
مجلساألمــــــة االربعاء
14  يوليو 2010

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة 4
بشأن: صيانة ش���وارع منطقة كيفان وإعادة 

رصفها لسوء حالتها احلالية.
وقدم الطبطبائي اقتراحا آخر جاء فيه: إلزام 
جميع موظفي الدولة بارتداء الزي الوطني ما 
عدا الوظائف التي حتتاج الى مالبس رسمية 

خاصة.

الطبطبائي لصيانة شوارع منطقة كيفان

طالبت النائبة د.سلوى اجلسار 
وزير الصحة د.هالل الساير بالنظر 
في مطالب فنيي وفنيات الصيدلة 
والتي نرجو م���ن اهلل تعالى ان 
الظلم  تتحقق على يدي���ك لرفع 
عنهم، حيث ان فئة فنيي الصيدلة 
فئة مهمش���ة رغم ما تقوم به من 
اعمال في خدمة الكويت ومن هذه 

املطالبات.
الوظيفي  الت���درج  1- توقف 
لفئة فنيي الصيدلة عند فني اول 
صيدلة بعد 10 سنوات خدمة مما 
يحد في االس���تفادة من خبراتهم 
ويؤدي الى االعتماد على العنصر 

غير الكويتي.
2- تقوم فئة فنيي الصيدلة 
بجميع االعمال بالصيدلة باالضافة 
الى اخلف���ارات الليلية وخفارات 

نهاية االسبوع.
3- عدم املس���اواة بالزيادات 
االخيرة والكوادر مع باقي الوظائف 

املشابهة لها بطبيعة العمل.
4- ع���دم االعفاء م���ن نظام 
البصمة اسوة بباقي املهن املعفاة 
واملش���ابهة لفئة فنيي الصيدلة 
العمل، مم���ا يؤثر على  بطبيعة 
حسن س���ير العمل ويوقع الظلم 
على هذه الفئة التي تشمل االغلبية 
الكويتية العاملة بجميع صيدليات 

وزارة الصحة.

الجسار للنظر بمطالب 
فنيي الصيدلة

مزيد يسأل الحمود
عن األسباب األكاديمية 

لتفكيك مركز اللغات
وج���ه النائب حس���ن مزيد 
س���ؤاال برملانيا لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بشأن ما يتعلق بتوجه 
ادارة جامعة الكويت لتفكيك مركز 
اللغات. وجاء في السؤال: منى الى 
علمنا ان االدارة اجلامعية بصدد 
تفكيك مركز اللغات على الرغم 
من انه اقدم املراكز باملنطقة، لذا 
ارجو منكم االجابة عن االسئلة 
التالية: وتس���اءل: ما االسباب 
االولية واالكادميية وراء تفكيك 
مركز اللغات؟ هل مت اس���تفتاء 
الهيئة التدريسية مبركز اللغات؟ 
هل عرض هذا االمر على اللجنة 
التعليمية مبجلس االمة؟ ما الداعي 
لالستعجال بهذا القرار خصوصا 
اذا ما اخذنا بعن االعتبار احتمال 
قدوم ادارة جامعية جديدة جلامعة 

الكويت؟

اقترح إنشاء مستوصف في القصور

النمالن يسأل عن أعداد المرشحين للتوظيف

عسكر: قرار وزير الصحة بإعفاء أبناء الكويتيات 
من تكاليف العالج أثلج صدورنا

دراسة اقتصادية تدعو إلى تطوير
المدن الحدودية مع دول الجوار

دعت دراسة اقتصادية صادرة عن مجلس األمة الى 
اإلسراع في تطوير املدن احلدودية مع دول اجلوار وإقامة 
جتمعات حدودية تعمل على تسهيل التبادل التجاري 
واالتصال مع هذه املدن عالوة على إنشاء موانئ سياحية 
في جزيرتي بوبيان وفيلكا بهدف التسويق للسياحة 

احمللية والدولية لدى الكويت.
وأشارت الدراسة التي قامت بها الباحثة أسماء العجمي 
من إدارة البحوث والدراس���ات باألمانة العامة ملجلس 
األمة وأشرفت عليها املستش���ارة القانونية د.عزيزة 
الشريف الى تنفيذ خطة التنمية التي أصدرها مجلس 

األمة مؤخرا مع األخذ بعن االعتبار خطة »بلير« او ما 
يسمى خطة الكويت 2035 والتي دعت الى إصالح املشاكل 
الهيكلية كتحسن بيئة االستثمار والتأكد من تطوير 
البنى التحتية التي لو توافرت لكان من السهل بعدها 
على احلكومة ان تنفذ جميع مشاريعها في كل القطاعات. 
وأوضحت الدراسة ان بعض املختصن يرى ان اخلطة 
تفتقد الى اجلانب اإلبداعي القيادي لوجود قيادين في 
الدولة ال ميكنهم مواكبة هذه اخلطة وتنفيذها، اضافة 
الى ان اجهزة احلكومة تواجه خلال إداريا سيصعب من 

دوران عجلة التنمية بالصورة املطلوبة.

الخرافي يعّزي نظيره األوغندي
ويهنئ رئيس برلمان سلوڤاكيا

الحدى مدارس التعليم اخلاص في 
غير مرحلته الدراسية باالتفاق 
ما ب���ن التعليم اخلاص ووكيل 
الوزارة اخلاص وذلك بحجة نقص 

املدراء؟
كما وجه سؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعية د.محمد العفاسي جاء 
فيه: يقوم ديوان اخلدمة املدنية 
س���نويا باصدار اكثر من دفعة 
للتعين في وزارات الدولة بناء 
على طلب وحاجة هذه الوزارات 
م���ن التخصصات والش���هادات 
العلمية املختلفة، ولكن لوحظ 
بالفت���رة االخي���رة رفض هذه 
الترش���يحات  الوزارات لبعض 
التي يصدرها الديوان لذا يرجى 

افادتي وتزويدي باآلتي:
اع���داد املرش���حن للتعين 
ف���ي وزارتكم من قب���ل الديوان 
م���ن 2010/1/1 حت���ى 2010/5/31 
مع بيان اعداد املرش���حن الذين 
الذين رفضوا  قبلوا واملرشحن 
مع ذكر اس���باب الرفض؟ وهل 
هناك خطة س���نوية موضوعة 
حلاجة الوزارة من التخصصات 
والشهادات العلمية املختلفة؟ وهل 
يتم التنسيق في هذا املوضوع مع 
ديوان اخلدمة املدنية وبناء عليه 
يتم اصدار ترش���يحات التعين 
للوزارة؟ وهل ترشيحات ديوان 
اخلدمة املدني���ة للتعين ملزمة 
للوزارة ام ان هناك اسسا ومعايير 
تتبعها الوزارة في سياسة القبول 
والرف���ض لهذه الترش���يحات؟ 
وهل يقوم ديوان اخلدمة املدنية 
بالعمل عل���ى توفير االعتمادات 
املالية والدرجات الوظيفية بشكل 
يتناس���ب مع اعداد الترشيحات 

التي تصدر منه للوزارة؟

طلب النائب سالم النمالن من 
املالية مصطفى الشمالي  وزير 
افادته باعداد املرشحن للتعين 
في وزارة املالية من قبل الديوان 
م���ن 2010/1/1 حت���ى 2010/5/31 
مع بيان اعداد املرش���حن الذين 
قبلوا واملرشحن الذين رفضوا 
مع ذكر اسباب الرفض، وسأل: 
هل هناك خطة سنوية موضوعة 
حلاجة الوزارة من التخصصات 
والشهادات العلمية املختلفة، وهل 
يتم التنسيق في هذا املوضوع مع 
ديوان اخلدمة املدنية وبناء عليه 
يتم اصدار ترش���يحات التعين 
للوزارة، وهل ترشيحات ديوان 
اخلدمة املدني���ة للتعين ملزمة 
للوزارة ام ان هناك اسسا ومعايير 
تتبعها الوزارة في سياسة القبول 
والرفض لهذه الترشيحات، وهل 
يقوم دي���وان اخلدم���ة املدنية 
بالعمل على توفير االعتمادات 
املالية والدرجات الوظيفية بشكل 
الترشيحات  اعداد  يتناسب مع 

التي تصدر منه للوزارة؟
كما وجه النمالن سؤاال مماثال 
لوزير النفط واالعالم الشيخ احمد 
العبداهلل حول املرشحن للتعين 
الوزارة واخلطة املوضوعة  في 

لذلك.
م���ن جهته، اقت���رح النمالن 
انش���اء مس���توصف في منطقة 
القصور التابعة حملافظة مبارك 
املمكنة لتقدمي  الكبير بالسرعة 
اخلدمات الصحية املختلفة لسكان 

املنطقة.
من جهة اخرى، وجه النمالن 
س���ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

جاء فيه:

بعث رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي برقية تعزية ومواساة الى 
رئيس البرملان في جمهورية اوغندا 
ادوارد كيوانوكا سيكاندي اثر تلقيه 
نبأ العمليتن االرهابيتن اللتن 

استهدفتا العاصمة كمباال.
وق����ال اخلرافي ف����ي برقيته 
»تابعت ببالغ االس����ى وش����ديد 
االستياء والتأثر وانا خارج البالد 
العمليتن االرهابيتن املفجعتن 
اللتن استهدفتا العاصمة كمباال 
واللتن حاكتهما اياد اثيمة ضالة 
استباحت ارواح االبرياء االمنن مما 
نتج عنه وفاة العديد من الضحايا 

وجرح آخرين.
واض����اف: واني الع����رب لكم 
باس����مي ونياب����ة ع����ن اخواني 
اعضاء مجلس االمة الكويتي عن 
استنكارنا العميق لهذه االعتداءات 
االجرامي����ة الدخيلة التي ينبذها 
املجتمع الدولي بأس����ره متمنن 
الوغندا الصديقة س����الما وامنا 

دائمن.
واعرب عن رجائه ان تتقبلوا 
خالص عزائنا ف����ي هذا املصاب 
اجللل ونقل مش����اعرنا وصادق 
مواساتنا الى اسر الضحايا والى 

يرجى تزويدي باآلتي:
اسماء مديري املدارس اخلاصة 
بجميع مراحلها حتى تاريخ ورود 
هذا الس���ؤال، مع بيان املرحلة 
اخلاصة لكل مدير، وهل مدراء تلك 
املدارس في مراحلهم االساسية أم 
ال؟ وهل توجد مدرسة خاصة )أو 
مدارس خاصة( بها مرحلة )أو 
مراحل( غير مرخص لها من قبل 
وزارة التربية؟ اذا كانت االجابة 
نعم، يرجى تزويدي باسم املدرسة 
واسم املرحلة غير املرخص لها 
واسم مدير تلك املرحلة، واسم من 
القرار بانشائها، وصفته،  اتخذ 
وهل توجد مخالفات للوائح التي 
تنظم انش���اء املراحل الدراسية 
في املدارس اخلاصة والترخيص 
لها وتعي���ن مديريها، في حالة 
وجود تلك املخالفات ما االجراءات 
التي اتخذته���ا الوزارة لعالجها 
ومحاسبة املسؤولن عنها ومنع 
تكرار حدوثها، وهل يوجد قرار 
سابق مينع استالم مدير مرحلة 
ملرحلة اخرى في التعليم اخلاص؟ 
وهل يوجد استثناء لتعين مدير 

الش����عب االوغندي الصديق مع 
الدعاء للمصابن بسرعة الشفاء 

ومتام الصحة والعافية.
وبعث اخلرافي ببرقية تهنئة 
الى رئي����س املجلس الوطني في 
جمهورية س����لوڤاكيا ريتشارد 
سوليك مبناسبة انتخابه رئيسا 

لبرملان بالده.
وبعث اخلرافي برقية تهنئة 
اخ����رى الى رئي����س البرملان في 
جمهورية اجلبل االس����ود رانكو 
كريفو كابيك وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.

سالم النمالن

جاسم اخلرافي

د.محمد احلويلة

ثمن النائب عس����كر العنزي قرار وزير الصحة 
د.هالل الس����اير بإعفاء ابناء الكويتيات املتزوجات 
من فئة البدون من تكاليف العالج باملستش����فيات 

احلكومية مدى احلياة.
وقال العنزي في تصريح صحافي: ان قرار وزير 
الصحة اثلج صدورنا، فهو قرار انساني سيرفع املعاناة 
عن عشرات اآلالف من ابناء الكويتيات املتزوجات 
من غير محددي اجلنسية، والذين كانوا يعانون من 

ارتفاع رسوم العالج في املستشفيات.

واض����اف العنزي قائال: كما اننا نش����كر الوزير 
الساير ملس����اواته بن الكويتين وابناء الكويتيات 
البدون في صرف جميع االدوية التي يحصل عليها 

الكويتيون.
وطالب العن����زي بأن يصدر وزير الصحة قرارا 
جديدا بإعفاء ابناء الكويتيات املتزوجات من جنسيات 
اخرى عمال مببدأ املساواة بحيث ال يقتصر االعفاء 
من الرسوم الصحية على ابناء الكويتيات البدون 

فقط.

الحويلة: خطة التنمية مشروع أمة يحمل مضامين تنموية في جميع القطاعات
اكد رئيس مجلس االمة باالنابة د. محمد 
احلويلة ان اخلط����ة التنموية التي اقرها 
مجل����س االمة مؤخرا تعتبر مش����روع امة 
مبا حتمله من مضامن تنموية في جميع 

القطاعات.
القائم����ن على تنفيذ  وطالب احلويلة 
تلك اخلطة في جمي����ع اجلهات احلكومية 
ان يكونوا على قدر التحدي واملس����ؤولية 
الوطنية عند الشروع في آليات عمل اخلطة 
ومن ال يجد في نفس����ه القدرة على املضي 
قدما فيها او يجد قصورا في إمكانياته قد 
يعرقل مسارها فعليه ان يتقدم باستقالته 
فورا فالبلد لم يعد يحتمل مسؤولن مثل 

هؤالء فيكفي ما عاناه الوطن واملواطنون 
على مدى عقود طويلة من ترد في اخلدمات 
الصحية والتعليمية واالسكانية عالوة على 
مشاكل الشباب واالسرة والطفولة اضافة الى 
الوضع املالي واالقتصادي الراكد ان لم نقل 
املتدهور، واهاب برئيس احلكومة وجميع 
الوزراء الى ان يعطوا الفرصة الكافية للشباب 
الكويتي للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع 
اخلطة التنموية فشباب الكويت من ذكور 
واناث ميلك الطاقة والعزم واالرادة وكل ما 

يحتاجه هو الدعم والتحفيز والتشجيع.
واشاد احلويلة بتصميم رئيس الوزراء 
ونائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 

وطاقمه الفني واالداري واالستشاري على 
تنفيذ جميع ما ج����اء في اخلطة التنموية 
وفق اجلداول الزمني����ة التي مت حتديدها 
لالنتهاء من تنفيذ جميع املشروعات التنموية 

الواردة باخلطة.
وابدى متنيات����ه ان يلمس املواطن في 
القريب العاجل اولى بوادر ومخرجات خطة 
التنمية والتي ستنعكس على الدولة والشعب 
بش����كل ايجابي اذا مت تنفيذها على الوجه 

املطلوب ومثل ما ورد في بنودها.
واختت����م احلويلة تصريح����ه بأننا في 
مجلس االمة سنكون خير معن للحكومة 

وداعم لها لتنفيذ خطتها التنموية.

أكدت االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية 
ف����ي ردها على اقتراح النائب م.ناجي العبدالهادي انها 
قامت بادراج عدد من املشاريع التطويرية بخطة التنمية 
لتعزيز قدرات انشطة املتابعة باجلهات احلكومية مبا 
في ذلك انشاء وحدات قياس مؤشرات اخلطة التنموية 
في كل اجهزة الدولة وذلك لقياس جدية املسؤولن في 

تنفيذ اخلطة.
وقامت االمان����ة العامة بادراج عدد من املش����اريع 
التطويرية باخلطة السنوية 2011/2010، لتعزيز قدرات 
انش����طة املتابعة التخطيطية باجلهات احلكومية � مبا 
في ذلك انش����اء وحدات ملتابعة قياس مؤشرات اخلطة 
التنموية في كل اجهزة الدول����ة التي تقع على عاتقها 
مسؤولية تنفيذ اخلطة التنموية للدولة، على ان تقوم 
هذه الوحدات برفع تقارير دوري����ة الى االمانة العامة 
مب����دى تنفيذ اخلطة واعطاء تقارير اس����بوعية بذلك، 
وبناء على تلك التقارير يتم رفع تقارير دورية كل ثالثة 
اشهر من االمانة العامة الى مجلس الوزراء ليتسنى له 
مراقبة املسؤولن وجديتهم في تنفيذ توصيات خطة 

التنمية.
وفيما يلي قائمة بهذه املشاريع مع اهدافها ومراحل 

تنفيذها:
1( مش����روع »رفع اداء نش����اط التخطيط واملتابعة 

باالجهزة احلكومية« ويهدف هذا املشروع الى اآلتي:
< حتسن اداء نش����اط التخطيط لالجهزة املعنية 
بالتخطيط باجلهات احلكومية، بهدف حتقيق التوافق 
والتكامل مع نشاط التخطيط الكلي املوكل الى االمانة 

العامة للمجل����س االعلى للتخطيط والتنمية، وخاصة 
فيما يتعلق باخلطة متوس����طة االج����ل وبرنامج عمل 

احلكومة.
< تطوي����ر القدرة على قي����اس اداء برامج اجلهات 
احلكومية من خالل نظام متخصص مرتبط باملستويات 

القيادية العليا في البالد.
< توفير اخلبرات الدولي����ة املتخصصة في مجال 
التخطيط والتنمية، لالستفادة منها في تدريب اجلهات 

احلكومية.
< دعم وحدات التخطيط االدارية املتخصصة باجلهات 
احلكومية املختلفة حس����ب احتياجاتها، على مستوى 

ادارات التخطيط او على مستوى القيادة االدارية.
< رصد التطور وقياس مدى حتسن قدرة اجلهات 
احلكومية على التخطيط وتق����دمي معلومات واضحة 
ومحدثة عن مراحل تنفيذ املشاريع الواردة ببرامجها.

< االرتق����اء بالعملية التخطيطية، وتنمية الكوادر 
الفنية القائمة بها.

2( مش����روع »تدري����ب وتنمية الكوادر البش����رية 
التخطيطية باجلهات احلكومية« ويهدف هذا املشروع 

الى اآلتي:
< بناء كوارد فنية قادرة على وضع ومتابعة تنفيذ 

اخلطط التنموية.
< حتسن مستوى تنفيذ اخلطط والبرامج التنموية 

للجهات املعنية.
< حصر احتياجات اجلهات احلكومية من التدريب 
املرتبط بتطوير طاقاتها البش����رية، مبا يساند تنفيذ 

نشاطها التخطيطي.
< حتديد االحتياج����ات التخطيطية من معلومات 
ومهارات وخبرات وافضل املمارسات العاملية التي يحتاجها 

تطبيق منهج التخطيط واملتابعة باالمانة العامة.
< وضع خطة تدريبية متكاملة للجهات احلكومية 

املشاركة في خطة التنمية وبرنامج عمل احلكومة.
< االتفاق على تنفيذ البرامج التدريبية مع خبراء 

ومستشارين دولين.
< البدء بتنفيذ اخلطة التدريبية املتكاملة واعادة 

تقييم للبرامج التي مت تنفيذها.
< االرتق����اء بالعملية التخطيطية، وتنمية الكوارد 

الفنية القائمة بها.
3( مشروع »تعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي 

لالجهزة احلكومية« ويهدف هذا املشروع الى اآلتي:
< حتسن االداء احلكومي وتعزيز التكامل التخطيطي 
بن اجله����ات احلكومية واملجلس االعل����ى للتخطيط 

والتنمية.
< مس����ح وتقييم اوضاع التخطيط االستراتيجي 

بالقطاع احلكومي.
< بن����اء وتطوير قدرات التخطيط االس����تراتيجي 

جلميع االجهزة احلكومية.
< تشكيل فريق عمل من االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية، واجلهات العلمية والبحثية والرسمية 
املتخصص����ة بالتعاون مع احد البيوت االستش����ارية، 
ملس����ح الواقع التخطيطي الراهن ومشكالته باالجهزة 

احلكومية.

< وضع برنامج لتعزيز قدرات التخطيط االستراتيجي 
جلميع االجهزة احلكومية.

< اعداد دليل حول اسس التخطيط االستراتيجي 
بالقطاع احلكومي.

< البدء باعداد استراتيجيات االجهزة احلكومية بناء 
على الرؤية واالهداف االستراتيجية للدولة.

4( مشروع »اعداد متابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج 
عمل احلكومة« ويهدف هذا املشروع الى اآلتي:

< اعداد ومتابعة تنفيذ الوثائق التنموية الرئيسية 
لتحقيق رؤية الدولة واهدافها االستراتيجية.

< تقييم مدى التقدم في اجناز اهداف خطة التنمية 
وبرنامج عمل احلكومة.

< اعداد دليل متابعة تنفيذ اخلطة التنموية.
< الب����دء في بناء نظام آل����ي ملتابعة تنفيذ اخلطة 

السنوية 2011/2010.
< اعداد النماذج اخلاصة بالبيانا املطلوبة في النظام 

اآللي والتي تخص مشاريع اخلطة السنوية.
< استكمال البيانات اخلاصة مبشاريع اخلطة السنوية 

بالتعاون مع اجلهات املعنية بتنفيذ هذه املشاريع.
< تدريب موظفي االمانة املساعدة لشؤون التخطيط 
باالمانة العامة � وموظفي اجلهات املعنية على النظام 

اآللي للخطة السنوية االولى.
< اعداد تقرير املتابعة السنوي � والتقارير نصف 

السنوية وربع السنوية للخطة السنوية االولى.
ومع تنفيذ املش����اريع املشار اليها سوف يتحقق ما 

ورد في املقترح املذكور.

ردت على اقتراح النائب ناجي العبدالهادي

»التخطيط«: وحدات لقياس جدية المسؤولين في تنفيذ خطة التنمية


