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الطبطبائي: هل عدلت مؤسسة الموانئ 
لوائح مكافأة الموظفين؟

االمراض في بعض العاملني في 
املؤسس����ة فهل قامت املؤسسة 
بعمل مسح صحي للعاملني من 
البحرية  الع����وادم  جراء تأثير 
الصادرة عن البواخر واللنشات 
واالون����اش والش����احنات؟ وما 
نتائج هذا املسح؟ وان لم يكن 
ذكر االسباب وهل هناك دراسة 
صحي����ة عن ظ����روف العاملني 
باالرشاد في التعامل مع السفن 
واالمراض املنتشرة على بعض 
هذه السفن؟ يرجى تزويدي بتلك 

الدراسة.
وهل قامت املؤسس����ة بعمل 
تأمني صح����ي للعاملني بها؟ اذا 
كان اجلواب بااليجاب فيرجى ذكر 
اخلدمات الصحية التي يشملها 
التأم����ني؟ وهل يش����مل التأمني 
العاملني بالقطاع اخلاص؟ وفي 
حال لم يكن يشملهم يرجى ذكر 
االسباب؟ ويرجي تزويدي بقانون 
بدل االبحار اخلاص باملؤسسة 
والش����روط العامة لصرف هذا 
البدل وهل هو مطبق في املؤسسة 
وفق القوانني احمللية والعاملية؟ 
وهل يشترط حصول شهادة لياقة 
القطاعات  ف����ي  طبية للعاملني 
الفنية؟ في حالة االجابة بالنفي 
يرجى ذكر االسباب. وهل هناك 
استثناءات متت بهذه القطاعات؟ 
م����ع ذكر تل����ك القطاعات وذكر 
مس����مياتهم الوظيفية واسباب 
االستثناء ان وجدت؟ مع تزويدي 
بكشف عن آخر 50 عملية قام بها 

املستثنون؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
سؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدول����ة لش����ؤون مجلس االمة 
د.محم����د البصيري ج����اء فيه: 
قامت مؤسسة املوانئ بتكويت 
بعض القطاعات املهمة من القطاع 
اخلاص مثل احللويات ومكافحة 
التلوث واألمن والسالمة واملناولة 
فلماذا لم تقم  بتكويت القطاع 
اخلاص باالدارات الفنية واالضواء 
البحري واالتصاالت  واالرشاد 
البحرية واملنافس����ت واالعمال 

االدارية؟
افادتي عن اآلتي:  لذا يرجى 
هل قامت املؤسس����ة بالتنسيق 
مع وزارة االشغال لتزويد هيئة 
ميناء بوبيان باخلبرات الكويتية 
في االعمال البحرية واحلاويات 
والتلوث واملناولة واملنافست؟ 
اذا كانت االجابة بالنفي فيرجى 
ذكر االسباب وهل قامت املؤسسة 
بتعديل اللوائح الداخلية ملكافئة 
املوظفني الذين خدموا باملؤسسة 
فوق خمس سنوات من التأمينات 
او بيع رصيد االجازات؟ وان لم 
يكن فيرجى ذكر االسباب؟ وهل 
تقوم املؤسسة مبراقبة البواخر 
لتأمني عدم تلوث املياه الكويتية 
بالزيوت املعدوم����ة واملخلفات 
االخرى؟ وما اجلزاءات في حال مت 
ذلك التلوث من بعض البواخر؟ 
وهل سجلت املؤسسة بعضا من 
تلك احلاالت؟ مع تزويدي بكشف 
من تلك احلاالت واالجراءات التي 
اتخذتها املؤسسة، مع تزويدي 

التلوث  ادارة  بطبيع����ة عم����ل 
البحري وجدول العمليات خالل 
آخر ثالثة اش����هر؟ وتقدم عدد 
كبير من البحريني في الزوارق 
واللنشات بطلب دورات تدريبية 
لرفع مستواهم الوظيفي اسوة 
البحري،  بزمالئهم في االرشاد 
يرجى تزويدي باس����باب عدم 
التدريبية؟  الدورات  اقرار تلك 
مع ذلك بند امليزانية املخصصة 
للتدريب والدورات سواء الداخلية 
او اخلارجية؟ وهل هذه امليزانية 
تشمل الكويتيني العاملني بالقطاع 
اخلاص الذين يعملون مبختلف 
القطاعات باملؤسس����ة؟ مع ذكر 

االسباب في حالة النفي.
وهل تطبق املؤسسة النظام 
االلكتروني للحضور واالنصراف 
بالنس����بة للموظف����ني؟ يرجى 
تزويدي بالعقوبات التي طبقت 

خالل ستة اشهر.
ولوح����ظ انتش����ار بع����ض 

نواب يحمّلون وزيري التجارة والبلدية مسؤولية ارتفاع األسعار
السعرية والتي ان استمرت فس���تأكل كل رواتب ومداخيل األسر خاصة 
من أصحاب الدخول احملدودة. وش���دد حماد عل���ى ضرورة فرض هيبة 
القانون، وان يكون ملجلس األمة دور فيما يحدث وان يبادر النواب لعقد 
جلسة طارئة يحدد لها موعدا قبل بداية دور االنعقاد ملناقشة آفة الغالء 
الت���ي حرقت األخضر واليابس ومن أجل االس���تماع الى اإلجراءات التي 
اتخذتها احلكومة ومبادراتها لدع���م املنتجات احمللية وحمايتها وفرض 
آلية محكمة ملتابعة اس���تيراد املواد االس���تهالكية اليومية فهامش الربح 
مهم���ا بلغ ال يجب ان يتجاوز املعقول ليكس���ب البعض من أصحاب هذه 
التجارة أضعافا مضاعفة وبصورة جنونية على حساب الناس. وطالب 
حماد باتخاذ إجراءات ضد وزارة التجارة لعدم تنفيذها التوصيات التي 
سبق ان أقرها مجلس األمة وجتاهلها، كما دعا الى متابعة أداء وعمل احتاد 
اجلمعيات التعاوني���ة، وإدارة اجلمعيات ودوره في عدم مجاملة التجار 

وفرض هيبته لضبط األسعار.

موسوعة غينيس

من جانبه، خاطب النائب مب���ارك اخلرينج وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون قائال نقرأ تصريحاتك تعجبنا )نش���وف( جشع جتارك ال 
نس���تغرب ألنهم يطبقون املثل القائل »من نهانا قال من أمرنا« ومن هذا 
املنطلق ندعو سمو رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الى عقد جلسة خاصة 

إلنقاذ ذوي الدخل احملدود من ارتفاع أسعار اخلضار اجلنوني.
وأوضح اننا نش���عر بصرخة ألم يا سمو رئيس مجلس الوزراء وإذا 
وزير التجارة ال يس���تطيع ان يحمي الناس من االرتفاع اجلنوني فأعتقد 
ان احلكومة يجب أن حتاسب من نواب مجلس األمة ألننا نريد العنب وال 
نريد الناطور وإذا كان هذا الناطور ال يس���تطيع أن يحمي هذا العنب من 

ارتفاع أسعاره إذن فما هو احلل؟!
وأضاف ان اس���عار الكويت هي األغلى عامليا بعد ان جتاوز صندوق 
الطماطم 5 دنانير وبذلك يبدو انها دخلت موسوعة غينيس العاملية بأنها 
األغلى ثمنا لصندوق الطماطم! وأشار الى ان ما يحصل من عبث وارتفاع 
غير مبرر يعتبر تهديدا لألمن الغذائي ومحاربة للناس في قوت يومها مما 
يش���كل هاجسا كبيرا لدى املواطنني وعلى احلكومة حتمل املسؤولية في 

خدمة ذوي الدخل احملدود وإنقاذهم من األسعار اجلنونية للخضار.
وأوضح اخلرينج قائال إذا كان وزير التجارة ال يس���تطيع السيطرة 
على جتار اخلضار والغالبية منهم وافدون وأجانب فكيف يستطيع حماية 
املستهلكني من ارتفاع املواد الغذائية واالستهالكية األخرى والتي ال يشعر 
بها إال ذوو الدخل احملدود وأصحاب الدخل املتوسط؟! متسائال ماذا يحتاج 

وزير التجارة حتى تعود األسعار الى وضعها الطبيعي؟!

عواقب ذلك مبكاملة هاتفية أثناء انعقاد احدى جلس���ات مجلس الوزراء 
بعلم وزير الدولة روضان الروضان ووعد بحل املشكلة إال انه لم يحرك 

ساكنا حتى وصلت األسعار ألول مرة الى هذا احلد.
وأعرب النائب سعدون حماد عن استغرابه لغياب الدور الرقابي الفعال 
ملراقبة األسعار في وزارة التجارة وضعف قدرتها على ضبط التالعب الذي 
ميارسه بعض التجار اجلشعني بزيادة مفتعلة لألسعار خاصة في املواد 
االستهالكية واخلضار والفواكه. وأضاف حماد ان أزمة االرتفاع اجلنوني 

ألسعار اخلضراوات دليل على تالعب بعض املوردين الذين توصلوا لقناعة 
بعدم وجود أي محاسبة »ومن أمن العقوبة أساء التصرف« مشيرا الى اننا 
نتفهم زيادة أس���عار بعض السلع من املصدر، لكن ال ميكن ان تتضاعف 

األسعار بنسبة 1000% فهذا ما ال ميكن تصديقه وال قبوله.
وقال حماد ان البعض استغل حاجة الناس وعدم توافر بعض املنتجات 
احمللية بس���بب عدم بلوغ املوسم وفرض ما يشاء من األسعار، الفتا الى 
أهمية تدخل الدولة حلفظ األمن الغذائي وحماية املواطنني من هذه الثورة 

واصل النواب حملتهم املوجهة ضد ظاهرة غالء األسعار متهمني احلكومة 
وال���وزراء املختصني بالوقوف موقف املتف���رج أمام معاناة املواطنني من 
ارتفاع أسعار السلع األساسية في مراكز البيع واستغالل التجار تغاضي 
احلكومة عن الظاهرة ليتحكموا في السوق، وفي هذا اإلطار طالب النائب 
خالد العدوة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بالتنحي عن منصبه 
وترك الوزارة إن لم يكن قادرا على معاجلة ملف غالء األس���عار بالشكل 
الذي يرضي املواطن، وذلك بعدما تضاعفت أس���عار اخلضراوات والسلع 
اليومية البسيطة التي يس���تهلكها املواطن بشكل مفاجئ الى أكثر من 7 
أضعاف األس���عار العادية. وحمل العدوة وزير التجارة أسباب استفحال 
األس���عار ووصولها الى ما هي عليه حاليا، بعدما جنح بتقدير امتياز في 
حتويل أسعار الس���لع الى وباء يهدد حياتنا االجتماعية ويزيد من أنني 
وهموم املواطن اليومية والذي هو بحاجة اآلن الى ضعف راتبه لس���داد 
التزاماته الشهرية في ظل األوضاع واألسعار اجلنونية غير املسبوقة في 
الوقت احلالي. وتس���اءل العدوة عن األسباب احلقيقية التي دعت وزير 
التجارة الى عدم حضور اجتماعات اللجنة املالية التي خصصت ملناقشة 
قضية غالء األسعار قبل فض دور االنعقاد السابق، على الرغم من توجيه 
الدع���وة للوزير 3 مرات، ما جعل اللجنة ترفع تقريرها الى املجلس دون 
رأي وزارة التجارة املعنية باألمر، ليكتفي الوزير وقتها وأثناء مناقش���ة 
املجلس للقضية بتوزيع بيان انشائي على نواب األمة يؤكد فيه ان غالء 
األسعار قضية عاملية ويلقي باملسؤولية على العوامل اخلارجية، والذي 
اعتبره العدوة في وقتها دليال قاطعا على ان مواجهة غالء األسعار ليست 

ضمن أولويات وزارة التجارة.
واختتم العدوة تصريحه مبطالبته للهارون بااللتفات الى االقتراحات 
التي تقدم بها ومعه زمالؤه من النواب واملتعلقة بذلك الشأن والتي تهدف 
وبش���كل عام الى تفعيل أدوات الرقابة وضبط األسعار للحد من الفحش 
الذي وصلت اليه أسعار السلع في وقتنا احلالي، وان يعمل وبشكل عملي 
وملموس على ضبط األسعار واالهتمام مبراقبة التجار الذين يتالعبون 
باألس���عار دون ضابط أو رقيب مثل اهتمامه بغرفة التجارة والصناعة 

وقانونها اجلديد.

وزير البلدية

من جانبه، قال النائب محمد هايف ان املتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار 
اخلضار هو البلدية، وأضاف هايف خالل حديثه ل� »األنباء«: سنكشف ذلك 
الحقا ان وزير البلدية يتحمل تقاعسه وعدم قيامه مبسؤولياته وبدوره 
بعد ان تعطل نصف الش���برة عن العمل وتس���بب ذلك في هجر أكثر من 
10 جتار البالد، وأضاف قائال لقد حذرنا الوزير قبل أكثر من شهرين من 

اتهموا بعض التجار باستغالل حاجة الناس وعدم بلوغ الموسم وفرضوا أسعاراً للسلع وفق تقديراتهم

مبارك اخلرينج سعدون حماد محمد هايف خالد العدوة

العدوة: عل�ى الهارون التنحي عن منصبه إذا عج�ز عن مواجهة الغالء

حماد: نس�تغرب غي�اب دور »التج�ارة« وضعفها في ضب�ط التالعب
هاي�ف: 10 تج�ار هج�روا الب�الد والس�بب تقاع�س وزي�ر البلدية

الخرينج: دخلنا موسوعة غينيس كوننا األغلى عالميًا بسعر صندوق الطماطم!

د.وليد الطبطبائي

جوهر: وزيرة التربية تتحمل مسؤولية إعادة
هيبة الجامعة من خالل لجنة اختيار المدير الجديد

الوعالن يطالب »الخارجية« بتوجيه استنكار للدنمارك
لنشر صحيفة »يوالندس بوسطن« صورًا مسيئة لرسول اهلل

طالب النائ���ب مبارك الوعالن وزارة 
اخلارجية الكويتية بتوجيه اس���تنكار 
شديد اللهجة إلى الس���فارة الدمناركية 
بس���بب ما تقوم به صحيفة »يوالندس 
بوسطن« من نشر صور مسيئة لرسول 
اهلل ژ، مؤكدا ان هذا التصرف املتكرر 
من قبل هذه الصحيفة فيه اساءة بالغة 
الى االمة االسالمية جمعاء ويستوجب 

حتركا دوليا رادعا.
وأكد النائب  مبارك الوعالن ان نشر 
هذه الرسوم املس���يئة من جديد يعتبر 
محاولة مقصودة، ومبيتة لالساءة لإلسالم 

وإلث���ارة االحقاد، األمر الذي من ش���أنه 
ان يقوض اجلهود التي يبذلها املجتمع 
الدولي من اجل تعزيز التفاهم والتعايش 
السلمي بني الشعوب ذات اخللفيات الدينية 
والثقافية املختلفة، مؤكدا انه كان االجدر 
الدمناركية استنكار االساءة  باحلكومة 
لالس���الم والنبي محمد ژ، وأن تأخذ 
املوضوع بعني االعتبار، وذلك حلساسيته 
وتأثيره السلبي على مليار ونصف املليار 
مس���لم، وجرح وإهانة مشاعر املسلمني 
ف���ي انحاء العالم، فض���ال عن انه ميثل 
انتهاكا صارخا لالتفاق الدولي اخلاص 

باحلقوق املدنية والسياس���ية، وحماية 
املش���اعر الدينية من السخرية وازدراء 

االديان.
واضاف النائب مبارك الوعالن ان نشر 
هذه الصورة املسيئة لرسولنا الكرمي بعد 
جمعها في كتاب واحد يؤكد من جديد اساءة 
استخدام حرية التعبير واستغاللها كوقود 
من بعض اجلماعات، من اجل الكراهية ضد 
االسالم واملسلمني في الغرب، مشددا على 
ان وزارة اخلارجية عليها التدخل وتقدمي 
احتجاج رسمي بشأن هذه الرسوم وعدم 

السكوت على هذا األمر.

الكويت وقدرتهم على تشخيص 
املشاكل والهموم التعليمية وطرق 
حلها ورؤيتهم حول تطوير التعليم 
العالي وفي الوقت نفس���ه النأي 
بنفسها وأعضاء جلنة االختيار عن 
الضغوطات السياسية واملستميتني 
على عقد الصفقات على حس���اب 
أغلى ما منلك وه���و التعليم وما 
يحتضنه من عقول بشرية يعول 
عليها مس���ؤولية بناء مجتمعنا 
ووطنا في املس���تقبل، مؤكدا في 
الوقت نفس���ه على االستمرار في 
متابعة ورصد أداء اإلدارة اجلامعية 
القادمة بغض النظر عن شخوص 
من يتولى ش���ؤونها ومحاسبتها 
في حالة اخفاقها او انحرافها عن 
تطبيق القوانني واللوائح املنظمة 

للعمل اجلامعي.

اجلامعة للتنافس على شرف تولي 
هذا املنصب الريادي، وشدد على 
ضرورة متثيل اجلسم األكادميي 
في جلنة االختيار من خالل اعضاء 
هيئة التدريس، كما طالب أعضاء 
اللجنة املزمع تشكيلها قراءة امللفات 
املتراكمة واملنتفخة بصور الفساد 
والظلم ملناقش���تها مع املرشحني 

لقيادة اإلدارة اجلامعية.
وختم جوهر بالقول ان وزيرة 
التربية متلك فرصة تاريخية وغير 
مسبوقة في ترجمة معاني الشفافية 
واملهنية في اختيار مدير اجلامعة 
اجلديد من خالل املناظرات العلمية 
واملقابالت اإلعالمية للمرش���حني 
حتى يتعرف األس���اتذة والطلبة 
والباحثون وعموم الشعب الكويتي 
على الكفاءات الوطنية في جامعة 

هيبة اجلامعة وحياديتها ومهنيتها 
وسمعتها التاريخية من خالل جلنة 
املدير اجلدي���د وتوفير  اختي���ار 
مبدأ تكافؤ الفرص أمام أس���اتذة 

ومتنى اال تكون تلك الضغوط قد 
جاءت بطلب من املدير نفسه ألن 
ذلك يعد سابقة خطيرة تثير عالمات 
استفهام كبيرة وحتمل بني ثناياها 

تفسيرات غاية في اخلطورة.
النواب  وأهاب جوهر بزمالئه 
مراجعة تقارير جلان التحقيق التي 
شكلت من فرق قانونية محايدة قبل 
تول���ي د.موضي احلمود احلقيبة 
الوزارية، وما متخضت عنها نتائج 
التحقيق من أدلة دامغة على انتهاك 
اإلدارة اجلامعية للقانون ونسف 
اللوائح اجلامعية واألعراف واملعايير 
األكادميية على مدى السنوات األربع 
املاضية، بدال من اللجوء الى اسلوب 

الفزعة والتهديد.
وقال جوهر إن وزيرة التربية 
تتحمل كامل املسؤولية في اعادة 

استغرب النائب د.حسن جوهر 
من بع���ض التصريحات النيابية 
التي أعقبت ق���رار وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم د.موضي احلمود 
بتشكيل جلنة الختيار مدير جديد 
جلامعة الكويت وذلك بعد انتهاء 
والية د.عبداهلل الفهيد منذ اكثر من 
شهر، واعتبر مثل هذه التصريحات 
دليال دامغا على فضح من يحاول 
اقح���ام املؤسس���ة اجلامعية في 
أت���ون الضغوط���ات والصفقات 

السياسية.
وأضاف جوهر بأنه من املؤسف 
جدا ان يكشف بعض النواب النقاب 
عالنية عن لقاءات متت مع وزيرة 
التربية وبحضور س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الغرض منها الضغط 
من أجل التجديد للمدير السابق، 

هناك من يحاول إقحام المؤسسة الجامعية في أتون الصفقات السياسية

أكد أن هذا التصرف المتكرر فيه إساءة بالغة إلى األمة اإلسالمية ويستوجب تحركاً دولياً رادعاً

د.حسن جوهر

مبارك الوعالن

مغادرة وفد الشعبة البرلمانية إلى جنيڤ 
يغادر صباح اليوم وفد الشعبة البرملانية مبجلس األمة 
متوجها الى مدينة جنيڤ السويس���رية وذلك للمشاركة في 
أعمال االجتماع 123 لالحتاد البرملاني الدولي الذي يعقد خالل 

الفترة من 3 حتى 7 من الشهر اجلاري.
ويض���م الوف���د ف���ي عضويته كال م���ن الن���واب د.علي 
الدقباس���ي ود.روال دش���تي ويرافقه���م  العمي���ر وعل���ي 
 أمني ع���ام مجل���س األمة ع���الم الكن���دري واألم���ني العام
املس���اعد لقطاع الش���عبة البرملانية باألمانة العامة توفيق 

الوهيب.


