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الوعالن: الوزير صفر أحرج حلفاء األمس بتجاوزاته المتكررة 
وهناك استحقاق نيابي لوأد الفساد بإجراء دستوري جديد

عاشور يعّدل على الخصخصة: ال يجوز 
تخصيص مشاريع القطاع النفطي إال بقانون

قدم النائب صالح عاش����ور تعديالت على قانون 
اخلصخصة جاء فيها: ملا كان املجلس املوقر قد انتهى 
من املداولة األولى ملشروع القانون في شأن التخصيص 
)تقرير جلنة الش����ؤون املالية واالقتصادية( رقم 26 
بتاريخ 2010/3/24 وعلي����ه فإنني أتقدم بالتعديالت 
التالية إلحالتها إلى اللجنة املالية لدراستها وعرضها 

على املجلس قبل املداولة الثانية.
التعديالت المطلوبة

1� املادة الثالثة )ال يجوز تخصيص املشروعات العامة 
املتعلقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي وال يجوز 

تخصيص مرفقي التعليم والصحة إال بقانون(.
2� املادة الرابعة )ينشأ مجلس يسمى املجلس األعلى 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من 

الوزراء للتخصيص وممثل عن النقابة العامة للعمال 
وممثل عن العاملني في القطاع اخلاص وثالثة اعضاء 
متفرغ����ني من ذوي الكف����اءة واخلبرة واالختصاص 
باألمور املالية واالقتصادية والقانونية والفنية ذات 

العالقة بهذا القانون(.
3� املادة اخلامسة عشرة )يجب أن يكون للدولة سهم 

ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست.. إلخ(.
4� املادة السابعة عشرة: البند األول )أال تقل مدة العقد 
مع اجلهة التي آل إليها املشروع عن 10 سنوات اعتبارا 

من تاريخ التخصيص ما لم يرغب في مدة اقل(.
وإضافة رابعا )ال يقل عدد الكويتيني العاملني في 
أي قطاع من القطاعات التي ستخصص عن العدد حني 
التخصيص مع الزيادة التي يحددها املجلس األعلى 

للتخصيص في حالة توسع املشروع(.

العبدالهادي يسأل عن نظام الحراسة في االبتدائي والمتوسط

برلمانيون يؤكدون تطابق وجهات النظر 
بين الكويت وسورية إزاء القضايا العربية

العربية واإلسالمية وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية والعالقة بني 
الشعبني الش����قيقني. وتابع: كما 
تركزت احملادثات حول القضايا 
التي تهم املواطن السوري والكويتي 
منها االس����تثمارات الكويتية في 
سورية وبعض القضايا االقتصادية 
واألمنية بني البلدين والتي سيتم 
حلها في القريب العاجل من خالل 

تبادل املعلومات واخلبرات.
ومن جهته قال النائب س����الم 
العازمي ان محادثات الوفد وزيارته 
الى سورية تندرج في إطار برنامج 
يعده مجلس األمة الكويتي الهادف 
إلى تعزيز العالقات الثنائية بني 
الكويت والدول العربية الشقيقة 
والصديق����ة. وأض����اف انه ملس 
خالل اللق����اءات أن هناك عالقات 
حميمية بني البلدين ووجدنا ان 
هناك انسجاما وتطابقا بني الوفدين 
حيال كل القضايا التي مت التطرق 
إليها سواء تلك املتصلة بقضايا 
األمة العربية أو الثنائية ومبا يعزز 
العالقة بني الشعبني وفقا ملا رسمه 
صاحب الس����مو األمير والرئيس 
السوري ومبا يهدف الى إيجاد كل ما 
من شانه ان يعود باملنفعة واخلير 

واالستقرار على الشعبني.

والش����عب الكويت����ي إبان احملنة 
ودعمها لسيادة الكويت«. وأضاف 
»اننا في مجلس األمة ندعم توجهات 
صاحب السمو األمير واحلكومة 
الكويتية جتاه تعميق العالقات بني 
البلدين والشعبني واالستمرار في 
دعم التنمية واالقتصاد في سورية 
من خالل التوسع في االستثمارات 
سواء من القطاع اخلاص أو القطاع 
احلكومي«.  ومن جانبه قال النائب 
خالد الع����دوة ان محادثات الوفد 
الكويتي مع رئيس وأعضاء مجلس 
الشعب الس����وري كانت ايجابية 
وتطرق����ت الى مجم����ل العالقات 

الثنائية التي تربط الدولتني.
وتاب����ع: ان����ه مت التركيز على 
ضرورة توحيد املواقف كما هو دائما 
بني مجلسي األمة الكويتي والشعب 
البرملانية  الس����وري في احملافل 
جتاه قضايا األمة والتركيز على 
دعم الشراكة االقتصادية والهموم 
الكويتية � السورية وخاصة ملف 
الس����ياحة الكويتية في سورية 
وأمالك الكويتيني. وبدوره وصف 
النائب محمد احلويلة احملادثات 
التي أجراها وفد الصداقة البرملانية 
الكويتية � السورية بأنها ايجابية 
ومثم����رة وتركزت حول القضايا 

يحس بها كل عربي ومسلم.
وأضاف ان العالقات العربية � 
العربية وأيضا العالقة الكويتية � 
السورية تشهد مرحلة من االزدهار 
وقد أكد عليها صاحب السمو األمير 
والرئيس الس����وري وهذا ليس 
بغريب وإمن����ا الغريب اال تكون 
هذه العالقة مميزة. ووجه شكره 
اخلاص لسفيرنا لدى دمشق عزيز 
الديحاني، مضيفا ان ما سمعناه من 
ثناء على جهوده الرامية إلى تعزيز 
العالقات بني الكويت وسورية من 
قبل االخوة في س����ورية يعتبر 
مفخرة للكويتيني. وأشار الى ان 
احلديث مع رئيس مجلس الشعب 
السوري تركز حول حترك برملاني 
عربي وإسالمي لفضح إجراءات 
إس����رائيل العدوانية في القدس 
واملسجد األقصى، مشيرا الى ان 
مجلس األم����ة الكويتي خصص 
جلسة حول القدس وما تتعرض 
له من ممارسات واعتداءات تهدف 
الى تهويدها وه����ذا يدل على ان 
الق����دس هي هم اجلميع من عرب 
ومسلمني. ومن جانبه قال النائب 
فالح الص����واغ »اننا في الكويت 
لن ننسى موقف سورية املشرف 
واجلاد الى جانب الشرعية الكويتية 

أكد برملانيون كويتيون تطابق 
وجهات النظر بني الكويت وسورية 
على مستوى القيادتني والشعبني 
إزاء قضاي����ا األمة العربية وعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين.
وج����اءت ه����ذه التأكيدات في 
تصريحات لعدد م����ن النواب ل� 
»كونا« عقب محادثات مع برملانيني 
س����وريني، وقال رئيس مجموعة 
الصداق����ة البرملاني����ة الكويتية � 
السورية في مجلس األمة د.يوسف 
الزلزل����ة ان احملادثات مع رئيس 
مجلس الشعب السوري محمود 
األبرش ومع أعضاء جلنتي األخوة 
� الكويتية  البرملانية الس����ورية 
والش����ؤون العربية واخلارجية 
في املجلس تركزت حول القضية 
الفلس����طينية والع����راق ولبنان 
والصراع العربي - اإلس����رائيلي 
واألوضاع في األراضي الفلسطينية 
احملتلة واجلوالن. وتابع بقوله: ان 
البحث تركز حول العالقة احلميمية 
بني الشعبني الكويتي والسوري 
وفي هذا الصدد »عبرنا عن تقديرنا 
ومحبتنا للشعب السوري وأكدنا 
ان هذه العالقات احلميمية يجب 
اس����تمرارها وتدعيمها لكن وفق 
صياغات تختل����ف حتى ندفعها 
باجت����اه مزيد م����ن الترابط بني 
الزلزلة ان  الش����عبني«. وأضاف 
»سورية كانت والتزال البلد الذي 
يقف ويواجه العدوان الصهيوني 
في كل املواق����ع ويعبر عن الرأي 
العربي دون استثناء«، مؤكدا ان 
مواقف صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم����د ومواقف الرئيس 
بشار األسد متطابقة متاما حيال 

القضايا العربية والهم العربي.
ومن جانبه قال عضو اللجنة 
النائب مبارك الوعالن ل� »كونا« ان 
ما ملسناه خالل احملادثات يؤكد ان 
الهموم واملشاكل هي نفسها التي 

قال النائب مبارك الوعالن ان االتهامات التي اطلقها 
اعضاء املجلس البلدي في جلس����تهم االخيرة بحق 
مدير بلدية اجلهراء ليس بجديد وامنا جاءت لتؤكد 
ما ذهبنا اليه وذكرناه في استجوابنا األخير للوزير 
صفر والذي ذكر في االستجواب انه يثق بهذا الوزير 
ويدعم����ه ويقف الى جانبه في اش����ارة واضحة الى 
تبني هذا املدير وموافقته على كل ما يقوم به، مبينا 
ان االتهامات جاءت في قضايا خطيرة جدا ال ميكن 
الس����كوت عنها خاصة انها تتعلق بقضايا حترش 
اخالقي والتعرض ملوظفات فاضالت فضال عن ضربه 
بعرض احلائط ش����كاوى 100 موظف أو أكثر. وقال 
النائب الوعالن ان الوزير صفر يتمتع بقدر كاف من 
التجاوزات في كثير من القطاعات والتي اكتش����فها 
االخوة النواب بعد االستجواب يوما بعد يوم وخاصة 

ممن اتفقوا معهم واصطفوا مع اجلانب احلكومي ابتداء من التجاوزات 
االدارية واملالية في البلدية واالش����غال وقضية مشرف وآخرها ايصال 
التيار الكهربائ����ي ملنطقة فهد األحمد التي وع����د أهلها بايصال التيار 
الكهربائي ثم نقض وعده وقد أشرنا وأكدنا ان هذا الوزير مثال واضح 
لعدم جديته في االصالح ورعايته الكاملة ألوجه الفساد االداري داخل 

البلدية واالش����غال، مؤك����دا ان وزير البلدية اصبح 
يروج بني االوساط السياسية انه مدعوم وال يخشى 
احدا ونريد ان نعرف من يقف وراءه؟ وماذا يريد هذا 
الوزير بعد تلك الفضائح الواحدة تلو األخرى؟ وهل 
يجوز سياسيا ان يستمر وزير بحكومة قد جتاوزت 
احلد املعقول من الفضائح االدارية والسياسية، وهل 
هذا الوزير قادر فعال على اثبات ما يدعيه وانه قادم 
لالصالح بعكس ما نش����اهده يومي����ا من جتاوزات 
والتفرد بالقرارات وخروجه عن أبسط أدبيات العمل 
السياسي وهو التعامل مع املؤسسات التشريعية. 
ودعا الوعالن األوساط السياسية واملهتمة بالشأن 
النيابي واحلكومة الى اعادة القراءة والنظر من زاوية 
اخرى مب����ا يقوم به هذا الوزير وكيفية تعاطيه مع 
امللفات االصالحية فهو جاء ليكرس مفاهيم بغيضة 
لم نعتدها وما يس����توجب علينا فعل����ه اآلن هو ايقاف هذا الوزير عن 
االس����تمرار مبثل هذه التجاوزات التي ال نش����ك انها غير مقبولة لدى 
اجلميع، مؤكدا ان اعادة النظر في جتاوزات الوزير صفر س����تأتي في 
النهاية بإجراء دستوري آخر بحقه ولكن هذه املرة يبدو ان حلفاء األمس 

سيكونون أول املناهضني لسياسات هذا الوزير.

وجه النائب ناجي العبدالهادي س����ؤاال لوزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قال فيه: أس����ند القانون ال����ى وزارة التربية القيام 
على العملية التعليمية وأساسها تربية النشء على 
سنن من مبادئ الدين والقيم االجتماعية الراسخة، 
وبالنظر الى ان الطالب هم عدة الوطن وقوة مستقبله، 
األمر الذي يجب معه ان يحاط الطالب في املدارس 
وخاصة في املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مبزيد 
من الرعاية واملتابعة حفاظا عليهم، مضيفا: وبالنظر 
الى ما تناولته الصحف ووسائل اإلعالم من تكرار 
وقائع التعدي واإلس����اءة اجلس����دية التي متتد الى 
االعتداء اجلنسي من بعض العاملني الوافدين على 
بعض التالميذ من صغار السن، إال ان الوزارة وعلى 
الرغم من صدور الكثير من التصريحات عن قيادييها 

بأن الوزارة تعمل على إيجاد س����بل عدم تكرار تلك االعتداءات، إال ان 
تكرارها مازال يحدث في بعض املدارس وبصورة متثل هاجس����ا لدى 
أولياء األمور والطالب. وتس����اءل: ما اإلج����راءات التي اتخذتها وزارة 
التربية لتأمني احلراسة واملتابعة خالل اليوم الدراسي لطالب املرحلتني 
االبتدائية واملتوس����طة؟ وه����ل قامت وزارة التربية باس����تبدال نظام 
احلراس����ة القائم حاليا وخاصة في هاتني املرحلتني بشطريهما البنني 

والبن����ات؟ وما االجراءات التي تزمع وزارة التربية 
اتخاذها في هذا الش����أن؟ وهل لدى وزارة التربية 
خطة إلحالل احلراسة من الوافدين الى االستفادة من 
املتقاعدين الكويتيني؟ وهل قامت وزارة التربية ومن 
خالل إدارات املدارس بتوزيع اإلشراف على املدرسني 
واملدرسات خالل اليوم الدراسي وفي وقت حضور 
الطالب الصباحي واالنصراف املسائي مبتابعة لعدم 
تعرض الطالب ألي مضايقات أو حترش����ات؟ وما 
عدد املدارس التي مت فيها إثبات وقوع تعد جسدي 
او حترش جنسي على طالب املدارس في املرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة؟ وما اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة حيال كل حادثة وذلك خالل السنوات ال� 3 

الفائتة وحتى تاريخ الرد على السؤال؟ 
وملا كانت هن����اك العديد من املش����اكل وغيرها 
أصبحت متثل ظاهرة تتكرر سنويا وال جتد لها حال سوى الكثير من 
الوعود والبيانات الصحافي����ة الرنانة. وعليه يرجى اإلفادة عما يلي: 
خطط الوزارة الكاملة لالستعداد للعام الدراسي 2011/2010، متضمنة 
كل اإلجراءات التي أعدت ملواجهة املش����كالت املتكررة السابق اإلشارة 
إليه����ا؟ وعلى ان تكون اإلجابة مش����فوعة بالبيانات واملعلومات التي 

يحتاجها البيان.
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