو تزويدي مبا 
يوضح ذلك العمل، اما اذا كانت بالنفي فأرجو 
تزويدي باملعوقات الت���ي حتول دون تطبيق 
برامج االعتماد في الكويت، واسوة باملعمول به 
في جميع دول العالم املتقدم، هل تقوم الوزارة 
مبحاس���بة االطباء املقصرين في العمل سواء 
مبا هو مرتبط باالخطاء الطبية اثناء العملية 
اجلراحية او التشخيص الطبي او حتقيق امانة 
القسم الطبي، ارجو تزويدي باالجراءات املتبعة 
في الوزارة حملاسبة املقصرين، كما ارجو تزويدي 
بأسماء من مت محاسبتهم بسبب االخطاء الطبية 

ونوع احملاسبة منذ عام 2006 حتى اآلن؟

النمالن: هل قامت »الصحة« بمسح طبي لـ»الظهر«؟

المطيري: نقابة »مجلس األمة«
 تواصل أنشطتها لمنتسبيها

قال رئيس نقابة العاملني في 
األمانة العامة ملجلس األمة  عبداهلل 
املطيري انها أنهت اس����تعداداتها 
بش����أن الرحلة الثالثة واملقرر ان 
تكون الى العاصمة اللبنانية بيروت 
في الفترة من 24 الى 27 اجلاري، 
الفتا الى ان اكتم����ال العدد يؤكد 
إقبال منتس����بي النقابة على مثل 
هذه األنشطة الترفيهية. وأضاف 
املطي����ري ان النقاب����ة تهدف من 
خالل رحلته����ا الثالثة التي تأتي 
بعد رحلتي جدة وشرم الشيخ الى 
خدمة منتسبي النقابة وعوائلهم 
والترفيه عنهم مبثل هذه الرحالت 
التكاليف، السيما بعد  منخفضة 

توقيع النقابة اتفاقيات عدة مع مؤسسات محلية، مشيرا الى حاجة املوظفني 
الى مثل هذه األنشطة لكسر الروتني وجتديد النشاط. وأوضح املطيري 
ان النقابة وحتت رعاية األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري ستكرم 
جريا على عادتها الس����نوية الطلبة املتفوقني من أبناء منتسبي النقابة 
وذلك خالل األيام املقبلة، مش����يرا الى ان التكرمي يهدف الى تشجيعهم 
واحلرص على ان يواصلوا متيزهم من خالل دعمهم. وأش����ار املطيري 

الى ان النقابة ستواصل دعمها ألي مطالب تخدم املوظفني .

وجه النائب س���الم النمالن سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
أكد فيه ان محطة التنقية الواقعة في منطقة الظهر وأيضا املس���لخ 
املوجود جنوب املنطقة قد سببا األمراض ألهالي املنطقة مثل أمراض 
احلساسية كالربو واألمراض األخرى التي تنقلها احلشرات الناجتة 
عن الروائح الكريهة التي تصدر من محطة التنقية واملس���لخ وهذا 
دليل حقيقي على الوضع البيئي املتردي فهذه املنطقة تعاني سوء 
تخطيط فاضح، انها منطقة تقع بها ثالث منشآت لها تأثيرات مباشرة 
في البيئة والصحة العامة فإن هذه املواقع ال تبعد سوى أمتار قليلة 
عن مساكن املواطنني، متسائال: هل قامت وزارة الصحة بعمل مسح 
طبي شامل لسكان منطقة الظهر للتأكد من سالمتهم؟ اذا كانت االجابة 
بنعم فيرجى تزويدي بتقرير تفصيلي عن األمراض التي يتعرض 
لها ابناء منطقة الظهر من خالل تعرضهم ملثل هذه احلش���رات واذا 
كانت االجابة بالنفي فلماذا لم تقم الوزارة بعمل هذا املسح الشامل 

للتأكد واحلفاظ على صحة ابناء منطقة الظهر؟

المسلم يسأل عن طلب الحكومة 
تعيين 200 عسكري من نيبال

وجهت النائب د.روال دش����تي 
التربية ووزيرة  س����ؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ج����اء فيه: اثارت قضية تس����رب 
الثانوية  بعض مواد امتحان����ات 
العامة العام الدراسي 2009/2008 
العديد من التساؤالت حول اسبابها 
والنتائج التي ترتبت عليها في ظل 
ضياع ظروف املنافسة الشريفة بني 
الطالب واعتبار هذه الظاهرة متثل 
خطورة يج����ب تداولها ومعاجلة 
اس����بابها، وتس����اءلت ما النتائج 
والقرارات والتوصيات التي انتهت 
اليها جلنة التحقيق التي شكلت لهذا 
الغرض، وما االجراءات االدارية التي 
اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها 
ملعاجلة آثار هذه القضية وتدارك 
اس����بابها وضمان عدم تكرارها، 
وه����ل مت حتويل تقري����ر اللجنة 
الى النيابة العامة، وهل مت ادراج 

وجه النائب د.فيصل املسلم 
سؤاال للنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك اكد فيه ان احدى الصحف 
نشرت خبرا بشأن طلب احلكومة 
تعيني مائتي عسكري من حكومة 
الدميوقراطية  جمهورية نيبال 
للعم���ل في احل���رس األميري، 
متسائال: هل قامت وزارة الدفاع 
بالطلب م���ن حكومة جمهورية 
نيب���ال الدميوقراطية تزويدها 
بعدد من العس���كريني للتعيني 
في احلرس األميري؟ وإذا كانت 
االجابة بااليجاب فما األس���باب 
التي دعت الى تق���دمي مثل هذا 
الطلب؟ وما الذي مت اجنازه في 
هذا املوضوع منذ بداية التفاوض 

اذا كان اجل����واب بااليجاب يرجى 
تزويدي باالجراءات التي اتخذت، 
اما اذا كان اجلواب بالنفي فيرجى 
تزويدي باالسباب التي منعت اتخاذ 
اجراءات ادارية. هل قامت الوزارة 
خالل او بعد انتهاء جلنة التحقيق 
املشكلة بالوزارة او احالة املوضوع 
الى النيابة العامة باختيار اي من 
االشخاص املشتبه بهم في اي من 
اللج����ان او مت ترقيتهم او بصدد 
ترقيتهم؟ اذا كان اجلواب بااليجاب 
يرجى تزويدي بالبيانات الكاملة في 
شأنهم ونسخ من القرارات الصادرة 
في هذا اخلصوص واالسباب التي 
دفعت لذلك، وتساءلت: هل انتهت 
العامة من حتقيقاتها في  النيابة 
هذا الشأن؟ اذا كانت االجابة بنعم 
يرجى تزويدي بنس����خ من قرار 
النيابة العامة في شأن ما انتهت 

اليه حتقيقاتها.

واملواصفات املطلوب توافرها في 
العسكريني لشغل هذه الوظائف، 
التكلفة املالية املخصصة لتمويل 
تعيني هذا العدد من العسكريني 
األجانب في الس���لك العسكري، 
الدراسات او التوصيات التي بناء 
عليها مت استثناء الكويتيني من 

شغل هذه الوظائف.
من جهة اخرى وجه املسلم 
التربية ووزيرة  سؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تس���اءل فيه: هل صحيح انه مت 
فصل الكويتيني من املقر الرئيسي 
للجامعة العربية املفتوحة علما 
بأن النسبة املقررة في اجلامعة 
للكويتي���ني 25% وه���م اآلن ال 

يتجاوزون 10%؟

اسماء املش����تبه بهم ضمن كتاب 
االحالة؟ يرجى تزويدي بنسخة 
من كت����اب االحالة والتقرير الذي 
انتهت اليه جلنة التحقيق، وهل 
مت اتخاذ اجراءات ادارية جتاه كل 
من خالف القوانني واللوائح والنظم 
النيابة؟  ال����ى  الى جانب االحالة 

وحتى تاريخ االجابة عن السؤال 
البرملاني؟ اجلهة املخولة بتمثيل 
احلكومة الكويتية في التفاوض 
مع احلكوم���ة النيبالية، األعداد 

تتقدم ب�صادق العزاء من

واأ�صرة وكالة الأنباء الكويتية »كونا«

لوفـــــــاة فقيدهم املرحوم

خلـيـل عبداملح�صن القنـاعـي

تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�صرب وال�صلوان

عائـلة القناعي الكرام

د.سلوى اجلسار

عبداهلل املطيري


