
مجلساألمــــــة االثنين
22  مارس 2010

6
قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة 
بشأن: استمرار العمل مبستوصف الساملية 
الصحي ايام االجازات والعطالت الرس���مية 
حتى الساعة الثانية عشرة مساء لتقدمي خدمة 

افضل للمرضى واملترددين عليه.

مخلد الستمرار العمل بمستوصف 
السالمية الصحي أيام العطل

أسيل إلنشاء قطاعات نسائية 
في االتحادات الرياضية

الحمود: مشروع مجمعات مدارس 
التربية الخاصة أدرج ضمن الخطة الخمسية

متكامل )منطي( ليتم تنفيذه 
في 3 مناطق لتجمع جغرافيا كل 
منطقتني تعليميتني في مجمع 

متكامل كاآلتي:
� مجم���ع ملنطقت���ي حولي 

والعاصمة.

� مجم���ع ملنطقتي اجلهراء 
والفروانية.

 � مجمع ملنطقتي االحمدي 
ومبارك الكبير

وقالت: مت ذلك بالتنسيق مع 
كل اجلهات املعنية في الدولة، 
ومن املتوقع ان تستمر الدراسة 
وإعداد التصاميم حتى نهاية عام 
2010 وم���ن ثم طرح املناقصة 
والتعاقد خالل 12 شهرا، وبعدها 
تتم عملية التنفيذ التي تستغرق 
36 شهرا لالنتهاء من عمل هذه 
املجمعات والت���ي تنتهي عام 

.2014
 مشيرة الى انه مت تخصيص 
ميزانية للمجمعات املشار اليها 
بلغت 100 مليون دينار، وجار 
اس���تكمال جمي���ع اخلطوات 
اخلاصة املطلوبة بحسب اخلطة 

املشار اليها.

قالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان مش���روع مجمعات مدارس 
التربية اخلاصة ومتابعاتها أدرج 
ضمن اخلطة اخلمسية اجلاري 
تنفيذها حتى عام 2010/2009 
وفق املناط���ق التعليمية دون 

اقتصار عل ى منطقة.
ج���اء ذلك ردا على س���ؤال 
النمالن بشأن  للنائب س���الم 
املق���رر لقي���ام وزارة  املوعد 
التربي�����ة بإنش���اء مدرس���ة 
متكامل���ة لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وأكدت احلمود انه مت ارسال 
الى وزارة  الشروط املرجعية 
االشغال العامة في شهر ابريل 
2004 ومتت دراسة اختيار افضل 
املكاتب االستش���ارية العاملية 
التصاميم ملجمع  لعمل أحدث 

قدمت النائبة د.أسيل العوضي اقتراحا برغبة جاء فيه: رغبة منا في 
تعزيز دور الرياضة النسائية في املجتمع، وخلق اجواء تنافسية عالية 
لهذا القطاع املتنامي مبا يحقق طموح����ات ورغبات فتياتنا، ونظرا ملا 
للرياضة من دور كبير في تنمية قدرات الشباب بجميع اعمارهم بغض 
النظر عن اجلنس، ونظرا ملا تلقاه الرياضة النسائية من اقبال كبير في 
السنوات االخيرة، ورغبة في خلق جو رياضي تنافسي لفتياتنا بغية 
النهوض بقطاع الرياضة عموم����ا وبقطاع الرياضة بوجه خاص حتى 
يك����ون للمرأة دور متواز مع الرجل ف����ي النهوض بالقطاعات املختلفة 
ومن ضمنها الرياضة، ومتاش����يا مع ما حفلت به الكويت في س����نوات 
مضت وخصوصا في س����بعينيات القرن املاضي من رياضة نس����ائية 
مزدهرة متكن����ت من خاللها الفتاة الكويتية م����ن حتقيق نتائج بارزة 
ورفعة اسم الوطن. أتقدم لسيادتكم باالقتراح برغبة: النشاء قطاعات 
متخصصة تعنى بالرياضة النس����ائية في جميع االحتادات الرياضية 
لأللعاب الفردية واجلماعية وتهدف الى خلق اجواء تنافسية في األلعاب 

د.أسيل العوضيالرياضية النسائية.

سالم النمالن

مبارك الوعالن

الوعالن: مديرة منطقة الفروانية التعليمية تمارس الضغط 
على اإلدارات لمنع تسريب حاالت اإلهمال والفوضى

ما اللجان المشاركة فيها المديرة داخل الكويت وخارجها ؟ وما قرارات مشاركتها بهذه اللجان؟
اجلهات االخرى وذكر املعايير 
واالسس والضوابط التي متت 
مبوجبها حصولها على عضوية 
اللجان، وارجو تزويدي  هذه 
مب���دى التزام يس���رى العمر 
بحضور هذه اللجان وتزويدي 
مبحاضر حضورها والتوصيات 
الصادرة منها ومتابعة تطبيق 
هذه القرارات واللجان، وارجو 
تزويدي بكل املكافآت واملبالغ 
النقدية الت���ي حصلت عليها 
يسرى العمر منذ تاريخ توليها 
ملنصب مدير منطقة الفروانية 
التعليمية وس���بب حصولها 
على هذه املكاف���آت وعلى اي 
اساس مت منحها هذه املكافآت 
او السنوية وكيفية  الشهرية 
تس���لمها اياها )نقدا � شيكات 
� حتويل حس���اب(؟ والرجاء 
تزوي���دي بكش���ف املكاف���آت 
واملبال���غ املادي���ة التي قامت 
يسرى العمر باعتمادها جلميع 
اجلهات )اداريني � فنيني � هيئة 
تدريسية( والضوابط واالسس 
التي منح املوظفون اعاله هذه 
املكافآت وكيفية صرفها )نقدا 
� ش���يكات � حتويل حساب(؟ 
وم���ا اجلزاءات الت���ي يحظى 
بها املوظ���ف )قيادي � اداري( 
في حال تخلف عن احلضور 
املناسبات غير  وخروجه في 
الرسمية؟ ما النظم املعمول بها 
في حال تكرار هذه احلالة اكثر 
من ثالث مرات مع وجود ادلة 
مادية تثبت خروج هذا القيادي 
من مقر عمله دون اذن رسمي 

او حتى شفوي؟

منطقة الفروانية التعليمية وما 
االج���راءات التي متت بحقها؟ 
وارجو تزويدي بتاريخ عمل 
العمر كمديرة ملنطقة  يسرى 
الفرواني���ة التعليمي���ة وعدد 
املوظف���ني الذين مت نقلهم من 
الذين مت نقلهم  مكتبها وعدد 
الى مكتبها باالضافة الى حركة 
التنقالت االدارية التي متت منذ 
تاريخ تعيينها الى تاريخه مع 
ذكر االسباب الفنية واملهنية؟ 
وارجو تزويدي بكل الدعوات 
الت���ي تلقتها مدي���رة منطقة 
التعليمية حلضور  الفروانية 
اجتماعات وورش عمل ودورات 
وعددها باالضافة الى محاضر 
ه���ذه االجتماعات، وهل قامت 
ام ال؟  املدي���رة بحضوره���ا 
باالضافة الى ذكر االسباب في 
هذا االطار مع ابراز اهم االجنازات 
والتوصيات واملالحظات في 
هذه االجتماعات التي عقدت مع 
ذكر عدد هذه االجتماعات التي 
لم تعقد بسبب اعتذارها وارفاق 
كل هذه االوراق الواردة اليها 
عن طريق البريد او الفاكس او 

االمييل وبدقة مؤرخة؟

ثالثا: اللجان والمكافآت 
والجزاءات

أرج���و تزويدي بأس���ماء 
اللجان املشاركة فيها يسرى 
العمر داخل الكويت وخارجها 
م���ع تزويدي ب���كل القرارات 
اخلاص���ة مبش���اركتها بهذه 
اللجان والق���رارات الصادرة 
بهذا الش���أن من ادارتها او من 

احلمود داعيا اياها الى ان تفتح 
حتقيقا س���ريعا وتقرأ ما بني 
سطور هذه االسئلة قبل ان ترد 
عليها ان ردت عليها مبساعدة 
مديرة منطقة الفروانية يسرى 
العمر، مؤكدا انه ال توجد بينه 
وبني احد اي خصومة س���وى 
خصومة االهمال والتس���يب 
التي ينتفض امامها غيرة كل 
مواطن يحب بلده، ويخش���ى 
عليه، خاصة في مثل هذا اجلهاز 
الذي  املهم واخلطير  التربوي 
تديره مع االسف غير القادرات 
على حماية اجي���ال البلد من 

الضياع والتخبط االداري.

شكاوى

وج���اءت االس���ئلة وف���ق 
الس���ياق اآلتي: نظرا لورود 
عدد من الشكاوى التي وردتنا 
املادية ولكثرة حاالت  باالدلة 
التي بلغتنا  التردي واالهمال 
م���ن جمي���ع الغيورين داخل 
منطق���ة الفروانية التعليمية 
من االخوة واالخوات االداريني 
والفنيني والهيئات التدريسية 
بشأن جتاوزات واهمال مديرة 
منطق���ة الفروانية التعليمية 
يس���رى العمر، نرجو االجابة 
على االسئلة التالية مشفوعة 
بطلبنا بفتح حتقيق س���ريع 
وجانبي حل���ني االجابة على 

هذه االسئلة:

أوال: السيرة الذاتية

نرج���و منك���م موافاتن���ا 
بالسيرة الذاتية ليسرى العمر 

وسيرتها املهنية كاملة مرفقة مع 
الشهادات العلمية والدراسات 
والتخصص���ات باالضافة الى 
الوظيفي واملهني مع  التاريخ 
املس���تندات، وارجو تزويدي 
بالسجل الوظيفي ليسرى العمر 
منذ تقيدها بالعمل احلكومي 
وتسلسلها الوظيفي واخطارنا 
بأي مخالفات حظيت بها خالل 
مسيرتها املهنية وطبيعة هذه 
املخالفات وحقيقة اجلزاء الذي 
حلق بها، وما االسس واملعايير 
التي مت مبوجبها انتقالها من 
وظيفة الخرى، وأرجو تزويدي 
بكتاب ترش���يح يسرى العمر 
ملنصب مديرة منطقة الفروانية 
التعليمية ورد ديوان اخلدمة 
املدنية بهذا الشأن ورأي الوزيرة 

بهذا الشأن؟

ثانيا: الشكاوى والتظلمات

ارجو تزويدي بكل الشكاوى 
التي تلقتها الوزيرة بحق مديرة 

قال النائب مبارك الوعالن 
ان وزيرة التربية مطالبة اكثر 
من اي وقت آخر بالتحقيق في 
التجاوزات التي متارسها مديرة 
منطق���ة الفروانية التعليمية 
وحالة االهمال التي تعيش���ها 
اروقة وادارات منطقة الفروانية 
التعليمي���ة والت���ي اوجدتها 
سياس���ة املديرة وبناء فرص 
كبيرة للخالفات بني املديرين 
بسبب سياسة »فرق تسد« التي 
املديرين  املديرة بني  متارسها 
ونوابهم واملراقبني وغيرهم، 
باالضاف���ة الى التضييق على 
اعضاء هيئة التدريس التي لم 
تعرف احلقوق الكاملة في عهد 

املديرة احلالية.

تصرفات المديرة

وأضاف النائب الوعالن انه 
بعد اشارتنا لتصرفات املديرة 
وجتاوزاتها التي بدأت بتفرغها 
حلفالت الش���اي واملجامالت، 
ب���دأت املدي���رة بفتح حتقيق 
ش���فوي مع املديرين وبعض 
نوابه���م واملراقبني لكي تتأكد 
من ان بع���ض التجاوزات لم 
تصلنا، مؤكدا ان هناك بعض 
الوثائق واملستندات التي تدين 
املدي���رة وتثبت كم هي قادرة 
على خلق فرص لتعظيم حالة 
الفوضى داخل اروقة املنطقة 

التعليمية.

أسئلة

ووجه النائب مبارك الوعالن 
اسئلة لوزيرة التربية د.موضي 

وّجه أسئلة لوزيرة التربية حول المكافآت والجزاءات بحقها

انتهاء خدمة المؤّمن عليها إذا كانت أرملة 
وتعول 3 أوالد على األقل وال يجاوز عمرهم 21 عامًا

الطبطبائي: نحّذر من هدر المال العام 
والتأكيد على رقابة »المحاسبة« يتطلب أفعااًل

جددت كتلة التنمية واالصالح البرملانية رفضها 
االجراءات االداري���ة والفنية التي متر بها صفقة 
طائرات »الرافال« الفرنسية وذلك اثر تصريحات 
وزير الدفاع بشأن مضي الوزارة باالجراءات المتام 
الصفقة برغبة »اميرية« على حد تصريح الوزير 
قبل اي���ام عقب انتهاء حفل تخريج دفعة جديدة 

من افراد اجليش الكويتي.
وحول ه���ذا املوضوع كش���ف النائب د.وليد 
الطبطبائ���ي عن اجتماع كتلة التنمية واالصالح 
البرملاني���ة واصدارها بيانا ج���اء فيه ان: »كتلة 
التنمية واالصالح تس���تغرب تفرغ وزير الدفاع 
للحدي���ث عن صفقة طائرات الرافال الفرنس���ية 
لوسائل الصحافة واالعالم في الوقت الذي ميتنع 
فيه عن اجابة اسئلة اعضاء مجلس االمة املتكررة 

بشأن هذه الصفقة املثيرة للجدل خاصة االسئلة التي قدمها عضو 
الكتلة د.جمعان احلربش«.

واضاف الطبطبائي ان تأكيد سمو رئيس الوزراء في اجتماعه مع 

قيادات الهيئات والوزارات واملؤسسات احلكومية 
بأن خطة التنمية العام���ة لن متر اال عبر رقابة 
مجلس االمة وديوان احملاس���بة، يجب ان يقترن 
باالفعال خصوصا ان رئيس مجلس الوزراء هو 
رئيس مجلس الدفاع االعلى. واكدت كتلة التنمية 
واالصالح رفضها الت���ام والقاطع لهذه الصفقة 
املش���بوهة، خاصة بعد تواتر املعلومات عن ان 
التقاري���ر الفنية االخيرة ق���د رفضت هذا العقد، 
كما ان���ه ال توجد دولة في العالم قامت بش���راء 

هذه الطائرات.
واختتم النائب الطبطبائي تصريحه بش���أن 
بي���ان كتلة التنمية واالص���الح البرملانية قائال: 
»سمو امير البالد املفدى هو القائد االعلى للقوات 
املسلحة وهو ابو السلطات كلها بنص الدستور، 
واتباع توجيهات س���موه بالتعاون بني السلطتني والتزام قوانني 
الرقابة البرملانية واحملاسبة واجب ال حياد عنه، وندعو وزير الدفاع 

لاللتزام بذلك بوضوح وحيادية ونزاهة«.

قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي 
وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر والصيفي 
مبارك الصيفي اقتراحا لتعديل قانون التأمينات 

االجتماعية، جاء فيه:

مادة أولى

يض����اف الى املادة 17 من قانون التأمينات 
االجتماعية املشار اليه بند جديد برقم 10 نصه 
اآلتي: »انتهاء خدمة املؤمن عليها اذا كانت ارملة 
وتعول ثالثة اوالد على االقل ال يجاوز عمرهم 
احلادية والعشرين، وكانت مدة اشتراكها في 
هذا التأمني ال تقل عن سبع سنوات، ويحق لها 
اجلمع بني املعاش التقاعدي واملساعدة العامة 

على اال يزيد مجموعهما على 800 دينار«.

المذكرة اإليضاحية

تنص املادة التاسعة من دستور الكويت على 
ان »االسرة اساس املجتمع قوامها الدين واالخالق 
وحب الوطن يحف����ظ القانون كيانها ويقوي 
اواصرها ويحمي في ظلها االمومة والطفولة«، 
كما تنص املادة العاشرة على ان »ترعى الدولة 
النشء وحتميه من االستغالل وتقيه االهمال 

األدبي واجلسماني والروحي«.
لذا وجب منح االرملة التي تعول ثالثة اوالد 
على االقل تقل اعمارهم عن احلادية والعشرين 
احلق في التقاعد املبكر بعد سبع سنوات من 

العمل وذلك تقديرا لدورها االس��ري والرعوي 
الوالدها خاصة انه��م لم يبلغوا سن الرشد ل���ذا 
وجب عليها التفرغ لرعاية اوالدها وحمايتهم 

واحلفاظ عليهم.
وقد ال يكون املعاش التقاعدي للمرأة كافيا 
ملواجهة أعباء احلياة خاصة اذا كان الزوج 
املتوفي له تعامالت جتارية مع البنوك مما 
سبب التزامات اكبر على االسرة، لذا وجب 
منحها احلق في اجلمع بني املعاش التقاعدي 
واملس����اعدة العامة التي حتصل عليها من 
وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل على 
اال تزيد قيمة املعاش التقاعدي واملساعدة 

على 800 دينار.

إذا كانت مدة اشتراكها ال تقل عن 7 سنوات

د.وليد الطبطبائي

د.حسن جوهر خالد الطاحوسعلي الدقباسيمسلم البراك

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلتي ال�سويلم والعمر الكرام

لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

عائ�سة حممد �سالح العمر

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

زوجة / �سامل خليفة العطار ال�سويلم


