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قدم النائب حسني احلريتي اقتراحا 6
برغبة طالب فيه »بفتح السجال لزيادة 
عدد الدرج����ات الوظيفية في مجموعة 
الوظائف الفنية املساعدة بحيث تكون 
8 درجات وتس����تحق ف����ي كل درجة 5 
عالوات دورية لوصول املرتب الى أعلى 
مربوط الدرجة ثم يرقى بعدها املوظف 

وجوبيا، ويعاد النظر في املرتبات مبا 
يسمح بزيادة سقف الرواتب ليستوعب 
الدرجات الوظيفية اجلديدة ويس����مح 
بالترقية من اي مجموعة وظيفية الى 
مجموعة وظيفية أعلى اذا اكتسب املوظف 
عند نهاية درجاتها الوظيفية ش����روط 
شغل الوظيفة في املجموعة الوظيفية 

األعلى ش����رط ان يكون قد مضى احلد 
األدنى الزمني لبقائه في الدرجة الوظيفية 
التي يش����غلها قبل نقله الى املجموعة 
األخرى، واعتماده اخلبرة التي يكتسبها 
العامل في مجموع����ة الوظائف الفنية 
املس����اعدة كعنصر من عناصر الترقية 

الى املجموعات الوظيفية األعلى.

الحريتي إلعادة النظر في المرتبات واعتماد الخبرة

ص����رح الدكتور أحمد 
اله����ق مبرك����ز عناية 
أنه  الطب����ي  األملان����ي 
ميك����ن احلصول على 
ابتس����امة س����اح���رة 
وخالب����ة وأسنان�����ًا 
أكث�������ر اس����تقامة 
وبياضًا دائمًا بدون ألم 
أو ب����رد باإلضافة إلى 
أحدث طريقة لتبييض 
  SAPPHIRE األس����نان
ال�  باس����تخدام قشرة 
LUMINEERS لتجميل 
األسنان والتي أعطت 
نتائج مذهلة ومبهرة 

إلى  التوقع����ات باإلضافة  فاق����ت 
مظهر أنيق ورائع لألسنان واملركز 
يدعو اجلميع لعدم التردد باستخدام 

ه����ذه الطريق����ة الفعالة ف����ي عيادة 
الدكت����ور أحمد اله����ق مبركز عناية 

األملاني الطبي.

جتميل األسنان بقشرة LUMINEERS في مركز عناية األملاني الطبي
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رئيس جمعية »ذوي االحتياجات« أطلع النواب
على إثباتات تعرض المعاقين العتداءات جسدية

كشف رئيس اجلمعية الكويتية لذوي االحتياجات 
اخلاصة عايد الشمري انه اطلع مجموعة من النواب 
على بعض االدلة التي ميلكها حول وقوع اعتداءات 
جسدية واخالقية على ابنائنا من ذوي االحتياجات 
اخلاصة في مراكز وجهات رعايتهم التابعة لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، موضحا انه قدم للنواب 
ما يثبت استعانة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
مبدلكني رجال ملعاجلة ابنائنا املعاقني. وقال الشمري، 
في تصريح صحافي امس: حضرت الى مجلس االمة 
)امس( تلبية لطلب بعض اعضاء مجلس االمة الذي 
نشر في احدى الصحف احمللية لالطالع على االدلة 
التي لدي حول وجود اعتداءات اخالقية وجسدية 
متارس على ابنائنا من ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مشيرا الى انه اطلع بعض االعضاء على عينة من 
االدلة التي لديه حول االعتداءات التي مورست بحق 
ذوي االحتياجات اخلاصة. وجدد الشمري تأكيده 
على ان ابناؤنا ذوي االحتياجات اخلاصة من االيتام 
وذوي االعاقة تعرضوا العتداءات جسدية واخالقية 

يندى لها اجلبني، الفتا الى انه قدم لبعض اعضاء 
مجلس االمة اعترافات لبعض قياديي وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بوجود هذه االعتداءات، سواء في 
جهات تتبع املجلس االعلى للمعاقني او تتبع ادارة 
احلضانة العائلية. واوضح الشمري ان حضوره 
)امس( هو ابل����غ رد على تصريحات املصدر غير 
املسؤول الحدى الصحف احمللية اليوم والتي ينفي 
فيها صدق ما ذهبنا اليه عن وجود اعتداءات بحق 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة وذوي االعاقة، وحول 
االدلة التي كش����ف عنها للنواب الذين التقاهم في 
مجلس االمة )امس(، اكد الشمري انه اطلع النواب 
على ادلة تثبت استعانة وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ب� »مدلكني« رجال لبناتنا من ذوي االحتياجات 
اخلاصة وقيام ه����ؤالء الرجال فعال بتدليك بناتنا 
املعاقات، الفتا الى انه ميلك ايضا تصريحا اعالميا 
لوكيل وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري يعترف فيه باس����تعانة الوزارة مبدلكني 

رجال لبناتنا املعاقات.

الرومي استقبل عضو مجلس الشيوخ 
الفرنس فيليب ماريني

استقبل رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل يوسف 
الرومي مبكتبه امس عضو مجلس الشيوخ ومقرر 
اللجنة املالية ورئيس جلنة الصداقة لبلدان اخلليج 

مبجلس الشيوخ فيليب ماريني والوفد املرافق له.
وحضر اللقاء رئي����س جلنة الصداقة الكويتية � 
الفرنسية النائب مرزوق الغامن ومقرر اللجنة املالية 
النائب عبدالرحمن العنجري، ومت خالل اللقاء مناقشة 

سبل تعزيز العالقات على الصعيدين الديبلوماسي 
واالقتصادي. كما استقبل الرومي رئيس وزراء جيبوتي 
دليدا محمد دلي����دا والوفد املرافق له، وحضر اللقاء 
رئيس بعثة الشرف املرافقة للوفد الضيف الشيخ سالم 
جابر األحمد. جرى خالل اللقاء بحث آخر املستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية والعالقات الثنائية 

بني البلدين الشقيقني وسبل تدعيمها.

رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي خالل استقباله فيليب ماريني

طالب وزير المواصالت بالتدخل

البراك يحّذر من محاوالت
إلضعاف أصول »الكويتية« قبل تخصيصها

الشركات العاملية رشحته للعمل 
في منصب ادارة التدقيق استنادا 
الى سجله النظيف أصبح اآلن غير 
حيادي رغم ان هذه الكلمة يفترض 
ان توجه الى الطرف اآلخر والذي 
يناقض نفسه، ويقول ان طائرات 
املؤسسة متهالكة ويبشر بخسارة 
األرواح، وهو قبل ذلك كان يؤكد 
سالمة الطائرات ثم يوجه اتهاماته 

الى رجل مشهود له بالنزاهة.
وأكد ان الفالح يريد االس����اءة 
مقدما الى جلنة التقصي التي كان 
يفترض ان تكون حتقيقا من خالل 
ه����ذه االتهامات التي يراد منها ان 
يقول في حال تأكد وجود جتاوزات 
يتحملها رئيس املؤسسة انه نبه 
الى ان وجود االخ علي بعيدا عن 
احليادية واملوضوعية ليطعن في 

التقرير.
وقال: »نحن نعرف هذه اخلطط 
وكاشفينها«. داعيا وزير املواصالت 
ال����ى ان يعي انه يتعامل مع رجل 

البد ان يحاسب ويقال.
وأض����اف: »وأيضا نحن نقول 
لرئيس املؤسس����ة ملاذا لم تورد 
اسماء املعترضني على وجود األخ 
علي في الكتاب الذي أرسلته الى 
وزير املواصالت؟ وملاذا حتاول ان 

تختبئ وراء اآلخرين؟«.
وتابع قائال: »انا أحتدى ان يذكر 
هذه األسماء«، متسائال: »أين دور 
مجلس ادارة املؤسس����ة وملاذا لم 
يعرض الفالح األسماء على أعضائه 
اذا كان هناك بالفعل اعتراض ولكنه 
استند الى »البعض« وفق ما ذكر 
الذي كان لألخ علي دور في كشف 
الكثير من جتاوزاتهم اإلدارية عندما 

كان مسؤوال في املؤسسة«.
وأض����اف: »يتحدث الفالح في 
الكتاب عن حتفظ بعض مسؤولي 
املؤسسة على عضويته ويرون انه 
من الضرورة التي يفرضها واقع 
احلال ان تتشكل اللجنة من أعضاء 
ليست لهم عالقة البتة باملؤسسة 
أو لديهم قناعات سابقة بأعمالها 
وأشخاصها القائمني عليها بغرض 
حتري الدقة، اي انه اتهم األخ علي 
بعدم املوضوعية وعدم احليادية 
بحكم عمله الس����ابق وبالتالي اذا 
كان األخ عل����ي ال يجوز ان يحكم 
على عمل املؤسس����ة فمن يحكم 

عليها«.

التي  في جلنة تقص����ي احلقائق 
شكلها الوزير.

وأشار الى انه مت تشكيل جلنة 
فرعية بعضوية 5 اشخاص مشهود 
لهم بالكف����اءة والنزاهة ومع ذلك 
الكتاب  يرس����ل رئيس املؤسسة 
»املهزلة« الى وزير املواصالت في 
تاريخ 9 مارس 2010 يتحدث فيه 
عن أن جلنة التحقيق حتولت الى 
جلنة تقصي حقائق، فضال عن ان 
الكتاب الصادر عنه في فبراير الى 
الوزير لم يكن من ضمن موضوعات 

التحقيق.
وأضاف: ورغم كل ذلك يعترض 
رئيس املؤسسة على وجود االخ 
الفاضل علي اجلناحي في اللجنة 
وهو من اصحاب الكفاءة والنزاهة 
واخلبرة مشهود له باالمانة وحب 
الفالح  ان  الب����راك  الوطن. وذكر 
ذكر في الكتاب ان األخ اجلناحي 
ال يتمتع باحليادية في االوضاع 
االدارية واملالية في املؤسسة )...( 
وكعهدنا به رئيس املؤسسة يختبئ 

وراء اآلخرين.
واضاف: يقول الفالح ان االخ 
عل����ي كان مدير دائ����رة التدقيق 
الداخلي للمؤسس����ة وبدال من ان 
تكون هذه شهادة لألخ علي وتؤكد 
انه رجل فني في عمله ووجوده 
ضرورة ومع ذلك يعترض عليه 
بحجة انه مح����ل اعتراض بعض 
مسؤولي املؤسسة نظرا الفتقاده 
احليادي����ة واملوضوعية وفق ما 
جاء في كتابه املرس����ل الى وزير 

املواصالت.
واض����اف: اهلل أكب����ر.. الرجل 
مخل����ص نظيف مش����هود له من 
اجلمي����ع بالكفاءة، ب����ل ان احدى 

كرر النائب مسلم البراك هجومه 
العني����ف على رئيس مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية والعضو 
املنتدب حم����د الفالح محمال اياه 
مسؤولية العبث واملماطلة واالساءة 

التي تتعرض لها املؤسسة.
وطال����ب البراك ف����ي تصريح 
للصحافي����ني وزي����ر املواصالت 
د.محم����د البصيري بإقالة الفالح 
وايقاف هذا العبث في املؤسس����ة 
التي يحاول����ون اضعاف اصولها 
حتى يقدموها لقمة سائغة للمالك 
اجلدد على حساب العمال واملوظفني 
واملال العام. واكد البراك ان رئيس 
املؤسسة اليزال يعيش في ازمة بدا 
انها توقعهم في كثير من التناقضات 
السيما بعد الكتاب الذي ارسله الى 
وزير املواصالت في فبراير الفائت 
وبني فيه ان اسطول الكويتية يهدد 

بكارثة.
واشار الى ان وزير املواصالت 
ذهب بنفسه الى ادارة الصيانة بعد 
ورود الكت����اب اليه وصرح بكالم 
مغاير ملا قاله رئيس املؤسسة مكررا 
التأكيد على ان الهدف من الكتاب 
املرس����ل الى وزير املواصالت هو 

اضعاف اصول الكويتية.
وحت����دث الب����راك ع����ن حالة 
التناقض الغريبة التي يعيش����ها 
رئيس املؤسس����ة الذي سبق وان 
ذك����ر في 8 مايو 2009 أن طائرات 
الكويتية هي االفضل بني طائرات 
شركات الطيران االخرى وسبحان 
مغير االح����وال، فيما يؤكد ايضا 
االستمرار في صيانتها ولم يتحدث 
اطالقا عن تهالك االسطول وأن هناك 

كارثة تهدد ارواح الركاب.
واشار الى ان رئيس املؤسسة 
والعضو املنتدب حمد الفالح يؤكد 
الكتاب رفضه االدعاءات  في ذلك 
التي زعزعت ثقة املسافرين وأن 
االس����طول على قدر م����ن كفاءة 
التشغيل حسب قوله، وهو نفسه 
الذي حتدث عن ان االسطول يهدد 

بكارثة على االرواح.
واضاف: سبحان اهلل وسبحان 
مغير املواقف حيث تنقلب االمور 
في غضون اشهر من حال الى حال، 
مش����يرا الى ان حمد الفالح نفسه 
بعدما حتدث عن تهالك االسطول 
في الكتاب املرسل منه الى وزير 
الفائت  ف����ي فبراي����ر  املواصالت 
استخدم احدى طائرات الكويتية 

بعد اسبوع متوجها الى لندن.
واكد البراك انه لو كان الفالح 
متخوفا من تهالك االسطول وفقا 
ملا ذكر ملا استغل احدى الطائرات، 
مشيرا الى ان مدير ادارة الصيانة 
اكد في تصريح صحافي امس سالمة 
الصيانة نافي����ا بذلك ما يقال عن 
الطائرات ومشيرا ايضا الى استمرار 
العمر االفتراضي للطائرات اذا كانت 
اعمال الصيانة ممتازة، ونحن نقول 
له بدال من ان توج����ه هذا الكالم 
الى اجلمهور وجه����ه الى رئيس 

املؤسسة
وتابع قائال: ونحن نقول ملدير 
ادارة الصيانة بدال من ان تقول هذا 
الكالم للجمه����ور عليك ان تقوله 
الذي أرس����ل  لرئيس املؤسس����ة 
ذلك الكتاب الى الوزير الذي كان 
عليه ان يض����ع هذا الكتاب حتت 
مسؤولية جلنة حتقيق، ولكنه لم 
يوضع حتت مسؤولية التحقيق 

مسلم البراك

د. سلوى اجلسار ود. أسيل العوضي ود. حسن جوهر خالل اجتماع اللجنة

د.ضيف اهلل أبورمية

الجسار: »التعليمية« ستوجه رسالة إلى »التربية« 
لمعرفة الضوابط المعمول بها في االختبارات

أبورمية ينتقد االزدواجية في اتخاذ القرارات بوزارة التربية
طلبت من البدون أبناء الكويتيات إحضار أوراقهم الثبوتية وأحصتهم ثم أعلنت عن تخصصات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم

اللجنة، في ظل ورود العديد 
من املالحظات من قبل امليدان 
التي تصب في ضرورة اعادة 

النظر في تلك االجراءات.
13 مقترحًا

اللجن���ة  واوضح���ت ان 
ناقش���ت 15 مقترحا بقانون 
خ���الل االجتماع، م���ن بينها 
قان���ون التعلي���م اخل���اص، 
التطبيقي،  التعليم  وتنظيم 
وسيتم التوصل لصيغة شبه 
نهائية بش���أنها في اجتماع 
تعقده اللجن���ة االحد املقبل، 
كما متت احال���ة اكثر من 45 
مقترحا برغبة الى احلكومة، 
واوضح���ت اجلس���ار انه مت 
تأجيل البت في 4 اقتراحات 
برغبة نظرا الهميتها، وألنها 
تتعلق باالس���تعدادات للعام 
الدراسي، وآلية تطوير املناهج 

الدراسية.

املعمول بها في وزارة التربية 
بش���أن االختب���ارات، حتى 
يتم االط���الع عليها من قبل 

االتفاق على توجيه رسالة الى 
وزارة التربية توصي بإفادة 
اللجنة التعليمية بالضوابط 

البيانات واالشخاص  جميع 
الى النيابة العامة«.

واضافت اجلس���ار انه مت 

ولكن التخصصات غير مطلوبة، 
مع علمنا املسبق ان وزارة التربية 
بحاجة ماسة جلميع التخصصات 
خصوصا بعد التوسع في بناء 
الفصول،  املدارس وزيادة عدد 
أبورمي���ة تصريحه  واختت���م 
محذرا بان اي استعانة لوزارة 
التربي���ة بالتعاقدات اخلارجية 
بنفس التخصص���ات املتوافرة 
الكويتيات  ابن���اء  البدون  لدى 
سنتصدى لها وسيكون لنا موقف 
حازم مع وزي���رة التربية التي 
تتالعب مبشاعر ابناء هذه الفئة 
من خالل تصريحاتها املتضاربة 

وقرارات وكيلتها.

البحت����ة، ام ان وزارة التربية لها 
منظ����ور تربوي آخر ال نعلم به؟ 
وقال قد حذرنا س����ابقا من مغبة 
لعب وزيرة التربية مبشاعر ابناء 
ه����ذه الفئة الننا نعلم جيدا مدى 
مصداقية قياديي هذه الوزارة ومن 
يسيرها ومن صاحب القرار بها.

واض���اف أبورمية ان وزارة 
التربية قد طلب���ت من البدون 
ابناء الكويتيات احضار اوراقهم 
الثبوتي���ة وص���ور مؤهالتهم 
اعلن���ت عن  ث���م  وأحصته���م 
تخصصات بعيدة كل البعد عن 
تخصصات البدون حتى تثبت انها 
مع حل مشكلة هؤالء اجلامعيني 

الكويتيات  ابن����اء  البدون  هؤالء 
ولكن فوجئنا بان وزارة التربية 
تعلن عن اعتماد احتياجاتها من 
القوى البش����رية وتنشر جداول 
توض����ح النق����ص واحلاجة الى 
نفس التخصصات املوجودة عند 
ابناء الكويتيات من البدون، وان 
الوزارة تريد ان تغطي هذا النقص 
ابناء  أليس  بالوافدين، وتساءل: 
الكويتيات احق بتعيينهم معلمني؟ 
خصوصا انهم من نفس النسيج 
االجتماع����ي ويتحدث����ون بنفس 
اللهج����ة وهم االع����رف بالعادات 
والتقاليد وجميع هذه املواصفات 
متطابقة مع الش����روط التربوية 

عقدت جلنة شؤون التعليم 
البرملانية  والثقافة واالرشاد 
اجتماعا امس، بحثت خالله 
التربية بش���أن  ردود وزارة 
تسريب االختبارات، وناقشت 
عددا من االقتراحات بقوانني 

واالقتراحات برغبة.
تسريب االختبارات

اللجنة  وقال���ت رئيس���ة 
النائبة د.سلوى اجلسار عقب 
االجتم���اع امس »ان هذا يعد 
االجتماع السابع، ومت النظر في 
رد وزارة التربية بشأن تسريب 
الدراس���ي  االختبارات للعام 
املاضي، مشيرة الى ان التربية 
بينت في ردها انه مت تشكيل 
جلنة حتقيق من قسم القانون 
التي قامت  بكلية احلق���وق، 
مبقابلة جميع االفراد املعنيني 
باالختبارات، خاصة العاملني 
في املطبعة السرية، واحالت 

اع����رب النائ����ب د.ضيف اهلل 
أبورمية عن استيائه من ازدواجية 
الق����رارات ف����ي وزارة  معايي����ر 
التربية والتي دعت املؤهلني من 
الكويتيات م����ن »البدون«  ابناء 
التقدم مبس����تنداتهم للعمل  الى 
معلم����ني ف����ي وزارة التربية ثم 
تراجع����ت ال����وزارة واعلنت عن 
حاجتها لغير تخصصاتهم وذلك 
لعدم حاجة الوزارة لتخصصاتهم 
والت����ي غالبيته����ا لغ����ة عربية 

واجتماعيات.
وقال أبورمية لقد احترمنا ان 
وزارة التربي����ة تريد تخصصات 
معين����ة ال توج����د عن����د معظم 

)متين غوزال(

جانب من املؤمتر السنوي العام للتحالف الوطني الدميوقراطي ويبدو خالد الفضالة مترئسا املؤمتر

التحالف الوطني الديموقراطي يعقد مؤتمره العام السادس

الفضالة: »التحالف« سيواصل مسيرته ليكون سدًا منيعًا 
لحماية الدستور والمكتسبات الوطنية

س����هال ابدا، ونحن لم نخض في 
العمل التنظيمي ألنه سهل، بل ألنه 
صعب ويشكل حتديا لنا كشباب 
وكتيار يسعى لترسيخ اقدامه في 

الساحة السياسية بشكل اكبر.

االتصال فإننا نتطلع لتيار وطني 
يعبر ع����ن روح الوط����ن برؤية 
عصري����ة ومتج����ددة ضمن اطار 
تنظيم يواضح ومتماسك وقوي، 
مضيفا ان بلوغ هذه الغاية ليس 

التيار الوطني الذي كان واليزال له 
دوره الفاعل في احلياة السياسية، 
طامحني ان يكون مس����تقبل هذا 
التي����ار افضل م����ن ماضيه، فمع 
اختالف الزمن ووسائل واساليب 

باحلريات.
وب����ني الفضال����ة ان التحالف 
تعرض خالل الفترة املاضية حلملة 
اعالمية مأجورة نتيجة مواقفه، اال 
انه سيواصل مسيرته وثباته على 
موقفه ليكون سدا منيعا حلماية 

الدستور واملكتسبات الوطنية.
ال����ى اهم  الفضالة  وتط����رق 
االجن����ازات الت����ي حتققت خالل 
العام املاضي وعلى رأسها املبادرة 
ابناء  النظر بني  لتقريب وجهات 
التيار الوطني ومحاولة تضييق 
هوة اخلالفات وتوحيد الصفوف، 
كما قام املكتب التنفيذي للتحالف 
بإيجاد وتفعي����ل هيكل تنظيمي 
يؤسس آليات العمل ويحقق اهداف 
التحالف باالضافة الى توس����يع 
قاع����دة التحالف ودعم سياس����ة 

االنتشار.
وفي ختام كلمته، قال الفضالة: 
اننا اليوم نقف وكلنا اعتزاز بتاريخ 

الوطن����ي  التحال����ف  عق����د 
الدميوقراطي مساء امس مؤمتره 
العام السادس، حيث اقرت اجلمعية 
العمومية التقريرين االداري واملالي 

للعام املاضي.
وقال امني عام التحالف الوطني 
الدميوقراط����ي خالد الفضالة في 
كلمة ألعضاء اجلمعية ان املؤمتر 
فرصة لتقييم املس����يرة وعرض 
النجاح����ات واالخفاقات لتحديد 
املعوق����ات والعمل عل����ى حلها، 
مشددا في الوقت ذاته على ضرورة 

املصارحة والشفافية.
واك����د الفضال����ة ان مواق����ف 
الع����ام املاضي  التحالف خ����الل 
اس����تندت الى الدس����تور وبنيت 
على ما حددته الوثيقة االساسية 
للتحالف، مشيرا الى ان املواقف 
اكدت على ضرورة سيادة القانون 
ونبذ القبلية والطائفية والدفاع عن 
الوحدة الوطنية ومواجهة املساس 


