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طالبت رئيسة جلنة الشؤون 
التعليمية النائبة د.سلوى اجلسار 
اللجان التعليمية املعنية بوضع 
االختب���ارات بالعمل على جتنب 
وضع أي أس���ئلة تقبل اللبس أو 
إثارة سوء الظن في هذه االختبارات 
والنأي بهذه اللج���ان عن كل ما 
يؤدي الى اإلثارة والتسيس. وقالت 
اجلسار في تصريح صحافي ان 
الكويت وهلل احلمد دولة تتبنى 
مناهج الوسطية واالعتدال التي 
الغلو  ال���ى االبتعاد ع���ن  تدعو 
والتطرف وكل ما من شأنه املس 
بالوحدة الوطنية، مشيرة الى ان 

األسئلة التي تضمنها اختبار الصف التاسع مبنطقة العاصمة تأتي من 
صلب املقرر الدراس���ي ووضعت ضمن أطر طريقة وضع األسئلة التي 

حتددها الوزارة من خالل احملتوى العلمي املعتمد.
ودعت د.اجلسار وزيرة التربية الى احلرص على جتنيب مؤسسات 
التعليم كل ما يشق الوحدة الوطنية وخصوصا ان من أهداف العملية 
التربوية غرس املب���ادئ والقيم التي يأتي في مقدمتها تعزيز املواطنة 
ووحدة الصف حتت راية االعتدال والوس���طية، مؤكدة اننا ال نقبل من 

أي طرف استخدام وصف التكفير ألي فرد كان.

مزيد: هل أقامت إحدى الشركات األجنبية 
أسواراً واستغلت أرصفة مملوكة للدولة؟

نفس املخازن لتوريدها للسوق 
احمللي وللجمعيات التعاونية 
باالضافة للمواد املخزنة فيها؟ 
هل سيتم تخزين مواد واغذية 
غير مس���موح بتداولها داخل 
الكويت في هذه املخازن مثل 
»حلوم اخلنزير واملشروبات 
الكحولية« والتي تخدم العقد 
املب���رم مع الش���ركة وبعض 
القوات االجنبي���ة املوجودة 
بالكوي���ت؟ ه���ل ف���ي حالة 
الس���ماح بتخزين هذه املواد 
غير املس���موح تداولها داخل 
الكويت سيتم اخذ الضمانات 
على الشركة املذكورة من قبل 
البلدية بعدم تسرب جزء منها 
لالستهالك احمللي؟ ومن هي 
اجلهة املسؤولة عن الترخيص 
والسماح للش���ركة االردنية 
املذكورة باستغالل الساحات 
العام���ة؟ هل هي  واالرصفة 
ام جهة اخرى؟ وهل  البلدية 
هناك جهات تقوم بالتراخيص 
الستغالل االرصفة دون الرجوع 

ملوافقة بلدية الكويت؟

وقام���ت الش���ركة االردني���ة 
املذكورة بالتعاقد الستئجار 
مخ���ازن م���واد غذائية داخل 
الكويت وحتديدا في منطقتي 
»العارضية والشويخ« وكانت 
تستغل لتوفير املواد الغذائية 
السوق احمللي وهي مرخصة من 
قبل بلدية الكويت، وهل تخضع 
هذه املخازن ملراقبة البلدية وما 
مدى مطابقتها ملعايير البلدية؟ 
هل يتم تخزين مواد غذائية في 

وجه النائب حس���ن مزيد 
العامة  سؤاال لوزير االشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه يرجى 
افادتي باآلتي: هل قامت بلدية 
الكويت بالسماح لشركة انهام 
االردني���ة املتعاقدة مع احدى 
القوات املوج���ودة بالكويت 
والش���ركات املتعاق���دة معها 
من الباطن باس���تغالل امالك 
واراضي الدولة وعمل اسوار 
حماية ملخازنها على االرصفة 
اململوك���ة للدولة م���ن دون 
اي تراخيص؟ وهل تس���مح 
لوائح وقوانن بلدية الكويت 
بالتراخي���ص لعمل اس���وار 
العامة  واس���تغالل االرصفة 
للشركات املتعاقدة مع الدولة 
او احلكومات االجنبية؟ وهل 
تتم معاملة الشركات الوطنية 
واحمللية والترخيص لها مبا 
مت السماح به للشركة االردنية 
املذك���ورة او مق���اول الباطن 
املتعاق���د معها؟ كم���ا يرجى 
افادتي باحلاالت املش���ابهة، 

حسني مزيد

النمالن: ما أعداد المرشحين للعمل
في وزارتي الصحة واألشغال؟

أبورمية: رئيس وأعضاء غرفة التجارة 
وجودهم غير شرعي

هايف: استبدال شهادات الطلبة الدارسين
في البحرين الصادرة باستثناءات بأخرى جديدة

قدم النائب سالم النمالن سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير وآخر 
مماثل لوزير االشغال والبلدية د.فاضل صفر جاء فيهما: يقوم ديوان 
اخلدمة املدنية سنويا بإصدار أكثر من دفعة للتعين في وزارات الدولة 
بن����اء على طلب وحاجة هذه الوزارات من التخصصات والش����هادات 
العلمية املختلفة. ولكن لوحظ بالفترة االخيرة رفض هذه الوزارات 
لبعض الترشيحات التي يصدرها الديوان، لذا يرجى افادتي وتزويدي 
باآلتي: اعداد املرشحن للتعين في وزارتكم من قبل الديوان من 2010/1/1 
حتى 2010/5/31 مع بيان اعداد املرشحن الذين قبلوا واملرشحن الذين 
رفضوا مع ذكر أس����باب الرفض. وهل هناك خطة سنوية موضوعة 
حلاجة الوزارة من التخصصات والش����هادات العلمية املختلفة؟ وهل 
يتم التنسيق في هذا املوضوع مع ديوان اخلدمة املدنية وبناء عليه 

يتم اصدار ترشيحات التعين للوزارة؟

أعل����ن النائب د.ضي����ف اهلل أبورمية أن رئيس 
وأعضاء غرفة التج����ارة والصناعة وجودهم غير 
ش����رعي وذلك لعدم وجود اي صفة قانونية تبرر 
وجودهم كرئيس وأعضاء غرفة التجارة موضحا ان 
الوقت حان لفتح ملف غرفة التجارة على مصراعيه. 
واضاف ابورمية ان الكويت دولة مؤسسات ودولة 
قانون ومن هذا املنطلق يجب ان نضع الغرفة حتت 
املجه����ر موضحا انه ال يوجد ش����خوص يعتبرون 
فوق القانون او يقطنون في برج عاجي وال يجوز 

االقت����راب منهم. واضاف ابورمية ان غرفة التجارة 
حتصل امواال من الش����ركات واملؤسس����ات وجميع 
احملالت التجارية بأنواعها دون غطاء قانوني مطالبا 
بتعين حارس قضائي لتتبع ملن تذهب هذه املبالغ 
الطائلة والتي يتم حتصيلها من غير غطاء قانوني. 
واختتم ابورمية تصريح����ه قائال ان من يعتقد ان 
الغرفة فوق القانون والدس����تور، او من يعتقد بأن 
الغرفة ملكية لفئة معينة وال يجوز االقتراب منها 

)فعليه ان يعيد حساباته(.

أعل����ن النائ����ب محمد هايف 
انه اتفق مع النواب البحرينين 
على عق����د اجتماع يضم الطلبة 
الدراس����ات  الكويتين أصحاب 
العليا والبكالوريوس مع رئيس 
الوزراء البحريني ووزير التعليم 
العالي، وقال هايف خالل املؤمتر 
الصحافي ال����ذي عقد في ديوان 
النائب البحريني عادل املعاودة 
مساء يوم اجلمعة 18 يونيو بشأن 
مناقشة أزمة عدم تصديق شهادات 
الطلبة الكويتين، انه كان يتمنى 
ان يكون حاضرا الجتماع الطلبة 
مع رئيس الوزراء البحريني إال 
أن اجللس����ات املتتابعة ملجلس 

األمة دفعت����ه إلى االعتذار. وأكد »اننا حصلنا على 
موافقة باستبدال شهادات الطلبة الكويتين املمهورة 
باس����تثناء من رئيس الوزراء البحريني، بشهادات 
عادية الس����يما ان وجود االستثناء على الشهادات 
قد يوح����ي بأن هناك عيبا في الش����هادة ولذلك مت 

استثناؤها«.
وأشار هايف الى انه قد التقى العام املاضي مع 
الطلبة الكويتين وكان هناك وعود بحل املشكلة، 
معربا عن أسفه من تفاقم القضية وعدم حلها بشكل 
جذري. وزاد هايف: »ان أهل الكويت فرحوا كثيرا 
بفتح اجلامعات ببلدنا البحرين، ألنهم شعروا وكأنها 

في الكويت، وفضلوا اجلامعات 
البحرينية على العربية، ملا بن 
الكويت والبحري����ن من تاريخ 
وعالقات أخوة، فأهل الكويت ال 
البحرين  يشعرون بالغربة في 
ويعتبرونها بلدهم اآلخر، حتى 
ان البعض يأتي مع أبنائه وبناته 

وعائلته بأكملها«. 
وأردف قائ����ال: »وله����ذا فقد 
كان ما جرى ألبنائنا الدارس����ن 
في البحرين بعد نشوب األزمة 
العالي واجلامعات  التعليم  بن 
البحريني����ة صدم����ة كبي����رة، 
خصوصا أنهم ال ذنب لهم فيها، 
وقد فوجئوا بعدم التصديق على 
شهاداتهم أو توقيف دراستهم بسببها، فكيف تصل 
األمور في مجال التعليم بالبحرين إلى هذا احلد من 
الفوضى؟ مستغربن وذلك ملعرفتهم السابقة مبدى 
التطور والتنظيم الذي اشتهرت به«. وأضاف هايف: 
»الغريب أننا لم نلمس االهتمام الكافي بهذه املشكلة 
لدى التعليم العالي واجلهات املعنية بالبحرين، رغم 
أنها قد حتولت وأصبحت مش����كلة تؤرق الشارع 
الكويتي، بالنظر إلى غموضها واس����تمرارها فترة 
طويلة، فضال عن أن عدد الطلبة الكويتين الدارسن 
بالبحرين ليس بالقليل، واألضرار الناجمة عن عدم 

التصديق على شهاداتهم كبير.

سالم النمالن

الوعالن يسأل وزير الصحة عن القيمة اإلجمالية
إلدخال نظام »جي.بي.إس« لتوجيه سيارات اإلسعاف

معصومة: اللجنة المشتركة لم تنجز تقارير »التأمينات« 
والرعاية السكنية والصندوق اإلسكاني للمرأة

مت طرح هذا املشروع كمناقصة، 
فإذا كانت اإلجاب����ة بنعم فأرجو 
تزويدي بنس����خة من املراسالت 
الت����ي متت بن ال����وزارة وجلنة 
الشأن،  املناقصات املركزية بهذا 
وتزويدي بكشف يتضمن أسماء 
تلك الشركات ونسخة من العروض 

التي تقدمت بها؟
4 � من����ى الى علم����ي أيضا ان 
إقامة  الى  وزارة الصحة تتج����ه 
مشاريع األبراج الصحية في عدد 
من املستشفيات، فهل قامت الوزارة 
بالتعاقد مع شركات لتنفيذ هذه 
املشاريع؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 
فأرجو تزويدي بنسخة من تلك 
املالية لهذه  االتفاقيات والتكلفة 
املش����اريع، وطريقة ترسية هذه 
املناقصات، وهل مت ذلك بواسطة 
جلن����ة املناقصات املركزية أم ال؟ 
كذلك أرجو تزويدي بنسخة من 
الع����روض املقدمة من قبل جميع 
الشركات التي تقدمت لهذه املشاريع 
سواء متت ترسية املناقصات عليها 

أو ال؟

التي اتخذت جتاهه.
2 � منى ال����ى علمي ان وزارة 
الصحة لديها مش����روع لتدريب 
نحو 10% من س����كان البالد على 
عملية اإلنعاش املبكر والتعامل مع 
الكسور، ما صحة ذلك؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم، فيرجى إفادتي عن 
الدراسة املقدمة والتكلفة املالية لهذا 
املشروع، وهل ينفذ هذا املشروع 
من قب����ل وزارة الصح����ة او من 

القطاع اخلاص؟ فإذا كان القطاع 
اخلاص هو املنفذ فيرجى إفادتي 
عن الشركة او اجلهة التي ستقوم 
بإدارته وأس����ماء أعضاء مجلس 
إدارتها؟ وهل مت طرح هذا املشروع 
كمناقصة جلميع الشركات؟ فإذا 
كانت اإلجابة بنعم فيرجى تزويدي 
بنسخة من املراسالت التي متت 
بهذا الش����أن مع جلنة املناقصات 
املركزية وكشف بأسماء الشركات 
األخرى وعروضها التي تقدمت بها 
حول هذا املشروع؟ أما اذا كانت 
اإلجابة بال، فيرجى تزويدي بنسخة 
من املستندات التي دعت الوزارة 
الى إسناده الى هذه الشركة دون 

طرحه كمناقصة عامة؟
3 � منى ال����ى علمي ان وزارة 
الصحة أدخلت نظام »جي.بي.اس« 
الذي يوجه س����يارات اإلسعاف 
فأرجو إفادتي باس����م الشركة أو 
اجلهة املوردة لهذا النظام وأسماء 
أعضاء مجل����س إدارتها والقيمة 
اإلجمالية والتفصيلية لهذا العقد، 
كذلك أرجو إفادتي عما إذا كان قد 

احتياجات اي مواطن، مشيرا الى 
ان امللف الصح����ي أصبح متخما 
باملشاكل ويحتاج الى سرعة حتديد 
أوجه القصور في هذا امللف لوضع 
احللول املناس����بة له����ا والقضاء 
عليها، مؤكدا ان األسئلة املرفقة هي 
استكمال ملتابعته لهذا امللف املهم، 

وجاءت األسئلة وفق اآلتي:
1 � منى الى علم����ي ان وزارة 
الصحة خصصت جدوال شهريا 
باخلفارات للوكالء املس����اعدين، 
فأرجو تزويدي بنس����خة من هذا 
اجلدول من����ذ يناير 2010 وحتى 
اآلن وآلية تطبيق هذه اخلفارات؟ 
وإفادتي عما اذا كانوا يتقاضون 
أي مكافآت على ه����ذه اخلفارات 
أم ال، ف����إذا كان����ت اإلجابة بنعم 
فأرجو تزويدي بكشف يتضمن 
أسماء هؤالء الوكالء املساعدين، 
التي يحصلون عليها،  واملكافآت 
كذلك أرجو إفادت����ي عما اذا كان 
أحد هؤالء الوكالء لم يلتزم بهذه 
اخلفارات، فإذا كانت اإلجابة بنعم 
أرجو إفادتي بنسخة من اإلجراءات 

وّجه النائ���ب مبارك الوعالن 
عدة أسئلة لوزير الصحة طالب 
فيها بتزويده بجداول اخلفارات 
الش���هرية للوكالء املس���اعدين، 
وآلي���ة تطبيق ه���ذه اخلفارات، 
مستفس���را عن حقيق���ة اعتزام 
وزارة الصحة بالقيام مبشروع 
لتدري���ب نحو 10% من س���كان 
البالد على عملية اإلنعاش املبكر 
والتعامل مع الكس���ور، وشملت 
األس���ئلة كذلك االستفس���ار عن 
القيم���ة اإلجمالية إلدخال وزارة 
الصحة نظام »جي.بي.أس« الذي 
يوجه سيارات اإلسعاف، ومدى 
ال���وزارة إلقامة  اعت���زام  صحة 
مش���اريع أبراج صحية في عدد 

من املستشفيات.
وقال النائب مبارك الوعالن في 
مقدمة سؤاله ان امللف الصحي في 
البالد من أهم امللفات التي يوليها 
اهتماما خاصا نظرا الرتباط هذا 
امللف بحياة املواطنن بشكل مباشر، 
اليومي����ة، فالعالج  ومعاناته����م 
وتوفير اخلدمات الصحية من أهم 

والذين مثله���م النائب د.فيصل 
املس���لم ومتت املوافق���ة على 3 
تعديالت من اصل 5 من ضمنها 
املتعلقة باجازة األمومة للموظفة، 
حيث اصبحت ش���هرين براتب 
كامل، كذلك مت���ت املوافقة على 
منح راتب كامل اذا كان لدى الزوج 
او الزوجة مريضان، مشيرة الى 
انه متت املوافقة على منح املوظف 
اجازة براتب اذا مت ارسال زوجة 
املوظف���ة الى بعث���ة او عمل في 

اخلارج.
واوضحت انه مت رفض التعديل 

املتعلق باملادة 15 ومت االتفاق على 
ما انتهت اليه اللجنة بشأن نسبة 
الوظائف االشرافية وتكافؤ الفرص 
بن اجلنسن التي متثل 30%، وهو 

ما كان يريد التعديل الغاءه.
اما التعديل الثاني الذي رفضته 
اللجنة وهو الذي ينص على منح 
املوظفة بقرار من الوزير بنصف 
رات���ب بناء على طلبها، في حن 
ان ما انتهت اليه اللجنة هو ان 
تكون االجازة دون راتب وال تقل 
عن س���تة اشهر وال تزيد على 3 

سنوات.

على التوالي مع املالية لعدم اكتمال 
النصاب، في حن مت االجتماع مع 
اللجنة االسكانية اال ان اللجنة لم 
تتمكن من اجناز التقارير الثالثة 
اخلاصة بالتأمينات االجتماعية 
والرعاية الس���كنية والصندوق 
االسكاني، في حن مت اجناز تقارير 
بش���أن ما س���تتم مناقشته في 
جلسة اليوم بشأن اخلدمة املدنية 
والرعاي���ة الصحية والتعليمية 

واقامة االجانب واحلضانات.
واشارت املبارك الى ان اللجنة 
اجتمعت بحضور مقدمي التعديل 

عقدت اللجنة املشتركة املكونة 
م���ن جلنتي املرأة واالس���كانية 
اجتماع���ا امس، في حن متكنت 
جلن���ة املرأة من اجناز 5 تقارير 
ستتم مناقشتها في جلسة اليوم 
اال انه���ا لم تتمك���ن من اجناز 3 

تقارير.
وقالت رئيسة جلنة املرأة في 
اللجنة  تصريح عقب اجتم���اع 
املشتركة امس النائبة د.معصومة 
املب���ارك: كان الي���وم )امس( 3 
اجتماعات للجنة املرأة، ولالسف 
لم جتتمع اللجنة للمرة الثالثة 

أكد أن اهتمامه بالملف الصحي ينطلق من أهميته وارتباطه بحياة المواطنين بشكل مباشر

مبارك الوعالن

د.سلوى اجلسار

الجسار تطالب بتجنيب 
االختبارات األسئلة القابلة للّبس

المسلم ينفي اعتداءه أو تطاوله
على أحد الصحافيين البرلمانيين

نفى النائب د.فيصل املسلم ما نشر عن اعتدائه وتطاوله على أحد 
الصحافين البرملانين، مؤكدا ان الصحف التي نشرت هذا اخلبر تعمدت 
التضخيم والتلفيق كما جرت العادة اس����تمرارا للحملة التي يقودها 

االعالم الفاسد ضد كل شريف يحارب الفساد واملفسدين.
وقال املس����لم في تصريح صحافي ان تربيتنا وأخالقنا ال تسمح 
لنا أبدا ان نتطاول على أي انس����ان أو ان نسيء الى أي كان مهما بلغ 
اخلالف، معتبرا أن أهل الكويت يعرفون جيدا هذا االسلوب االعالمي 
الرخيص الذي تتبعه صحف وقنوات االعالم الفاسد من اجل االساءة 

والتشهير بالشرفاء من ابناء الكويت.
وأوضح املسلم ان ما حدث مع االخ الصحافي في جريدة »احلرية« 
كان على مرأى ومس����مع عدد كبير م����ن الصحافين وبوجود النائب 
الفاضل عبدالرحمن العنجري، مؤكدا انه لو كان األمر بالفعل يستحق 
ان يتحول الى خبر لنشرت الصحف ذلك، لكن االمر لم يرق أبدا ليكون 
خبرا إعالميا. وأش����ار الى ان ما ح����دث من األخ الصحافي انه أراد ان 
يسجل كالما وديا ونقاشا أخويا دار بيني وبن االخ العنجري واالخوة 
الصحافين خارج املجلس وحتديدا في مواقف السيارات فرفضت ان 
يقوم بالتس����جيل لكالم غير رسمي ونش����ره في صحيفته بعيدا عن 

االمانة واملهنية الصحافية.
وأكد املس����لم انه اثناء اس����تيضاحي ملعرفة بيانات الصحافي في 
هويته وبشكل ودي سقطت وقمت بسحبها من االرض وأعطيته اياها 
بكل احترام وتقدير من دون أن يكون في ذلك أي اس����اءة والصحافي 
يدرك ويعلم ذلك جيدا. واستغرب املسلم ان تصدر جمعية الصحافين 
بيانا من دون أن تس����توضح حقيقة ما ج����رى من كل االطراف مبن 
فيهم الصحافيون املتواج����دون والذين يصل عددهم الى اكثر من 15 

صحافيا.

د.معصومة املبارك

محمد هايف

الطبطبائي: استمرار تمتع الطيار والمضيف 
بالقطاع الخاص بتصنيفه الوظيفي

قدّم اقتراحاً بشأن األعمال الشاقة والخطرة

سأل عن استئجارها مخازن لمواد غذائية في منطقتي العارضية والشويخ

د.ولي���د  النائ���ب  ق���دم 
الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء 
فيه تنص املادة 17 بند 8 من 
قانون التأمينات االجتماعية 
على انتهاء خدمة املؤمن عليه 
الذي ي���زاول اعماال ضارة او 
ش���اقة او خطرة متى بلغت 
التأمن في  مدة اشتراكه في 
هذه االعمال عشرين سنة او 
حتدد هذه االعمال بقرار من 
الوزير بع���د موافقة مجلس 
االدارة في اخذ رأي املجلس 
الطبي الع���ام، وتطبيقا لهذا 

النص فقد صدر القرار الوزاري 
رقم 1 لسنة 1998 بشأن االعمال 
الش���اقة واخلطرة وتضمن 
هذا القرار من بن ما تضمن 
 على اعتب���ار وظيفة الطيار

واملضيف اجلوي من بن هذه 
االعمال.

وبعد صدور القانون رقم 
6 لسنة 2008 في شأن حتويل 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى شركة مساهمة، 
ورغبة في استمرار متتع الطيار 
واملضيف اجلوي في القطاع 

الوظيفي  اخلاص بتصنيفه 
لدى املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية حسب القرار رقم 
1 لس���نة 1998 بشأن االعمال 
الشاقة واخلطرة، لذا فانني 
اتقدم باالقتراح برغبة للعمل 
على اس���تمرار متتع الطيار 
واملضيف اجلوي في القطاع 
الوظيفي  اخلاص بتصنيفه 
لدى التأمين���ات االجتماعية 
حس���ب القرار الوزاري رقم 
1 لس���نة 1998 بشأن االعمال 

الشاقة واخلطرة.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلة اليعقوب الكرام

لـــوفـاة فقيدهم املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

عبداهلل يو�سف جا�سم اليعقوب

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


