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دعا النائب سعدون حماد وزير 
املواصالت د.محمد البصيري الى 
احكام الرقابة واملتابعة لبعض 
ش����ركات االتصاالت التي بدأت 
تقدم خدم����ات منقوصة وغير 
مكتملة بص����ورة متعمدة كما 
يبدو لزيادة ربحيتها على حساب 
أنه  املستهلكني. واوضح حماد 
في اآلونة األخيرة تبني أن هناك 
مشكلة في االتصال من الهواتف 
االرضية كاملنازل واملكاتب الى 
الهوات����ف النقالة، حيث ان من 
يتصل لهاتف نقال يجد ان اخلط 
ال يشبك إال بعد عدة محاوالت 

وغالبا ما نس����مع عبارة »الرقم املطلوب خارج اخلدمة«.. أو يظهر 
صوت صفارة بينما في احلقيقة اخلط سليم. واضاف انه يتبني من 
ذلك أن القصد متعمد الجبار املس����تهلكني على التحدث من هواتف 
نقالة الى هواتف نقالة بقصد الربحية وحتصيل رس����وم املكاملات، 
مش����يرا الى ان هذه املش����كلة ظهرت بعد قرار عدم حتصيل رسوم 

املكاملات الواردة من اخلطوط االرضية الى الهواتف النقالة.
ولفت حماد الى ان املوضوع يتطلب حزما من وزير املواصالت حتى 

ال تضيع حقوق املستهلكني وتتحول اخلدمة إلى ابتزاز وخداع.

مبناس���بة حلول ش���هر رمضان املبارك يرفع النائب س���يد حسني 
القالف الى صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد حفظه اهلل 
وسمو ولي عهده االمني الشيخ نواف االحمد حفظه اهلل، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشعب الكويتي اخلص التهاني 

والتبريكات.
سائال اهلل عز وجل ان يدمي على بلدنا الغالي الكويت واهله الكرام 

نعمة االمن واالستقرار والرخاء.

قدم����ت النائبة د.معصومة املب����ارك التهاني إلى عموم 
أهل الكويت مبناسبة حلول شهر رمضان. وجاء في تهنئة 
د.معصومة يسعدني أن أرفع إليكم خالص التهاني والتبريكات 
مبناسبة شهر رمضان املبارك أعاده اهلل علينا وعليكم وعلى 

األمة اإلسالمية والعربية باخلير واليمن والبركات.
حفظ اهلل الكوي����ت وأميرها وول����ي عهدها واحلكومة 

الرشيدة والشعب الكويتي من كل مكروه.

القالف يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بحلول رمضان معصومة تهنئ أهل الكويت بشهر رمضان

الوعالن يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

يستقبل المهنئين أول وثاني أيام الشهر الفضيل في ديوانه باألندلس وثالث رمضان بالجهراء

مبارك الوعالن

سالم النمالن

خالد العدوة

د.محمد احلويلة

د.وليد الطبطبائي

سعدون حماد

تقدم النائب مبارك الوعالن الى القيادة 
السياسية وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بخالص التهنئة مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك، كما تقدم بالتهنئة الى 
الشعب الكويتي واألمة العربية واإلسالمية 
بهذه املناسبة الكرمية، سائال املولى عز وجل 
ان يعيد هذا الشهر الكرمي على اجلميع باخلير 

والبركة واحملبة.
واعلن النائب مب���ارك الوعالن انه بهذه 
املناسبة الكرمية والعزيزة، سيستقبل املهنئني 
من ابناء دائرته ورواد ديوانه خالل أول وثاني 
أيام رمضان بعد صالة التراويح في ديوانه 

باألندلس، كما يس���تقبل املهنئني ثالث أيام 
رمضان املبارك بديوانه باجلهراء.

وقال النائب مبارك الوعالن ان شهر رمضان 
املبارك فرص���ة للتقارب والتالحم بني أبناء 
الكويت مبختلف اطيافهم وانتمائهم، داعيا 
إلى نبذ اخلالفات والبعد عن الفرقة والتشتت 
خالل هذا الشهر الفضيل الذي يغمر اجلميع 
بنفحاته العطرة. واضاف الوعالن قائال: »شهر 
رمضان ميثل فرصة للتقارب بني اجلميع، فهو 
محطة دينية واجتماعية وثقافية تظهر فيه 
روح التآلف والتواد، وتتجلى فيه السلوكيات 
اخلاصة مث���ل اللقاءات والتجمعات وتبادل 
التهاني واالحتفال املشترك وغيرها من عادات 

وتقاليد بيئتنا العربية التي نسعى للحفاظ 
عليها وسط ما نتعرض له من غزو العوملة 
اخلارجية والعادات الداخلية على مجتمعاتنا 

الشرقية.
واختتم النائب مب���ارك الوعالن متمنيا 
دوام اخلير للكويت وأهلها وأن تعم احملبة 
والس���الم اجلميع، مبا يبدد كل عمل سيئ 
يريد عدو اخلير أن يزرعه بيننا وأن يرتفع 
صوت احملبة والتآلف أكثر وأكثر ونقول ملن 
يحاول غرس الف���ن بيننا: »إن الزرع الذي 
ليس له أساس ميوت سريعا أما الزرع الذي 
ارتوى باحملبة فس���يدوم إلى األبد ويعطي 

ثمارا طيبة للجميع«.

الخرافي هنأ نظيره في اإلكوادوربالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية 
تهنئة إلى رئي���س املجلس الوطني في جمهورية 

اإلكوادور فرناندو كورديرو غوفا، وذلك مبناسبة 
العيد الوطني لبالده.

السلع األساسية الغذائية والتجارية 
يعد كارثة اجتماعية واقتصادية 
بكل املقاييس، وان غياب التنسيق 
بني اجلهات احلكومية املسؤولة عن 
األسواق التجارية يزيد من معاناة 
املواطن الكويتي، ولتخفيف العبء 
عن املواطنني ولتس���هيل أمورهم 
ل���ذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
إلنشاء جهاز مستقل تابع ملجلس 
الوزراء ملنع االحتكار لتلقي وفحص 
والتحقيق في شكاوى املمارسات 
االحتكارية التي متارس���ها بعض 
الش���ركات، وإنشاء جهاز مستقل 
حلماي���ة املس���تهلك تابع ملجلس 
الوزراء ويضم في عضويته ممثلني 
ع���ن وزارات التجارة والش���ؤون 
والبلدية والصح���ة وممثلني عن 
غرفة التجارة واحتاد التعاونيات 
وممثلني عن جمعيات النفع العام 
املهتمة بحماية املستهلك ويختص 
اجلهاز بتلقي � عن طريق الهاتف 
أو الفاك���س أو البريد � ش���كاوى 
املستهلكني اخلاصة بالسلع سواء 
من حيث ارتفاع األس���عار أو عدم 
جودة السلع ونظر وفحص ودراسة 
هذه الشكاوى ومنح أعضاء اجلهاز 
حق الضبطي���ة القضائية لرصد 
وضب���ط أي ارتفاع غير مبرر في 
األسعار باألسواق. واقترح احلوية 
أال تتم زيارة أي مسؤول من وزارة 
التربية أو املناطق التعليمية الى 
مدارس البن���ات مبناطق الكويت 
املختلفة وبجميع املراحل إال بعد 
إخطار مديرة املدرسة مبوعد الزيارة 

مسبقا.

للتدريبات اخلاصة بتعامل الكوادر 
الطبية م���ع الكوارث أو احلوادث 
وفق بروتوكول الطوارئ واإلخالء 
الس���ريع الذي تعتم���ده الوزارة، 
التي قامت  مع بيان املستشفيات 
بتلك التدريبات وذلك منذ العامني 
السابقني حتى ورود تاريخ السؤال، 
وفي حالة عدم وجود تنفيذ دوري 
لتلك التدريبات، يرجى إفادتي مبا مت 
من قبل اجلهات املختصة بالوزارة 
حملاسبة اجلهات املناط بها تنفيذ 
ومتابعة تلك الترتيبات وجاهزية 
الكوادر الطبية، ونظرا لطول فترات 
املراجع���ني لعيادات طب  انتظار 
األسنان خاصة التخصصية منها 
وتباين فترات املواعيد من منطقة 
صحية الى أخرى، يرجى موافاتي 
باإلجراءات التي ستقوم بها الوزارة 
ملعاجل���ة تلك املش���كلة. كما قدم 
احلويلة اقتراحا جاء فيه ان االرتفاع 
اجلنوني وغير املبرر في أس���عار 

أبدى النائب خالد سالم العدوة عزمه على التحرك اذا ما عقدت جلسة 
طارئة لتمويل املشاريع التنموية خالل شهر رمضان املبارك وذلك لتخصيص 
ساعتني من عمر اجللسة ملناقشة التصويت ومن ثم اقرار مشروع القانون 
احلكومي لزيادة الراتب االساسي للعسكريني في الداخلية والدفاع واحلرس 
الوطني واالطفاء. وقال العدوة إنه سيقوم بالتنسيق مع عدد من النواب 
والتقدم بطلب لتخصيص ساعتني من عمر اجللسة الطارئة حلث احلكومة 
على احالة املشروع بقانون الى املجلس في اقرب وقت ممكن لتتم املوافقة 
عليه واقراره، وذلك الهمية زيادة الراتب االساسي البنائنا من العسكريني 
ذلك القطاع الكبير من املجتمع والذي يعتبر العني الساهرة حلماية الوطن 
واحلف���اظ على امنه. ووجه العدوة نداء ال���ى مجلس الوزراء واحلكومة 
بضرورة احالة ذلك املش���روع في جلسته القادمة بصفة االستعجال الى 
مجلس االمة لكي يتم وضعه على جدول اعمال اجللسة وذلك بعد ان اخذ 

املشروع وقتا كبيرا وتأخر كثيرا.

المويزري يطالب الساير بفتح 
ملف تجاوزات مناقصات التعقيم

اكد النائب ش���عيب املويزري 
ان هن���اك خلال في اجراءات طرح 
وترسية املناقصات بوزارة الصحة، 
منبها الوزير د.هالل الساير بهذا 
اخللل الذي ادى الى التالعب في 
بعض املناقصات اخلاصة باالجهزة 
الطبية من خالل اساليب التالعب 
واخفاء بعض امللفات مطالبا جلنة 
املناقصات املركزية ببيان احلقائق 
املتعلق���ة مبا جرى في مناقصات 
الصحة خالل الس���نوات املاضية 
قبل تولي الساير مقاليد الوزارة. 
وقال املويزري في تصريح صحافي: 
اننا نشيد بخطوات الوزير الساير 

االصالحية وكذلك نثمن جهود وكيل الوزارة وهو ما يتطلب منهما 
استبعاد جميع العناصر التي حتيطها الشبهات بالوزارة وفي املناطق 
الصحي���ة والتي تعيق اجلهود االصالحي���ة اجلارية حاليا. وطالب 
املويزري وزير الصحة بتوضيح صحة ما يجري في موضوع التعقيم 
باملستش���فيات من مخالفات وجتاوزات جرى التحقيق فيها بادارة 
الشؤون القانونية من خالل رئيسها محمود العبدالهادي وانتهت الى 
ادانة بعض الشخصيات، اال ان اجلميع فوجئ بتشكيل جلنة اخرى 
العادة التحقيق في املخالفات وكانت مبنزلة )جلنة للرأفة( لتخفيف 

العقوبات عن املتورطني في التجاوزات لتكون لفت نظر فقط.

وجهت النائبة د.روال دشتي سؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: إن 
من اآلثار التي أدت اليها األزمة الرياضية احلالية 
التي متر بها الهيئات الرياضية في الكويت، تعطل 
مشاركة األندية واالحتادات الرياضية في البطوالت 
والدورات الرياضية الدولية حتت العلم الكويتي، 
وحرمان املنتخبات واألندية الكويتية من املنافسة 
في بطوالت اقترن اس���م الكويت بها، وهو ما يعد 
مساس���ا بهيبة ومكانة الكوي���ت على الصعيدين 
الداخلي واخلارجي، كما يصيب باإلحباط الشباب 
الكويتي الذي يتوق الى املش���اركة في املسابقات 

الرياضية دوليا وإقليميا، رافعا اسم الكويت ذات 
التاريخ الرياضي العري���ق، وحرصا على تعديل 
األوضاع الرياضي���ة في الكويت والعودة بها الى 

مسارها الصحيح، أرجو إفادتي باآلتي:
ما القرارات التي مت اتخاذها لرفع اإليقاف الدولي 
عن الرياضة الكويتية وملعاجلة األزمة الرياضية 
بصورة حاسمة وتفعيل القوانني الرياضية التي 
سبق أن أقرها مجلس األمة، وفي حالة صدور هذه 
القرارات يرجى موافاتي بصورة منها، وإذا لم يكن 
قد مت اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى اآلن، فما 

األسباب التي حالت دون ذلك؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لنائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد جاء فيه: قامت اإلدارة املركزية لإلحصاء 
بإصدار كتيب حتت عنوان »اللمحة اإلحصائية« وش���مل هذا الكتيب 
على شرح جميع اإلحصائيات لدولة الكويت لعام 2010 وعلى بعض 
الصور اخلاصة بالكوي���ت ومنها خريطة الكويت باللغة االجنليزية 
وقامت االدارة املركزية لإلحصاء باستخدام مسمى »اخلليج الفارسي« 
أو Persian Gulf بدال من اخلليج العربي Arabian Gulf وذلك في خريطة 
الكويت باإلضافة إلى انه مت نش���ر تلك اخلريطة في املوقع الرسمي 
لإلدارة على شبكة االنترنت في االصدار باللغة االجنليزية. لذا يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي: هل مت التحقيق في هذه الواقعة؟ وعلى أي 
أساس مت استخدام تلك العبارة في إصدار من جهة حكومية؟ وان مت 
التحقيق في ه���ذه الواقعة يرجى تزويدي بنتيجة التحقيق وما هي 

اإلجراءات القانونية التي مت اتخاذها جتاه املسؤولني عنها؟

النائب د.محمد احلويلة  وجه 
سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
جاء فيه: ارجو تزويدي بالسيرة 
الذاتية للوكالء املساعدين بوزارة 
الوظيفي لكل  الصحة والت���درج 
منهم، وتزوي���دي بتفاصيل ما مت 
من حتقيقات من قبل النيابة العامة 
الوكالء املساعدين في قضايا  مع 
قامت وزارة الصحة بإحالتها للنيابة 
العامة وذل���ك من عام 2008 حتى 
تاريخ ورود الس���ؤال، وتزويدي 
بتفاصيل املهمات الرسمية واملبالغ 
املمنوحة في تلك املهمات للوكالء 
املس���اعدين، كل على حدة، وذلك 
من يناير 2008 حتى تاريخ ورود 
الس���ؤال، وتزويدي بردود وزارة 
الصحة على تقارير ديوان احملاسبة 
الى وزارة الصحة وذلك  املوجهة 
خالل السنوات اخلمس األخيرة حتى 
ورود السؤال. وطلب أيضا تزويده 
بالتفاصيل مبا مت في وزارة الصحة 
من إجراءات ملكافحة مرض السكري، 
مرض ضغط الدم، مرض تصلب 
الشرايني، مرض اجللطة الدماغية 
وأمراض القلب وأمراض السرطان 
وذلك وفق برنامج زمني محدد إن 
وجد، وما اجلهات الفنية التي قامت 
للتنس���يق واملتابعة والتقييم إن 
وجدت، وتزويدي بنسخ بالدراسات 
واألبحاث التي نفذها مركز دسمان 
ملكافحة السكري منذ إنشائه وحتى 
ورود السؤال، وفي إطار احملافظة 
الطبية  الك���وادر  على جاهزي���ة 
ملواجهة أي طارئ أرجو تزويدي 
باجلداول األسبوعية أو الشهرية 

وجه النائب س����الم النمالن 
سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل جاء فيه: 
ورد مبعرض ردكم على اسئلة 
النائب حسني احلريتي واملنشور 
في الصح����ف احمللية الصادرة 
بتاريخ 2010/2/17 انه مت انقاص 
مبلغ )من 10 د.ك الى 120 د.ك( 
من مجمل الزيادة النفطية التي 
حصل عليها العاملون في القطاع 
النفطي اعتبارا من مارس 2008 
بناء عل����ى قرار مجلس اخلدمة 
املدنية. لذا يرجى افادتي باآلتي: 
توضيح كيفية هذا اخلصم وما 
ه����ي املعاجلة الفني����ة التي مت 
على اساس����ها اخلصم من قبل 
مؤسس����ة البت����رول الكويتية، 
مع تزويدي بنس����خة من هذه 
املعاجل����ة، باالضافة الى جدول 
الرات����ب املقر للقط����اع النفطي 

قبل وبع����د املعاجلة الفنية في 
م����ارس 2008، ومت خصم مبلغ 
120 د.ك من اغلب الدرجات على 
الشكل التالي: 50 د.ك من الراتب 
االساسي، و70 د.ك من العالوة 

التشجيعية.

 الحويلة يطلب السيرة الذاتية
للوكالء المساعدين في »الصحة«

روال: ما القرارات المتخذة لرفع اإليقاف عن الرياضة؟

 العدوة: ساعتان من جلسة تمويل
مشاريع التنمية لزيادة رواتب العسكريين

 الطبطبائي يستفسر من الفهد
عن خريطة أصدرتها إدارة اإلحصاء

حماد: على وزير المواصالت ضبط 
خدمات بعض شركات االتصاالت

النمالن يسأل عن النقص في الزيادة 
المقررة للعاملين في القطاع النفطي

المكالمات ال تشبك إال من النقال إلى النقال

1
وأهمية  تعقيدًا  اإلن��س��ان  أع��ض��اء جسم  أكثر  ه��و  ال��دم��اغ 

ويتألف من ماليني اخلاليا وقد عدها العلماء بحوالي:

14 مليار خلية عصبية
4 مليار خلية عصبية

24 مليار خلية عصبية

شعيب املويزري


