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توعد النائب سعدون حماد وزير الصحة 
هالل الساير مبوقف حازم جتاه التقاعس الذي 
يحصل في وزارته وسوء اخلدمات وعدم االكتراث 
بقضايا املواطنني، مشيرا الى ان الفوضى ضربت 
اطنابها في وزارة الصحة والفس����اد عم جميع 
الوزي����ر والقياديون بالوزارة  االجهزة بينما 
»عمك اصمخ« يتفرجون على ما يحصل دون 
ح����راك. وقال حماد ان الكوارث والتقصير في 
وزارة الصحة ال حصر لها وان مريضة كويتية 
ادخلت في االمارات في العناية املركزة بعد ان 
تدهورت حالتها الصحية، وقد نقلت الى الكويت 
بواس����طة طائرة اخالء طبي، لكن املفاجأة هي 
ان املستش����فى االميري رفض ادخالها العناية 
املرك����زة ملتابعة حالتها احلرجة رغم ان هناك 

توصية من الطبيب املعالج في االمارات بضرورة 
اخضاعها لعالج مركز ومتابعتها حلظة بلحظة 
في العناية املركزة. واوضح حماد ان املسؤولني 
في املستشفى االميري ابلغوا ذوي املواطنة ان 
الطبيبة املسؤولة عن النوبة )وهي باملناسبة 
غير كويتية( رفضت ادخالها العناية املركزة 
رغم توافر س����بعة اس����رة خالية رغم احلالة 

السيئة التي تعاني منها املريضة.
وتس����اءل حماد من ال����ذي يتخذ القرار في 
وزارة الصحة؟ وهل اصبحت ارواح املواطنني 
رخيصة لهذه الدرج����ة حتى يتم التالعب بها 
وباعصاب اهالي املرضى؟ داعيا وزير الصحة 
الى ضبط وزارته ووقف املزاجية التي يتعامل 
بها املس����ؤولون مع املرضى فحياة املواطنني 

غالية، واذا لم يستطع الوزير حتمل مسؤولياته 
ووقف هذا التس����يب فإن عليه ان يترك مكانه 
لغيره من املواطنني فهناك الكثير من املؤهلني 
والقادرين على احترام مهنة الطب واملقدرة على 
ادارة هذه الوزارة اخلدمية املهمة. وختم حماد 
تصريحه بالقول ان هذه القضية تستوجب على 
الوزير ان كان جادا فتح حتقيق للوقوف على 
النتائج للمواطنني، واقول  مالبساتها واعالن 
للوزير ان القضية لن متر دون حساب وسأوجه 
اسئلة برملانية له للوقوف على القضية ومعرفة 
املقصري����ن وال نقبل بأن تكون وزارة الصحة 
مرتعا للفساد والتهرب من املسؤوليات وتصبح 
»حارة كل من ايده إله« فنحن في دولة مؤسسات 

وقانون واملخطئ البد ان يحاسب.
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الهاجري: نطالب باعتبار التعليم من المهن الشاقة
واإلسراع في إقرار كادر اإلداريين العاملين بـ»التربية«

دليهي  الهاجري

للمعلم����ني االرتقاء باملس����توى 
التعليمي«.وأضاف »ان االعتصام 
الذي قام به عدد من املعلمني هو 
دليل قاطع على املمارسات اخلاطئة 
التي تدار بها العملية التعليمية 
وهي ظاهرة تستوجب من وزيرة 
التربي����ة والتعليم أن تلتفت لها 
وتدرسها بعناية«، مبينا »ان من 
الصعب على املعلم أن  يترك طالبه 
ويتجه لالعتصام إال في حال وجود 
أوضاع صعبة حتتاج إلى توجيه 
رسالة شديدة اللهجة الى وزيرة 

التعليم لتعديل املسار«.
واستنكر الهاجري »ممارسات 
وزارة التربي����ة والتعلي����م ف����ي 
حق املعلمني وعدم االس����تئناس 
برأيهم في األم����ور العلمية التي 
تتعلق مباشرة بعالقة املعلم مع 

الطالب« موضحا »ان املعلم هو 
اقرب شخص للطالب وهو اعرف 
الناس باالحتياجات العلمية التي 
حتتاج إليه����ا العملية التعليمية 
واالدوات التي تساهم في االرتقاء 
بالتعليم الذي تدنى بسبب إهمال 
الرأي املباش����ر للمعلم في خطة 
التعليم«. كم����ا أوضح الهاجري 
»ان االداريني العاملني في قطاعات 
وزارة التربية والتعليم يحتاجون 
منا إلى إنصافهم والوقوف معهم 
إلقرار الكادر اخلاص بهم«، مبينا 
»ان العاملني ف����ي وزارة التربية 
والتعليم يجب أن تكون لهم أولوية 
خاصة في زيادات الرواتب حيث 
ان طبيعة عملهم حتتاج الى جهد 
وتفان ألنهم مؤمتنون على سير 

العملية التربوية«.

التعليمي����ة واعتبار املعلمني في 
ميادين التعلي����م من ذوي املهن 
الش����اقة التي تستحق أن تعطى 
ممي����زات إضافية لكي يتس����نى 

طالب أمني س����ر مجلس األمة 
النائ����ب دليهي س����عد الهاجري 
»باعتبار مهنة التعليم من املهن 
الشاقة واإلسراع في إقرار صرف 
كادر اإلداريني العاملني في وزارة 
التربية إلنصافهم وتقدير مهنة 
التعليم والتي تعتبر من اس����مى 
وأرقى املهن« مستنكرا »ممارسات 
وزارة التربي����ة والتعلي����م ف����ي 
حق املعلمني وعدم االس����تئناس 
برأيهم في األم����ور العلمية التي 
تتعلق مباشرة بعالقة املعلم مع 

الطالب«.
الهاج����ري في تصريح  وقال 
املتاع����ب واملعاناة  صحافي »إن 
واملشقة التي يواجهها املعلم في 
العملية التعليمية يوميا تستحق 
منا أن نلتفت إلى إصالح العملية 

الخنفورلإلسراع في إقرار الكوادر العمالية

الحويلة يشيد بعمق العالقات
بين الكويت وپولندا

سنوات األمر الذي لم يتم النظر 
في����ه منذ اكثر من اربع س����نوات 
تقريبا ناهيك ع����ن قيام الديوان 
بالنظر لبع����ض الكوادر دون ان 
يضع في عينه مسطرة املساواة 
ب����ني جميع الك����وادر املعروضة، 
مطالبا املس����ؤولني بالديوان بأن 
يسارعوا الى اقرار جميع الكوادر 
املوجودة لديهم في أس����رع وقت 
ممكن. وأّيد اخلنف����ور املطالبات 
النيابية التي أعلن عنها غير نائب 
في شأن زيادة رواتب املوظفني في 
القطاعني احلكومي واخلاص وكذلك 
رواتب املتقاعدين الذين أصبحوا 
يعانون األمرين في ظل الغالء الذي 
تشهده السوق من جهة وفي ظل 
عدم وجود زيادات على رواتبهم 
التي لم تتحرك خالل الس����نوات 
املاضية في ظل القانون الذي لم 

تلتزم به اجلهات احلكومية.

الكويت على الصعيدين االقليمي 
والدولي وحرص پولندا على 
دعم الكويت وتبني قضاياها في 
احملافل الدولية خاصة ان پولندا 
سترأس االحتاد األوروبي في 
العام القادم مؤكدين على اهمية 
التواصل بني البلدين في جميع 

املجاالت الرسمية واالهلية.
واوضح احلويلة ان رئيس 
الوفد د.يوس���ف الزلزلة قدم 
لرئي���س مجل���س الش���يوخ 
الپولندي دعوة رسمية لزيارة 
الكويت من اخيه رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي الذي رحب 
بها مؤكدا على عمق العالقات 
الپولندية - الكويتية وضرورة 
دعمها وتعزيزها س���واء في 
البرملاني او احلكومي  املجال 
او الش���عبي مبا يعود بالنفع 

على البلدين الصديقني.
واختتم احلويلة تصريحه 
بالتوجه بالش���كر لس���فيرنا 
النش���ط ف���ي پولن���دا خالد 
الشيباني وجميع اخوانه اركان 
السفارة الذين ملسنا منهم كل 
جهد ومثابرة لتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين اضافة الى 
حس���ن اعدادهم لزيارة الوفد 
وكرم الضيافة واحلفاوة التي 

غمرونا بها.

في األس����عار بالسوق واحلكومة 
تتفرج دون ان حترك س����اكنا في 
هذا امللف، كما ان رواتب املوظفني 
بالدولة جامدة لم تتحرك بالرغم 
من وجود قانون سابق ينص على 
ضرورة النظر في الرواتب كل ثالث 

الدولية في القضاء على النظام 
العراقي السابق.

واضاف احلويلة اننا ناقشنا 
مع أصدقائنا في پولندا سبل 
دع���م العالق���ات الثنائية بني 
البلدين واالستفادة من اخلبرات 
الپولندية املؤهلة س���واء في 
املجال الطبي او التكنولوجي 
او الفني عالوة على فتح آفاق 
ارح���ب لالس���تثمار املتبادل 
التجاري  التب���ادل  وتنمي���ة 
واالقتص���ادي ف���ي مختلف 

االنشطة.
واشار احلويلة الى ان اجلانب 
الپولندي في تلك اللقاءات اكد 
على تقديره للدور الذي تلعبه 

طالب النائب س����عد اخلنفور 
ديوان اخلدمة املدنية باإلسراع في 
إجناز باقي الكوادر املدرجة على 
جدول أعماله منذ فترة طويلة دون 
أن ينظر فيها، مؤكدا انه ال يجوز ان 
تكون هناك انتقائية في اقرار بعض 
الكوادر دون غيرها. وأكد اخلنفور 
ان الدس����تور الكويتي ساوى بني 
اجلميع ف����ي احلقوق والواجبات 
في كل م����واده والغريب ان تأتي 
ادارة حكومي����ة لتق����وم بانتقاء 
الكوادر في طريقة غريبة  بعض 
جدا ال يليق ان تخرج من السلطة 
التنفيذية بهذه الصورة التي مت بها 
اقرار بعض الكوادر، مش����يرا الى 
ان األمر اذا استمر بهذه الصورة 
فستكون عواقبه وخيمة على األداء 
احلكومي حيث ان هناك من يحس 
بأنه مغب����ون ومظلوم جراء هذه 
االنتقائية. وقال: هناك ارتفاع كبير 

أش����اد مراقب مجلس األمة 
ونائب رئيس جلنة الصداقة 
البرملانية الكويتية - الپولندية 
د.محم����د احلويلة مبس����توى 
العالقات التي تربط بني الكويت 
وپولندا جاء ذلك خالل الزيارة 
الرس����مية التي يقوم بها وفد 
مجلس األمة لپولندا برئاسة 
النائب يوسف الزلزلة وعضوية 
النواب د.محمد احلويلة وفالح 
الصواغ ومبارك الوعالن وسالم 

النمالن.
وقال د.احلويلة ان الوفد قد 
الزيارة بعدد من  التقى خالل 
املسؤولني في پولندا بدءا من 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ورئيس 
مجلس الش��يوخ ورئيس جلنة 
الش���ؤون اخلارجية ورئيس 
وأعضاء جلنة الصداقة البرملانية 
ونائب وزير اخلارجية ونائب 
وزير اخلزانة اضافة الى عدد 

من الفعاليات االقتصادية.
اننا قد  وذكر د.احلويل���ة 
الزيارات  اثن���اء تل���ك  قدمنا 
الش���كر لپولندا قيادة وشعبا 
على موقفه���م التاريخي ابان 
اثن���اء حكم  العراقي  الغ���زو 
املقبور صدام وعلى  الطاغية 
مساهمتهم الفعالة مع القوات 

أعلن النائب مبارك اخلرينج عن نيته للترش����ح للجنة الشؤون 
اخلارجية مبجلس األمة في دور االنعقاد القادم، مؤكدا انه يجد نفسه 
من خالل هذه اللجنة ويتطلع للعمل بها من اجل خدمة الكويت والعمل 
على حتقيق اإلجنازات والتش����ريعات املناسبة لها. وناشد اخلرينج 
زمالءه النواب دعمه والوقوف بجانبه لتحقيق املصلحة العامة والتي 
يتطلع لها اجلميع متمنيا التوفيق جلميع زمالئه النواب الراغبني في 
الترش����ح للجان مجلس األمة والتي ل����م يتبق على بدء دور االنعقاد 

القادم سوى أيام قليلة إلعادة انتخاب أعضاء لهذه اللجان.

اكد س���فيرنا لدى رومانيا فهد املطي���ري ان املنتدى االقتصادي 
اخلليجي الروماني االول سيعقد في العاصمة الرومانية بوخارست 
في شهر مارس من العام املقبل على ان تعقد الحقا منتديات اقتصادية 

مماثلة بني اجلانبني في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وقال الس���فير املطيري في حديث ل� »كونا« بعد اختتام الزيارة 
الرس���مية التي قام بها وفد مجموع���ة الصداقة الكويتية الرومانية 
اخلامس���ة الى بوخارس���ت ان الكويت التي تتولى حاليا الرئاسة 
الدورية ملجلس التعاون اخلليج���ي كانت الدولة األولى التي ابدت 
رغبتها في املش���اركة في هذا املنتدى مش���يرا الى ان وزير التجارة 

الكويتي سيكون ممثال للكويت في هذا املنتدى.
ووصف املطيري العالقات الكويتية الرومانية باملتميزة مشيرا الى 
ان البلدين يحرصان على تعزيز وتوطيد هذه العالقات ورفع مستوى 

التعاون بينهما في مختلف املجاالت السيما االقتصادية منها.
ولفت املطيري الى ان كبار املس���ؤولني الرومانيني وفي مقدمتهم 
رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرملان الذين التقاهم 
خالل زيارة وفد مجموع���ة الصداقة البرملانية الكويتية عبروا عن 
ترحيبهم بزيارة صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وعن 

رغبتهم في ان تتم في اقرب وقت ممكن.

اللجنة البرلمانية عقدت اجتماعها بحضور وزيرة التربية أمس

الجسار:  »التعليمية« بانتظار المحاضر بخصوص إطالة الدوام المدرسي

ناقشت اللجنة »التعليمية« أمس عددا من االقتراحات بقوانني 
بحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
وعدد من وكالء الوزارة، وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة د.سلوى 
اجلسار ان اللجنة ناقشت قانون تأهيل املعلمني الذي أوضحت 
الوزيرة انه بحاجة الى توس���عة في امليزانية، مؤكدة ان أعضاء 
اللجنة وأركان الوزارة اتفقوا على التعاون وتذليل العقبات من 

خالل ايجاد ميزانية مرصودة وواضحة.
وأضافت اجلس���ار ان اللجنة ناقش���ت موضوع ادخال الغزو 
العراق���ي في املناه���ج، موضحة ان الوزارة أك���دت ان املوضوع 
موجود في بعض املناهج واتفقنا معهم على انه ال ميكن اختزال 
التاريخ، متابعة ان االجتماع كذلك ناقش مش���روع تعزيز القيم 

الذي مازالت الوزارة تعمل على إنهائه.

وأكدت اجلس���ار ان إطالة الدوام املدرس���ي كان له نصيب في 
االجتماع حيث أكدت وكيلة الوزارة ان املوضوع كان مقررا سابقا 
وناقشناه طوال العطلة الصيفية مع مديري العموم الذين لديهم 

علم بذلك وهذا موثق مبحاضر االجتماعات.
وأوضحت اجل���سار ان��ا اآلن في انتظ��ار احملاضر التي طلبتها 
من الوزارة وعلى ضوئها أحدد موق��في من املواف���قة على إطالة 
الدوام م��ن ع��دم��ه، مش������يرة الى ان ما قل��ته س��ابقا ح���ول 
مطالبتي بإيقاف الزيادة ك�ان شخ��صيا وال عالقة للجنة التعليمية 

به.
وقالت اجلسار ان أعضاء اللجنة أجمعوا على دعم إطالة اليوم 
الدراسي من حيث املبدأ التزاما بقرار مجلس األمة الذي وافق على 

اخلطة التنموية التي تتضمن جزئية إطالة اليوم الدراسي.

من جانبها، بينت مقررة اللجنة التعليمية البرملانية النائبة 
د.أسيل العوضي ان اجتماع اللجنة أمس ناقش اقتراحا يتعلق 
بتطوير أداء املعل���م، واالرتقاء بالعملي���ة التعليمية ال يتوقف 
عند االهتمام باملباني، فاملعلم يعتبر حلقة أساس���ية في إيصال 

املعلومة الى الطالب.
وقالت العوضي في تصريح للصحافيني: إن ما طرحته وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم د.موضي احلمود التي حضرت اجتماع 
أمس مبعية بع���ض أركان الوزارة يثلج الصدر، الن هناك خطة 

واضحة لتطوير املعلم.
وأضافت: ناقشنا أيضا تعزيز الوحدة الوطنية، وملسنا جهود 
وزارة التربية في هذا االجتاه، وسعيها الى ترسيخ مفهوم الوحدة 

الوطنية في نفوس الناشئة.

وفي سؤال وجه اليها بشأن إطالة اليوم الدراسي وهل نوقش 
في اجتماع أمس ردت العوضي: اتضح لنا من خالل كالم الوزيرة 
احلم���ود ان ما يثار بخصوص عدم التخطيط لقرار اإلطالة غير 
صحيح البتة، فاإلطالة خطط لها منذ فترة، والوكيلة املس���اعدة 
من���ى اللوغاني بينت انها عقدت 3 اجتماعات مع مديري املناطق 

التعليمية بشأن إطالة اليوم الدراسي.
واستغربت العوضي التصعيد غير املسوغ الذي ظهر في أعقاب 
قرار اإلطالة، والنواب الذين صوتوا مع خطة التنمية التي حتتوي 
على إطالة اليوم املدرسي يعترضون اآلن على مبدأ اإلطالة، عموما 
الوزيرة أكدت انها جتربة، وأنا شخصيا استنكر التصريحات التي 
ظهرت باس���م اللجنة التعليمية وتعارض إطالة اليوم الدراسي، 

ومن صرح يعبر عن وجهة نظره الشخصية.

قالت رئيسة اللجنة الصحية د.روال دشتي 
ان اللجنة اجتمعت امس مع وزير الصحة 
د.هالل الس���اير ووكيل الوزارة د.ابراهيم 
العبدالهادي، اضافة الى املستشارين االجانب 
الذين استقطبتهم الوزارة الستكمال مناقشة 
التأمني الصحي واالصالحات على منظومة 

الرعاية الصحية.
واضافت د.دشتي للصحافيني ان اللجنة 
توصلت الى تصور مبدئي العادة هيكلة 
القطاع الصح���ي ومضامني مواد القانون 
، مش���يرة الى ان وزارة الصحة س���تقدم 
االسبوع املقبل وجهة نظرها شبه النهائية 

على مواد القانون.
واشارت الى ان اللجنة حددت يوم 25 
التقرير  اجلاري مؤعدا للتصوي���ت على 
ورفعه الى مجلس االمة، مش���يرة الى ان 
التأم���ني الصحي سيش���كل نقلة  قانون 
كبيرة في مستوى اخلدمات الصحية في 

الكويت.

وزارة الصحة تقدم األسبوع المقبل تصورًا حول إعادة هيكلة القطاع الصحي

 روال: التصويت على »التأمين الصحي« 25 الجاري

الخرينج: قررت الترشح
للجنة الشؤون الخارجية

السفير المطيري: مجاالت االستثمار 
بين الكويت ورومانيا واسعة

بعد رفض المستشفى األميري إدخال مواطنة للعناية رغم حالتها الحرجة

حماد: تقاعس وسوء خدمات في وزارة الصحة.. 
وأقول للوزير: اضبط وزارتك أو اترك مكانك

)متين غوزال(د. موضي احلمود ومتاضر السديراوي ومنى اللوغاني خالل االجتماع

)متين غوزال(د. هالل الساير ود. روال دشتي ود. أسيل العوضي اثناء اجتماع اللجنة الصحية


