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وجه النائب سالم النمالن 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي  التعليم 
احلمود جاء فيه: فيما يتعلق 
باملناصب التالية: رئيس قسم 
رياض األطفال واالبتدائي في 
امل���دارس العربية بالتعليم 
اخل���اص، ورئي���س قس���م 
املتوس���ط والثان���وي في 
امل���دارس العربية بالتعليم 
اخل���اص، ورئي���س قس���م 
املدارس األجنبية بالتعليم 
اخل���اص، يرج���ى تزويدي 

وإفادتي باآلتي:
البيانات الشخصية لرؤساء األقسام احلاليني مع بيان مؤهالتهم 

وخبراتهم الوظيفية والتدرج الوظيفي لكل منهم.
وكيف مت ترشيحهم لهذا املنصب؟ وما إجراءات صدور قرار 
تعيينهم مع ذكر صاحب القرار، مع تزويدي بنسخة من قرارات 

التعيني.
وهل يوجد في الهيكل التنظيمي للتعليم اخلاص تلك املسميات 
لألقسام املذكورة أعاله؟ إذا كانت اإلجابة بالنفي، يرجى تزويدي 
بتاريخ اس���تحداث تلك املناصب مع بيان اس���بابه؟ كما يرجى 

تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي للتعليم اخلاص.
وما صالحيات مدراء املدارس العربية واألجنبية لكافة املراحل 
املذكورة اعاله بالتعليم اخلاص مع تزويدي بالالئحة التي تبني 
ذلك، وفي حال تبني ان صالحيات رؤس���اء األقس���ام اعلى من 
صالحيات مدراء املدارس، فكيف مت ذلك، وما األس���س التي مت 

بناء القرار عليها مع تزويدي مبا يفيد ذلك؟

قدم النائب مخلد العازمي 
سؤاال لوزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه: نشرت 
اليومي����ة الصادرة  الصحف 
بتاريخ 2010/6/13 مناشدة بل 
استغاثة مدوية مرفوعة من 
رئيس واعضاء مجلس ادارة 
التعاونية  الش����عب  جمعية 
واهالي املنطقة يستغيثون فيها 
بسمو رئيس مجلس الوزراء 
للتدخل الفوري لوقف التصرف 
غير املبرر من بلدية الكويت 
باخالء فرع الغاز مبا فيه من 

احتياطات آمنة وسالمة وترك املخزون من اسطوانات الغاز حتت 
اشعة الشمس احلارقة في درجة حرارة تتجاوز 48م. مما يعرضها 
واهالي املنطقة بل املنطقة بأثره����ا الخطار انفجار بعضها وما قد 
ينجم عنه من اش����تعال حرائق مدمرة تنال النفس واملال واالمان، 
وهذا التصرف غير املقبول بل واخلطر والذي جاء ايضا دون تقدير 
ملاهية املخاطر املترتبة عليه، يتطلب الوقوف امامه والس����ؤال عن 

اسبابه وعن املسؤولني عنه.
لذا يرجى افادتي باآلتي:

ما االس����باب االدارية واخلطوات االجرائية التي اتخذت من قبل 
بلدية الكويت الخالء مبنى فرع الغاز بجمعية الشعب التعاونية؟

وهل مت اتخاذ االحتياطات واالجراءات الوقائية قبل تنفيذ قرار 
االخالء؟ وه����ل وضع في االعتبار املخاطر الش����ديدة واالحتماالت 
اخلطيرة للنفس واملال وما قد يحدث من انفجار االسطوانات واثره 
على املنطقة جراء تركها في العراء حتت اشعة الشمس احلارقة؟ وما 
االجراءات التي اتخذتها او قررت البلدية اتخاذها لوقف هذا التصرف 
غير املسؤول على النحو السابق وتأكيد عدم تكراره على النحو الذي 
جرى به وتوقيت اجرائه؟ وما االجراءات التي ستتخذ ضد من قام 

بهذا االجراء اخلطير وغير االمن من مسؤولي بلدية الكويت.
يرجى ان تكون االجابة مش����فوعة باملس����تندات واالوراق التي 
توضح الواقعة وما اتخذ في ش����أنها من اج����راءات لتدارك اثارها 

اخلطير ومحاسبة املسؤولني عنها.

بني النائ����ب محمد هايف املطيري ان زيارته الى تركيا ضمن وفد 
خليجي، كانت بدافع الدعم لتركيا، ومباركة دورها في نصرة القضية 
الفلسطينية، وتقدمي التعزية ألهالي شهداء قافلة احلرية التي انطلقت 
من اجل فك احلص����ار عن غزة. وقال هايف في تصريح للصحافيني: 
ان لتركيا ثقال سياسيا في املنطقة، وانها باتت محور التوازن راهنا، 
وال ريب ان وجود حزب العدالة والتنمية على الهرم السياس����ي في 
تركيا، سيس����اهم في دعم القضايا االسالمية، وهو من التيارات التي 

تستحق منا الدعم واالشادة. وذكر هايف ان الوفد اخلليجي قام بزيارة 
بعض اجلمعيات في تركيا، والتقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان، الذي استحق ثناء الوفد، خصوصا انه سجل مواقف مشرفة 
في اآلونة االخيرة. ودعا هاي����ف الى تقدمي الدعم الى تركيا، والعمل 
من اجل كس����ب تأييدها، واعتبارها شريكا مؤثرا في القضايا العالقة 
والراهنة، السيما ان من يستهدف العالم االسالمي، ال يتعامل مع كل 

دولة على حدة، وامنا يضطهد كل مسلم بغض النظر عن انتمائه.

هايف: نبارك دور تركيا في دعم القضية الفلسطينية

السعدون: تثمين قطعة 10 في خيطان
خالل سنة وتحويل قطعة 5 إلى سكن استثماري

الصيفي: ما عدد العروض المقدمة
لـ »الصحة« إلدارة مستشفى الصدري

أبورمية: ما عدد الجامعات
المعترف بها لدى »التعليم العالي«؟

الطبطبائي يقترح »الثقافة اإلسالمية« كمقرر 
إلزامي في المؤسسات األكاديمية

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحني برغبة 
جاء في االول: حرصا على االلتزام بالدس���تور 

املتضمن ان دين الدولة االسالم.
لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة القرار مقرر 
الثقافة االس���المية كمق���رر الزام��ي في كل من 
املؤسسات االكادميية احلكومي��ة واخلاصة وانشاء 
وحدة خاص��ة بتدري��س مق��رر الثقافة االسالمية 

تتب��ع العم��ادة ف��ي كلي��ة الترب�ية االساسي��ة 
التطبيق��ي  العام��ة للتعلي�����م  الهيئ�����ة  ف��ي 
والتدري��ب وكلية الشريعة االسالمية بجامعة 

الكويت.
وجاء في اقتراحه الثاني: لالس���راع بافتتاح 
معهد ديني للبنات للمراحل الدراسية الثالث في 

احدى مناطق محافظة االحمدي.

الس����عدون  النائب احمد  قدم 
تعديال على قانون نزع امللكية جاء 
فيه: استنادا الحكام املادة )103( 
من الالئحة الداخلية ملجلس االمة 
اتقدم بالتعديل التالي على االقتراح 
بقانون في شأن نزع ملكية وتثمني 
القطعتني 5 و10 في منطقة خيطان 
وتخصيص قسائم سكنية ملالك 
املساكن فيها من قسائم الدولة في 
منطقة خيط����ان، كما انتهت اليه 
جلنة املرافق العامة في تقريرها 
الثامن والستني وذلك على النحو 

التالي:
التعديل: يستبدل بنص املادتني 
االولى والثانية من االقتراح بقانون 
كما انتهت الي����ه اللجنة النصان 

التاليان:
مادة اولى: تتولى الدولة خالل 
سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 
نزع ملكية وتثمني القطعة رقم 10 في 
منطقة خيطان وحتويل استعمال 
القطعة 5 في املنطقة ذاتها الى سكن 

وجه النائ����ب الصيفي مبارك 
الصيفي س����ؤاال لوزي����ر الصحة 
د.هالل الس����اير ج����اء فيه قامت 
وزارة الصحة بتوقيع مع جامعة 
mcgill في والية كوبك الكندية إلدارة 

املستشفى الصدري.
لذا يرجى إفادتي باآلتي:

ما عدد العروض املقدمة لوزارة 
الصحة الدارة املستشفى الصدري 
مع تزويدي بعدد العروض وصورة 
عن كل عرض وصورة من جميع 
املراسالت اخلاصة بطلب عروض 
من اجلامعات واملستشفيات ذات 
العالية  الطبية  السمعة والكفاءة 
لتقدمي عروض الدارة املستشفى 
الصدري؟ وهل كانت هناك جلنة 
لدى وزارة الصحة لطلب العروض 
واستقبالها ودراس����تها إذا كانت 
اإلجابة بااليجاب فيرجى تزويدي 
بأس����ماء أعضاء اللجنة ورئيس 
اللجنة ومقرر اللجنة وس����يرهم 
الذاتي����ة ومحاض����ر االجتماعات 
لدراسة وتقييم الطلبات والعروض 
املقدمة؟ وكم كان عدد احلاالت التي 
ابتعثته����ا وزارة الصح����ة لعالج 
احلاالت غير املتو فر لها عالج في 
املستشفيات الكويتية لدى جامعة 
mcgill؟ ويرجى تزويدي بنسخة 
 mcgill من العقد املوقع مع جامعة
الكندية الدارة املستشفى الصدري؟ 
كما يرجى تزويدي بأسماء اعضاء 
الوفد الزائر ال����ى كندا للتفاوض 
م����ع جامع����ة mcgill وهل من بني 
الوفد استشاري للقلب أو جراح 

للقلب؟
وإذا كان الع����رض الوحيد هو 

قدم النائب د.ضيف اهلل أبورمية سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود جاء فيه اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي قرارا وزاريا رقم 2010/144 بتاريخ 23 مارس 2010، يقضي في مادته 
األول����ى بتحديد اعداد الطلبة الكويتيني املقيدين في اي معهد معتمد او 
جامعة معتمدة عربية او اجنبية موصى بها لدى الوزارة بحيث ال يزيد 

على خمسني طالبا بكل كلية، وعليه يرجى افادتي وتزويدي مبا يلي:
كم بلغ عدد اجلامعات والكليات واملعاهد العربية واالجنبية املعترف 
بها ل����دى وزارة التعليم العالي؟ مع تزوي����دي مبا يثبت ذلك، وكم بلغ 
عدد الطلبة الكويتيني الدارسني باجلامعات والكليات واملعاهد العربية 
واالجنبية املعتمدة ل����دى وزارة التعليم العالي خالل العام الدراس����ي 
2010/2009، سواء املبتعثون على نفقة الدولة او الدارسون على نفقتهم 
اخلاصة؟ وكم بلغ عدد الطلبة الكويتيني الدارسني باجلامعات والكليات 
واملعاهد سواء املبتعثون على نفقة الدولة او على نفقتهم اخلاصة منذ 

العام الدراسي 2007/2006، حتى تاريخ االجابة عن السؤال؟

استثماري. ويعاد تنظيم القطعة 
10 بعد نزع ملكيتها وتثمينها الى 
منطقة س����كن خاص وتسلم الى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
لتتولى توزيعها على مس����تحقي 
الس����كنية، وفقا الحكام  الرعاية 
القانون ومبا يتف����ق والضوابط 
والش����روط والقواعد املقررة في 

من جامعة mcgill الكندية فيرجى 
تزويدي بالسبب وملاذا مت اعتماد 
ه����ذا الع����رض دون أخذ عروض 

أخرى؟
ويرج����ى تزوي����دي بأس����ماء 
املستشفيات واملراكز املتخصصة 
لدى الوالي����ات املتحدة االميركية 
ولدى اململكة املتحدة )بريطانيا( 
ولدى جمهورية فرنسا التي تتعامل 
معها وزارة الصحة البتعاث احلاالت 
التي ال يتوافر عالجها لدى وزارة 
الصحة اخلاصة بأمراض القلب؟

وجاء في سؤاله الثاني للوزير 
الس����اير منى الى علمي ان وزارة 
الصح����ة بصدد توقي����ع عقد مع 
الكندية جامعة  احدى اجلامعات 
mcgill إلدارة مركز حس����ني مكي 
اجلمع����ة للجراحات التخصصية 
الس����رطان«. لذا يرجى  »مرضى 

إفادتي باآلتي:
ما عدد العروض املقدمة لوزارة 
الصحة إلدارة مستشفى حسني مكي 

هذا الشأن لدى املؤسسة.
مادة ثانية: تخصص قسيمة 
واحدة من قسائم الدولة التي مت 
تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمني 
القطعتني 3 و4 في منطقة خيطان 
لكل مالك مت نزع ملكية مس����كنه 
وتثمينه في القطعة 10، وكذلك لكل 
مالك مت حتويل استعمال مسكنه 
الى س����كن استثماري في القطعة 
5 ف����ي منطقة خيطان، فإن بلغت 
مساحة مسكنه الذي مت نزع ملكيته 
وتثمينه او مت حتويل اس����تعمال 
مس����كنه الى س����كن اس����تثماري 
بحسب االحوال سبعمائة متر مربع 
)700م2( او اكثر من ذلك، خصصت 
له قسيمتان متجاورتان من قسائم 
الدولة املش����ار اليها، وفي جميع 
االحوال ال يجوز ان يخصص للمالك 
اكثر من ذلك مهما تعددت املساكن 
التي كان ميلكها ومت نزع ملكيتها 
وتثمينها او مت حتويل استعمالها 

الى سكن استثماري.

جمعة للجراحات التخصصية مع 
تزويدي بعدد العروض وصورة 
عن كل عرض وصورة عن جميع 
املراسالت اخلاصة بطلب عروض 
من اجلامع����ات واملستش����فيات 
املتخصصة ذات السمعة والكفاءة 
الطبية العالية لتقدمي عروض الدارة 
املستشفى الصدري؟ وهل هناك 
جلنة ل����دى وزارة الصحة لطلب 
العروض واس����تقبالها وتقييمها 
ودراستها إذا كانت االجابة بااليجاب 
فيرجى تزويدي بأس����ماء أعضاء 
اللجنة ومقرر  اللجنة ورئي����س 
اللجنة وسيرهم الذاتية ومحاضر 
االجتماعات لدراسة وتقييم الطلبات 
والعروض املقدمة؟ وكم عدد احلاالت 
التي ابتعثتها وزارة الصحة لعالج 
احلاالت غير املتوافر لها عالج في 
املستشفيات الكويتية لدى جامعة 
mcgill؟ ويرجى تزويدي باملراسالت 
اخلاصة بجامعة mcgill مع وزارة 

الصحة باملوضوع أعاله؟
كما يرجى تزويدي بأس���ماء 
اعض���اء الوفد الزائ���ر الى كندا 
 mcgill للتفاوض م���ع جامع���ة 
وسيرهم الذاتية ومن هو رئيس 
الوفد؟ ويرجى تزويدي بأسماء 
املستشفيات واملراكز املتخصصة 
الواليات املتحدة االميركية  لدى 
ولدى اململكة املتحدة )بريطانيا( 
ول���دى جمهورية فرنس���ا التي 
 تتعام���ل معه���ا وزارة الصحة
ال بتعاث احلاالت التي ال يتوافر 
عالجها لدى وزارة الصحة اخلاصة 
بأمراض الس���رطان واجلراحات 

التخصصية.

احمد السعدون 

الصيفي مبارك الصيفي 

د.ضيف اهلل أبورمية 

حسني القالف 

النمالن يسأل عن البيانات 
الشخصية للمسؤولين في »التربية«

مخلد: ما أسباب إخالء
فرع الغاز في جمعية الشعب؟

سالم النمالن 

مخلد العازمي 

القالف يطلب حاالت العجز الكلي
لدى شركات التأمين

وجه سؤاالً لوزير التجارة عن الموضوع

وجه النائب حس���ي��ن الق��الف س���ؤاال لوزير التجارة احمد 
اله���ارون جاء فيه: يرجى تزوي���دي باحلاالت التي تندرج حتت 

قائم��ة العجز الكلي لدى شركات التأمني.
وه���ل يعتبر العجز 50% وما فوق حس���ب تصنيف املجلس 

الطبي من العجز الكلي؟

)متين غوزال(مسلم البراك ود.وليد الطبطبائي وحسني احلريتي وفيصل الدويسان خالل اجتماع التشريعية

»التشريعية«: حظر سفر المواطنين للكيان الصهيوني
ومنع عقد مؤتمرات أو لقاءات  مع ممثليه

الوعالن في الدعاوى املرفوعة من 
»سكوب« ووزارة الداخلية ومحمد 
اجلويهل، بعد ان الحظت شبهة 

كيدية في الدعاوى املرفوعة.
من جانبه اك����د مقرر اللجنة 
التشريعية البرملانية النائب د.وليد 
الطبطبائي ان اللجنة رفضت رفع 

ارجأت جلنة الشؤون التشريعية 
البرملانية خالل اجتماعها امس حتى 
املقترحة  التعديالت  املقبل  االحد 
على قانون جت����رمي التطبيع مع 
الكيان الصهيوني لتتسنى مناقشة 
وزارة اخلارجية في هذه التعديالت 

وآلية التنفيذ.
واوضح رئيس اللجنة النائب 
ف����ي تصريح  حس����ني احلريتي 
للصحافيني انه مت ادخال تعديالت 
عل����ى حظر التعامل م����ع الكيان 
الصهيوني من ابرزها حظر سفر 
املواطنني ومنع اجراء اي لقاءات 

مع اي مسؤولني اسرائيليني.
وذكر احلريت����ي ان احلكومة 
طلبت تأجيل حس����م املقترحات 
املتعلقة مبنظومة مكافحة الفساد، 
وبررت طلبها هذا بوجود مشروع 
قانون حكومي في ش����أن تشكيل 
هيئة وطنية ملكافحة الفساد جتري 
دراسته في »الفتوى والتشريع«، 
وسيحال الى املجلس مطلع دور 

االنعقاد املقبل.
يذك����ر ان املجلس اتفق اخيرا 
عل����ى عقد جلس����ة خاصة في 21 
اجل����اري ملناقش����ة االقتراحات 

املتعلقة ملكافحة الفساد.
واشار احلريتي الى ان اللجنة 

املتعلقة  املقترحات  درس����ت كل 
املالية  الفس����اد والذمة  مبكافحة 
بشكل مس����تفيض قبل ان حتيل 

تقاريرها الى املجلس.
وبني ان اللجنة رفضت باالغلبية 
طلبات رفع احلصانة عن النواب 
مسلم البراك ومحمد هايف ومبارك 

احلصانة عن النواب مسلم البراك 
في القضية املقامة ضده من مالكة 
قناة »سكوب« فجر السعيد وكذلك 
القضية املقامة من محمد اجلويهل. 
كم����ا مت رفض رفع احلصانة عن 
محمد هاي����ف في القضية املقامة 
ضده من فجر الس����عيد صاحبة 

قناة »سكوب« وايضا رفض رفع 
احلصانة عن مبارك الوعالن في 
القضية املقام����ة ضده من وكيل 
الداخلي����ة حيث اعتبرت  وزارة 
اللجن����ة العبارات الت����ي تناولها 
الوعالن تدخل في اطار النقد وال 

متس الشخصية.
وفيما يتعلق بقوانني الشفافية 
قال الطبطبائي ان املجلس قرر عقد 
جلسة يوم 21 من الشهر اجلاري 
لالنتهاء من قانون هيئة مكافحة 
الفس����اد غير ان احلكومة ابلغت 
اللجنة التشريعية ان لديها مشروع 
قانون معروضا حاليا على الفتوى 
والتشريع بعد االنتهاء منه من قبل 
اللجنة املختصة وعليه مت طلب 
اجل للنظر. وعن قانون مقاطعة 
التعامل مع اسرائيل بني الطبطبائي 
ان اللجنة انته����ت الى اخذ رأي 
احلكومة في التعديل على القانون 
احلالي ولي����س في قانون حلظر 
التعامل مع اسرائيل غير انه متت 
اضافة البنود املطلوبة على القانون 
احلالي وهي حظر سفر املواطنني 
الى دولة الكيان الصهيوني وايضا 
حظر عقد لقاءات او مؤمترات مع 
ممثلي الكيان الصهيوني وذلك لسد 

النقص في التشريع القائم.

عّدلت على القانون الحالي ولم تقر القانون الجديد


