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وجه النائب حسني القالف سؤاال لنائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 8
الش���يخ د.محمد الصباح ووزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد تساءل 

فيه:
 ما معلومات الوزارة عن املواطن محمد عبداهلل الدوسري؟ وما صحة 
انه قد مت س���جنه في الكويت؟ واذا كان اجلواب بااليجاب فما املدة التي 
قضاها بالسجن؟ وما التهم املنسوبة اليه؟ وهل هو مطلوب لدى احلكومة 

السورية والعراقية وما سبب توقيفه في لبنان؟

القالف يسأل وزيري الخارجية والداخلية عن المواطن الدوسري

في ندوة المرصد الكويتي بعنوان »أزمتنا الكهربائية من المسؤول؟«

المسلم: السلطتان مسؤولتان عن أزمة الكهرباء
الدقباسي: المشهد السياسي »مخترب« والحكومة عاجزة

العفاسي: رفع اسم الكويت من الئحة الدول 
األقل التزاماً بقوانين منظمة العمل الدولية

بعد إصدار عدة قوانين لتحسين أوضاع العاملين

العبدالهادي: 300 دينار دعم 
للمرأة المسنة وال يوجد لها معيل

بشرى شعبان
أعلن وزير الشؤون االجت����ماعية والعمل د.محمد العفاسي 
أمس ان���ه مت رفع الكويت م���ن الالئح���������ة اخل���اصة في 
منظم���ة العمل الدولية وهي الالئحة التي تخص الدول االقل 
التزاما بقوانني منظمة العمل الدولية وهو »اجناز يحس���ب 

للكويت«.
واوضح العفاس���ي في تصريح صحافي انه مت رفع اسم 
الكويت من هذه الالئحة بسبب االجنازات العديدة التي قامت 
بها وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل ومن اهمها القوانني 

التي مت اصدارها في الفترة املاضية.
واضاف ان من ه���ذه القوانني قانون العمل واقرار قانون 
املعاقني وقرار وضع حد ادنى الجور العاملني وتنظيم ساعات 
العمل وتخفيفها باالضافة الى نظام حتويل الكفيل مش���يرا 
الى ان لهذه القرارات صدى لدى منظمة العمل الدولية لذا مت 

رفع اسم الكويت من الالئحة اخلاصة.
ووصف هذه اخلطوة »بالنقلة النوعية« على املس���تويني 
احمللي والعاملي لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ولسمعة 

الكويت.
إلى ذلك، جدد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي انتقاده لتقرير اخلارجي���ة األميركية الذي صنف 
الكويت ضمن القائمة الس���وداء مش���يرا الى ان التقرير كان 
انشائيا وجانبه الصواب ولم يتطرق الى اجلوانب اإليجابية 
الت���ي حققتها احلكومة، وصور الكوي���ت وكأنها تعيش في 

شريعة الغاب وال حتكمها القوانني.
وقال د.العفاسي في تصريح للصحافيني عقب عودته من 
جنيڤ بعد ان مثل الكويت ف���ي اعمال مؤمتر منظمة العمل 
الدولية: كل دول املنظمة اثنت على خطوات الكويت في حني 
ان تقرير اخلارجية األميركية اشاد بهذه اخلطوات ولم يغير 

درجة تقييم الكويت.

قوانين وتشريعات

وتاب���ع: لدينا قوانني وتش���ريعات مازالت تنتظر االقرار 
وهي موجودة على جدول اعمال مجلس األمة كقانون حترمي 
االجتار بالبش���ر وهي م�ن أولوي���ات برنامج عمل احلكومة 
وعل���ى احلكومة االميركية ان تعرف م���دى احترام الكويت 

حلقوق اإلنسان.
وزاد: ان الكويت تقدم ما يقرب من 9 ماليني دوالر سنويا 
للمنظمات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان وبالتالي ال يجوز ان 
تصنف بتقرير انشائي يخلو من املصداقية كما ان الكويت تقدم 
نحو 1.3% من دخلها القومي ملساعدة الدول، والواليات املت�حدة 
ال يوجد لديها هذا الرقم كمساعدات ملنظمات دولية. وأضاف 
ال ميكن ان تصنف الكويت وف����ق كالم إنشائي حيث رفعت 
الكويت في منظمات كثيرة من س�����جل الدول االقل تطب����يقا 
للقوانني اخلاصة بح���قوق االنس����ان، وغ�����فل التقرير عن 
قرارات ح�ظر تش���غيل العمال وقرار التحويل وقانون العمل 

بالق���طاع االهلي والتوسع في م���راكز اإليواء.
واشار الى ان التقرير غفل عن العقوبات واجلزاءات التي 
نص عليها قانون اجلزاء الكويتي الذي غطى جوانب كثيرة 
ولم يفرق بني ش���خص وآخر امام القضاء فنحن نحزن لهذا 

االسلوب الذي يتعامل به مع الكويت.

منظمة العمل

واشار العفاسي الى توقيع الكويت على اتفاقية جديدة في 
منظمة العمل الدولية ملنع وجترمي استغالل االطفال على ان 

يتم القضاء على تلك الظاهرة في العام 2016.
ولفت الى ان الكويت ألقت بيانا باسم دول مجلس التعاون 
واليمن بينت فيه االجراءات واخلطوات التي قامت بها منظومة 
مجلس التعاون والتي كانت محل اشادة وثناء والقت استحسانا 
من 80 دولة تشارك في اعمال املنظمة حيث وقعت دول مجلس 

التعاون على اتفاقيات عدم استغالل االطفال.
واشار الى ان املنظمة اعتبرت املدة من 2010 الى العام 2020 
عق���د عمل بني جميع االطراف في كل دولة عضو في املنظمة 
وذلك للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للش���باب، مشيرا 
ال���ى ان الكويت تبنت هذا املش���روع وحرصت عليه القيادة 
السياس���ية ومن ذلك ما اوصى ب���ه مؤمتر القمة االقتصادي 

الذي عقد في الكويت العام املاضي.
وتابع: ان مش���اركات هذا العام في منظمة العمل الدولية 
تختلف متاما عن مشاركتها في األعوام السابقة حيث حضرت 
مس���لحة بفعل القوانني والقرارات الت���ي اقرت خالل الفترة 
املاضية وفي مقدمتها قانون العمل بالقطاع االهلي وقرارات 
وزارية نظمت العالقة بني صاحب العمل والعمال فضال عن 

اقرار قانون املعاقني.

النائ���ب ناج���ي  ق���ّدم 
العبدالهادي اقتراحا برغبة 
ج���اء فيه حت���رص الدولة 
على تأكيد دعمها ومتابعتها 
للمقومات االساسية للمجتمع 

وقوامها االسرة.
وحتقيق���ا لالس���تقرار 
النفس���ي واالسري لبعض 
فئ������ات املجتم���ع مم���ن 
ت�����وفير  ال���ى  يحتاجون 
الدعم املادي لهم ومتكينهم 
من تدبير امور حي�����اتهم 
امل����ردود  اليومية وايجاد 
الثاب���ت احملق���ق  املال���ي 

ملس���اعدتهم على الوفاء باحت����ياجاتهم، وملا ك����انت املرأة 
ذات ال�ظ���روف اخلاصة سواء املطلقة أو األرملة او تلك التي 
لم تتزوج بس���بب او آلخر ال يجدن العائل او الس���ند املعيل 
لهن في السن املتأخرة، كما ان ما يصرف للبعض منهن سواء 
من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية او وزارة الشؤون 
ال يفي للوفاء مبتطلبات احلياة اليومية، لذلك وحفاظا على 
كرامتهن وتقديرا ملا بذلنه طوال حياتهن في خدمة االسرة او 
في الوظائف الت���ي عملن بها كان من الالزم تقدمي دعم مالي 

ثابت لكل منهن.
لذلك اتقدم باالقتراح برغبة »لقيام وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بالتنسيق مع وزارة املالية بتقدمي الدعم املالي للمرأة 
ذات الظروف اخلاصة التي بلغت الستني وال يوجد لها معيل 
أو مصدر يكفي احتياجاتها بصرف مبلغ 300 دينار كمعونة 
ش���هرية ثابتة ملن تتوافر فيها ش���روط االستحقاق، وعلى 
ان يص���رف هذا الدعم الى جان���ب املخصص لها من أي جهة 

أخرى«.

عدم قدرة احلكومة على الوفاء 
بالتزاماتها، وقال لألسف نحن 
في دولة تتبرع بإنشاء محطات 
كهرباء ف���ي دول أخرى وتعجز 

عن حل مشكلتها.

أزمة مفتعلة

الطويح  وبدوره قال فيصل 
ان أزمة الكهرباء مفتعلة، وانتقد 
ما يقال حول إنفاق مليون و200 
ألف دينار لصيانة احملطات، في 
حني أن الصورة تكشف أنه لم يتم 

صيانة احملوالت املعنية.
وأضاف قائ���ال ان احلكومة 
مهملة وه���ي من افتعلت األزمة 
وهن���اك متنفذون م���ن النواب 
يعمل���ون ملصلح���ة فئ���ة من 

التجار.
وأكمل أن مش���كلة الرياضة 
تطرح فكرة اس���تجواب رئيس 
الوزراء، ومش���كلة الكهرباء لم 
حترك أح���دا رغم أنه���ا أرواح 
ناس، الفتا إلى املبالغ التي ترصد 
الكهرباء مبئات  أزم���ة  ملعاجلة 
املاليني ولو جمعت لكانت كافية 
لبن���اء 20 محطة وليس محطة 

واحدة.
وقال: لن نسكت وإذا تطلب 
األمر س���نقدم ش���كوى حملكمة 
الوزراء حول املتخاذل من الوزراء، 
وسنلجأ للقضاء، فالوضع خطير 
وهناك من يعيش من ذوي اإلعاقة 
داخل أجهزة في بيوتهم وقطع 
الكهرباء معن���اه موتهم، كما أن 
كبار السن أيضا معرضون للهالك 
واحلكومة تتحمل عواقب ذلك.

من جهته قال رئيس جمعية 
الوح���دة الوطني���ة ضيف اهلل 
العتيبي ان مجلس األمة »مبيوع«، 
ولم يعد لديه فرصة لإلصالح، 
منتقدا استمرار مشكلة الكهرباء 

ألكثر من 10 سنوات دون حل.

الوضع في قطاع الكهرباء ال يقل 
خطورة عن الوضع في القطاع 

الصحي وعنه في التعليم.
وتابع: لألسف جميع خدمات 
الدول���ة تنهار واملؤس���ف عدم 
محاسبة أي مسؤول يتورط في 
قضايا فس���اد، والدليل محطة 
مشرف وطوارئ 2007، رغم أن 
البسيط  املواطن  الدولة تالحق 

لهدم سلم أمام بيته.
وأض���اف: إذا كانت احلكومة 
بهذا املس���توى فاملجلس شريك 
في املسؤولية، وعلى الشريعان 
ان يوضح في جلسة اليوم ماذا 
أعد منذ ان تولى الوزارة وماذا 
قدم؟ وما أسباب عدم وجود خطة 
التي  وأين ذهبت حملة ترشيد 
صرف عليها املالي���ني، ملاذا لم 

يستفد منها؟
وأكد ان اإلص���الح احلقيقي 
ليس إصالح الش���عارات، الذي 
أدى إلى انهيار اخلدمات، مشيرا 
ال���ى ان قضية الكهرباء توضح 

عن الس���نوات اخلمس املاضية 
شاهد على الفساد، وطالب وزير 
الكهرباء باالستقالة إذا وجد نفسه 
غير مدعوم من مجلس الوزراء 
فيما ينوي اتخاذه من إجراءات، 
لتكون رسالته واضحة عن مدى 

خطورة األمر.

هشاشة استعدادات الوزارة

من جانبه ق���ال النائب علي 
الكهرباء  الدقباسي إن موضوع 
ليس بجديد، والسؤال هو ماذا 
أع���دت احلكومة من جتهيزات؟ 
وأكد أن ما يجري يكشف هشاشة 
وضع���ف اس���تعدادات وزارة 
الكهرباء، وانقطاع الكهرباء معناه 

أن استعدادات احلكومة وهم.
القدر  وأكمل أن من سخرية 
اهتمام احلكومة مبشكلة الرياضة 
في ح���ني أن أزمة الكهرباء أكثر 
خطورة، فاملشهد السياسي أصبح 
»مخترب«، واحلكومة عاجزة عن 
إجراء أي ش���يء، مشيرا الى ان 

وق���ال رمبا ال نك���ون البلد 
الوحيد الذي فيه سرقات لكننا 
البلد الوحيد الذي يصنع احلرامي 
ويجعله يشارك ويستمر، فقد 
تكلمنا م���ن قبل عل���ى صفقة 
»الرافال« وهاهي قادمة، ويقولون 
وصلنا البلعوم، وما وراء البلعوم 

إال الذبح.
وأشار إلى اقتراح قدمه يسهم 
الكهربائية  في تخفيف األحمال 
بحيث يتم تقدمي الدوام الرسمي 
ساعة، فيبدأ في السابعة لينتهي 
الساعة 12 ظهرا، ورغم موافقة 
بعض الوزراء إال أن هناك وزراء 
البت  يعارض���ون ويؤجل���ون 

للدراسة.
وأشار إلى أن الترشيد ليس 
معناه أن نقول للناس رشدوا، بل 
يجب على الوزراء أوال أن يرشدوا 
االستهالك في وزاراتهم، ويجب 
أن تكون ثقافة الترش���يد دائمة 
معنا وليس فقط وقت األزمات، 
الفتا إلى تقارير ديوان احملاسبة 

هو األصعب من بني الس���نوات 
املقبلة. وذكر ان أيام شهر رمضان 
التي تصادف في شهر أغسطس 
ستكون »مؤملة« بالنسبة للجميع 
في حال ارتفاع درجات احلرارة، 
مؤكدا أن تصريحه هذا غير مبرر، 
فكل البلدان مت���ر عليها اوقات 
ترتف���ع فيها درج���ات احلرارة 

وتتمكن من معاجلة األمر.
وانتقد الذين يبررون احتراق 
احملوالت بأنها قدمية ومتهالكة، 
وقال إن أحد وكالء الوزارة أوضح 
أن هن���اك 28 ألف محول جديد، 
وقال على مسؤولي وزارة الكهرباء 
أن يكونوا صرحاء، وعليهم أن 
يوضحوا ملاذا حتترق احملوالت في 
مناطق جديدة مثل السالم، وأضاف 
املسلم أن أحد وكالء الوزارة قال 
إن احتراق احملوالت اجلديدة دليل 
عل���ى الس���رقات، وطالب وزير 
الكهرباء باالجتم���اع مع وكالء 
الوزارة للوقوف على أس���باب 

احتراق احملوالت اجلديدة.

عادل الشنان
أكد نواب وناشطون سياسيون 
أن مسؤولية أزمة الكهرباء مسؤولية 
تراكمي����ة على كل م����ن احلكومة 
ومجالس األم����ة املتعاقبة، الفتني 
إلى أن احلكومة لم تقم بواجبها من 
خالل تقدمي وتنفيذ خطط تنموية 
سليمة، كما أن املجالس املتتالية 
لم تقم بدورها الرقابي والتشريعي 

كما يجب.
ن����دوة عقدها  جاء ذلك خالل 
لتأصي����ل  الكويت����ي  املرص����د 
الدميوقراطية بعن����وان »أزمتنا 
الكهربائية من املسؤول؟« والتي 
النائب����ان د.فيصل  ش����ارك فيها 
املس����لم وعلي الدقباسي ورئيس 
جمعية الوح����دة الوطنية ضيف 

اهلل العتيبي.

مسؤولية تراكمية

في البداية قال النائب د.فيصل 
املسلم إن هناك مسؤولية تراكمية 
تقع على عاتق احلكومة، فلوال 
أنها قصرت م���ا كنا وصلنا إلى 
ما وصلنا إليه اليوم، ولو كانت 
قائمة بواجبها كما يجب ألنشأت 
شركات مساهمة بناء على خطط 

تنموية.
كم���ا حمل املس���لم املجالس 
السابقة املسؤولية كونها قصرت 
في واجبها الرقابي والتشريعي، 
وذكر بالوزير محمد العليم الذي 
طالب باعتماد ميزانيات إلنشاء 
محط���ة كهرباء ولم يس���مع له 
أحد، وأشار إلى ان الشيخ علي 
اجلراح عزل 7 وكالء وزارة في 
الكهرباء بسبب صراع الشركات 
الكهرباء،  على مناقصات وزارة 
حيث كان للشركات داخل الوزارة 

مسؤولون موالون.
وتطرق إل���ى تصريح وزير 
الكهرباء الذي قال ان هذا الصيف 

ناجي العبدالهادي

الحويلة: ما دور وزارة التربية الرقابي
على المدارس الخاصة األجنبية؟

النمالن يسأل وزير اإلعالم
عن برامج تاريخية في إذاعة الكويت

وجه النائب سالم النمالن 
س����ؤاال لوزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
أكد فيه ان ما يعرض من برامج 
تاريخية ف����ي إذاعة الكويت 
البد أن يحظ����ى مبتابعة من 
باحثني معين����ني فقد عرض 
يوم AM 2010/6/10 الس����اعة 
11.30 مساء على البرنامج العام 
ت����ردد 540 برنامج صفحات 
يذكر س����يرة تاري����خ الدولة 
األيوبية. مضيفا: كما لوحظ 
ان هناك مقدمي برامج ضعاف 
في اللغة العربية س����واء في 

اإلذاعة العام أو إذاعة القران الكرمي، األمر الذي 

يس����يء الى الكوي����ت، طالبا 
تزويده بنس����خة من احللقة 
كاملة، واملصادر واملراجع التي 
التي  اتخذت منها املعلومات 
البرنامج، واسم  أذيعت بهذا 
الباحث التاريخي املعني بجمع 
املعلومات، واملؤهالت العلمية 
التي يحملها واملؤهالت العلمية 
وال����دورات التدريبي����ة التي 
يحملها كل من معدي ومقدمي 
البرنامج وعدد احللقات التي 
مت عرضها منذ بداية الدورة 
البرامجية واملؤهالت املطلوبة 
والشروط التي تضعها االذاعة 

الختيار معدي ومقدمي البرامج اإلذاعية.

وجه النائب د.محمد احلويلة سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود جاء فيه:

لقد منى الى علمي طرف من اش����اعات متواترة بأن بعض املدارس اخلاصة 
األجنبية بالكويت تنضح مبساوئ وخلل تربوي واضح مبا تتبعه ادارات هذه 
املدارس ومدرس����وها في التعامل مع الطلبة الدارس����ني واالستهانة بتنشئتهم 
على الوجه العام القومي، مضيفا: حيث ال يراعون في التعامل عاداتنا وتقاليدنا 
اإلسالمية في الكويت وملا كان هؤالء الطلبة والطالبات هم عماد الوطن وشبابه 
املبشر وأجيال مستقبله وهم العدة التي تتسلح بها الكويت في بناء جيل وطني 
قوي مثقف، فإنني اتسائل: ما دور وزارة التربية الرقابي على هذه املدارس وأداته 
وم����داه ومبلغ فاعليته، كم عدد املدارس اخلاصة األجنبية املوجودة على أرض 
الكويت وتخصص كل منها، وما جنسية املعلمني واملعلمات الذين يعملون في 
هذه املدارس، وعدد كل فئة منهم ومؤهالتهم؟ وما الشروط التي تفرضها الوزارة 
على العاملني بهذه املدارس عند اس����تقدامهم للعمل بها؟ وما مدى التزامهم بهذه 

د.محمد احلويلةالشروط أو مخالفتها لها واالجراء الذي تتخذه الوزارة حيال هذه املخالفات؟

سالم النمالن

تنــويـــه 
من وزارة التجـارة وال�صناعة

تنوه وزارة التجارة وال�صناعة اإىل كل من

لديه طلب ت�صجيل براءة اخرتاع
من �صنة 1991م وحتى تاريخه

الرجاء مراجعة وزارة التجارة وال�صناعة

ـــرتاع(  االخ وبــــراءة  الــتــجــاريــة  الــعــامــات  )اإدارة 

البيانات  وحتديث  املطلوبة  امل�صتندات  ال�صتكمال 

ذلك  يتم  اأن  على  الــوزارة  لدى  امللفات  يف  املوجودة 

خال ثاثني يومًا من تاريخ الن�صر واإال اعترب طلب 

الت�صجيل الغيًا. 

موعد اال�صتام )االثنني واخلمي�س(

)محمد ماهر(د. فيصل املسلم وعلي الدقباسي خالل ندوة املرصد الكويتي


