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قّدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة جاء فيه: إنشاء جهاز مستقل حلماية املستهلك 6
تابع ملجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلني عن وزارات التجارة والشؤون والبلدية 
والصح����ة وممثلني عن غرفة التجارة واحتاد التعاونيات وممثلني عن جمعيات النفع 
العام املهتمة بحماية املستهلك ويختص اجلهاز بتلقي - عن طريق الهاتف او الفاكس 
او البريد - شكاوى املستهلكني اخلاصة بالسلع سواء من حيث ارتفاع االسعار او عدم 
جودة السلع، ونظر وفحص ودراسة هذه الشكاوى ومنح اعضاء اجلهاز حق الضبطية 

القضائية لرصد وضبط اي ارتفاع غير مبرر في االسعار باالسواق.

يغ���ادر البالد ظهر اليوم وف���د مجموعة الصداقة 
البرملانية السادسة برئاس���ة النائب مبارك اخلرينج 
متوجها الى العاصمة املغربية الرباط وذلك في زيارة 
رسمية تس���تغرق ثالثة أيام، هذا ويضم الوفد نائب 
رئي���س املجموعة النائب س���عدون العتيبي وكل من 
النواب خالد السلطان وخالد الطاحوس وسعد زنيفر 

ود.ضيف اهلل أبورمية ومسلم البراك.

النمالن: إنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك مغادرة وفد الشعبة البرلمانية إلى المغرب

الجسار وأسيل تقترحان إنشاء هيئة لالعتماد 
األكاديمي وجودة التعليم والتدريب

العمير يقّدم تعدياًل على صندوق المعسرين
إنشاء صندوق برأسمال ال يتجاوز مليار دينار

دعا النائب د.وليد الطبطبائي 
وزير التجارة ال����ى الزام التجار 
الذين يوردون بضائع للجمعيات 
التعاونية بخفض اسعار البضائع 
املستوردة باليورو وذلك بعد ان 
تراجع����ت قيمة هذه العملة اكثر 
من 20% مقارن����ة بالدينار، وقال 
د.الطبطبائي ان التجار كانوا قد 
فرضوا قبل س����نتني رفعا كبيرا 
لهذه البضائع متعذرين بأن العملة 
االوروبية ارتفعت مقارنة بالعمالت 

الصعبة االخرى.
وقال د.الطبطبائي انه ال يجوز 
ان يرفع املوردون االسعار مبوافقة 

وزارة التج����ارة متى ما ارتفعت 
قيمة العملة املستوردة بها، بينما 
ال يحدث اي خفض لالسعار اذا ما 
انخفضت العملة نفسها، ألن في 
ذلك استغالال للمستهلك، واشار 
الى ان هناك فوارق واضحة في 
االسعار بني البضائع املستوردة 
في الكويت ونظيراتها املعروضة 
في اسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي االخرى. من جانب أخر 
قدم النائب د.ولي����د الطبطبائي 
اقتراحا برغبة ج����اء فيه: نظرا 
لالزدحام الشديد الذي تعاني منه 
منطقة قرطبة لوجود عدد كبير من 

املرافق احلكومية واملدارس وغير 
ذلك، ونظرا ملا يسببه وجود مركز 
النظر  الطبية وفحص  اخلدمات 
لوزارة الداخلية من ازدحام شديد، 
نظرا ألنه يخدم جميع الراغبني في 
احلصول على استمارات القيادة 

في الكويت.
أتق����دم باالقتراح  لذا، فإنني 
برغبة لنقل إدارة اخلدمات الطبية 
وفحص النظر من منطقة قرطبة 
الى موقع قريب من اإلدارة العامة 
للم����رور، وحتويل املكان احلالي 
الى مخفر او مقر للمختارية يخدم 

أهالي قرطبة.

قدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحا برغبة 
جاء فيه: يعاني عدد كبير من الشباب الكويتي 
من البطالة وميكثون فت���رة طويلة قد تتعدى 
السنة قبل احلصول على عمل مناسب ملؤهالتهم 
وخبراتهم لذلك فإن تش���غيل العمالة الوطنية 
وتعديل تركيبة قوة العمل اصبح من األولويات 
الوطنية، ويعتبر قانون العمالة احد اهم القوانني 
التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياس���ات 
واعتم���اد اإلجراءات التي تش���جع اجلهات غير 
احلكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل 
تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط إحالل العمالة 
الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع اخلاص 
الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، ولكن على 
الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل 

العمالة الوطنية بالقطاع اخلاص اال ان القطاع اخلاص لم ينجح 
في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.

وحي���ث إن خطة الدولة للتنمي���ة تتحدث عن توفير 95 الف 
وظيفة في فترة السنوات اخلمس من 2007/2006 الى 2011/2010 

بحي���ث يتم توفير 63% من ه���ذه الوظائف في 
القطاع العام مبقدار 60 الف وظيفة ومبعدل 12 
الف وظيفة سنويا وتوفير 37% من هذه الوظائف 
بالقطاع اخلاص مبقدار 35 الف وظيفة ومبعدل 
7000 وظيفة س���نويا، فان هذا يتطلب تكثيف 
اجلهود لتوفير فرص العمل اجليدة للش���باب 

الكويتي.
لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة لتمثيل برنامج 
إع���ادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة بعضو في جلنة املناقصات املركزية حتى 
تتمكن الدولة من استثمار االنفاق احلكومي الهائل 
ع���ن طريق املناقصات لتوفي���ر فرص لتدريب 
وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي، وللتأكد من 
أن الشركات املتعاقدة مستوفية لنسب العمالة 
املطلوبة س���واء من خالل املتعاقدين الرئيس���يني او املتعاقدين 
بالباط���ن للتعرف على فرص العم���ل اجلديدة واعادة النظر في 
آليات احتساب النسب للشركات املتعاقدة مبا يتماشى مع نوع 

النشاط وقيمة العقد.

ق����دم النائب د.عل����ي العمير 
اقتراحا بقان����ون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 
في شأن انشاء صندوق ملعاجلة 
اوضاع املواطنني املتعثرين في 
القروض االس����تهالكية  س����داد 
واملقسطة جتاه البنوك وشركات 

االستثمار.
وج����اء في امل����ادة األولى من 
القانون تعريفات ثابتة في القانون 

السابق:
املديوني����ة املتعثرة: الرصيد 
القائ����م للقروض االس����تهالكية 
والقروض املقس����طة في تاريخ 

2009/12/31 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت 
املركزي والتي حصل عليها العميل املتعثر من اجلهات 

الدائنة.
واجلهات الدائنة: البنوك وش����ركات االستثمار 

اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي.
والبنك املدير: البنك الدائن بأكبر قدر من اجمالي 
املديونية القائمة على العميل املتعثر لدى اجلهات 
الدائنة، وفي حالة اذا ما كانت املديونية جتاه احدى 
شركات االس����تثمار يكون البنك املدير احد البنوك 

الذي يحدده بنك الكويت املركزي.
والوضع املالي للعميل املتعثر: يتم حتديده مبقدار 

الفرق بني مفردات كل من البندين التاليني:
أ � الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية 

وأي ايرادات اخرى.
ب � اجمالي االلتزامات الشهرية املستحقة على 
العميل املتعثر لكافة اجلهات الدائنة باالضافة الى 
ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق 
بنفقة وأحكام قضائية واجبة النفاذ وأقساط جتاه 
بنك التسليف واالدخار واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وأي أقس����اط شهرية مستحقة ألي من 

اجلهات احلكومية. 
وقروض الصندوق: تتمثل في املبلغ الذي يحصل 
عليه العميل املتعثر من الصندوق وذلك الستخدامه 
في سداد جزء او كل مديونيته لدى اجلهات الدائنة 
والذي سيتم تسديده للصندوق وعلى أقساط شهرية 
ودون فائدة بعد سداد املديونيات القائمة قبل اجلهات 

الدائنة.
مادة 2: ينش����أ صندوق تبعيته وادارته لوزارة 
املالية ملعاجلة اوضاع مديونيات املواطنني املتعثرين 
في تسديد القروض االستهالكية والقروض املقسطة 
املمنوحة لهم من اجله����ات الدائنة والثابتة بدفاتر 

وسجالت اجلهات املذكورة في تاريخ 2008/3/31.
وميول هذا الصندوق من االحتياطي العام للدولة 

مبا ال يجاوز مليار دينار كويتي.

مادة 3: تعمل اللجان املنصوص 
عليها ف����ي املادة األول����ى بند 7 
بإقرار التسوية املقترحة ملعاجلة 
املديونيات املتعثرة وتكون كل 
جلنة برئاسة احد رجال القضاء 
بدرجة مستشار يندبه املجلس 
األعلى للقضاء كل الوقت وعضوية 
ممثلني اثنني عن البنوك الكويتية 
وممثل واحد عن شركات االستثمار 
الكويتية وواحد من ذوي اخلبرة 
الوزراء  ق����رار مجل����س  ويحدد 
املكافآت املالي����ة ألعضاء اللجان 
وتتحملها اخلزانة العامة للدولة 
باالضافة الى املصاريف التشغيلية 

اخلاصة بأعمال تلك اللجان.
مادة 6 بند 1: تتولى اللجنة املختصة بالتنسيق 
مع البنك املدير وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة 
بنك الكويت املركزي واجلهات احلكومية املشار اليها 

في البند )5 / ب( من املادة األولى ما يلي:
1 � التحق����ق من البيان����ات واملعلومات املتعلقة 

بالعميل املتعثر وأسباب تعثره ووضعه املالي.
مادة 8: تص����در اللجان قراراتها بش����أن اعتماد 
التسويات املقترحة، وتكون قراراتها نهائية، ويجوز 
الطعن فيه����ا أمام اي جهة من اجلهات ويتم اخطار 

البنوك املديرة املعنية بتلك القرارات.
مادة 9: تقوم اللجان املختصة بإمتام عقود التسوية 
املبرمة مع العمالء املوثقة في وزارة العدل ومشمولة 

بالصيغة التنفيذية.
كما تقوم املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
بخصم املبالغ املستلمة من الصندوق بالنسبة لكل 
عميل متعثر وذلك وفقا ملا تتضمنه التسوية املعقودة 
املقررة، كما تتولى املؤسسة حتصيل األقساط الشهرية 
لسداد القرض املقدم من الصندوق وذلك باستقطاع 
قيمتها من الدخل الثابت الشهري للعميل، ويتم اضافة 
قيمة تلك األقساط الشهرية الى حساب الصندوق.

مادة 10: تقوم جلان مختصة تشكلها وزارة العدل 
مس����تعينة بإدارة اخلبراء بإدارة القرض املقدم من 
الصندوق لكل عميل متعثر وذلك مبسك احلسابات 
الالزمة ومتابعة حتصيل األقساط الشهرية املستحقة 
عل����ى كل عميل متعثر وفقا ملا يتم اقراره من جلان 
التسويات. وتقوم وزارة العدل باتخاذ كافة اإلجراءات 
القضائية والقانونية قبل العمالء املتعثرين الذين 
يخلون بالتزاماتهم بعد سنة من قرار التسوية النهائي 
وأي أعم����ال أخرى ينص عليه����ا القانون والئحته 
التنفيذية. ويتم اقتس����ام التكاليف الفعلية لكافة 
املصروفات التي تتحملها البنوك املديرة وذلك فيما 
بني اجلهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها إلجمالي 

املديونيات املتعثرة.

قدم���ت النائبتان د.س���لوى 
اجلسار ود.أسيل العوضي اقتراحا 
بإنشاء هيئة االعتماد األكادميي 
وجودة التعليم والتدريب، وجاء 

بالقانون:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا 
القانون يك���ون للكلمات التالية 
املعاني املوضحة قرين كل منها:

الهيئة: هيئة االعتماد األكادميي 
وجودة التعليم والتدريب

الوزير املختص: وزير التعليم 
العالي

إدارة  اإلدارة: مجلس  مجلس 
الهيئة

املدير العام: مدير عام الهيئة 
)رئيس مجلس اإلدارة(

التعليمية: جميع  املؤسسات 
مؤسس���ات التعلي���م والتدريب 
التعليمي  التي متارس نشاطها 
والتدريبي في القطاعني احلكومي 

واخلاص بدولة الكويت.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة ذات 
ميزانية مس���تقلة تسمى هيئة 
االعتماد األكادميي وجودة التعليم 
والتدريب، وتكون لها الشخصية 
االعتبارية، وتخضع إلش���راف 

الوزير املختص.
مادة 3: الغرض من إنشاء الهيئة 
دراسة ومراجعة ونشر مؤشرات 
التقييم املتعلقة بأداء املؤسسات 
التعليمية والتدريبية وعمليات 
التي  املراجعة  وآليات وضوابط 
تضعها، ونتائج عمليات املراجعة 
والتقييم، وإعداد التقارير املتعلقة 
مبس���توى جودة املؤسس���ات 
التعليمية والتدريبية ومستوى 

جودة النظام التعليمي.
كما تقوم باقت���راح اخلطط 
والبرامج التي تسير عليها وأسس 
وقواعد االرتقاء بالقدرات الذاتية 
التعليمية  الشاملة للمؤسسات 
العاملية في إطار  وفقا للمعايير 
اخلطط االس���تراتيجية، وكذلك 
الوصول بالتنسيق مع املؤسسات 
التعليمية الى منظومة متكاملة من 

الهيئة.
ونشر التقارير حول الوضع 
العام للنظام التعليمي والتدريبي 
والتطورات التي تطرأ عليه وفقا 

لسياسات وخطط الدولة.
والعم���ل على نش���ر الوعي 
اخلاص بثقافة اجلودة والتطوير 

في املؤسسات التعليمية.
واقتراح التعديالت التشريعية 
الت���ي تتعلق بتحقي���ق اغراض 
الهيئة وابداء الرأي في مشروعات 

القوانني ذات الصلة.
وإعداد الدراس���ات والبحوث 
املتعلق���ة باالعتم���اد األكادميي 

وجودة التعليم والتدريب.
ومراجعة وحتديث املؤشرات 
واملعايي���ر وآلي���ات املراجع���ة 
والتقيي���م مب���ا يتناس���ب مع 
احلاجات االجتماعية والتربوية 
بحيث تتوافق مع استراتيجيات 

التعليم.
واقامة عالق���ات تبادلية مع 
الهيئات واملنظمات الدولية ذات 
الهيئ���ة بهدف  الصلة بنش���اط 
املتبادل بش���هادات  االعت���راف 
االعتماد واالس���تعانة بتجارب 
الدول االخرى ذات اخلبرة املميزة 
في مج���االت االعتماد االكادميي 
وتقييم جودة التعليم والتدريب 
واالستفادة من هذه اخلبرات في 

التطوير الداخلي.

املعايير القياسية وقواعد املقارنات 
وآليات قياس األداء وتأكيد الثقة 
ف���ي املجالني احمللي والدولي في 
املخرج���ات العملية والتعليمية 

للمؤسسات التعليمية.
مادة 4: للهيئة في سبيل حتقيق 
اغراضها القيام باألعمال واتخاذ 
الق���رارات وإص���دار التوصيات 

احملققة لها وعلى نحو خاص:
وضع مناذج ارشادية ملؤشرات 
قياس ج���ودة اداء املؤسس���ات 
التعليمي���ة، وحتدي���د اجراءات 
وآليات وضوابط مراجعة جودة 
اداء املؤسسات التعليمية وتطور 
مس���تويات األداء املتوقع���ة في 
العام  التعليم  صفوف مراح���ل 
ومؤسسات التعليم العالي، وضع 
التي يتم  املعايير واإلج���راءات 
على أساسها تأكيد مدى استيفاء 
التعليمية لشروط  املؤسس���ات 
االعتماد املقرر لكل منها، ووضع 
اس���س وآليات التقيي���م الذاتي 
للمؤسسات التعليمية ومساعدتها 

على اجراءات التقييم بفاعلية.
وإنشاء بنك املعلومات وبنك 
األس���ئلة لالمتحان���ات الختيار 
مستويات األداء في مختلف مراحل 

التعليم قبل اجلامعي.
ومراجعة مدى التزام املؤسسات 
التعليمية مبستوى اداء اجلودة 
في ضوء املؤشرات التي تضعها 

مادة 5: يكون للهيئة مجلس 
ادارة يش���كل بق���رار من الوزير 
املختص برئاسة مدير عام الهيئة 
وعضوية كل من: ثالثة من اعضاء 
هيئة التدريس بالكليات واملعاهد 
العليا من حملة درجة الدكتوراه 
من ذوي االختصاص، وثالثة من 
ذوي اخلبرة واالختصاص ميثلون 
اجلهات ذات العالقة باملؤسسات 

التعليمية.
وملجلس االدارة ان يدعو الى 
حضور جلس���اته م���ن يراه من 
املختصني دون ان يكون له صوت 
معدود، وال يكون اجتماع املجلس 
صحيحا اال بحضور اغلبية اعضائه 
مبن فيهم الرئيس او نائب الرئيس، 
وحتدد م���دة العضوية باملجلس 
وحاالت جتديدها او س���قوطها 
ونظام العم���ل باملجلس وقواعد 
واج���راءات ومواعيد اجتماعاته 
واالغلبية الالزمة الصدار قراراته 
ومكافآت حضور جلساته وجلسات 
اللجان املتفرعة منه بقرار يصدر 
من الوزي���ر املختص، وال يجوز 
اجلمع بني عضوية مجلس االدارة 
ورئاس���ة الهيئات التعليمية او 

التدريبية.
االدارة هو  مادة 6: مجل���س 
الس���لطة املهيمنة على ش���ؤون 
الهيئة وتصريف امورها واقتراح 
التي تس���ير  العامة  السياس���ة 
عليها، وله ان يتخذ من القرارات 
ما ي���راه الزما لتحقيق اغراضها 
وفقا الحكام هذا القانون وله على 
االخص: اصدار شهادات االعتماد 
وجتديدها والغاؤه���ا، املوافقة 
على مش���روع املوازنة السنوية 
للهيئة واحلس���اب اخلتامي قبل 
تقدميهم���ا للجه���ات املختصة، 
التقرير السنوي للهيئة  اعتماد 
عن نتائج اعمالها ورفعه للوزير 
املختص، اصدار القرارات الالزمة 
لتنظيم الشؤون الفنية واالدارية 
واملالية للهيئة مبا في ذلك اللوائح 
اخلاصة بنظام العاملني وحتديد 

مرتباتهم وجميع القواعد املتعلقة 
بشؤونهم الوظيفية بعد موافقة 
املدنية، والنظر  مجلس اخلدمة 
فيم���ا يعرضه رئي���س مجلس 
االدارة م���ن مس���ائل تدخل في 

اختصاصه.
وال تكون قرارات مجلس االدارة 
نافذة اال بعد اعتمادها من الوزير 

املختص.
وللوزير املختص متابعة مدى 
حتقيق الهيئة للمهام املسندة لها 
ومدى التزام مجلس االدارة بأحكام 
القوانني واللوائح وبالسياس���ة 
العامة للحكومة في شأن التعليم 

والتدريب وخطط التطوير.
مادة 7: يتول���ى ادارة الهيئة 
مدير عام بدرج���ة وكيل وزارة 
يص���در بتعيينه مرس���وم ملدة 
ثالث س���نوات قابل���ة للتجديد 
مل���رة واحدة، وميثل املدير العام 
الهيئة في عالقاتها بالغير وامام 
القضاء، ويكون مسؤوال عن تنفيذ 
السياس���ة التي يرسمها مجلس 
االدارة ويختص ب���ادارة الهيئة 
وكذلك القيام ب���كل ما نص هذا 
القانون والئحته التنفيذية على 
اختصاصه ب���ه، ويكون للمدير 
العام نائ���ب او اكثر، ويجوز له 
ان يف���وض بعض اختصاصاته 

لنوابه.
م���ادة 8: يقدم املدي���ر العام 
الى مجلس االدارة خالل االشهر 
الثالثة التالية النقضاء الس���نة 
املالية: تقريرا حول تنفيذ قرارات 
املجلس، التقارير املتعلقة مبستوى 
جودة اداء املؤسسات التعليمية، 
التقرير السنوي عن نشاط الهيئة 
متضمنا ما مت اجنازه وفقا للخطط 
ومعوقات االداء واحللول املقترحة 
الس���نوية  امليزانية  ومش���روع 
واحلس���اب اخلتامي لعرضهما 

على مجلس االدارة.
مادة 9: تتكون موارد الهيئة 
من: املبالغ التي تخصصها الدولة 

للهيئة.

د.وليد الطبطبائي

صالح املال ناجي العبدالهادي

د.علي العمير

د.محمد احلويلة

د.أسيل العوضي د.سلوى اجلسار

م�شرف مبيعات
امل�ؤهالت واخلربات:

1 - خربة يف نف�س املجال ال تقل عن 3 �شن�ات.

2 - اإجادة اللغة العربية واالإجنليزية قراءة وكتابة.

3 - اإقامة قابلة للتح�يل.

.)Powerpoint - Excel - Word( 4 - معرفة تامة بالكمبي�تر

5 - حا�شل على �شهادة جامعية.

م�شرف قطع غيار
امل�ؤهالت واخلربات:

1 - خربة يف نف�س املجال ال تقل عن 3 �شن�ات.

2 - اإجادة اللغة العربية واالإجنليزية قراءة وكتابة.

3 - اإقامة قابلة للتح�يل.

.)Powerpoint - Excel - Word( 4 - معرفة تامة بالكمبي�تر

�شكرتري
امل�ؤهالت واخلربات:

1 - خربة يف نف�س املجال ال تقل عن 3 �شن�ات.

2 - اإجادة اللغة العربية واالإجنليزية قراءة وكتابة.

3 - اإقامة قابلة للتح�يل.

.)Powerpoint - Excel - Word( 4 - معرفة تامة بالكمبي�تر

حما�شب تكاليف �شناعية
امل�ؤهالت واخلربات:

1 - خربة يف نف�س املجال ال تقل عن 3 �شن�ات.

2 - اإجادة اللغة العربية واالإجنليزية قراءة وكتابة.

3 - اإقامة قابلة للتح�يل.

.)Powerpoint - Excel - Word( 4 - معرفة تامة بالكمبي�تر

5 - حا�شل على �شهادة جامعية.

�ش�ف يتم اعتماد املتقدمني الذين تت�افر لديهم امل�ؤهالت واخلربات املطل�بة

على املتقدمني لل�ظيفة ار�شال �شريتهم الذاتية عن طريق الفاك�س، الربيد االلكرتوين

hrda@naseralsayergroup.com :فاك�س: 24716742  بريد اإلكرتوين

ة للكويتيني
الأولوي

�شركة كربى بحاجة اىل ال�ظائف التالية 

الطبطبائي يدعو إلى خفض أسعار
البضائع األوروبية بعد تراجع اليورو

الحويلة: تمثيل جهاز الهيكلة بعضو في لجنة المناقصات

المال: نتابع قضية جمعية الروضة بكل اهتمام وواثقون بالوزير العفاسي
العبدالهادي: أموال المساهمين لها حرمة وهناك شبه في بعض العقود

خالل اجتماع تشاوري عقده بعض أصحاب الديوانيات في منطقة الروضة بديوانية األستاد مساء أول من أمس

الش����ؤون فيها، أجاب  من وزير 
إلى  اللجوء  املمكن  د.العمير: من 
القضاء في هذه احلالة، مشيرا إلى 
أنه سيستوضح مع إخوانه النواب 
إن كان����ت املخالفات تتعلق فقط 
مبجلس اإلدارة السابق، وبالتالي، 
ال ميكن توجي����ه التهم ألحد في 
املجلس احلالي، وقال: إن املجلس 
الذي اجنلى ال يعفى من املسؤولية 

إذا مت توجيه شيء ضده.

بها، وإذا شعرنا بأن أحدا من النواب 
يتدخل، فإننا لن منانع في كشف 

أي اسم يتستر على اجلرمية.
العمير ل� »األنباء«: ال منانع في 
اإلصغاء ألعضاء مجلس »تعاونية 

الروضة«
في رده على سؤال ل� »األنباء« 
الن����واب  إن كان ه����و وبع����ض 
القضية  سيستمرون في متابعة 
ق����رار مفصلي  حال عدم صدور 

ال تصل العقوبة إذا ثبتت املخالفات 
إل����ى حل املجل����س، وأن تقتصر 
عل����ى غرامات مالي����ة أو إدارية، 
ونحن نرج����و أال تكون األخطاء 
بهذا احلجم، وهذا ما تقرره جلنة 
التحقيق، وإال فسنلجأ للقضاء وهو 
املالذ األخير، ونحن سنتابع هذه 
القضية وسنستمر، إلحقاق احلق 
وإذا كان املجلس مخطئا فليتخذ 
الوزير اإلجراء املناس����ب، ونحن 

أمام قضية مساهمني.
أما النائب ناجي العبدالهادي، 
فقال: لقد تناقشنا مع الوزير في 
القضية، واكتشفت أن فيها شبها 
ح����ول العقود املبرم����ة، ووعدنا 
بقرار، وقد يكون التأخر في قرار 
الوزير بس����بب احتياج التحقيق 

إلى مستندات.
العقد في  مس����تنكرا جتزيء 
امليزان����ني، وقال: نح����ن نعلم أن 
هناك صراعات في املنطقة، ولكن 
في النهاية هذه أموال مس����اهمني 
ولها حرمة، ناهيك عن الشبه في 

العقود اإلدارية.

بدوره، نفى النائب صالح املال، 
أن يكون له عالقة بأحد من الذين 
تقدم����وا بالش����كوى ضد جمعية 
الروضة، وقال: أنا ال أعرف أسماء 
أعضاء اجلمعي����ة، لكن مجموعة 
متظلمة ناشدتني أن أنصفها في 
حقه����ا، ولو قمت بصدها حلنثت 
بالقس����م الذي أديته في مجلس 
األمة. وأض����اف: إن أهل الروضة 
مساهمون واملطلوب أن نحافظ على 
مصاحلهم وأموالهم دون التدخل 
مباشرة في سير القضية حلساب 
أحد، وقد كلمت وزير الش����ؤون 
بذلك، وطلبت منه أن يأخذ إجراءه 
املناسب، فتجاوب معنا، مشيرا إلى 
أن بع����ض أعضاء مجلس اإلدارة 
في اجلمعية ذكروا له أنهم وقفوا 
معه خالل حملته االنتخابية، لكنه 
رد عليهم بأن هذا األمر ليس فيه 
حس����بة انتخابية، واملطلوب أن 
نتابع القضية، وإال ستبقى الشبهة 

لصيقة بجميع األعضاء.
وقال املال: س����معت أن بعض 
النواب يضغطون على الوزير حتى 

منطقة الروضة بديوانية األستاد، 
مساء أول من أمس، تناول ما آلت 
إليه مسألة التهم املوجهة لبعض 
أعضاء مجلس إدارة جمعية الروضة 
وحولي التعاونية السابقني، وذلك 
بحضور الن����واب د.علي العمير، 
وصالح املال، وناجي العبدالهادي، 

واحملامي هاشم الرفاعي.
وذكر د.العمير، أن بعضا من 
النواب ضغطوا على الوزير بشأن 
قضي����ة جمعية الروضة وحولي 
التعاونية، وهو أمر مرفوض، وقال: 
لقد سمعنا عن القضية قبل فترة، 
ثم خفتت، وهذه املرة الثالثة التي 
أس����مع عنها، ومما يؤسف له أن 
يلجأ صاح����ب احلق إلى النواب، 
واملفترض بنا أن نتفرغ القتراحات 
نطور بها البلد، ولكن احلق أحيانا 
في هذا البلد ال ينتزع إال من خالل 
النواب، ولو طبق القانون بالشكل 
الصحيح ملا احتاج أصحاب احلق 

إلى النواب.
وبني أن اموال اجلمعية أموال 
عامة لها حرمة وال يجوز املساس 

محمد راتب
أكد النائب د.علي العمير، أنه 
ال مجال التهام أو تبرئة أحد في 
قضي����ة جمعية الروضة وحولي 
التعاونية، ألن املوضوع حاليا بيد 
جلنة التحقيق التي تعمل منذ أكثر 
من سنة، مشيرا الى أنها أصدرت 
التقرير قبل أشهر وهو حاليا عند 
الوزير دون أن يبت فيه، رافضا أن 
يصنف أيا من قطاعات الدولة على 
أنه خط أحمر بحجة أن من تديره 
مجموعة أو كتلة، وأضاف: »نحن 
منثل األمة بأجمعها، واملسؤولية 
تتضاعف علينا عندما يكون اجلاني 
من األقربني، ولن نحابي أحدا على 
حس����اب أحد، ونحن نقول اليوم 
للوزير: أصدر قرارك بناء على ما 
لديك من تقرير، وسنقف مع حق 
املظلومني طاملا أن ذلك مشروع ولن 
تردنا كتلة أو جماعة، وما تربينا 
عليه من مبادئ هو أال ننصر ظاملا 

على مظلوم«.
جاء ذلك خالل اجتماع تشاوري 
عقده بعض أصحاب الديوانيات في 
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د.روال دشتي

صالح عاشور

الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع مكتب املجلس ويبدو نائبه عبداهلل الرومي ود.يوسف الزلزلة وحسني احلريتي واألمني العام عالم الكندري

)متين غوزال(محمد هايف وخالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة املالية امس

اخلبيرة املالية في اللجنة د.هالة احلميدي حضرت اجتماع اللجنة مع أحد املستشارين

الخرافي: دور مهم تقوم به إيران الستقرار األوضاع في المنطقة نظرًا لثقلها السياسي
حريصلون على تنميلة وتطوير عالقاتنا ملع الجمهورية اإليرانيلة في جميع المجاالت ونسلتذكر موقفها المشلرف إبان االحتلالل العراقي

»المالية« أقرت الخطة السنوية للتنمية

عاشور يقدم تعديالت على »المتعثرين«

الدويسان: ما الهيكل التنظيمي لجهاز تكنولوجيا المعلومات؟

قدم النائب صالح عاشور تعديالت على صندوق 
املتعثري���ن جاء فيها نرج���و التكرم بتقدمي هذه 
التعدي���الت والدفع باقراره���ا حتى يتم تخفيف 
االعباء على املواطنني الذين اكتووا بالفوائد املركبة 

للقروض.
الغ���اء البند رقم 6 من امل���ادة األولى ليصبح 
الس���داد مرة واحدة مبعنى بعد انتهاء مديونية 
املتعثر على البنك املدير للمديونية يعفي املتعثر 
من سداد املبلغ الذي خفض فيه الصندوق القسط 
الشهري الى اقل من 50% او 40% حسب القانون 
الصادر طوال فترة سداده للبنك املدير للمديونية، 

وتعديل عل���ى املادة األولى: ان تخفض التزامات 
العميل على اجلهات الدائنة من 50% للموظف و%40 

للمتقاعد الى 30% للموظف و20% للمتقاعد.
وتعديل املادة 11 لتصبح: اذا زاد دخل املتعثر 
يجوز له االقتراض مجددا من البنوك وش���ركات 
االستثمار حتى عند عدم امتامه سداد كامل مديونيته 
املستحقة عليه، والغاء املادة رقم 12 »عندما يتقدم 
العميل بطلب التس���جيل في صندوق املتعثرين 
توق���ف جمي���ع املطالبات املالية ال���ى ان توافق 
التسويات على استفادته منه، ويقوم الصندوق 

بعد ذلك بالتعامل معه مباشرة«.

املالي����ة اخلطة  اللجنة  اجن����زت 
الس����نوية في اجتماعها امس حيث 
اكد رئيس اللجنة النائب د.يوس����ف 
الزلزلة ان اللجنة سترفعها الى مجلس 
االم����ة للتصويت عليها، الفتا الى ان 
احلكومة ستستعجل التصويت عليها 

في جلسة 25 اجلاري.
وقال د.الزلزل����ة هناك مالحظات 
على توجه احلكومة لتخفيض العمالة 
الوافدة ومحاولة زيادة نسبة املوظفني 
الكويتيني، الفتا الى ان احلكومة وافقت 
على هذه املطالب كما ان هناك مالحظات 
على امليزانية اخلاصة بوزارة الدفاع 
فيما يتعلق بصفقة الرافال، مش����يرا 
الى ان احلكومة اكدت ان هذا املشروع 

ال يخص اخلطة االس����تراتيجية وال 
يخص اخلطة السنوية.

واضاف الزلزل����ة انه كانت هناك 
مالحظات ايضا من قبل اعضاء اللجنة 
على طريق����ة التعاطي والتعامل مع 
العمالة الكويتية في مضمون اخلطة 
اال ان احلكوم����ة قدمت مجموعة من 
البيانات واكدت التزامها بتوجيهات 
اللجن����ة املالي����ة بتعي����ني املوظفني 

الكويتيني.
وارتأت اللجنة عدم السماح للحكومة 
باس����تخدام االعتمادات التكميلية اال 
ف����ي حالة واحدة فق����ط وهي تعيني 
الكويتيني، مؤكدا ان اللجنة ضمنت 

هذه املادة ضمن القانون باالجماع.

يغادر اليوم رئيس مجلس األمة جاس���م 
اخلرافي عل���ى رأس وفد برملاني ظهر اليوم 
متوجها الى العاصم���ة االيرانية طهران في 
زيارة رسمية تستغرق ثالثة ايام، وذلك تلبية 
للدعوة املوجهة اليه من نظيره رئيس مجلس 

الشورى االسالمي االيراني علي الريجاني.
وأكد اخلرافي في تصريح له مبناس���بة 
الزيارة حرص الكويت على تنمية وتطوير 
عالقاتها مع اجلمهورية االسالمية االيرانية 
الصديق���ة ف���ي جميع املج���االت خاصة مع 
االمكانات الكبيرة املتاحة لتعزيز هذه العالقات 
الس���يما على الصعيد البرملاني، منوها في 
الوقت نفس���ه برسوخ ومتيز العالقات التي 
تربط البلدين، مستذكرا في هذا الصدد موقف 
ايران املش���رف من احت���الل النظام العراقي 

السابق للكويت.
وأضاف اخلرافي ان زيارته تأتي في سياق 

دعم وتوثيق العالقات الثنائية بني البلدين 
على الصعيد البرملاني، مشيرا الى انه سيتم 
خالل الزيارة تنس���يق املواقف بني مجلس 
األمة ومجلس الش���ورى االسالمي االيراني 
ف���ي كل من احتاد الدول األعضاء في منظمة 
املؤمتر االس���المي وجمعية احتاد برملانات 

آسيا واالحتاد البرملاني الدولي.
وفي ختام تصريحه أكد اخلرافي أهمية 
الدور الذي تقوم به اجلمهورية االس���المية 
االيرانية في استقرار األوضاع في املنطقة نظرا 

ملا متثله من ثقل سياسي في املنطقة.
ه���ذا ويضم الوفد كال من مراقب املجلس 
د.محمد احلويلة ونائب رئيس جلنة الصداقة 
البرملانية الكويتية � اإليرانية ورئيس جلنة 
الشؤون التشريعية حسني احلريتي ورئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية مرزوق الغامن ورئيس 
جلنة شؤون املرأة واألسرة د.معصومة املبارك 

والنائب عدنان املطوع.
من جانب أخر،عق���د مكتب مجلس االمة 
ظهر امس اجتماعه االسبوعي برئاسة رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي وبحضور اعضاء 
املكتب. وواف���ق مكتب املجلس على توجيه 
دعوتني الى كل من رئيس البرملان الصربي 
ورئيس الشؤون اخلارجية في البرملان الصربي 
لزيارة البالد، على ان يحدد موعد لها الحقا 
وفي االطر الديبلوماس���ية. كما اطلع مكتب 
املجلس على كل من رسالتي الدعوة والشكر 
املوجهتني الى رئيس مجلس االمة من رئيس 

مجلس الوزراء في جمهورية البانيا.
واطلع املكتب على كل من رسالة الشكر 
والدعوة لتب���ادل الزيارات بني مجلس االمة 
الكويتي وبرملان هونغ كونغ، ووافق املجلس 
على الدعوة على ان يت���م ترتيب موعد لها 

الحقا وفق االطر الديبلوماسية.

يغادر اليوم على رأس وفد برلماني إلى طهران تلبية لدعوة من نظيره الريجاني

رئيس البرتغال يكّرم روال ويمنحها 
جائزة مركز الشمال والجنوب

دور املرأة في احلياة العامة، اضافة 
الى مشاركتها في انشطة تطوعية 
عدي����دة منها على س����بيل املثال 
التطوع في العم����ل مع الصليب 
االحمر الدولي ملساعدة اسر الالجئني 
القادمة من اجلنوب اللبناني في 
عام 1982 والعمل على متكني املرأة 
واالرتقاء مبساهمتها االقتصادية 
في اليمن، كما لعبت دورا في تركيز 
القضية  الدول����ي لعدالة  االنتباه 
الكويتي����ة جتاه العدوان العراقي 
الغاشم، وشاركت في قيادة احلركة 
الدميوقراطية النسائية التي توجت 
باصدار مرس����وم في مايو 2005 
يسمح للمرأة الكويتية بالتصويت 
والترش����ح لالنتخابات البرملانية 

ألول مرة.
كم����ا كانت دش����تي من ضمن 
أولي����ات النس����اء اللواتي تقدمن 
بترشيح انفس����هن الول مرة الى 
ادارة االنتخابات ف����ي عام 2006 
وقد فازت النائبة د.روال دش����تي 
مع ثالث عضوات اخريات في عام 
2009 باملقاعد البرملانية لتكون من 
ضمن أوليات النساء اللواتي يدخلن 
البرملان الكويتي وهو األمر الذي 
ميهد الطريق لتعميق دور املرأة في 

احلياة السياسية وصنع القرار.
واجلدي����ر بالذك����ر ان النائبة 
د.روال دشتي قد حصلت على جائزة 
الدولية لعام  كلينتون للمواطنة 
2009 وهي واحدة من ضمن خمس 
شخصيات في العالم تتسلم اجلائزة 
لدورهم القيادي وتخطى جهودهم 

احلدود اجلغرافية لدولهم.

البرتغال كافاكو  يكرم رئيس 
س����يلفا النائب����ة د.روال دش����تي 
رئيس����ة اجلمعي����ة االقتصادية 
الكويتي����ة مبنحه����ا جائزة مركز 
الشمال واجلنوب التابع للمجلس 
االوروب����ي باالضافة الى الرئيس 
الس����وفييتي االس����بق ميخائيل 
جورباتش����وف حيث سيتسلمان 
اجلائ����زة في حفل ضخم يقام في 
مبنى البرملان البرتغالي بتاريخ 18 
مايو في مدينة لشبونة بحضور 
رؤس����اء دول وشخصيات دولية 
معروفة في املجاالت االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية.
واجلائزة متنح سنويا الى اثنني 
من الشخصيات القيادية الدولية 
في العالم والذين يتم التعرف على 
التزامهم العميق، واجنازاتهم البارزة 
في مجال الدفاع عن الدميوقراطية 
التعددية وحماية حقوق االنسان 
وزيادة الوعي العام حول القضايا 
املتبادل والتضامن  ذات االعتماد 
العامليني والتزاماتهم االستثنائية 
لتعزيز الشراكة بني دول الشمال 
واجلنوب، اجلائزة نشأت في عام 
1995 وكما هو معروف في بعض 
االحيان على انها جائزة لشبونة 
بني الشمال واجلنوب، ومن بعض 
الش����خصيات التي حصلت على 
اجلائزة في االع����وام املاضية هم 
كوفي عنان وامللكة رانيا ورئيس 
البرتغال االسبق جورج سامبايو، 
ورئيس����ة ايرلندا ومفوض االمم 
املتحدة السامي حلقوق االنسان 
االسبق ماري روبنسون، ونائبة 

رئيس مجلس الشيوخ االيطالي 
االسبق اميا بونينو.

وتعتبر النائبة د.روال دشتي 
ضم����ن ارب����ع ش����خصيات م����ن 
منطقة الش����رق االوسط وشمال 
افريقي����ا حتظى به����ذه اجلائزة 
منذ تأسيس����ها تكرميا جلهودها 
املتواصل����ة في مناص����رة قضايا 
امل����رأة وخدم����ة املجتم����ع املدني 
التعددية،  الدميوقراطية  وتعزيز 
حيث تعتبر النائبة د.روال دشتي 
ناشطة قيادية في منطقة الشرق 
افريقيا، وتدافع  االوسط وشمال 
عن االصالح الدميوقراطي وتساهم 
ايضا في اجله����ود املبذولة حيال 
تنش����يط مؤسس����ات ومنظمات 
املدني من اجل حتويلها  املجتمع 
الى قوة دفع رئيسية خلف االصالح 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
وتناضل من اجل مس����اواة النوع 
االجتماعي »اجلندر« وزيادة تعزيز 

وّجه النائب فيصل الدويس����ان س����ؤالني لوزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري جاء في األول: ما االجراءات التي اتخذتها 
وزارة املواصالت لتنفيذ حكم محكمة االس����تئناف 
الصادر بتاريخ 31 يناير 2010 والقاضي بعزل املتهم 
احمد الهالل مدير التسويق واملبيعات في مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية عن عمله بسبب قضية 

اختالس؟
وملاذا لم ينفذ حكم احملكمة النهائي بحقه رغم انه 
واجب التنفيذ حتى اآلن؟ وهل متت متابعة ومراقبة 
كل توقيع خاص باملتهم املذكور خالل خمس سنوات 
تقريبا، وهي تلك الواقعة في الفترة من ساعة اتهامه 
سنة 2005 الى تاريخ احلكم النهائي آخر يناير 2010؟ 
فاذا كان اجلواب )نعم( فأرجو تزويدي باالجراءات 

املتخذة جتاه اعمال املتهم املذكور خالل الفترة املعينة، واذا كان اجلواب 
)ال( فما االسباب الداعية لعدم متابعة توقيع املتهم املذكور؟

وجاء في سؤاله الثاني: ما الهيكل التنظيمي املقترح للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات مع تزويدي بنسخة منه؟ ومتى سيتم العمل به؟ 
وه����ل مت اختيار اعضاء جدد ملجلس االدارة للجهاز بعد ان انتهت مدة 
عضوية اعضاء املجلس السابق؟ وما األسس واملعايير التي يتم على 
ضوئها اختيار اعضاء مجلس االدارة، مع تزويدي بنسخة من السيرة 
الذاتية لالسماء املختارة؟ وما املشاريع االلكترونية او احلاسوبية التي 
اجنزها اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات منذ ان مت انش����اؤه في 
عام 2006 ولغاية توجيه هذا الس����ؤال؟ مع توضيح اجلهة املستفيدة 
من مؤسسات الدولة، ونوعية املشروع وتكلفته املادية واملدة الزمنية 

إلجنازه.
وهل ش����ارك اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات في مش����روع 
ميكنة احلاسب اآللي مع ديوان اخلدمة املدنية؟ اذا كان اجلواب ب�)نعم( 

فأرجو توضيح دور اجلهاز في املشروع بشكل مفصل 
ودقيق مع ارفاق كل املستندات الدالة على ذلك، وما 
اخلط����وات التي مت اتخاذها من قبل اجلهاز املركزي 
لتكنولوجي����ا املعلومات في مرحلة »فك التش����ابك 
والتكرار« عند تق����دمي اخلدمة االلكترونية ملختلف 
الوزارات واملؤسسات احلكومية؟ وما االجراءات التي 
متت في مرحلة »فك التشابك والتكرار« عند تقدمي 
اخلدمة االلكترونية ملختلف االجهزة واملؤسس����ات 
احلكومية؟ وما اخلطوات التي مت اتخاذها من قبل 
اجلهاز املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات في مرحلة 
ضم ودمج االجهزة الفنية املتشابهة بهدف حتسني 

األداء احلكومي.
وما اخلطوات الت����ي مت اتخاذها من قبل اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات إلعادة هيكلة االنشطة 
واالجهزة الفنية املتشابهة بهدف حتسني االداء احلكومي االلكتروني. 
وس����أل ايضا: ما الدورة املس����تندية التي ال تعتمد على امليكنة اآللية 
والتي متت على أساس����ها تعريف اخلدمة االلكترونية؟ وما الوسائل 
اآللية وغير اآللية التي مت اتخاذها من قبل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات بهدف معرفة وقياس جودة اخلدمة االلكترونية املقدمة من 
قبل املؤسس����ات واالجهزة احلكومية املختلفة؟ وما قيمة املصروفات 
الت����ي مت صرفها من قبل اجلهاز املرك����زي لتكنولوجيا املعلومات من 
اجل احلصول على اخلدمة االلكترونية عند ضم االجهزة الفنية وكذلك 
دمج اخلدمات؟ وما الدورة املستندية املعتمدة على امليكنة اآللية والتي 
هي جزء م����ن التطوير والتوفير داخل اجله����از املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات؟ وما املتطلبات واألدوات املطلوبة إلجناح مشروع احلكومة 
االلكترونية في الكويت م����ن وجهة نظر اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات؟ وما أنظمة احلماية املختلفة املستخدمة في مشروع احلكومة 

االلكترونية في الكويت؟.

فيصل الدويسان
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عقدا مؤتمراً صحافيا في مجلس األمة أمس أعلنا فيه تأجيل االستجواب وامتالكهما معلومات عن التلوث تطيح بالحكومة 

»الشعبي« ُتمهل رئيس الحكومة 10 أيام إلزالة مصانع أم الهيمان أو االستجواب 
..والطاحوس: تأجيل المساءلة السياسية لتحقيق المصلحة ألهالي المنطقة 

أكد النائب مس���لم البراك ان 
النائب خالد الطاحوس أطلع كتلة 
العمل الشعبي على كل الوثائق 
واملستندات املتعلقة مبدى خطورة 

التلوث في منطقة أم الهيمان.
وأضاف: واضح جدا عدم قدرة 
املتنفذين  الدولة على مواجه���ة 
في أم الهيمان وعدم قدرتها على 

التدخل.
وقال: هن���اك معلوم���ات لم 
يتم اإلعالن عنها وسيعلن عنها 
عندما يقف الطاحوس على منصة 

االستجواب.
وقال البراك: نحن لسنا دعاة 
تأزمي، فاحلكومة اكتفت باإلغالق 
ملدة اسبوع وبعدها ستدخل في 
سبات عميق وكأنها ليست لديها 
إجراءات أخرى ملواجهة املتنفذين 
وكأنه���ا غير معنية بس���كان أم 

الهيمان.
وأضاف ان اي شخص لديه ذرة 
من اإلنسانية ال ميكن ان يصمت 

أمام األمر.
وقال: احلكومة كاملة مسؤولة 
عن قضي���ة أم الهيمان، ورئيس 
الوزراء املشرف على التنسيق بني 
الوزراء وبيان الكتلة واضح وهو 
اذا لم يبادر رئيس الوزراء بسحب 
تراخيص املصانع املخالفة خالل 10 
أيام فالكتلة ستتقدم باستجواب 
النائب  الوزراء من خالل  رئيس 
خالد الطاح���وس وقال ان رهان 
الكتلة على النائب خالد الطاحوس 

غير خاسر.
وأوضح البراك ان أحد أصحاب 
املصانع ونائب رئيس االحتاد يدافع 
عن املصانع املخالفة ونقول له ان 
السرطان انتش���ر في ام الهيمان 
بسبب املصانع املخالفة ونتمنى 
ان تنهي احلكومة ما هو مطلوب 
منها خالل م���دة األيام ال� 10 وإال 

سيتم تقدمي االستجواب.
وق���ال: االس���تجواب لي���س 
غاي���ة لنا ولكنه وس���يلة إلنقاذ 
ما ميكن إنق���اذه، وكان بإمكاننا 
تق���دمي االس���تجواب اليوم لكن 
منحن���ا احلكومة فرصة لتعديل 
اإلج���راءات وس���حب تراخيص 

املصانع املخالفة.
كالمنا واض���ح، فهم يقولون 
ونحن نق���ول والبصيري يقول 

ما يريد.
اذا تقاعس���ت احلكومة هناك 
كتلة اسمها كتلة العمل الشعبي 
س���تتصدى بق���وة للحكوم���ة 
وستحاس���ب رئي���س مجل���س 

احدى املناطق مع مالحظة ارتفاع 
احلاالت كلما اقتربنا من املناطق 
القريبة من ام الهيمان حيث سجلت 
 151 املنقف 92 حالة والفحيحيل 
حالة، فيما كان����ت هناك مناطق 
تسجل معدالت )صفر(  في االصابة 

بهذا املرض.
كما كشفت الدراسات انتشار 
غ���ازات خط���رة ف���ي منطقة ام 
الهيمان كغاز امني امليثيل )احتقان 
رئوي واستسقاء الرئتني( وغاز 
الهيدرازين )تلف الكبد والكلية( 
وغاز البيريدين )تأثيرات عصبية 
وكلوية( وهي الغازات التي ادت الى 
ارتفاع معدالت االصابة بأمراض 
خطرة ادت الى الوفاة في احيان 
كثي���رة، وهو االمر الذي ال ميكن 

للكتلة قبوله او السكوت عنه.
واذا كان توجي���ه االس���ئلة 
التحقي���ق  جل���ان  وتش���كيل 
الرقابة  ادوات  واالستجواب من 
واملساءلة السياسية املتاحة فإننا 
نود ان نؤكد على ان املس���اءلة 
السياس���ية ال متثل غاية في حد 
ذاتها نسعى اليها ولكنها دون شك 
متثل وسيلة هامة لن نتردد في 
تفعيلها وممارس���تها كلما كانت 
هناك اسباب تدعو اليها من اجل 
مواجهة تقصير او اصالح اعوجاج 
دون ان نخضعها ألي مساومات 
او تسويات او صفقات تبرم على 

حساب الصالح العام.
ازاء ذلك ومن منطلق حتمل 
كتلة العمل الشعبي ملسؤولياتها 
السياسية جتاه الوضع في منطقة 
ام الهيمان وما يتعرض له ساكنيها 
بس���بب تقصي���ر حكومي جتاه 
املصانع املخالفة ونظرا الرتباط 
قضية التلوث في املنطقة بأكثر 
من وزي���ر كوزير الدف���اع الذي 
تندرج حت���ت صالحياته الهيئة 
التجارة  العامة للبيئ���ة ووزير 
والصناعة الذي تتبع له الهيئة 
العامة للصناع���ة وكذلك وزراء 
االسكان والنفط والكهرباء واملاء 
والبلدي���ة والصح���ة، ان كتلة 
العمل الشعبي تطالب احلكومة 
باتخاذ االجراءات الكفيلة بتنفيذ 
القوانني عبر س���حب تراخيص 
املصانع املخالفة التي مازالت تبث 
س���مومها في منطقة ام الهيمان 
خالل عشرة ايام وبغير ذلك فإن 
الكتلة ال جتد بدا من ممارسة حقها 
في حتريك املسؤولية السياسية 
بتقدمي استجواب لرئيس مجلس 

الوزراء«.

الوزراء.
ومن جانبه، قال النائب خالد 
الطاحوس ان االس���تجواب كان 
جاهزا وموقعا للتقدمي، لكن بناء 
على طلب الكتلة مبنح احلكومة 
مهل���ة 10 ايام يصب في مصلحة 
التي تبنيتها ومصلحة  القضية 

سكان أم الهيمان.
وقال: أن���ا متأكد ان احلكومة 
غير قادرة على مواجهة املتنفذين 
في أم الهيم���ان، مضيفا: منذ 31 
اكتوب���ر ونحن نطال���ب رئيس 

العمل الشعبي  »تابعت كتلة 
ممثلة بالنائب خالد الطاحوس ما 
تعرضت وتتعرض اليه ضاحية 
علي صباح السالم )ام الهيمان( من 
تلوث جراء قيام عدد من املصانع 
املخالفة التي ال تبعد عنها سوى 
كيل����و مترين بس����بب مخالفتها 
للقوانني واللوائ����ح التي منحت 

مبوجبها تراخيصها.
وقد ثبت ان مشكلة تلوث ام 
املتابعة  الهيمان قضية تستحق 
لوضع حد ملا يعانيه سكانها من 

مجلس الوزراء بحل املشكلة، ولكن 
نزوال عند رغب���ة الكتلة وافقت 

على التأجيل.
وقال ان الن���واب يعلمون ان 
اجراءات احلكومة امنا هي ملجرد ذر 
الرماد في العيون، وان هناك نوابا 
حاولوا عقد صفقات مع الوزراء 
في قضية ام الهيمان التي اصبحت 
اداة للتكسب لدى بعض النواب، 
وقال امتنى على رئيس احلكومة 
ان يقرأ مهلة العشرة ايام ويعالج 
الوضع في ام الهيمان واقول له 

اضرار بالغ����ة واتخاذ االجراءات 
التي تكفل س����المة وصحة اهالي 

املنطقة.
وعلى الرغم من اتخاذ احلكومة 
بعض االج����راءات جتاه املصانع 
املخالف����ة كاالغ����الق املؤقت فإن 
تطبيق القانون وسحب تراخيص 
املصانع املخالفة هو االجراء الذي 
يجب ان يتم خاصة بعد ان اطلعت 
الكتلة على البيانات واملستندات 
النائب  التي قدمه����ا  والوثائ����ق 
خالد الطاحوس حيث تبني مدى 

اذا لم تسحب  »صاعد للمنصة« 
تراخيص املصانع املخالفة.

اكد الطاحوس ان عدد املصانع 
املخالفة يبلغ 25 مصنعا وقال ان 
البيان واضح وال يحتمل اي لبس 
فاملسؤولية يتحملها رئيس الوزراء 

وليس يتحملها وزير معني.

بيان »الشعبي«

وبعد املؤمتر الصحافي أصدر 
»الشعبي« بيان جاء فيه:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

خطورتها وتقاعس احلكومة جتاه 
ما جاء فيها م����ن معلومات ومن 
ضمنها ارتف����اع معدالت االصابة 
التلوث  الناجت����ة عن  باالمراض 
ارتفاعا ملحوظا لدى سكان املنطقة 
مقارنة باملناطق االخرى وهو ما 
اكدته تقاري����ر صادرة من جهات 
حكومية حيث ذكرت على سبيل 
املثال ال احلص����ر ان عدد حاالت 
االصابة بالربو قد س����جل وجود 
1399 حال����ة اصابة في منطقة ام 
الهيم����ان مقابل خمس حاالت في 

سيد حسني القالف

د.محمد البصيري

د.محمد العفاسي ومحمد هايف في مجلس األمة أمس

)متين غوزال(مسلم البراك وخالد الطاحوس يتحدثان للصحافيني وبجانبهما عباس الشعبي صورة من غالف استجواب الطاحوسعدنان املطوع ومرزوق الغامن يخرجان من مكتب الطاحوس

العفاسي: الحكومة ستطلب استعجال 
المداولة الثانية لقانون الرياضة

هايف إلعادة بناء وتحديث المراكز الحدودية
قدم النائب محم����د هايف اقتراحا برغبة أكد فيه 
اهمية املراكز احلدودية السيما في اجلانب األمني، وان 
املراكز احلدودية احلالية قد مر على انش����ائها فترة 
زمني����ة طويلة، ولم يتم تزويدها باالجهزة احلديثة 
التي تزيد من فاعلية ادائها للدور املناط بها، مما يؤخر 
عمليات الدخول واخلروج من والى البالد، السيما في 
فترات الذروة في السفر، وكذلك االمر بالنسبة الجهزة 

الرقابة االمنية مثل الكاميرات التي تكون في جميع 
انحاء املركز وترصد اي مشكلة. وينص االقتراح على 
اعادة بناء وحتديث املراكز احلدودية، وتزويد املراكز 
بأحدث االجهزة املتقدمة لتسهيل عمليات دخول وخروج 
املسافرين، وتزويد املراكز احلدودية بكاميرات مراقبة 
تش����مل جميع انحاء املراكز حلفظ سالمة املسافرين 

واملوظفني ولرصد اي جتاوزات.

القالف: هل تم اكتشاف دواء
لمرض التصلب العصبي؟

قدم النائب سيد حسني القالف سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
جاء فيه: هل مت اكتشاف دواء ملرض التصلب العصبي املتعدد املعروف 
ب� »MS«، وما االدوية التي تص����رف للمرضى املصابني بهذا املرض؟ 
يرجى توضيح خصائص وفوائد هذه االدوية مع التأثيرات اجلانبية 
لها، ومن هم الوكالء احملليون لهذه االدوية؟ وما سبب ايقاف العمليات 
التي جترى ملرضى ال� »MS« وملاذا مت السماح بإجرائها مؤخرا، وملاذا 
لم يظهر احد من اطباء الوزارة على وسائل االعالم يبرر فيها اعتراض 

وممانعة بعض اطباء االعصاب على اجراء هذه العمليات؟

اعلن وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي ان احلكومة ستطلب استعجال نظر املداولة 
الثانية لقانون الرياضة، والذي اقره املجلس مبداولته 
االول����ى فقط، مش����يرا الى ان احلكومة س����تطلب 
التصويت على هذا القانون قبل فض دور االنعقاد 
احلالي. واضاف، في تصريح مقتضب عقب حضوره 
اجتماع جلنة الشباب والرياضة البرملانية امس، ان 
احلكومة قدمت تعديالتها الى اللجنة والتي تتركز 
ح����ول ضرورة صدور قان����ون منفصل للرياضة، 
وليس مجرد تعديالت على قوانني قائمة، كما ورد 
في املداولة االولى لتعديل القانون 42 لسنة 1978 
ومبا يساهم في توافق قوانني الرياضة مع امليثاق 

االوملبي والنظم االساسية لالحتادات الدولية.
واوضح ان اللجنة البرملانية بحثت خالل اجتماعها 
امس في االمور املالية املتعلقة مبوازنة الش����باب 
والرياضة، ومت الرد على االستفسارات التي طرحها 

اعضاء اللجنة.

جوهر لبحث إنقاذ األهالي من التلوث
دعا النائب د.حسن جوهر املؤسسات الدستورية 
كافة الى بذل أقصى درجات التعاون من أجل إنقاذ 
أهالي أم الهيمان من التلوث الذي أثبتت الدراسات 

العلمية خطورته على صحة اإلنسان.
وق����ال د.جوهر في تصريح للصحافيني: رمبا 
ان حل مش����كلة التلوث في أم الهيمان لن يكون 
بني عشية وضحاها، ولكن يجب ان يكون القرار 

مبستوى احلدث.
وحث د.جوهر على استخدام اآلليات التي من 
املمكن اللجوء إليها، مثل اللجنة البرملانية املختصة، 
او قرارات الهيئة العامة للبيئة التي كانت في سبات 
عميق، فلم تكن لها إدارة وال قيادة، وال توجد لها 
تبعية سياس����ية، وتردد الهيئة كان من أس����باب 
التدهور، وراهنا بدأت تقف على رجليها، ويجب 
ان تكون اخلط����وات الرامية الى إنقاذ ام الهيمان 

من التلوث مدروسة ومقرونة باجلدية.
وفضل د.جوهر ان تبادر احلكومة لطرح البدائل 

بأس����رع وقت، سواء كان نقل 
املنطقة السكنية بالكامل، او نقل 
املنطقة الصناعية الى مكان يبعد 
عن السكان، او فرض املعايير 
البيئية الصارمة، وهو ما أراه 
أحد احللول التي تفرض نفسها 

اآلن بشكل مستعجل.
وبني د.جوهر ان احلكومة 
دوما قراراتها ضعيفة ومترددة، 
وتلجأ الى حلول ذر الرماد في 
العيون. وال ريب ان قرار إغالق 
املصانع ملدة أسبوع ال يعتبر 
ح����ال، ولو كان����ت تريد إيجاد 
حل����ول لفعلت مثلم����ا جاءت 

بقان����ون اخلصخصة، وج����رى متريره خالل 48 
ساعة، فبإمكانها ان تقدم اي تعديالت على قانون 
البيئة، وليس ع����ذرا ان هناك قانونا يحول دون 

اتخاذ إجراءات معينة.
وأشار د.جوهر الى ان تفعيل 
الهيئة أولى اخلطوات  قوانني 
في االجتاه الصحيح، ومعاجلة 
الثغرات التشريعية إن وجدت. 
وأخط����ر ما ف����ي املوضوع ان 
أصحاب املصانع ميارس����ون 
ضغوطا سياس����ية، والبد ان 
يلمس النواب واملواطنون جدية 

حكومية في معاجلة التلوث.
وفي سؤال وجه إليه بشأن 
الذي أعلن عنه  االس����تجواب 
النائب خال����د الطاحوس ضد 
سمو رئيس الوزراء وهل يعتبر 
حال للمشكلة؟ رد د.جوهر: أنا شخصيا لم أر تدرجا 
في األدوات الدس����تورية األخرى حتى نصل الى 
االستجواب، خصوصا انه مقدم الى رئيس الوزراء، 

وأدعو الى التريث السيما ان دور االنعقاد احلالي 
لم يتبق منه سوى شهرين، وعموما االستجواب 
حق دستوري، ولكن يجب ان يكون هناك تسويق 
ملادة االس����تجواب حتى تك����ون عملية ومقبولة، 
ويكون هناك تنسيق مع الكتل البرملانية، فضال 
عن املواءمة السياسية، ومن يرصد االستجوابات 
األخيرة يالحظ مصيرها، ونحن ال نريد ان نضعف 

مادة االستجواب.
وأفاد د.جوهر انني لم أطلع على مادة االستجواب، 
ولم يتم التنسيق معي او التشاور، وأنا ال أتكلم 
عن نفسي، وامنا عمل مؤسسي، ومن وجهة نظري 
ان عملية التنسيق مع الكتل البرملانية ضرورية 

جدا ملن يعتزم تقدمي استجواب.
وأكد جوهر وجود مفاجآت إيجابية او سلبية 
في اي استجواب سواء من النائب املستجوب او 
الوزير املس����تجوب، كما أن م����ن الصعب التكهن 

بنتائج االستجواب قبل معرفة معطياتها.

خيار تسكير المصانع مطروح وال يمكن القفز إلى المرحلة األخيرة من العقوبات 

البصيري: نتعامل مع قضية أم الهيمان وفقًا للقانون 
وإذا قُدّم استجواب فسنتعامل معه بموجب  الدستور

أكد الناطق الرس���مي باس���م 
احلكومة وزير الدولة لش���ؤون 
البصيري  مجلس األمة د.محمد 
جدية احلكومة في معاجلة مشكلة 
أم الهيمان وفق التدرج القانوني، 
مشددا على أن تقدمي االستجواب 
من عدمه لن يغير من األمر شيئا، 
في الوقت الذي شدد فيه على أن 
احلكومة لن تتعسف في تطبيق 
القانون س���واء كان على الكاتب 

محمد اجلاسم أو غيره.
وقال البصيري خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في مجلس 
األمة ام���س ان احلكومة جاهزة 
ملناقشة اخلطة السنوية ومحتمل 
أن نقدم طلبا الستعجال مناقشتها 
في اجللس���ة املقبلة ونتمنى من 
النواب املوافقة على ذلك، السيما 
أن���ه ال ميكن البدء في مناقش���ة 

امليزانيات إال بعد إقرار اخلطة.
البصيري أن مجلس  وتوقع 
األمة سيكون خالل شهر 6 املقبل 
في حالة انعقاد شبه دائم إلقرار 
امليزاني���ات والقوانني األخرى، 
الفتا ال���ى ان احلكومة والقطاع 
اخلاص اآلن أمام حتد مع النفس 
الجناز ما ميكن اجنازه من اخلطة 

التنموية.
واعرب عن تفاؤله بأن احلكومة 
ستنجز ما يقارب 70% من خطة 
التنمية، مش���يرا الى ان اخلطة 
السنوية هي املعيار األولي فيما 
يتعلق باستعداد احلكومة والقطاع 
اخلاص، السيما أن اخلطة تتضمن 
مشاريع بقيمة 4 مليارات و700 

مليون.
القطاع  ان  البصي���ري  وقال 
اخلاص ريادي وله خبرة طويلة 

االطر الدستورية.
وردا على سؤال بشأن رؤية 
احلكومة للتعام���ل مع التلويح 
باستجواب رئيس الوزراء ما لم 
يتم اغ���الق كل املصانع املخالفة 
قال البصيري ان خيار تس���كير 
كل املصانع وسحب تراخيصها 
هو احد اخليارات املطروحة وال 
ميكن ان نقفز الى املرحلة االخيرة 
من العقوبات السيما ان ذلك قد 
يسمح ألصحاب املصانع بالرجوع 
علينا بالتعويض ونحن نسير 

وفق التدرج.
وش���دد ان احلكوم���ة تطبق 
الت���درج والنواب  القانون وفق 
ميكن ان يحاسبوننا اذا لم نطبق 
القانون، لكن ال يستقيم ان نحاسب 

على تطبيق القانون.
وبشأن جتربة املرأة السياسية 
ف���ي البرملان بعد مرور عام على 
دخولها مجلس األمة أكد البصيري 
انه ال ميكن ان يكون هناك مجتمع 
يرنو الى التنمي���ة إال من خالل 
الرجل وامل���رأة، مهنئا  جناحيه 

باإلجنازات الت���ي حققتها املرأة 
الكويتية في كل القطاعات السيما 

في الشق السياسي.
وأشار الى ان املرأة أضافت الى 
الكويت الكثير وهي تستحق منا 
اإلشادة والشكر، ونحن سعداء 
الكويتية  املرأة  إليه  مبا وصلت 

من مركز متقدم.
وردا على سؤال حول نتائج 
مؤمتر جنيڤ حلقوق اإلنس���ان 
والتوصيات ال� 19 التي رفضتها 
الش���أن اش���اد  الكويت في هذا 
البصي���ري بفري���ق الكويت في 
اجتماع جلنة حقوق اإلنس���ان 
التابعة لألمم املتحدة برئاس���ة 
وزير الش���ؤون الفتا الى انه مت 
تق���دمي تقرير ناص���ع البياض، 
وقد كنا على قناعة بأن السجل 
اإلنساني للكويت ناصع البياض 
السيما ان تطبيق الكويت لنحو 
114 بندا بشأن حقوق االنسان امر 
رمب���ا لم تصل اليه بعض الدول 

املتقدمة.
واشار الى ان رفض 19 توصية 
في هذا الشأن يعود الى تعارضها 
وتقاطعها م���ع القوانني املرعية 
واحكام الشريعة االسالمية وبعض 
بنود الدستور وبالتالي ال ميكن 
القب���ول بها الفتا ال���ى ان ما مت 
اجنازه في جنيڤ االسبوع املاضي 
سينعكس على التقارير التي تنشر 
على مستوى العالم بشأن حقوق 

االنسان في الكويت.
وزاد بانه في الفترة السابقة 
يبدو لم يوجد من ينفض الغبار 
عن اجن���ازات الكويت في مجال 

حقوق اإلنسان.
ولفت ال���ى ان اللجنة املالية 

ناقشت التعديالت على صندوق 
املتعثرين، ما اسعدنا هو التوافق 
النيابي � احلكومي على التقرير 
ونتمنى التصويت عليه في دور 
االنعقاد احلالي، مبديا استعداد 
احلكوم���ة ملناقش���ة التعديالت 
لكن قضية نس���بة ال� 50% نحن 
متمس���كون بها كحكومة السيما 

انها عادلة وال تشكل مشكلة.
وزاد: املشكلة تتمثل في قضية 
التقاضي وفت���ح الصندوق مرة 
اخرى امام املواطنني، املتضررين 
للتس���جيل، ونعتقد انه في ظل 
التعديالت االخيرة سيكون عدد 
املواطنني املس���تفيدين مضاعفا 
وسئل البصيري عن االضرابات 
التي لوحت بها النقابات العمالية 
على خلفية قضية الكوادر فأجاب: 
لقد رف���ع مجلس اخلدمة املدنية 
تقريره الى مجلس الوزراء بشأن 
الكوادر وعليه اقر مجلس الوزراء 
ما جاء في تقرير مجلس اخلدمة 
املدنية، مشيرا ان الدولة تتمتع 
بقانون ودستور، وان شاء اهلل ال 
نصل الى مرحلة االضرابات، ألن 
احلقوق مكفولة، ومن ير أنه لم 
يحصل على حقه فله ان يطالب بها 
وفق االطر القانونية والدستورية، 
الى  اللج���وء  وال نريد مس���ألة 

االضرابات واالعتصامات.
ولفت ال���ى ان هناك اجراءات 
في اخلدم���ة املدنية للتعامل مع 
من ميتنع عن اداء عمله او يعطل 
العمل ومصالح الدولة مشيرا الى 
ان هناك تكليفا من قبل مجلس 
الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل 
مع قضية االضرابات وفق االطر 

القانونية والدستورية.

ومتفائل���ون بأن يك���ون قاطرة 
اخلطة الس���نوية، مشيرا الى ان 
هذا ال يعني ان اخلطة س���تكون 
مسؤولية القطاع اخلاص وحده 
وإمنا احلكومة ستكون داعما في 

هذا الشأن.
وعن اإلجراءات احلكومية بشأن 
ملف أم الهيمان بنّي البصيري ان 
احلكومة قامت بكل ما ميكن أن 
تقوم به وفقا للقانون، السيما ان 
املجلس األعلى للبيئة بدأ في الزام 
املصانع املخالفة باالش���تراطات 
البيئية املتفق عليها، مؤكدا ان تلك 
االجراءات بدأت تتفاعل بإيجابية 
السيما ان بعض اصحاب املصانع 
جتاوبوا مشكورين مع األمر، فيما 
أن البعض اليزال يقاوم إجراءات 
الهيئة العامة للصناعة والهيئة 

العامة للبيئة.
وقال »ان هناك اصرارا من قبل 
سمو رئيس الوزراء على تطبيق 
القانون عل���ى اجلميع، والنزال 
نراقب، وهناك قانون أعدته جلنة 
البيئة وهو شامل ويقضي على 
كثير من الثغرات ونتمنى أن يكون 
من األولويات التي تقر في دور 

االنعقاد احلالي.
واش���ار البصيري الى انه مت 
التصويت على استعجال تقرير 
جلنة البيئة بشأن التلوث في أم 
الهيمان، وهو تقرير فيه توصيات 
بن���اءة توافق عليه���ا احلكومة، 
مؤكدا أننا سائرون على اجندتنا 
القانونية، وإذا قدم اس���تجواب 
أو لم يقدم فل���ن يغير من األمر 
شيئا، ألن املس���ألة هي تطبيق 
القان���ون على املخالف، وإذا قدم 
استجواب فسنتعامل معه وفق 
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