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وجه النائب مخلد العازمي سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الســـايــر جــاء فيه: سبق تقدمي اقتراح 
برغبة يتضمــن قيــام وزارة الصحة بانشـــاء 
مركــز صحي مبنطقــة غــرب مشـــرف ومركز 
ثان في منطقــة سلوى لدعم اعمال املركز احلالي 
بها خلدمة اهالي وقاطني املنطقتيــن، بسبــب 
الكثافة الســـكانية املرتفعة في كـل منهما وبعد 
املستشفيات احلكومية واملراكز الصحية االخرى 
في املناطق املجاورة عن قاطني هاتني املنطقتني، 
االمر الــذي ميثل مشقة على املرضــى وطالبــي 
العالج، مع زيادة الضغط علــى مرتــادي املراكز 
الصحية املجاورة والــذي يقلــل من قدرة العاملني 
على العامل مع احلاالت املرضية، خاصة الطارئة 
منها، مضيفا: وبالنظر الى ان الوزارة باشـــرت 

من خالل وزارة االشـــغال العامة تنفيذ عـــدة مراكز صحية من 
تلك املدرجة بخطــة الــوزارة كمــا وردت بــرد وزارة االشـــغال 
العامة والـــذي جاء الرد عليه قيام الوزارة بانشـــاء عدة مراكز 

صحية مبناطق مختلفــة فــي الكويــت جتــاوزت 
تكاليــف انشائهــا مبلغ 1050 مليون دينار، اال 
انها جاءت خلــوا مــن قرار بانشاء مركز صحــي 
فــي منطقة غرب مشـــــرف ومركز صحي ثان 

مبنطقة سلوى.
وتساءل مخلد: ما االسباب التي ادت بالوزارة 
الى عدم ادراج انشـــاء مركز صحي في كل من 
منطقتي غرب مشرف ومركز ثاني لدعم نشاط 
املركز االول املوجود مبنطقة سلوى ضمن خطط 
مشـــاريع الوزارة؟ وهل من املقرر ادراج انشاء 
هذه املراكز في اخلطط املستقبلية للوزارة، ومتى 
يتوقع ادراجها والبدء في تنفيذها؟ وهل هناك 
اسباب تدعو الى تأخير مبادرة الوزارة بتنفيذ 
هذه املشاريع؟ وما اجراءات الوزارة لعالج هذه 
االســـباب حال وجودها مبا ميكنها من بدء تنفيذ املشـــروعني؟ 
وهل مت التنســـيق مع وزارة االشغال العامة الدراج انشاء هذين 

املركزين ضمن مشاريع الوزارة املقبلة ام ال؟ 

اعتبر النائب علي الدقباسي ان اجللسة اخلاصة التي حددت ملناقشة 
قضية البطالة في يونيو اجلاري تعد احملطة الثالثة التي تتوقف عندها 
السلطتان ملناقشة تلك القضية على مدار ثالثة مجالس متعاقبة، مؤكدا 
انــــه على الرغم من ذلك اال ان مؤشــــرات البطالة آخذة في التصاعد وال 
حلول فعلية على أرض الواقع ميكن ان متنحنا أمال في حل املشكلة في 
املستقبل القريب. واكد الدقباسي ان احلكومة مطالبة اليوم اكثر من اي 
وقت مضى بأن تثبت مبا ال يدع مجاال للشك انها قادرة على حسم تفاقم 
مشكلة التوظيف عمال وليس قوال، مشيرا الى ان الدراسات التي أجريت 
خالل الفترة االخيرة في هذا الشــــأن أثبتت عجز السياسات والقرارات 
احلكومية عن حل املشكلة أو حتى احلد منها. ولفت الى ان االحصاءات 
الرسمية التي تصدرها االمانة العامة للتخطيط والتنمية »وزارة التخطيط 
سابقا« حول السمات االساسية والقوى العاملة في الكويت، تثير الدهشة 
من أن تؤول دولة غنية بالفوائض املالية وقليلة الســــكان مثل الكويت 
الى ان يعاني شبابها »ذكورا واناثا« من مشكلة حقيقية للتوظيف، بل 
من استمرار مشكلة البطالة فيها مبعدالت تتأرجح بني 1.4% ونحو %6.8 

على مدى اخلمسني عاما املاضية. وقال ان معدالت البطالة بني الكويتيني 
تطورت بنحو 6.75% سنويا في الســــتينيات والسبعينيات من القرن 
املاضي، ثم انخفضت الى نحو 2.7% سنويا في الثمانينيات ليكاد يصل 
مستواها الى مستوى العمالة املتكاملة مبعدل 1.4% فقط في التسعينيات، 
لكن عاد املؤشــــر ليرتفع بشــــكل الفت للنظر الى 5.9% في بداية القرن 
الواحد والعشرين وحتى شــــهر يونيو 2008 ليكون بذلك جرس انذار 
للخطر املقبل من تزايد اعداد الداخلني اجلدد الى سوق العمل في مجتمع 
فتي يشــــكل الشباب فيهـ  حتت 19 سنةـ  نحو 50% من ابنائه. وأضاف: 
ان مشكلة البطالة متثل مشــــكلة حقيقية في الكويت اذا ما تركت على 
وضعها احلالي، وقد تتحول الى ســــبب لزعزعة االستقرار في املجتمع 
ملا لها من نتائج سلبية على كل املســــتويات االجتماعية واالقتصادية 
والسياســــية. وأملح الدقباسي الى ان احلكومة لم يعد لديها أي مبررات 
اذا ما واصلت إخفاقها في التعامل مع هذا امللف، الســــيما ان كل االدوات 
التشريعية الالزمة بن يديها متمنيا ان نلمس ايجابية حكومية في هذا 

الشأن في املرحلة املقبلة.

يعتـــذر النائـــب الســـابق 
واحملامي أحمد الشحومي عن 
عـــدم اســـتقبال رواد ديوانه 
اعتبارا من اليوم االثنني على 
ان يعاود اســـتقبالهم في اول 

ايام شهر رمضان املقبل.

أحمد الشحومي يعتذر عن عدم 
استقبال رواد ديوانه

المبارك: »الدفاع« ال تمنع منتسبيها العسكريين 
الكويتيين من إكمال الدراسة الجامعية

الوعالن يطالب »الخارجية« بالرد على تصريحات 
السفير اإليراني واحترام األعراف الديبلوماسية

واضاف ان ما اطلقه السفير االيراني 
من تصريحات يفضح حقيقة ما في 
صدره ويغذي العداء الفارسي للعرب 
واخلليج العربي حتديدا، مشيرا الى 
ان الســــفير االيراني اتبع سياسة 
الهجــــوم على الكتــــاب الكويتيني 
ووصفهم بالصهاينة ألنهم انتقدوا 

قال النائب االول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ جابر 
املبارك ان وزارة الدفاع ال متنع منتسبيها من العسكريني الكويتيني 
من اكمال الدراسة اجلامعية، مؤكدا انها تولي هذا املوضوع جل 

اهتمامها.
وأكد املبارك ردا على ســـؤال للنائب د.ضيف اهلل ابورمية ان 
وزارة الدفاع تتعامل مع احلاصلني على الدراسات اجلامعية إما 
بإحلاقهم بكلية علي الصباح العسكرية كطلبة ضباط من حملة 

املؤهالت اجلامعية أو قبولهم كضباط اختصاص.
وذلك حســـب حاجـــة املؤسســـة العســـكرية للتخصصات 
املطلوبة ووفقا للقانون والقرارات الوزارية املعمول بها في هذا 

اخلصوص.
واضاف كما أننا نشـــير الى ان املؤسســـة العسكرية بوزارة 

الدفاع لها نظامها القانوني اخلاص بها في هذا الشأن.

النائب مبــــارك الوعالن  انتقد 
تصريحات الســــفير االيراني في 
البالد، املنتهيــــة واليته، ووصفه 
بعض الكتاب الكويتيني بالصهاينة 
واصحاب اقالم مأجورة واحلكومة 
االسرائيلية تشيد بهم، مشيرا الى 
ما نشــــرته الصحــــف احمللية من 
تصريحات ادلى بها السفير االيراني 
خالل حفل اقامه مبناسبة انتهاء فترة 
عمله في الكويت، معربا عن استيائه 
الشديد من هذه التصريحات التي 
متس بشكل واضح الكويت وكتابها.  
وقال الوعــــالن: كنا ننتظر ردا من 
وزارة اخلارجيــــة الكويتية على 
هذه التصريحات املستفزة للسفير 
االيراني واالحتجاج بشكل رسمي 
على هذا الســــفير املنتهية خدمته 
والذي اتبع في تصريحاته الهوجاء 
سياسة »يا مغرب خرب«، لكن لالسف 
الشديد لم تتخذ وزارة اخلارجية اي 
موقف يذكر يحفظ للكويت حقها. 

سياســــة ايران القمعية واطماعها 
التوسعية في الدول املجاورة لها، 
مؤكدا ان الكويت ليســــت بالدولة 
التي ميدح كتابها الصهاينة او لديهم 
ميول لهم، في حني ان السياســــات 
االيرانية واضحة في احتالل اجلزر 
العربية ومحاولة وضع موطئ قدم 
وخالف داخل املنطقة. واكد الوعالن 
ان الســــفير االيراني جتاوز كثيرا 
وليس معنى انتهاء عمله في البالد 
ان يتم السكوت على ما اطلقه من 
تصريحات، بل يجب اتخاذ املوقف 
املناسب من قبل وزارة اخلارجية 
جتاه هذا املتطاول حتى يكون عبرة 
ملن يأتي بعده، فشــــؤون الكويت 
الداخلية شــــأنها هي وحدها فقط 
وليــــس من حق اي احد ان يتدخل 
الداخلية او قضاياها  في شؤونها 
وميلي عليها ما تفعل، مؤكدا رفض 
هذا االمر جملة وتفصيال وعليه ان 

يحترم االعراف الديبلوماسية.

أمين سر جمعية الصحافيين يرفض تسمية بعض الكّتاب بـ »الصهاينة«
رفض امني الســــر العام 
جلمعيـــــة الصحافييـــــن 
القناعي  الكويتية فيصــــل 
الوصف الذي أطلقه السفير 
الكويت علي  االيراني لدى 
جنتــــي على بعــــض كتاب 
الصحافــــة الكويتية بأنهم 
»صهاينة« وقال القناعي: إن 
استخدام السفير االيراني 
لهذا التشبيه يعتبر امرا غير 
الئق وال يجوز ان يصدر من 
سفير يفترض فيه التحلي 
بالديبلوماســــية وحســــن 
اختيار الكلمات، كما يفترض 

بالسفير جنتي بحكم وجوده في الكويت سنوات 
طويلة ومتابعته ملا ينشر في الصحافة الكويتية 
يفترض فيه ان يكون على علم مبدى احلرية 

التي تتمتــــع بها الصحافة 
في الكويت مما يحتم عليه 
احتــــرام وقبــــول وجهات 
نظر الكتــــاب والصحافيني 
خصوصــــا ان الصحــــف 
الكويتية تتيح املجال دائما 
لنشر الردود على ما تنشره 
من كتابات ومقاالت. وقال 
امني سر جمعية الصحافيني 
الكويتية فيصل القناعي: إننا 
الكويــــت نعتز بحرية  في 
الصحافة وال نقبل من اي كان 
 ان يصف الكتاب الكويتيني
بـــــ »الصهاينــــة« ونطالب 
الســــفير االيراني علي جنتــــي باالعتذار عن 
هذه الكلمة نظرا ملا تشــــكله من اساءة بالغة 

للصحافيني والصحافة الكويتية.

فيصل القناعي

حسني القالف

الشيخ جابر املبارك 

مبارك الوعالن 

الصرعاوي: ندعم الحضانات الخاصة 

القالف: ما صحة أن فئة
في المجتمع تدين بالوالء إليران؟

وجه النائب حسني القالف 
الداخلية الشيخ  سؤاال لوزير 

جابر اخلالد جاء فيه:
صرح احد النواب في النــدوة 
التي عقدت في منطقة االندلــس 
بتاريخ 2010/4/10 بــأن هنــاك 
مجموعــة مــن املجتمع تدين 
بالوالء إليران وتســـعى لقلب 

النظام.
فما صحة هذه املعلومات؟ 
وما االجـــراءات التي اتخذتها 
الوزارة اذا كانت هذه املعلومات 

غير صحيحة؟

العبدالهادي يسأل عن تكاليف 
نشاط مؤسسة البترول في فرنسا 

الدويسان يطلب األسماء المدرجة على القائمة السوداء في »اإلعالم«

الجسار: السلّم التعليمي 5 لـ »االبتدائي« و3 لـ »المتوسط« و4 لـ »الثانوي«

اكد النائب عادل الصرعاوي 
دعمه ومساندته ملوقف احتاد 
الطفل الصحاب حضانات االطفال 
جتاه قانون احلضانات املقدم من 
قبل اللجنة الصحية واالجتماعية 
البرملانية والذي يقابل بالرفض 

من قبل احلضانات واحتادها.
جاء ذلك في حديث للصرعاوي 
لدى اســـتقباله وفدا من احتاد 
الطفـــل الصحـــاب احلضانات 
اخلاصة برئاسة امني السر منى 
الهاشم وعدد من اعضاء مجلس 
االدارة الحتاد اصحاب احلضانات 
اخلاصة، واكـــد الصرعاوي ان 
تأييده ودعمه ملوقف احتاد الطفل 
الصحـــاب احلضانات اخلاصة 
يأتي اميانا منه بأن االحتاد هو 

وجه النائب ناجي العبدالهادي 
سؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشــــيخ أحمد العبداهلل بشــــأن 

معاجلة اآلثار البيئية.
العبدالهــــادي: تناولت  وقال 
بعض املواقع العلمية معلومات 
مفادها إلزام مؤسســــة البترول 
الكويتية بسداد تكاليف معاجلة 
البيئية مببالغ تزيد على  اآلثار 
52.883 مليــــون دينار والناجتة 
عن التزامات الشركات التابعة لها 
في جمهورية فرنسا وجمهورية 
إيطاليا وجمهورية املانيا، مضيفا: 
كما قامت بتخصيص ما يزيد على 
18 مليون دينار لتغطية تكاليف 
النظافــــة املتعلقة بإغالق العمل 
في مصفاة ايطاليا وأكثر منها في 
مصفاة مملكة بلجيكا، اضافة الى 
5 ماليــــني دينار إلغالق محطات 
اخلدمة املوجودة بالسويد ومن 
املتوقع زيادة هذه املبالغ عن إجراء 
التسويات حولها، ولم يقف األمر 
عند ذلك بل امتد إلزام املؤسسة 
مبعاجلة تكاليف إغالق مصفاة 
صقلية ووحــــدات املعاجلة في 

ميالنو.
وقال: وملا كانت هذه االلتزامات 
متثل هاجسا حول اإلضرار باملال 
العام وإهداره بصورة يجب التوقف 
أمامها والسؤال عن سياستها، لذا 

يرجى افادتي باآلتي:
التكاليــــف  إجمالــــي  مــــا 
التي تقرر  املاليــــة  وااللتزامات 
حتميل مؤسسة البترول الكويتية 
لها في شأن نشاطها في كل من 
)جمهورية فرنســــا، جمهورية 

عادل الصرعاوي 

فيصل الدويسان

د.سلوى اجلسار

مخلد العازمي 

التي يجب  جهة االختصـــاص 
الرجوع اليها عند اعداد قانون 

يتعلق باحلضانات

ايطاليا، جمهورية املانيا، مملكة 
بلجيكا( علــــى ان يكون البيان 
تفصيال عن كل دولة على حدة، 
واملبالغ املستحقة على املؤسسة، 
وتلك املستحقة لها لكل مشروع 
فــــي كل دولة على حــــدة؟ وما 
األسباب الفنية التي أدت الى إلزام 
املؤسسة وحتملها مبا ذكر؟ وما 
االجراءات التي اتخذتها املؤسسة 
أو تزمــــع اتخاذها لتدارك اآلثار 
الســــلبية على نشأة مشاريعها 
في الــــدول األوروبية، وما خطة 
املؤسسة حول االستثمارات في 
الدول املذكــــورة أو غيرها على 
ضوء نتائج هذه االستثمارات؟ 
وهل قامــــت املؤسســــة بإعداد 
دراســــة اقتصادية حول جدوى 
استخدام املشاريع إليها في ضوء 
األزمة االقتصادية العاملية؟ وما 
االجــــراءات االحتياطية لضمان 
حقــــوق املؤسســــة ونتائــــج 

استثماراتها في اخلارج؟

مخلد يستفسر عن عدم إنشاء مركز صحي في غرب مشرف

الدقباسي: الحكومة مطالبة بحسم تفاقم مشكلة البطالة

مرزوق الغامن علي الدقباسيمبارك اخلرينج

ناجي العبدالهادي 

الخرينج والغانم والدقباسي يطالبون البرلمان العربي
بشرح القضية الفلسطينية لنظيره األوروبي

وفد من البرملان العربي الى غزة 
في خطوة لكســــر احلصار على 

القطاع«.
وكان الغامن قــــال خالل كلمة 
ألقاها في اجتماع البرملان العربي 
املنعقد حــــول التصدي للعدوان 
االسرائيلي على قافلة احلرية ان 
»نشطاء قافلة احلرية حققوا امرا 
مهما، اذ انهــــم حولوا احلرب مع 
اسرائيل حول القضية الفلسطينية 
من حرب مع وقف التنفيذ الى حرب 
مفتوحة«، داعيا الى التركيز على 
كيفية استثمار ذلك لرفع احلصار 
عن غزة. وقال »البد ان نركز في هذه 
االجتماعات على ثالث قضايا اوالها 
ان تقوم رئيســــة البرملان العربي 
بدورها من خالل رفع مســــتوى 
البرملــــان االوروبي  مــــع  احلوار 
والبرملان التركي والبرملان االيراني 
باالضافة الى رفع مستوى احلوار 
مع برملانات الدول دائمة العضوية 

في مجلس االمن الدولي«.
ان »القضية  الغــــامن  وأضاف 
الثانية هي انه ينبغي ان يتضمن 
العادي  بيــــان االجتمــــاع غيــــر 
العربي االنســــحاب من  للبرملان 
املبادرة العربية للسالم« قائال ان 
»هذا االمر مت التصويت عليه في 
الكويتي«. وقال ان  مجلس االمة 
»القضيــــة الثالثة هي حتريك كل 
الدعاوى والقضايــــا ضد قيادات 
الكيان الصهيوني« معربا عن شكره 
وتقديره لتركيا حكومة وشعبا على 
موقفها البطولي في هذه القضية، 
كما اعرب عن شــــكره ملصر على 

مبادرتها لفتح معبر رفح.
من جانبه، دعا عضو البرملان 
العربي النائب مبارك اخلرينج في 
تصريح مماثل البرملان العربي الى 
اتخاذ قرارات واضحة وصريحة 

لرفع احلصار عن غزة.
كما دعا القادة العرب الى تطبيق 

قرارات القمة العربية االخيرة التي 
الليبية  عقدت في مدينة ســــرت 
واملتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وطالب النائب اخلرينج بسحب 
املبادرة العربية للسالم كما »أوصى 
مجلس االمة الكويتي بذلك« مؤكدا 
ضرورة تفعيل القرارات املتعلقة 

بالقضية الفلسطينية.
وأعرب عن شكره لتركيا حكومة 
وشعبا ملواقفها خاصة القرار الذي 
اتخذته بوقف التطبيع مع اسرائيل 
كما اعرب عن خالص تعازيه لتركيا 
في شهدائها خالل اقتحام القوات 

االسرائيلية ألسطول احلرية.
ودعا الفرقاء الفلسطينيني الى 
توقيع اتفاقيــــة املصاحلة إلنهاء 
خالفاتهم، معربا عن شكره ملصر 
التي ترعى مبادرة املصاحلة بني 

الفلسطينيني.
من جهته، قال عضو البرملان 
العربي النائب علي الدقباسي في 

القاهرة ـ كونا: دعا برملانيون 
كويتيــــون البرملــــان العربي الى 
اجراء حوار مع البرملان االوروبي 
والبرملانات االقليمية االخرى لشرح 
القضية الفلسطينية بكل أبعادها 
الذي تفرضه اسرائيل  واحلصار 

على قطاع غزة بشكل خاص.
وقال عضــــو البرملان العربي 
النائب مرزوق الغامن في تصريح 
لـ »كونــــا« وتلفزيــــون الكويت: 
العربي االتصال  البرملــــان  »على 
مع البرملان االوروبي والبرملانات 
احمليطة باملنطقة العربية لشرح 

أبعاد القضية الفلسطينية«.
وأضاف ان »البرملان االوروبي 
مهم ألن اغلب اعضائه من االحزاب 
احلاكمــــة في الــــدول االوروبية، 
وبالتالي هــــم قريبون من القرار 
السياســــي في بالدهــــم، ومن ثم 
سيكون هناك تفهم لقضية فلسطني 
بشــــكل عام وحصار غزة بشكل 
خاص«. وأوضح »نحن في البرملان 
العربي ضعفاء جدا في مثل هذه 
احلــــوارات، والدليل على ذلك انه 
في كل اللقاءات التي تتم مع جلان 
الشــــؤون اخلارجية في البرملان 
االوروبي او غيره جند التركيز على 
املفاعل النووي االيراني والقضايا 
البعيدة عن القضية الفلسطينية«. 
وأعرب عن أمله في ان تخرج الدورة 
غير العادية للبرملان العربي التي 
عقدت هنا في وقت ســــابق اليوم 
»بقرارات وتوصيات مفيدة وقوية 
وواضحة وفي نفس الوقت واقعية« 
مشيرا الى ان »هناك اقتراحا بإرسال 

تصريــــح لـ )كونــــا( ان »من اهم 
البرملان  التي سيتخذها  القرارات 
العربي في دورتــــه غير العادية 
هــــو قيام وفد من البرملان بزيارة 
تضامنيــــة الى قطاع غــــزة يوم 
غد«. واضاف ان »البرملان العربي 
ســــيطالب في ختــــام اجتماعاته 
املجتمع الدولي باتخاذ االجراءات 
والتدابير إلنهاء احلصار االسرائيلي 
املفروض على غزة باالضافة الى 
بحث مجموعة من االفكار التي تدفع 
باجتاه محاصرة الكيان الصهيوني 
ولكشف الوجه القبيح إلسرائيل 
في املؤسسات االقليمية والدولية 
البرملانية«،  خاصة املؤسســــات 
موضحا ان االعتداء االســــرائيلي 
على قافلة احلرية لن يكون العمل 
االخير. ودعا النائب الدقباسي الى 
اتخاذ اجراءات حاسمة جتاه هذا 
العدوان االسرائيلي قائال: »انه مما 
أسعدنا في هذا االطار ما وجدناه 
في كلمــــات البرملانيني العرب من 
الكويت وهذا شيء  تقدير لبلدنا 
نفخــــر به«. وكان الدقباســــي قد 
دعا خالل كلمتــــه التي ألقاها في 
االجتماع الى احلوار مع البرملانني 
االوروبي والتركي لشــــرح أبعاد 

القضية الفلسطينية.
وطالب البرملان العربي بتشكيل 
وفود برملانية تتوجه الى البرملان 
االوروبي لعقد جلسات حوار مع 
أعضائه لشرح القضية الفلسطينية 
بشكل عام واحلصار االسرائيلى 
املفروض على قطاع غزة بشــــكل 

خاص.

وجه النائب فيصل الدويســـان سؤاال 
لوزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ أحمد 
العبـــداهلل جاء فيه: بثـــت إذاعة الكويت 
)البرنامج العام( 19:00 مساء يوم السبت 
بتاريخ 29 مايو 2010، برنامجا حتت عنوان 
)نقطة ضوء( من تقدمي: سعد احلرمل ومن 
اخراج: يوسف الفايز، واثناء بث احللقة 
املذكورة والتي كان موضوعها »اخلصخصة 
مزايا وعيوب« جاء األمر بحجب اتصاالت 

اجلمهـــور في احللقة عن ضيف البرنامج 
»حجاج بوخضور« بحجة انه موضوع على 
القائمة السوداء التي مينع استضافتها في 

وزارة اإلعالم.
وطلب الدويسان تزويده بكل األسماء 
املدرجة على القائمة السوداء لدى وزارة 
اإلعالم؟ وبيان هذه املعايير احملددة لدى 
الوزارة التي مبوجبها يتم منع استضافة 
شـــخصيات كويتية ووضعها في القائمة 

السوداء؟ وهل قامت إذاعة الكويت بالتحقيق 
فيما نسب الى مراقب املنوعات من تهديد 
مخرج البرنامج اثناء اشـــتغاله بإخراج 
احللقة علـــى الهواء بأنـــه )اي املراقب( 
سيقوم بقطع رزقه إن لم يحجب املكاملات 
عن الضيف املذكور؟ فـــإذا كان اجلواب: 
نعم، فما هي اجلهة التي حققت معه؟ وما 
نتيجة التحقيق؟ مـــع تزويدي مبحضر 

التحقيق إن وجد.

قدمت النائبة د.ســــلوى اجلســــار اقتراحا 
برغبة جاء فيه: إلغاء مســــمى التعليم املوحد 
واســــتبداله باسم التعليم الثانوي وفق نظام 
الساعات املعتمدة على ان تكون السنة الدراسية 
مقســــمة الى فصلني دراسيني، وتعديل السلم 
التعليمي على النحو التالي: 5 سنوات للمرحلة 
االبتدائية، و3 سنوات للمرحلة املتوسطة و4 
ســــنوات للمرحلة الثانوية، ويدرس الطالب 

في الصفني التاســــع والعاشــــر مواد أساسية 
ومواد علمية ومواد ادبية ومواد اختيار حر، 
ويــــدرس الطالب في الصفني احلادي عشــــر 
والثاني عشــــر مواد علمية او ادبية بحســــب 
حتديد تخصص الطالب ومــــواد اختيار حر، 
وتطبيق اختبــــارات لقياس اجتاهات وقدرات 
الطلبة نحو التخصص بعد نهاية الصفني التاسع 
والعاشر، واستحداث مكاتب االرشاد والتوجيه 

االكادميي في املرحلة الثانوية لتوجيه الطالب 
ومساعدته في حتديد مسار البرنامج الدراسي 
املناسب واختيار مواده وفقا لنتائج اختبارات 
قياس القدرات واالجتاهات. والتأكيد على إدخال 
مقررات الزامية لكل التخصصات العلمية تغرس 
وتكرس االنتماء الوطني ضمن برنامج الدراسة 
في املرحلة الثانوية مبا يتناســــب مع العمر 

الزمني والعقلي للطالب.


