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الحربش: هل يوجد هيكل تنظيمي لمركز تطوير التعليم؟
سأل عن مؤهل وتخصص وخبرة مدير المركز

القالف: هل يوجد عالج 
لمرضى ثالسيميا الدم؟

وجه النائب س���يد حس���ن 
القالف س���ؤاال لوزي���ر الصحة 
الساير جاء فيه: يرجى  د.هالل 
تزويدي باآلتي: هل يوجد عالج 
في الكويت ملرضى ثالسيميا الدم؟ 
وكم حالة مت عالجها من هذا املرض 
في الكويت؟ وكم حالة يتم إرسالها 

للخارج حتمل نفس املرض؟

الحريتي غادر
إلى بوخارست

غادر البالد مس���اء أمس 
نائ���ب رئي���س مجموع���ة 
الصداقة البرملانية اخلامسة 
العضو حسن احلريتي ضمن 
وفد املجموعة برئاسة نائب 
رئيس مجلس األمة عبداهلل 
يوسف الرومي متوجها الى 
عاصمة جمهورية رومانيا 
)بوخارست( في زيارة رسمية 

تستمر ثالث���ة أي��ام.
كما سيقوم الوفد بزيارة 
جلمهوري���ة أوكرانيا خالل 
الفترة من 14 الى 16 أكتوبر 
اجلاري في زيارة رس���مية 
أي���ام،  تس���تغرق ثالث���ة 
وته���دف هذه الزي���ارة الى 
الثنائية  العالق���ات  تعزيز 
البلدين الصديقن على  بن 
كل املستوي���ات الرسمي���ة 

والشعبي���ة.

مغادرة وفد الشعبة 
البرلمانية إلى جاكرتا 

مساء اليوم
يغادر البالد مساء اليوم 
وفد الشعبة البرملانية ملجلس 
األمة برئاسة النائب صالح 
النائب  عاش���ور وعضوية 
د.عل���ي العمير الى عاصمة 
اندونيس���يا  جمهوري���ة 
»جاكرتا«، وذلك للمشاركة 
في اجتماع اللجنة التنفيذية 
التنفيذي ملجلس  للمجلس 
الفترة  برملانات آسيا خالل 
من 12 الى 13 أكتوبر اجلاري، 
ويرافق الوفد من الش���عبة 
البرملانية ملجلس األمة رئيس 
قسم الشؤون الدولية شهاب 

العنزي.
يتضمن ج���دول أعمال 
االجتماع موض���وع تقليل 
الفقر في آسيا واالقتراحات 
اخلاص���ة بتطوير اجراءات 
العمل في مجلس برملانات 
آسيا، واالقتراحات املقدمة من 
األمن العام ملجلس برملانات 

آسيا.
كما ان كلمة وفد الشعبة 
س���يتم التط���رق فيها الى 
العالم  ف���ي  الفقر  قضي���ة 
واجله���ود املبذولة من أجل 
التخفي���ف م���ن حدت�����ه 
القضية  وأبع���اد ه��������ذه 
االقتصادية واالجتماعي����ة 

والثقافي���ة.

 د.جمعان احلربش

وجه النائب د.جمعان احلربش 
س���ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي: هل صدر مرسوم بتعين 
مدي���ر املركز الوطن���ي لتطوير 
التعليم، وما رقم وتاريخ املرسوم؟ 
مع ضرورة تزويدي بنسخة منه، 
وهل يوجد هيكل تنظيمي للمركز 
الوطني؟ وم���ا الوحدات التابعة 
الهيكل  للمركز؟ وهل مت تعديل 
التنظيمي الحق���ا؟ مع توضيح 
تاريخ ومضمون كل تعديل على 
التنظيم���ي مع ضرورة  الهيكل 
ارفاق نسخة من مرسوم انشاء 

املركز.
وما مؤهل وتخصص وخبرة 
الوطني، وخاصة  املرك���ز  مدير 
املتعلق منه���ا باملجال التربوي، 
مع ضرورة تزويدي بنسخة طبق 
األصل من املؤهالت والشهادات 
العلمية، وما الوظيفة التي شغلها 

مدير املركز الوطني قبل تعيينه 
العلمية  العالقة  املركز؟ وما  في 
والعملية بن الوظيفة الس���ابقة 
والوظيف���ة احلالي���ة؟ وما عدد 
السنوات التي شغلها مدير املركز 

في وظيفته السابقة؟
كم عدد املوظفن العاملن في 
املرك���ز الوطني وم���ا مؤهالتهم 
ومسمياتهم الوظيفية قبل تاريخ 
2010/6/21؟ وهل متت االستعانة 
بهم في اللج���ان التابعة للمركز 
الوطني؟ وما مبررات وأس���باب 

عدم االستعانة بهم.
وهل سبق ان قدم أحد العاملن 
ف���ي املركز خطة اس���تراتيجية 
لتطوير التعليم ومت رفعها لوزيرة 
التربية؟ مع ض���رورة تزويدي 

بنسخة من هذه االستراتيجية.
وهل أصدر وزير التربية قرارا 
بتكليف مدير املرزك الوطني القيام 
مبهام األمن العام للمجلس األعلى 
للتعليم باالضاف���ة لعمله؟ مع 

تزويدي بتاريخ التكليف ونسخة 
من القرار الوزاري، وهل لدى مدير 
املركز الوطني القدرة على االدارة 
بعمل هاتن الوظيفتن، خاصة ملا 
لها م���ن أهمية كبيرة في امليدان 
التربوي والتعليمي، كما ان قرار 
تعيينه كمدير للمركز لم ميض 
على صدوره س���وى 3 أشهر من 

قرار التكليف.
وما عدد الذين كلفهم الوزير 
القيام مبهام األمن العام للمجلس 
األعلى قبل صدور قرار تكليف مدير 
املركز الوطني لتطوير التعليم، 
وحتديدا في عام 2010؟ مع ضرورة 
حتديد االس���م املسمى واملسمى 
الوظيف���ي واملؤه���الت العلمية 
والعملية واخلبرات التربوية لكل 
منهم، وهل تؤهلهم قدراتهم للقيام 
مبهام تل���ك الوظيفة؟ هل يتبع 
الوطني واملجلس األعلى  املركز 
للتعلي���م الوح���دات التنظيمية 
ل���وزارة التربية. م���ع ضرورة 

توضيح وبيان ما يثبت ذلك.
كم عدد املوظفن واالستشارين 
الذين مت تعيينهم أو ندبهم للمركز 
الوطني من داخل أو خارج وزارة 
التربية بع���د تاريخ 2010/6/21؟ 
مع تزوي���دي بتاري���خ التعين 
أو الندب واملس���ميات الوظيفية 
والتخصصات واخلبرات في املجال 

التربوي لكل منهم.
وهل مت حتويل املركز الوطني 
لتطوير التعليم الى مركز القياس 
والتقومي، مع تزويدي بالقرارات 
أو املراس���يم التي صدرت بشأن 
ذلك؟ وهل عملت وزيرة التربية 
العمل  القي���ام باج���راءات  على 
وتشكيل اللجان لتحويل املركز 
املرك���ز الوطني الى مركز قياس 
وتقومي؟ وما ع���دد اللجان؟ مع 
ذكر أس���ماء ومسميات أعضائها 
وتاريخ تش���كيل كل منها، وما 
طبيع���ة مهامها؟ وه���ل يخالف 
ذلك املرس���وم األميري رقم 308 
لسنة 2006 اخلاص بإنشاء املركز 

الوطني؟
وهل قام مدير املركز الوطني 
بعق���د اجتماع مع املوظفن، وما 
ج���دول وتفاصيل م���ا حدث في 
االجتماع، وهل مت توقيع املوظفن 
على محضر االجتماع، مع ضرورة 

تزويدي بنسخة من احملضر؟

حسني القالف

الصرعاوي: أمالك الدولة قضية صدام وتأزيم
بين المجلس والحكومة خالل دور االنعقاد القادم

أكد النائب ع���ادل الصرعاوي ان ملف أمالك 
الدولة بكل أبعاده واس���قاطاته سيكون حاضرا 
أمامنا في دور االنعق���اد القادم، متوقعا في هذا 
الص���دد ان يكون نقطة اصط���دام مع احلكومة 
وذل���ك من خالل الكثير من القضايا ذات العالقة 
في هذا امللف، مؤكدا ان احلديث عن أمالك الدولة 
هو احلديث عن ثروات البلد وعن عناصر فاسدة 
تريد التكسب على حساب املال العام واملتمثل في 
أمالك الدولة. وقال الصرعاوي في تصريح صحافي 
ان ما أثرناه مؤخرا من واقع اعتراضنا على قرار 
مجلس الوزراء رقم »676/أوال« في اجتماعه رقم 
2010/24 املنعقد بتاريخ 2010/5/23 والذي يأتي 
بناء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع 
جلنة الش���ؤون القانونية ملجلس الوزراء رقم 

2010/11 بتاريخ 2010/5/16 بشأن إقرار مبدأ التنازل عن احليازات 
)الشاليهات( أو )االستراحات( باإلضافة الى ملف التجديد للعقود 
املنتهية لبعض األرصفة املؤجرة في ميناء الشعيبة التابعة ملؤسسة 
املوانئ، باإلضافة أيضا الى ملف جتديد عقود أمالك الدولة املنتهية 
خ���الل الفترة احلالية أو املتوقع االنتهاء منها في القريب العاجل 
وما الس���ند القانوني لتجديد هذه العقود أو التعامل معها في ظل 

تعارضها مع القانون رقم 2008/7 بتنظيم عملية 
البناء والتش���غيل والتمويل واألنظمة املشابهة 
وتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم 105 
لسنة 1980 باإلضافة ايضا الى ملف قرار املجلس 
البلدي رق���م )م ب/ل ع 2010/7/108/3( بتاريخ 
2010/4/19 بشأن مجمع أنوار الصباح وما أثارته 
بعض األطراف السياسية ملشروعات ذات عالقة 
بأمالك الدولة، وما خرج���ت به علينا احلكومة 
من تشكيل جلنة حلصر أمالك الدولة املستغلة 
وغير املستغلة بهدف مشاريع التنمية األمر الذي 
يوحي بأنه حتى هذه اللحظة هذه البيانات غير 
متوافرة. ان ملف أمالك الدولة بحاجة الى إدارة 
قادرة على مواجهة أصح���اب النفوذ واملصالح 
به���دف احملافظة على املال الع���ام. وعلى وزير 

املالية حتمل مسؤولياته.
واختتم الصرعاوي حديثه بأنه بصدد التنس���يق مع االخوة 
أعضاء املجلس وفق اآلليات املتاحة ووفقا لالئحة الداخلية للمجلس 
ليطرح هذا امللف على جلسات املجلس خالل دور االنعقاد القادم 
نظرا ملا يحتاجه من تنس���يق للجهود وتعاون ليكون هذا امللف 

ضمن أولويات العمل خالل املرحلة املقبلة.

د.وليد الوهيب

انتخب ممثل الكويت مدير ادارة رصد األخبار 
بوزارة اإلعالم سالم كرم رئيسا للجنة الدائمة 
لألخب���ار باحتاد اذاعات الدول العربية التابع 
جلامعة ال���دول العربية ف���ي دورته احلالية 
املنعقدة في تونس وحصل س���الم كرم على 
عشرة أصوات متقدما على ممثل لبنان مدير 
األخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان 
صائب دياب الذي انتخب نائبا أول للرئيس 
بعد حصوله على خمسة أصوات فيما انتخب 
ممثل اليمن عبداهلل حرازي نائبا ثانيا لرئيس 

اللجنة.
وأكد كرم في تصريح صحافي عقب تهنئته 
بالفوز انه سيعمل على تعزيز مستوى مشاركات 
الدول األعض���اء عبر نظام التب���ادل املتعدد 
 )Menos( الوسائط املعروف باس���م مينوس
السيما التغطيات امليدانية واملباشرة ملا لها من 

أهمية بالغة في تعزيز التبادل اإلعالمي ومتابعة 
التطورات املتالحقة ونقلها بالصوت والصورة 

لتلفزيونات الدول العربية األعضاء.
وشدد على أهمية ان يكون لالحتاد مشاركات 
أوس���ع مس���تقبال في تغطية األحداث املهمة 
واملؤمترات العربية والدولية وتذليل العقبات 

التي حتول دون حتقيق ذلك.
مش���يرا ال���ى ان االجتماع الثال���ث للجنة 
ناق���ش تنفيذ ميثاق نظام التبادل وفقا لقرار 
املجلس التنفيذي لالحتاد في اجتماعه الثاني 

والثمانن.
وأوضح كرم ان اختيار مس���ؤولي األخبار 
في الدول العربية للكويت في هذا املنصب هو 
تقدير لدور تلفزيون الكويت ومشاركته الفاعلة 
في مختلف أنشطة االحتاد وحضوره املتميز 

من خالل التبادالت االخبارية اليومية.

الكويت � كون���ا: قال األمن 
العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
د.وليد الوهيب ان البرنامج سيعد 
دراسة للعاملن بالقطاع اخلاص 
كاحملاسبن واملهندسن لصرف 
مزايا مالية لهم أسوة مبا يصرف 
من مزايا مالية مماثلة لهذه املهن 

في القطاع احلكومي.
واضاف الوهيب في تصريح 
ل� »كونا« ان البرنامج يس���عى 
الوطنية  لتحقي���ق األه���داف 
التي أس���س من أجلها وتوفير 
فرص وظيفية للمواطنن على 
اختالف تخصصاتهم الدراسية 

والعلمية.
وذكر ان تعاون مؤسس���ات 
القطاع اخلاص يساهم في دعم 
البرنامج واحتضان  مس���يرة 
الباحثن عن عمل من  الشباب 
خريجي اجلامعات في مختلف 
التخصصات من خالل نس���ب 
العمالة الوطنية املفروضة على 

املؤسسات املختلفة.
وقال ان بعض شركات القطاع 
اخلاص تقدم���ت للبرنامج أثر 
العمالة  ق���رار نس���ب  تطبيق 
الوطنية احلالي حيث ان النسبة 
املفروض���ة عليهم ف���ي جدول 

النظافة  واحملاسبن وشركات 
واحلراسة وتوزيع البريد حيث 
الى عمالة  املكاتب  حتتاج هذه 

فنية ومهنية.
وأوض���ح ان العمل في هذه 
الشركات يستغرق ساعات عمل 
أطول من غيرها وهذا ما ال ميكن 
توفيره ف���ي الوقت احلالي من 
العمالة الوطنية للعمل في تلك 

املؤسسات.
وقال الوهيب ان مس���ؤولي 
البرنامج عقدوا عدة اجتماعات 
مع تلك الشركات لالستماع الى 
وجهات نظرهم وجمع البيانات 
املعنية باملش���روع من اجلهات 
الرس���مية وذات االختص���اص 
لتحقيق األه���داف املرجوة من 

فرض النسب.
انه بعد دراس���ة  واض���اف 
املوضوع والبيانات املطروحة 
البرنام���ج باقتراح لدى  تقدم 
مجلس دي���وان اخلدمة املدنية 
لتكون النسب املقررة على هذه 
اجلهات هي 5% وحتت نش���اط 
جدي���د وهو نش���اط اخلدمات 
العامة، مبينا انه مت رفع مقترح 
ملشروع قرار زيادة لكل املهندسن 
العاملن في القطاع اخلاص الى 

مجلس اخلدمة املدنية.

املهن والوظائف تتراوح بن 5 
و%37.

وأض���اف ان البرنام���ج قام 
بدراسة طلبات تلك الشركات وفي 
االستثناء املقدم منهم لتخفيض 
النسبة ورأى من خالل الدراسات 
واإلحصائي���ات املوجودة لدى 
وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
الوقوف على  والعمل ضرورة 
الوضع احلالي لبيانات العمالة 

املسجلة على هذه اجلهات.
وب���ن ان بعض الش���ركات 
أظهرت صعوبة بالغة لدى املهن 
املتوافرة في املكاتب االستشارية 
الهندس���ية ومكات���ب احملامن 

أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي

انتخاب الكويت رئيسًا للجنة األخبار 
باتحاد إذاعات الدول العربية

الوهيب: دراسة لصرف مزايا للمحاسبين 
والمحامين والمهندسين بالقطاع الخاص

آلية تمويل المشاريع وزيادات »الفتوى« 
مؤجلة لألسبوع المقبل

مريم بندق
أوضح����ت مصادر وزارية ل� »األنباء« ان مجلس 
الوزراء سيجتمع غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ملناقشة واقرار بعض القضايا 
الواردة على جدول األعمال. وكشفت املصادر عن ان 
آلية متويل املشاريع الواردة في اخلطة التنموية قد 
تؤجل إلى االسبوع املقبل ملشاركة نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد 
الفهد ووزير املالية مصطفى الش����مالي ضمن الوفد 

املرافق لصاحب السمو األمير في قمة سرت.
واوضح����ت املصادر ان الزيادات املالية للعاملن 
في إدارة الفتوى والتش����ريع مؤجلة ايضا بحكم ان 

احلكومة تسعى إلى اقرار زيادات تالقي القبول من 
العاملن، مستدركة بأن املشاورات مستمرة لالتفاق 
على حل مناسب يرضي جميع االطراف. على صعيد 
اختيار مدير جامعة الكويت علمت »األنباء« ان وزيرة 
التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود 
ستعلن خالل يومن اسماء جلنة اختيار مدير جامعة 
الكويت. وافادت مص����ادر اكادميية ل� »األنباء« بأن 
اجلامع����ة ال تعاني فراغا اداريا بع����د تكليف عميد 
كلية طب االسنان مبهام مدير اجلامعة وهو تكليف 
قانوني صحيح 100% إلى جانب تأجيل املهام العلمية 
لنواب املدير وتكليفهم بقرارات وزارية مبهام نواب 

املدير.

الداعية محمد الكوس

ثقة الكوس في مباهلة الحبيب
استحقت ثناء العلماء

ضاري المطيري
أظهر إمام وخطيب مسجد اإلمام 
مالك الداعية محمد الكوس شجاعة 
كبيرة وثقة في اهلل عز وجل، خالل 
مباهلته مع املدعو ياسر حبيب، 
والتي كانت على فضائية احلكمة 
املصرية وبثت بالتزامن مع بعض 
القنوات اإلسالمية منها »أعمال« 
و»وص����ال« و»الناس«، حيث بدا 
جليا تس����لح الكوس باحلق في 
وجه الباطل املزيف، خاصة أمام 
ش����خص منحرف األفكار انساق 
التي  الروايات اإلسرائيلية  وراء 
تستهدف إحداث الشقاق بن أبناء 

األمة اإلسالمية.
وبعد املباهلة أكد الكوس خالل 
حديثه مع مقدم البرنامج د.وسام 
عبدالوارث أن ياسر اخلاسر على 
باطل وس����يرى من اهلل سبحانه 
وتعالى ما ال قبل له به، وسيحل 
به بأس اهلل ألنه افترى على عزته 
وجالله، حينما قال إن أبا بكر وعمر 
وعائشة وحفصة في النار، واهلل 
قد رضي عنهم وبشرهم النبي ژ 
باجلنة رغم أنف كل حاقد كاذب 

خاسر وفاجر.
وأثنى عدد من العلماء والدعاة 
على شجاعة الكوس وقوة حجته، 
مؤكدين أن أسلوبه كان راقيا ولم 
يضجر من مراوغة ياسر احلبيب 
ومس����اعده اللذين كانا يتحدثان 
عبر الهاتف. وفي هذا اإلطار، قال 

الشيخ راشد العليمي مثنيا على 
الكوس: »كأني كنت مكانه«، وأيده 
في موقفه الداعية رائد احلزميي 
ال����ذي دع����ا للك����وس بالتوفيق 
والنصر، وعلى نفس النهج جاء 
الثناء على الكوس من كل من الدعاة 
محمد العصيمي وفهد اجلنفاوي 

وحاي احلاي.
وكان الكوس قد أظهر شجاعة 
ورقيا خالل املباهلة ولم يضجر 
من مطالبة وسيط ياسر احلبيب 
له بإعادة صيغ املباهلة أكثر من 
مرة، بل عال صوته بكل ثقة وأعاد 
صيغ املباهلة الثانية والثالثة، وبدا 
واثقا من نصوص القرآن الكرمي 
التي تبرئ السيدة عائشة الصديقة 
وِعْرض نبينا ژ بذكره قول اهلل عز 
وجل )أولئك مبرؤون مما يقولون(، 

والتي وعدت املهاجرين واألنصار 
الرحمن، كقوله  باجلنان ورضى 
)والسابقون األولون من املهاجرين 
واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان 

رضي اهلل عنهم ورضوا عنه(.
وكان م����ن املفت����رض الب����دء 
باملباهلة وقراءة صيغتها املتفق 
عليها س����ابقا بن الطرفن، لكن 
املدعو ياسر احلبيب استغل هذا 
النقل املباشر على بعض القنوات 
ليقوم بالتعدي على مقام بعض 
اخللفاء الراشدين كأبي بكر وعمر 
وأمهات املؤمنن عائشة وحفصة 
رضي اهلل عنهم أجمعن ووصفهم 
بالفسق والكفر ومبعاداة آل بيت 
النبي ژ، مما اضطر مقدم البرنامج 
د.وس����ام عبدالوارث إلى تهديده 
بقطع االتصال ما لم يبدأ باملباهلة، 
فلم يجد ياس����ر بدا من االمتثال 
لهذا الطلب، إال أنه بدا متلكئا مع 

شروعه في املباهلة.
واجلمهور املتابع لتعدي املدعو 
ياسر احلبيب، على صحابة النبي 
ژ وأمهات املؤمنن ينتظر أن يرى 
س����خط اهلل ينزل عليه عاجال ال 
آجال، بعدما أكثر من الدعاء عليه 
جموع املسلمن في العالم، وأئمة 
املس����اجد في الكويت وخارجها، 
خصوصا خالل شهر رمضان املبارك 
وفي العشر األواخر الفاضلة، وفي 
مسجد الدولة الكبير بصوت القارئ 

فهد الكندري.

عادل الصرعاوي


