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يش���ارك النائب محمد هايف ضمن وفد خليجي توجه 6
الى تركيا لتقدمي واجب العزاء بشهداء قافلة احلرية.

واجتمع الوفد م���ع رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان، وقدم له الشكر على موقف تركيا الصلب والصادق 
من احلصار على غزة، وفي الوقت نفسه نقل اليه تعازي 
العالم االس���امي كله بشهداء تركيا الذين قدموا أرواحهم 

في سبيل نصرة غزة، احملاصرة منذ أربع سنوات.

هايف ضمن وفد خليجي يلتقي أردوغان

منها ان وجدت.
هل مت فتح باب التحقيق في 
االدارة  مراقبة املشتريات في 
املالية حيث من���ى الى علمنا 

وجود تاعب؟
يرجى تزويدي بنسخة منها 

في حالة االجابة بااليجاب.
ادارة  ما سبب نقل مراقب 
املشتريات في االدارة املالية من 
الى االدارة  االدارة ثم العودة 
مرة اخرى في نفس املنصب 

خال 48 ساعة؟
وما س���بب تعديل تقييم 
مراقب شؤون املوظفني من جيد 
الى امتياز علما أنه لم يباشر 

عمله منذ 8 شهور؟
وهل التقييم مت تعديله على 

جميع موظفي الوزارة؟
افادتي بصورة من  يرجى 
قرار التعديل ان وجد وما سبب 
التعديل؟ ما دور ادارة املكتب 

الفني؟
وكم عدد املوظفني في ادارة 
املكتب الفني؟ وما مسمياتهم 

الوظيفية؟
وما طبيع���ة االعمال التي 
تقوم بها ادارة املكتب الفني؟ 
واين مقر عمل هؤالء املوظفني 

في ادارة املكتب الفني؟
واي���ن تق���ع ادارة املكتب 
الفني؟ وم���ا دور الوزارة في 
مراقب���ة االع���اف املدعومة؟ 
ف���ي متابعة  وم���ا اجراءاتها 
اصحاب بطاقات هذه االعاف 

املدعومة؟

لكن لوح���ظ بالفترة االخيرة 
رفض ه���ذه الوزارات لبعض 
التي يصدرها  الترش���يحات 
الديوان، طالبا تزويده بأعداد 
املرشحني للتع��يني في كل من 
وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي من قب���ل الديوان من 
2010/1/1 حتى 2010/5/31 مع 
بيان اعداد املرش�����حني الذين 
قبلوا واملرش���حني الذين رفضوا 
مع ذكر اسباب الرفض، وهل 
هناك خطة سنوية موضوعة 
حلاجة الوزارة من التخصصات 
والشهادات العلمية املختلفة، 
وه���ل يتم التنس���يق في هذا 
املوضوع م���ع ديوان اخلدمة 
املدن��ي���ة وبن���اء علي���ه يتم 
اص���دار ترش���يحات التعيني 
للوزارة، وهل ترش�����يحات 
ديوان اخلدمة املدنية للت��عيني 
ملزم���ة لل���وزارة ام ان هناك 
اس��س���ا ومع��ايي���ر تتبعها 
القبول  الوزارة في س���ياسة 
والرفض لهذه الترش���يحات، 
وهل يق���وم دي���وان اخلدمة 
املدني���ة بالعم���ل على توفير 
االعت���مادات املالية والدرجات 
الوظيفية بشكل يتناسب مع 
اعداد الترشيحات التي تصدر 

منه للوزارة؟

الوفد؟ وما ال���ذي انتهى اليه 
من توجهات في مجال إصاح 
النظام التعليمي؟ وما حقيقة 
ما ورد في الصحف عن نتائج 
الزيارة من ان التعليم باملدارس 
احلكومية بالكويت بعيد متاما 
عن الثورة التكنولوجية ونظم 
املعلومات؟ وما خطة الوزارة 
لتدارك هذا األمر ومعاجلته على 
أسس علمية وتربوية متطورة؟ 
وما السند القانوني واإلجراء 
لقيام الوفد بإعداد تقرير عن 
الباد  التعليم في  مس���توى 
وقدم في نهاية العام احلالي؟ 
هل يتطلب إعداد التقرير هذه 
الزيارة حتى  املدة من تاريخ 
نهاي���ة العام؟ وما دور املعهد 
املذكور في متابعة تنفيذ اخلطة 
اخلمس���ية للتنمية في عامها 
األول؟ وهل س���يقتصر على 
اجلهة التي استندت اليه هذه 
املتابعة؟ وما أثرها؟ مع بيان 
الدور الذي سيقوم به  أهمية 
املعهد املذك���ور في متابعته؟ 
وما سلطاته في متابعة تنفيذ 

الوزارة للخطة؟

الوزارة فتحت حتقيقا بسبب 
تردي جودة امل���واد الغذائية 
املصروف���ة حلامل���ي بطاقة 
التموين، حيث ورد الى علمنا 
ان هناك سوءا في التخزين ما 
جعل املستهلك يلجأ الى شراء 
هذه املواد من املراكز التجارية 
بأس���عار مرتفعة، هل مت دفع 
مبالغ الدعم لبعض الشركات 
البضاعة؟ ما  قبل تس���ليمها 
اجراءاتكم حيال ارتفاع اسعار 
مواد البناء؟ هل لديكم شبهات 
غش جتاري؟ وما االجراءات 
املتبعة من قب���ل الوزارة في 
مثل ه���ذه احلاالت؟ هل هناك 
مراس���ات من مدير الشؤون 
املالية للوكيل بعدم حتمل ادنى 
مس���ؤولية بتصرفات مراقب 
املشتريات؟ وان كانت فهل مت 
التحقيق فيها؟ وما نتيجة هذا 
التحقيق؟ يرجى افادتي بصورة 

وخب���رات وظيفي���ة اكبر من 
بعض رؤساء االقسام احلاليني 
ولم تتم ترقيتهم حتى اآلن؟ مع 
تزويدي بكشف يبني اسماءهم 
في حال وجودهم، واالسباب 
التي حالت دون ترقيتهم الى 

هذا املنصب حتى اآلن.
ووجه النمان سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود اكد فيه: ان 
ديوان اخلدم���ة املدنية يقوم 
سنويا باصدار اكثر من دفعة 
الدولة  ف���ي وزارات  للتعيني 
بن���اء على طلب وح�اجة هذه 
ال���وزارات م���ن التخصصات 
والشهادات العلمية املختلفة، 

نظام التعليم.
لذا، يرجى إفادتي بالتالي: 
الداعية لزيارة وفد  ما اجلهة 
املع���ه���د الك���وري للتن��مية 
للب���اد؟ ف���إن كان���ت وزارة 
التربية ه���ي الداعية فهل مت 
ذلك بناء على اتفاقيات التبادل 
الثقافي والزيارات الودية بني 
الوفود في الدولتني، أم كانت 
الدعوة ملهن علمية لدراس���ة 
األوض���اع مب���دارس الكويت 
وتعميمها؟ وما نتائج زيارة 

وّجه النائب علي الدقباسي 
سؤاال لوزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون تساءل فيه: ما 
سبب عدم تطبيق قرار مجلس 
املتعلق  ال���وزراء رق���م 844 
باالسعار من تاريخ صدوره 
من قب���ل وزارة التجارة؟ وما 
س���بب عدم موافق���ة الوزارة 
عل���ى طلب ش���ركة املطاحن 
الكويتي���ة بتخصيص اراض 
لتخزين املواد االولية في ظل 
قيامها بعرض اسعار مناسبة 
الفرص���ة وتخزينها  وانتهاز 
وهي تعتبر من األمن الغذائي 
للدولة؟ وما س���بب استئجار 
مخازن اخرى مما يزيد الكلفة 
عليهم وبالتالي ينعكس على 
املس���تهلك؟ ما قانونية جلنة 
املخاطر؟ وما دور جلنة حفظ 
محاضر الضبط »املخالفات«؟ 
ما سبب حفظ مخالفات كثيرة 
مت حفظها في هذه اللجنة وعدم 
ارسالها للنيابة التجارية؟ كم 
عدد احملاضر احملفوظة؟ وكم 
عدد احملاضر املرسلة للنيابة؟ 
ما سبب عدم تفعيل دور ادارة 
حماية املستهلك ملراقبة اسعار 
بلد املنشأ بالتعاون مع االدارة 

العامة للجمارك؟
وتس���اءل: هل قامت ادارة 
حماي���ة املس���تهلك بتزوي���د 
الرقابة التجارية بأسعار السلع 
ومعرفة حجم ارتفاع االسعار؟ 
اذا كانت االجابة بنعم، فيرجى 
تزويدنا مب���ا يثبت ذلك، هل 

وجه النائب سالم النمان 
سؤاال لوزير الصحة د.هال 
الساير تساءل فيه: ما الشروط 
الازم توافرها حلصول الطبيب 
على مسمى »مساعد مسجل« او 
»مسجل« او »مسجل اول«، مع 
تزويدي باللوائح التي تنظم 
ذلك مع ضرورة بيان املؤهات 
العلمية املطلوبة لكل مسمى 
واخلبرات الوظيفية لكل منها 
على حدة، وه���ل متت ترقية 
اطب���اء الى مس���مى مس���جل 
او مس���جل اول دون التقي���د 
باللوائح التي تنظم ذلك، وفي 
حال ح���دوث هذا االمر يرجى 
القرار  تزوي�����دي بأس���باب 
واملسؤول عنه، وما الشروط 
واملؤه��ات العلمية واخلبرات 
الوظيفية الازم توافرها لترقية 
الطبي���ب الى رئيس قس���م، 
وهل مت استثناء احد من هذه 
الشروط، وفي حال حدوث هذا 
االمر يرجى تزويدي بكش���ف 
يحتوي على جميع الترقيات 
الى رئيس قسم التي متت مبينا 
فيه املؤهل العلمي واملس���مى 
الترقية، وهل  اثناء  الوظيفي 
يوجد اطب���اء تنطبق عليهم 
شروط الترقية الى رئيس قسم 
وهم اصحاب مؤهات علمية 

قدم النائب ناجي العبدالهادي 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: منى الى علمي قيام 
املعهد الك���وري للتنمية بناء 
على دعوة من وزارة التربية 
بزيارة الى الكويت قام خالها 
بدراسة نظم التعليم وقواعد 
امل���واد واملناهج واالمتحانات 
للم���دارس للمرحل���ة قب���ل 
اجلامعية، كما قام الوفد خال 
الزيارة بدراسة األوضاع العامة 
للمدارس احلكومية واخلاصة، 
وبالنظر الى ان الوفد قام بإعداد 
تقرير ش���امل ح���ول نتائج 
الزيارة مقرون���ا بتوصياته 
لتدارك السلبيات التي تكشفت 
ل���ه في التطبي���ق وأوضحها 
الوكي���ل املس���اعد للتخطيط 
واملعلوم���ات وجوب املبادرة 
الى اإلسراع في إجراء بعض 
أدوار املعلمني  التغييرات في 
سواء في إيصال املعلومات أو 
عملية التعليم وتفعيل مشروع 
العديد  مدارس املستقبل، مع 
من امللحوظات األخرى حول 

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا برغبة جاء فيه: من أجل 
حل مشكلة البطالة وتوفير فرص 
عمل للمواطنني أتقدم باالقتراحات 

اآلتية:
أوال: في حال توظيف للباحثني 

عن عمل:
1 � اجراء مسح شامل للعاطلني 
عن العمل تش����ارك فيه االجهزة 
واالطراف املعنية بشكل ملزم، ويتم 
من خاله حصر جميع الباحثني عن 
عمل ذكورا واناثا وتدوين املعلومات 
املتعلقة مبؤهاته����م وخبراتهم 
ورغباتهم وتخصصاتهم وغيرها 
بصورة شاملة لتحديد الوظائف 
التي تتناسب وامكانياتهم وقدراتهم 
وتخصصاتهم تتيح حتديد حجم 
البطالة ومتابعة ذلك بتبني آلية 
قياس دولية لتحديد حجم البطالة 

بصورة دورية.
2 � اجراء مسح شامل للوظائف 
التي يشغلها األجانب في القطاع 
العام ومؤسساته ومتطلبات هذه 
الوظائف م����ن مؤهات وخبرات 
ومقابلتها بقوائم الباحثني عن عمل 
للتعرف على امكانية احالهم في 
هذه الوظائف او ما يتطلبه ذلك من 

تدريب يسبق هذا االحال.
3 � ضم����ان س����امة اجراءات 
الدولة  ف����ي وزارات  التوظي����ف 
ومؤسس����اتها وفق����ا للمؤهات 
واخلب����رة والكف����اءة دون متييز 

وبشفافية.
4 � اجراء مسح شامل للوظائف 
التي يشغلها األجانب في القطاع 
اخلاص ومتطلبات هذه الوظائف من 
مؤهات وخبرات وفقا لإلجراءات 

التالية:
أ � تقسيم السوق الى قطاعات 
� قطاع  البنوك  اقتصادية )قطاع 

االتصاالت(.
ب � حتديد مسميات الشركات 
العامل����ة في هذه  واملؤسس����ات 
القطاعات من خال بيانات وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة 

التجارة.
ج � حتدي����د وظائف األجانب 
العامل����ني ف����ي هذه املؤسس����ات 
وخبراتهم ومؤهاتهم ومهاراتهم 
من خال بيانات وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل والهيئة العامة 
للمعلومات املدنية واإلدارة العامة 

للهجرة.
د � اعادة النظر في سياسة نسب 
التكويت لكل قطاع اقتصادي على 
حدة، وذلك حسب اقبال املواطنني 
ورغباته����م في العم����ل لدى هذه 

القطاعات.
ه� � حتليل جميع طلبات الباحثني 
عن عمل وربطها باملسح الشامل 
للوظائف التي يش����غلها األجانب 
في القطاع اخلاص للتعرف على 
امكانية احال الباحثني عن عمل في 
هذه الوظائف او ما يتطلبه ذلك من 

تدريب يسبق هذا االحال.
و � إعداد برامج تدريبية مناسبة 

لتأهيل الباحثني عن عمل لانضمام 
الى ه����ذه الوظائف خ����ال فترة 
زمنية يتم حتديدها بالتنسيق مع 

مؤسسات القطاع اخلاص.
ز � وضع آلية الستقدام العمالة 
األجنبية تتيح عدم تأخير طلبات 
القطاع اخلاص في حالة عدم وجود 
العنصر البش����ري احمللي املؤهل 
واملدرب لتولي وظائف مثل هذه 

الطلبات.
5 � اش����راك غرف����ة التج����ارة 
والصناعة واملجالس النوعية في 
التدريب  اجراءات املسح وعملية 

والتكويت.
6 � ان يتم ربط شبكات املعلومات 
فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بني 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

واالدارة العامة للهجرة.
ثانيا: في مجال تطوير آليات 
التس����جيل واملتابعة والتفتيش 

والتحكيم:
1 � تطوي����ر نظ����م تس����جيل 
الباحثني عن عمل وآليات متابعة 

توظيفهم.
2 � حتسني طرق حتديد فرص 
العمل املتاحة في املنشآت بحيث 
تتضم����ن الوص����ف التفصيل����ي 
والتخص����ص املطل����وب اضافة 
الى أوص����اف ومؤهات وخبرات 

الشخص املطلوب توظيفه.
3 � متابعة مؤسس����ات القطاع 
اخلاص في تزوي����د اعادة هيكلة 
القوى العاملة الوطنية باحتياجها 
العامل����ة بصورة  الق����وى  م����ن 

دورية.
4 � تش����جيع فت����ح مكات����ب 
العمالة  أهلية للتوظيف وتأهيل 

الوطنية.
5 � انشاء موقع الكتروني لإلعان 
عن الوظائف يشمل الباحثني عن 
عمل وبياناتهم التفصيلية وكذلك 
فرص العمل املتاحة في القطاعني 
العام واخلاص مع ضرورة حتديث 

البيانات بصورة مستمرة.
6 � رفع مستوى الكفاءة لدى 
موظفي وزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل وتزويده����م باملهارات 
واملعلومات والقدرات التي متكنهم 

من اداء اعمالهم بكفاءة عالية.
7 � تنظي����م وتطوير اجراءات 
ادارة التفتيش بوزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعم����ل وتزويدها 

بالكفاءات واالمكانيات الازمة.
8 � تكثيف احلمات التفتيشية 
ملراقب����ة تنفيذ االجراءات والنظم 
العمال����ة  بتش����غيل  اخلاص����ة 

الوافدة.
9 � رفع مستوى التحكيم العمالي 
واالهتمام املستمر بتأهيل القضاء 
في املجاالت العمالية والس����رعة 
في حسم القضايا العمالية بحيث 
ال تتعدى ش����هرا واح����دا واجراء 
التعدي����ات القانوني����ة املتعلقة 

باملنازعات العمالية.
ثالث����ا: ف����ي مج�������ال دع����م 
التكوي����ت  احلكوم����ة ملش����اريع 

يعادلها.
خامس����ا: في مج����ال التدريب 

وتنمية الكوادر الوطنية:
1� تكثي����ف مس����اهمة القطاع 
اخلاص في إنش����اء وإدارة املراكز 
التدريبية املتخصص����ة وتنفيذ 

برامجنا.
املهنية  الق����درات  2� حتدي����د 
للعاطل����ني عن العمل واخلريجني 
وتصميم البرامج التدريبية املناسبة 
التي تساعدهم على االنخراط في 

سوق العمل دون معوقات.
3� تق����ومي جمي����ع البرام����ج 
التدريبية وبيان جدوى وفاعلية 

هذه البرامج.
4� تشجيع انشاء معاهد تدريب 

مهنية واخرى تقنية.
5� وض����ع معايي����ر ولوائ����ح 
املعاه����د  تنظيمي����ة لترخي����ص 
التدريبية واملوافقة على املدربني 
املؤهلني وإنش����اء هيئة مركزية 

ملراقبة اجلودة في التدريب.
6� وض����ع ضواب����ط ومعايير 
للتأكد من جودة ومستوى معاهد 

ومراكز التدريب.
7� وضع نظام وطني للمؤهات 
املهنية مرتبط بنظام معترف به 
عامليا للمحافظة على جودة التدريب 

ومواكبته الحتياجات السوق.
8- التوسع في اجراء املسحات 
امليدانية الازمة لتحديد احتياجات 
الشركات من التدريب املتخصص 
والتي تتاءم مع البرامج التدريبية 
الس����وق ملس����اعدة  واحتياجات 
املتدربني على األداء الفعال في مجال 

العمل بفعالية ودون معوقات.
9- دعم الهيئة العامة للتعليم 
بالكفاءات  التطبيقي والتدري����ب 
القادرة عل����ى احداث نقلة نوعية 

في برامجه التدريبية.
10- وض����ع برام����ج تدريبية 
متط����ورة ل����ذوي االحتياج����ات 
اخلاص����ة لتس����هيل اندماجها في 

سوق العمل.
11- تخصي����ص مكافآت مالية 
الباحثني عن عمل على  لتشجيع 
التدريب  ف����ي برام����ج  االنخراط 
لتش����جيعهم على رف����ع قدراتهم 
ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق 
العمل وضمان االستقرار واألداء 

فيه بكفاءة وفعالية.
سادس����ا: في مج����ال االعام 

واالرشاد املهني:
1- التوس����ع ف����ي نش����ر قيم 

وسلوكيات العمل االيجابية.
2- رفع مس����توى الوعي لدى 
املواطن����ني حل����ث أبنائه����م على 
التحصيل الدراسي ملراحل تعليمية 

متقدمة.
3- نشر الوعي العام لدى الشباب 
الكويتي باملتغيرات على املستويني 
االقتص����ادي واالجتماعي وكذلك 
العمل واحتياجاته  على مستوى 
وتغيراته وذلك ملساعدة الشباب 
على اختيار التخصصات العلمية 

واملهنية املناسبة لسوق العمل.

بعناية ومضمونة العائد لتعزيز 
االقتصاد الوطني وتنويع مصادره 
من جهة ولتوفير فرص اضافية 

للعمل.
11� التوسع في تشكيل املجالس 
النوعية للقطاع����ات االقتصادية 

املختلفة.
رابعا: مجال التعليم:

1� إنش����اء جلنة عليا من ذوي 
االختصاص واخلبرة في مجاالت 
سوق العمل، للتنسيق مع وزارة 
التربية وال����وزارات ذات العاقة 
بهدف مراجعة ش����املة لتوجهات 
ومناهج التعليم، وتضمينه مناهج 
التكنولوجيا احلديثة واالستفادة 
من اخلبرات العاملية في الدول التي 
قطعت شوطا متقدما في هذا املجال، 
وربط السياسة التعليمية باخلطط 
االس����تراتيجية للتنمية البشرية 

في الباد.
2� إنشاء قاعدة معلومات لوزارة 
التربي����ة تتعلق بجمي����ع الطلبة 
الدارس����ني في م����دارس احلكومة 
منذ التحاقهم باملدرسة والدارسني 
باجلامع����ات والكليات احلكومية 
واخلاصة على ان حتتوي قاعدة 
املعلومات ه����ذه على تخصصات 
الطلبة وسنوات تخرجهم واعدادهم 
وغيرها من املعلومات ذات العاقة 
على ان يت����م ربط االدارة املعنية 
بالتوظيف وتخطيط القوى العاملة 
الش����ؤون االجتماعية  في وزارة 
والعمل وديوان اخلدمة املدنية بهذه 
القاع����دة وذلك بغرض التخطيط 
املس����تقبلي لدمج اخلريجني في 
العمل وتوفير احصائيات  سوق 
التعليم ملؤسسات  عن مخرجات 

القطاع اخلاص.
3� االهتمام بترس����يخ مبادئ 
العم����ل  ومفاهي����م واخاقي����ات 
ف����ي مناهج التعليم ونش����ر قيم 

وسلوكيات العمل االيجابية.
التأكيد على اهمية تطوير   �4

برامج اعداد املعلمني.
ميدان����ي  بح����ث  اج����راء   �5
للتعرف على االسباب االجتماعية 
واالقتصادية التي تؤدي الى تسرب 
التعلي����م في مراحله  الطلبة من 

األولى.
6� تش����جيع خريجي املدارس 
الثانوية على االنخراط في التعليم 
العالم املهني وتوفير املنح الدراسية 

لهم.
7� رف����ع مس����توى خريج����ي 
اجلامعات احمللية وتشجيع الطلبة 
على االنخراط في التخصصات التي 

تلبي احتياجات سوق العمل.
8� تطوي����ر عناص����ر العملية 
التعليمية املختلفة وادخال املواد 
التقنية في املناه����ج منذ مرحلة 
مبكرة م����ع التركيز عل����ى املواد 
العلمية وتوفير خدمات االرشاد 

والتوجيه املهني في املدارس.
9� النظر في تعديل سن االلزام 
في قانون التعليم بحيث يش����مل 
او ما  العام����ة  الثانوية  مرحل����ة 

وتنشيط االقتصاد:
1 � اع����ادة النظر ف����ي قانون 
العم����ل والتش����ريعات املتعلقة 
العمل مبا يسمح بتوفير  بسوق 
بيئة تنافسية للعامل الكويتي في 

القطاع األهلي.
2� تبني استراتيجية اقتصادية 
مركزة في قطاعات ذات مردود عال 
ومرتبطة بتوفير فرص للعمل وربط 
هذه االستراتيجية بخطط للتنمية 
البشرية يشارك في صياغتها القطاع 
اخلاص ومنح املزيد من احلوافز 
والتسهيات للقطاع اخلاص مبا 
يشجعه ويساعده على املزيد من 

االستثمار.
3� تش����جيع قي����ام املنش����آت 
الصغيرة واملتوسطة والنظر إليها 
كأحد خيارات االستراتيجية خللق 

فرص عمل إضافية.
4� التوس����ع ف����ي طرح فرص 
ومجاالت استثمارية ملشروعات 
انتاجية حكومية وخاصة، وجذب 
االس����تثمارات احمللية واألجنبية 
من خال اعداد دراس����ات جدوى 

والترويج لها.
5� حصر من����ح رخص جلب 
العمالة األجنبية في وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل.
6� االعان ع����ن الوظائف في 
جميع املؤسسات احلكومية بدون 

استثناء.
العقوب����ات املتعلقة  7� تنفيذ 
مبخالفات نظم وقواعد تش����غيل 
العمالة األجنبي����ة وتطبيق هذه 

العقوبات دون استثناء.
8� تشجيع ودراسة االستثمار 
في تكنولوجيا املعلومات، سواء 
بص����ورة مباش����رة او من خال 
الشراكة مع كبريات الشركات في 

هذا املجال صناعيا وتدريبيا.
العمل على تشجيع انشاء   �9
الس����وق اخلليجية املشتركة من 
التعرف����ات والنقد  خال توحيد 
وغيرها، ألن هذا من شأنه ان يوفر 
فرصا اكبر للتنمية بشتى اشكالها 
في مقابل االعداد اجليد والتخطيط 

لهذه املرحلة.
األفض����ل  االس����تغال   �10
العامة  الس����تثمارات املؤسس����ة 
للتأمينات االجتماعية ودراس����ة 
امكانية تسخير هذه االستثمارات 
في مش����اريع انتاجية مدروس����ة 

الدقباسي يسأل الهارون عن عدم تطبيق 
قرار مجلس الوزراء المتعلق باألسعار

النمالن للساير: ما شروط حصول
الطبيب على مسمى »مساعد مسجل«؟

العبدالهادي يسأل عن زيارة
الوفد الكوري لدراسة نظم التعليم

د.وليد الطبطبائي

حسني احلريتي

علي الدقباسي

سالم النمالن

ناجي العبدالهادي

شكر وتقدير
من اليشكر الناس

اليشكر ا�

صبيحة عجيل عراده

اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى

د. جميلة الخالدي
رئيس قسم الجهاز الهضمي

مركز ثنيان الغانم - المستشفى ا�ميري

د. هيفاء عسكر
استشاري أمراض الكبد

د. هبة زكي 
طبيب مسجل أمراض الجهاز الهضمي
ولجميع ا�طباء والهيئة التمريضية

الذين تابعوا حالتي
وتفانوا بعملهم  

واشكرهم لرعايتهم لي
ومايقومون به من جهود طيبة

سائلة ا� ان يكتب لهم التوفيق
ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم 

الحريتي: سنطلب مناقشة قرار
المجلس البلدي »تنظيم منطقة السالمية«

وإذ توقع احلريتي تأييدا نيابيا 
ملقترحه هذا، فإنه دعا احلكومة الى 
التعامل بواقعية مع هذه الرغبة 
النيابية املنس����جمة مع معاناة 
املواطنني، مذك����را بأهمية تاقي 
الرغبات النيابية واحلكومية جتاه 
كل ما من ش����أنه تخفيف معاناة 
املواطنني. وأكد احلريتي ان صدور 
قرار تنظيم الس����املية سيجسد 
التعاون املنشوديني السلطتني، كما 
سيحسب هذا القرار للحكومة التي 
طاملا اعلنت ان اهتمامها مبعاناة 
املواطنني ومتطلباتهم ال يقل عن 
اهتمام النواب، داعيا احلكومة الى 
ترجمة اقوالها الى افعال، وتقدير 
املطالب النيابية والتي لن تتوقف 

طاملا بقي هذا امللف با حل.

دعا النائب حس����ني احلريتي 
احلكومة الى انهاء معاناة املواطنني 

القاطنني في منطقة الساملية.
وقال انه لم يعد يجد تفسيرا 
للمماطلة احلكومية في حسم هذه 
القضية الت����ي قال فيها املجلس 
البل����دي كلمته، بإق����رار تنظيم 
بعض القطع السكنية في الساملية 

وحتويلها الى »استثماري«.
واعرب احلريتي عن استغرابه 
من تبدل موق����ف وزير البلدية 
د.فاضل صفر والذي حتول 180 
درج����ة من مواف����ق وداعم بقوة 
لتنظيم الساملية عندما كان عضوا 
في املجلس البلدي الى معارض 
لهذا التوجه، وتساءل احلريتي هل 
هذا االعتراض الذي يتبناه الوزير 
صفر جزء م����ن موقف حكومي 

يتجاهل معاناة املواطنني؟
وأوض����ح احلريتي انه وامام 
ع����دم رؤية اج����راءات حكومية 
حقيقية حلسم هذا املوضوع، فإنه 
سيتبنى إضافة »تنظيم الساملية« 
الى تقرير جلنة املرافق العامة في 
شأن إعادة تنظيم بعض القطع 
السكنية في خيطان لدى مناقشته 
في جلسة املجلس، السيما ان هذا 
التقرير مدرج على جدول اعمال 
مجلس األمة، وس����نمنح اولوية 
لهذه القضي����ة في قاعة عبداهلل 

السالم.

إنشاء معاهد تدريب مهنية وأخرى تقنية وتكثيف مساهمة القطاع الخاص في إدارة المراكز التدريبية

الطبطبائي يقترح إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل
وتحديد الوظائف المناسبة لمؤهالتهم العلمية


