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بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيات تهنئة 4
الى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية مالطا مايكل 
فرين���دو، ورئيس املجلس الوطني ف���ي جمهورية ارمينيا 
هوفيك ابراهاميان ورئيس مجلس النواب امييل ارجيوليس 
ورئيسة مجلس الشيوخ اندريا جل في جمهورية بليز، وذلك 

مبناسبة االعياد الوطنية لبالدهم.

الخرافي هنأ نظراءه في مالطا
وأرمينيا وبليز باألعياد الوطنية

سيد حسني القالف

د.روال دشتي

عادل الصرعاوي

د.يوسف الزلزلة

اإعـالن مـن وزارة الـ�صحــة
عن  الكويتية  احلج  لبعثة  الطبية  اخلدمات  فريق   - ال�صحة  وزارة  تعلن 

تر�صيح اأطباء وممر�صني »من اجلن�صني« وذلك للم�صاركة ككادر طبي حلمالت 

احلج الكويتية للمو�صم احلايل 1431 هجرية.

فعلى الراغبني من االأطباء والطبيبات واملمر�ضني واملممر�ضات االلتحاق بحمالت 

اخلدمات  فريق  مقر  مراجعة  التالية  ال�ضروط  فيهم  تتوافر  وال��ذي��ن  الكويتية  احل��ج 

الطبية مببنى وزارة ال�ضحة بال�ضليبخات من ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحًا وحتى ال�ضاعة 

الثانية ع�ضر ظهرًا.

ال�صــروط الواجــب تــوافــرها يف املتـقــدمني لالختـيــار :

اأول : الأطــــبــــاء :

1- اأن يكون الطبيب حامل لرتخي�ص مزاولة املهنة �ضالح يف دولة الكويت �ضاري املفعول.
العائلة،  فروعها، طب  اأح��د  اأو  الباطنية  اأم��را���ص  الطبيب متخ�ض�ص يف  يكون  اأن   -2

الطوارئ الطبية، ممار�ص عام.

3- اأن تكون درجة الطبيب الوظيفية م�ضجاًل عامًا فما فوق.
4- اأن يكون الطبيب قد عمل يف دولة الكويت فرتة ال تقل عن عام.

5- اأن ال يزيد عمر الطبيب عن 55 عامًا.
ثانيا : التمـريـ�ض :

1- اأن يكون املمر�ص حامل لرتخي�ص مزاولة املهنة �ضالح يف دولة الكويت �ضاري املفعول.
2- اأن يكون املمر�ص يعمل يف اأحد امل�ضت�ضفيات اأو املراكز ال�ضحية.

3- اأن يكون املمر�ص قد عمل يف دولة الكويت فرتة ال تقل عن عامني.
4- اأن ال يزيد عمر املمر�ص عن 50 عامًا.

الزلزلة: تأجيل مناقشة قانون الوكاالت التجارية
ومنح الحكومة فرصة لتقديم صياغة جديدة

ب����ن رئيس اللجن����ة املالية 
النائب د.يوسف  واالقتصادية 
الزلزلة ان اجتماع اللجنة أمس 
خصص ملشروع بقانون املقدم 
من احلكومة واملتعلق بالوكاالت 
التجارية، الفتا الى ان القانون 
قدم الى البرملان منذ عام 2004، 
ولم تنظره اللج����ان البرملانية 
املتعاقب����ة، وارتأينا ان نطرحه 
بعدم����ا أعلنت احلكومة انه من 

أولوياتها.
الزلزلة ف���ي تصريح  وقال 
للصحافي���ن: »انه بعد النقاش 
املس���تفيض تب���ن ان القانون 
الذي أعد منذ 6 سنوات لم تتم 
مراجعت���ه، وان هن���اك قوانن 
البرملان تتعارض مع  أقرت في 

القانون ال���ذي نوقش أمس في 
اللجنة املالية«.

وذكر الزلزلة: »ان اللجنة ارتأت 
منح احلكومة الفرصة حتى تعيد 
النظر في هذا القانون، وتضع في 
اعتبارها 3 أمور أساسية أولها 
حماية املستهلك، وإتاحة الفرص 
للش���باب حتى يكون له موقعه 
التجارية، وركزنا  الوكاالت  في 
على ان تأتي احلكومة بصياغة 
جديدة تكون مجدية الحتياجات 

البلد«.
ان  ال����ى  الزلزل����ة  وأش����ار 
اجتماع اللجنة امس االول كان 
بخصوص جلنة التحقيق التي 
أقرها املجلس، وطلب من اللجنة 
املالية إعطاء تقرير متكامل ينتهي 

املقبل، ووجه����ت مجموعة من 
األسئلة للوزير من قبل اللجنة 
الكويتية  املالية بشأن الشركة 

لالستثمار.
وأض���اف: مض���ى اكثر من 
ش���هر ونص���ف الش���هر، ولم 
تتق���دم الوزارت���ان بأي جواب 
على األس���ئلة، وارتأينا دعوة 
الوزيرين مجددا حلضور اجتماع 
اللجنة، حتى يتسنى لنا إعداد 
التقرير النهائي متهيدا لتقدميه 
الى مجلس األمة، وان لم يتقدم 
وزيرا التجارة واملالية باإلجابات 
فس���نضطر الى كتابة التقرير، 
ونشير الى عدم تعاون الوزيرين 
مع اللجنة، رغ���م ان احلكومة 
وافقت على إنشاء جلنة التحقيق، 

خالل 3 أشهر، ووجهت الدعوة 
لوزيري التجارة واملالية من اجل 
حضور اجتماع اللجنة اخلميس 

ونحن في اللجنة املالية ملزمون 
بتقدمي التقرير الذي س���تنتهي 

مدته في 29 اجلاري.
إل���ى ذل���ك أك���د الزلزلة ان 
اإلجراءات احلكومية التي اتخذت 
لوأد الفتنة كانت مناسبة، وأخمدت 
نارها، وبلدنا ولألسف تعود على 
الفنت، ولكن الكويتين يعرفون 

التعامل مع هذه األزمات.
ودعا الزلزلة الى إيجاد بدائل 
واضحة حتى ال تتكرر مثل هذه 
الف���نت، فالبد من إيج���اد وعي 
في أوساط املجتمع، خصوصا 
األجيال القادمة، والوعي يكون 
عن طريق إذكاء الروح الوطنية 
التي تدفع نحو املزيد من التالحم 

والتناغم.

القالف: »أستاذ« في »األساسية« يرفض االلتزام 
بجدوله الدراسي ويخفض النصاب لـ 6 ساعات

روال تطلب تظلمات موظفي »الشؤون القانونية« 
بـ »التربية« على أدائهم في 2009

الصواغ يدعو لعدم تحويل طالبات
»أم الهيمان« إلى مدارس الفحيحيل

طالب النائب فالح الصواغ وزيرة التربية بعدم 
حتويل طالبات الصف العاشر من مدارس ضاحية 
علي صباح السالم )أم الهيمان( الى مدارس منطقة 
الفحيحيل وذلك ملا يسببه ذلك من اشكاالت الولياء 

االمور والطالبات، داعيا اياها الى س���رعة ايجاد 
احللول املناسبة لهذه املشكلة وذلك من خالل عمل 
فصول بديلة مؤقتة حلن حل هذه املشكلة دون 

نقلهم الى مدارس الفحيحيل.

قال النائب س����يد حس����ن 
القالف ان����ه منى الى علمي ان 
احد االعضاء بقسم تكنولوجيا 
التعليم � كلية التربية االساسية 
� لديه انخف����اض في النصاب 
التدريسي له من 8 الى 6 ساعات 
م����ع رفضه االلت����زام بجدوله 
الدراس����ي وذلك خالل الفضل 
الثان����ي 2010/229  الدراس����ي 
ويعتبر ذل����ك مخالفة لالئحة 

الوظيفة التي يقوم بأدائها.
وطلب الق����الف من وزيرة 
التربية وزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود تزويدها باسم 
الذي  التدريس  عضو هيئ����ة 
الوظيفية بهذا  الالئحة  خالف 
الشأن مع املستندات والبيانات 
املتعلقة بهذه املالحظة، واالجراء 

طلبت النائبة د.روال دشتي من وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي تزويدها بصورة من التظلم���ات التي قدمت من املوظفن 
بإدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية على تقييم أداء كل منهم 
لعام 2009، وهل مت قبول اي من هذه التظلمات؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بصورة من القرار الصادر بتعديل التقييم 
لكل تظلم، وإذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بأس���باب رفض كل 

تظلم على حدة.
كما طلبت بتزويدها بأسماء من تقدموا باستقاالت مسببة من 
املوظفن بإدارة الش���ؤون القانونية ب���وزارة التربية وتقييم كل 
منهم السنوي عن السنوات ال� 5 املاضية وصورة من استقاالتهم 
املسببة. وكذلك الس���يرة الذاتية والتدرج الوظيفي ومدة اخلدمة 
والتقييم الس���نوي منذ التعين الى اآلن ل���كل من مراقب البحث 
والفتوى ومراقب القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية 

بوزارة التربية.

والتدريب من عام 2007/2006 
حت����ى تاريخ ورود الس����ؤال 
والذين انخفض نصاب التدريس 
لديهم وفق مسمياتهم االكادميية 
والوظيفية املعتمدة على الئحة 
النصاب التدريسي لعضو هيئة 
التدريس على ان تكون كل حالة 
على ح����دة واالجراء القانوني 
الذي اتخذ بشأنه وما االجراء 
االكادميي والقانوني في حال 
ثب����وت الغياب املتكرر لعضو 
التواجد  التدريس م����ن  هيئة 
مبحاضرات����ه االس����بوعية او 
عدم التزامه باحملتوى الدراسي 
التعليم����ي للمقرر  والوصف 
وذلك بتزويد الطلبة مبعلومات 
ومعارف بنس����بة 70% خارج 

املنتج الدراسي؟

القانوني الذي يطبق على مثل 
هذه احلالة، واس����ماء اعضاء 
التدريس����ية بكليات  الهيئ����ة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

ضرب مثااًل بمناقصة تأهيل وتجهيز غرف العناية المركزة في »السارية« 

الطبطبائي يجدد الدعوة للساير لوقف التالعب 
في مناقصات األجهزة الطبية بـ »الصحة«

د.ولي���د  النائ���ب  طال���ب 
البطبطبائ���ي، وزي���ر الصحة 
التالعب  الساير بوقف  د.هالل 
الذي يحدث حاليا في عدد من 
مناقصات االجهزة الطبية التي 
طرحتها الوزارة ومتت ترسية 
معظمها على احدى الش���ركات 
املتنف���ذة واملدعوم���ة من احد 
القيادي���ن بالوزارة، مش���يرا 
الى حدوث التفاف على قانون 
املناقصات العامة عبر التالعب 
في شروط وترسية املناقصات 
بطريق���ة ملتوية بالتالعب في 
الفنية اخلاصة  اللجان  تقارير 
بفح���ص الع���روض او تقدمي 
الشركات املتنفذة أجهزة مجانية 
للفوز باملناقصة أو تقدمي تلك 
الشركات اجهزة مجانية مقابل 
توقي���ع الوزارة عق���ودا معها 
للصيانة بكلفة تزيد على سعر 

شراء األجهزة.
وقال الطبطبائي في تصريح 
للصحافين: ان هناك ش���ركات 
تدس السم في العسل من خالل 
الترتيب مع بعض املس���ؤولن 
التنفيذين واملتنفذين بالصحة، 
موضحا ان هناك ترتيبا مسبقا 
من قبل االقسام الطبية الفنية 
لتمكن شركات بعينها من الفوز 
مبناقص���ات، مطالب���ا بإيقاف 
هذه املخالف���ات وعدم التالعب 
املناقص���ات وان  في ش���روط 
تكون هناك شفافية في الطرح 
والترسية واحلفاظ على تكافؤ 
الف���رص بن الش���ركات وعدم 
التالعب لتمكن شركة بعينها 

من الفوز بتلك املناقصات.
وض���رب الطبطبائي املثل 
مبناقصة تأهيل وجتهيز غرف 
املركزة مبستش���فى  العناي���ة 
ألغت  السارية والتي  األمراض 
جلنة املناقصات املركزية يوم 11 
أغسطس الفائت قرارها السابق 
بترس���ية املناقصة على إحدى 

الشركات املتنفذة لتأكد اللجنة 
من عدم توافر ش���رط الس���عر 
واملواصف���ات الفنية في عرض 
تلك الش���ركة، معتبرا ان قرار 
اللجنة بإلغاء الترسية وإعادة 
فحص الع���روض األخرى يعد 
دليال صارخا على تالعب بعض 
املتنفذين داخل الوزارة لصالح 

تلك الشركة.
وق����ال الطبطبائي: رغم ان 
اللجنة طلبت من وزارة الصحة 
يوم 11 اغسطس الفائت تقدمي 
تقريره����ا حول اع����ادة فحص 
الع����روض ال����ى اللجنة خالل 
اسبوع من تاريخه بعد ان تأكدت 
اللجنة ان الترسية لصالح احدى 
الش����ركات كانت باطلة، اال انه 
منى الى علمي ان هناك ضغوطا 
متارس من اجل الضرب بقرار 
جلنة املناقصات املركزية عرض 
احلائط واع����داد تقرير مريب، 
الوزير  انه يتع����ن على  وقال 
الس����اير وقف هذا االستهتار، 
داعيا الوزير الى ان يتابع بنفسه 
مجريات اع����داد التقرير الفني 
الذي طلبته املناقصات املركزية 
في شأن مناقصة غرف العناية 
املركزة مبستش����فى األمراض 
الس����ارية حتى ال يحدث فيها 

تالعب.
واع���رب الطبطبائ���ي عن 
الرغم  انه عل���ى  دهش���ته من 
من ان جلن���ة املناقصات تلقت 
معلوم���ات تفيد بأن احد انواع 
اجه���زة التخدير املقدمة ضمن 
عرض الشركة احملظوظة التي 
متت ترس���ية العطاء عليها في 
البداية بالباطل ثم ألغي تسبب 
هذا اجلهاز في وفيات للمرضى 
الكويت  في مستشفيات داخل 
وذلك طبق���ا لتقارير من داخل 
وزارة الصحة نفسها اعدها احد 
االطباء املس���ؤولن في مجلس 
اقسام التخدير، اال ان ضغوطا 

متارس من قبل الشركة التي ألغي 
قرار الترسية عليها من اجل لي 
احلقائق وممارسة التضليل على 
جلنة املناقصات املركزية بإعداد 
تقرير جدي���د مخالف للحقيقة 
ليعاد الترسية مرة اخرى على 
تلك الشركة رغم ان عرضها هو 
االغلى سعرا واالقل في املستوى 

الفني.
وقال الطبطبائي: انني ال اريد 
ان افصح عن املزيد حول ذلك، 
مؤكدا ان هذا االمر لن يتركه مير 
مرور الكرام، متسائال: هل صحة 
املرضى رخيصة الى هذا احلد؟ 
محذرا من احملاوالت املشبوهة 
التي متارس حاليا إلعداد تقرير 
يلتف على احلقيقة إلعادة ترسية 
العناية املركزة  مناقصة غرف 
باالمراض الس���ارية على نفس 
الشركة التي ألغت اللجنة قرارها 
السابق بالترسية عليها رغم ان 
تلك الشركة قدمت جهازا للتخدير 
في عطائها كان قد اثبت تقرير 
رس���مي للوزارة ان هذا اجلهاز 
يلح���ق اض���رارا بالغة بصحة 
املرضى وتسبب في وفيات بن 

املرضى.
وطلب الطبطبائي من وزارة 
الطرح  الش���فافية في  الصحة 
والترسية وااللتزام بروح ونص 
قانون املناقصات بالترسية على 
العرض االقل س���عرا واالفضل 
فنيا في وقت واحد، مستغربا 
من تعمد بعض مسؤولي الصحة 
ترسية معظم مناقصات االجهزة 
الطبية بوزارة الصحة على شركة 
بعينها، داعي���ا الوزير د.هالل 
الساير الى التأكد من املعلومات 
التي تتردد داخل اروقة الوزارة 
البارزين  حول احد املسؤولن 
في الصحة والذي ميتلك اسهما 
في الشركة احملظوظة واملتنفذة 
والتي تس���يطر عل���ى معظم 

مناقصات الوزارة.

اللجنة وجهت الدعوة لوزير الداخلية لحضور اجتماعها المقبل

المويزري: »الداخلية والدفاع« استكملت التحقيق في هروب
وافدين من السجن اتهما باالتجار في المخدرات

المسلم يذّكر البصيري باجتماع »المرافق«
غدًا لمناقشة إنشاء هيئة لالتصاالت

طالب مقرر جلنة شؤون الداخلية و الدفاع النائب شعيب 
املويزري وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بحضور االجتماع 
املقرر عقده غدًا اخلميس من اجل اس����تكمال التحقيق فيما 
اثاره النائب مسلم البراك بشأن افراج وزارة الداخلية عن 

متهمن بإجراء عمليات االجهاض واالجتار في املخدرات.
وقال مقرر اللجنة النائب شعيب املويزري في تصريح 
للصحافي����ن عقب اجتماع اللجنة امس، انه مت اس����تكمال 
التحقيق فيما طرحه النائب مسلم البراك بخصوص افراج 
وزارة الداخلية عن ش����خصن متهمن مبمارس����ة عمليات 
االجهاض واالجتار في املخدرات وذلك بحضور مدير العالقات 

العامة بوزارة الصحة فيصل الدوسري كونه من ابلغ وزارة 
الداخلية بهذه الشكوى شفهيا.

وبن املويزري ان وزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد 
اعتذر للمرة الثانية ع����ن حضور االجتماع نظرا لوجوده 
في مهمة رس����مية خارج البالد ومت توجيه دعوة اخرى له 
حلضور االجتماع الذي س����يعقد يوم غد اخلميس متمنيا 
م����ن الوزير احلضور من اجل الوقوف على حقيقة ما اثير 
م����ن معلومات من عدمها. واوضح انه ما لم يحضر الوزير 
فإنه سيعني بالنسبة لنا نقطة سلبية على صعيد التعاون 
مع اللجنة وعدم احترام قرارات املجلس وهذا ما لن نقبله 

مؤكدا ان اللجنة سترفع في هذه احلالة تقريرها الى املجلس 
متضمنا كل ما دار واحلقائق التي تبينت بدون ابداء وجهة 
نظر وزير الداخلية. وقال املويزري نؤكد لوزير الداخلية 
اننا نهدف الى الوصول الى حقيقة هذا القضية ونتمنى ان 
يساهم معنا في هذا الهدف وتسهيل اداء واجبنا الذي كلفنا 
به من قبل املجلس مشيرا الى انه مت توجيه عدد من االسئلة 
الى وزارة الداخلية بناء على بعض املعلومات املس����تجدة 
في القضية حيث اتضح ان احد املتهمن قام بتزوير هويات 
رس����مية وانتحال صفة احد االطباء وجار التحقق من هذه 

املعلومة من خالل وزارة الصحة.

ذّك���ر النائ���ب د.فيصل املس���لم وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.محمد البصي���ري باجتماع جلنة 
املرافق العامة الذي سيعقد غدا الستكمال 
مناقشة موضوع انشاء هيئة لالتصاالت 
مطالبا الوزير بحسم طلب اللجنة بشأن 
احتساب تكلفة االتصال في حال التجوال 
على املتصل وليس على املتلقي واال يتم 
 Missed« احتساب اي رس���وم على خدمة
Call« واحتساب املكاملات بالثانية وضبط 

اخلدمات االضافية.
وق��ال املس��لم في تص��ريح صح��افي 
امس امتنى عل���ى وزير املواصالت محمد 
البصيري حضور اجتم���اع اللجنة الذي 
س���يعقد غدا وان يكون قد اتخذ قرارا في 
ابدتها ملس���ؤولي  التي  اللجنة  مالحظات 
الوزارة خالل االجتماع الس���ابق بش���أن 

املكاملات الدولية.
واضاف املس���لم ان القان���ون 1996/21 
اعطى وزي���ر املواصالت تفويضا بضبط 

االوضاع واالس���عار وحتديد االشتراكات 
وتكلفة اخلدمات كما اعطاه احلق في اعادة 
النظر في قيمة االش���تراك وكلفة الدقيقة 
سنويا، السيما في ظل ما يعانيه املواطن 
من املغاالة في اسعار اخلدمات التي تقدمها 

الى تلك الشركات.
واب�����دى املس�����لم اس���ت��غرابه م���ن 
املبالغة غير املبررة ف���ي تكل��فة خدمات 
التجوال والتي ستصل الى دينار للدقيقة 

الواحدة.

الصرعاوي يطالب بإجراءات تجاه 
التحقيق بشأن عقود »سيارات التربية«

مركزان حدوديان لعالج حوادث الطرق

التطبيقي والتدريب وأال تكون 
هناك تس���ويات سياسية على 
هذا املنصب على حساب اخلبرة 
الذاتية وفق  والكفاءة والسيرة 
أسس علمية ومهنية، وذلك من 
خالل جل���ان متخصصة تكون 
بعيدة كل البعد عن الترضيات 
والتسويات السياسية وأال تكون 
على حساب العملية التعليمية، 
أكادميية  الوزيرة  ان  خصوصا 
متخصصة ثقتنا بها بأنها ال تقبل 
باالنحراف عن تطبيق القانون.

أكد النائب عادل الصرعاوي ان 
عدم حتمل األخت وزيرة التربية 
مس���ؤوليتها باتخ���اذ إجراءات 
قانوني���ة بإحال���ة تقرير جلنة 
التحقيق بشأن بعض التجاوزات 
بعقود إيجار السيارات املشكلة من 
قبلها من بعض االخوة األفاضل 
التدريس بكلية  أعضاء هيئ���ة 
الكويت ميثل  احلقوق بجامعة 
تراجعا ع���ن خطها اإلصالحي، 
خصوصا انها هي من شكل هذه 
اللجنة، باالضافة الى وقف من 
أشار لهم تقرير جلنة التحقيق 
عن العمل حتى انتهاء التحقيقات 
الالزمة، حيث ان من يطلع على 
تقرير جلنة التحقيق يلحظ بشكل 
كبير حج���م املخالفات املرتكبة 
او التي اس���تنتجت منها جلنة 
التحقي���ق أن هناك ضررا باملال 

العام.
ومن جه���ة أخ���رى، طالب 
التربية  الصرع���اوي وزي���رة 
بع���دم االلتف���اف للضغ���وط 
والطلبات بشأن تسمية رئيس 
البدني���ة لكلية  التربية  قس���م 
التربية بالهيئة العامة للتعليم 

طالب النائب ش���عيب املويزري بإنشاء مركزين متخصصن 
لعالج اصابات حوادث الطرق بش���مال وجنوب الكويت وسرعة 
انقاذ الضحايا بأماكن احلوادث وعدم تضييع الوقت في عمليات 
نقل الضحايا إلى املركز الوحيد في هذا التخصص مبستشفى ابن 

سينا للمخ واألعصاب مبنطقة الصباح الطبية.


