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خالد العدوة
سعد اخلنفور

د.محمد احلويلة

عادل الصرعاوي

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله رئيس البرملان في جزر القمر

الخرافي استقبل رئيس
الجمعية االتحادية في جزر القمر

اس���تقبل رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي في مكتبه صباح أم���س رئيس اجلمعية االحتادية 
)البرملان( في جمهورية جزر القمر االحتادية برهان حامد والوفد املرافق له. جرى خالل اللقاء بحث 

العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها والتعاون في املجال البرملاني.

لمواجهة متطلبات الحياة وزيادة األسعار

العدوة: زيادة رواتب جميع موظفي الدولة
والقطاع الخاص والمتقاعدين %15

للمواد الغذائية في الدولة والتي 
بلغت وقتها 11.6% مما أدى الى 
تبخر هذه العالوة، وقد سجل 
معدل التضخم لنفس املواد في 
شهر اغس���طس املاضي 2010 
ارتفاعا ملحوظا بزيادة قدرها 
البيانات  10.8% كما أوضحت 
املركزية  اإلدارة  الصادرة عن 

لإلحصاء.
أتقدم باالقتراح  لذا فإنني 
برغبة لزي���ادة جميع رواتب 
موظفي الدولة والقطاع اخلاص 
واملتقاعدين بنس���بة 15% من 
الراتب األساس���ي وان تقوم 
وزارة املالية مبراجعة معدالت 
التضخم في الدولة س���نويا، 
وتقترح زيادة مناسبة لتلك 
املعدالت لكي تتوازن األجور 
مع املتطلبات احلياتية لألسرة 

الكويتية.

يوازي حترك الغالء الذي حدث 
في أسعار السلع في الفترات 

األخيرة.
فعالوة غالء املعيشة )زيادة 
120 دينارا( التي أقرت في 2008 
صحبتها أعلى نسبة تضخم 

بالتنمية البش����رية وهي تقدر من 
يعمل لديها بكل أمانة وصدق. واكد 
ان هناك رغبة صادقة نتلمسها في 
تطوير العملية الصحية والعالجية 
في الكويت من خالل مواكبة التطور 
املميز في كافة اخلدمات الصحية 

التي تقدمها الدولة

الهيمان( يس����توعب جميع أوجه 
النش����اط الرياضي مجهز بجميع 
األجهزة واملالعب الرياضية ويكون 
اليه مكفوال للش����باب  االنتم����اء 

الكويتي.
واقترح احلويلة ايضا ما يلي: 
ملا كانت منطقة علي صباح السالم 
)أم الهيمان( تغص بالسكان ويوجد 

قدم النائ���ب خالد العدوة 
اقتراحا برغبة جاء فيه: أفقدت 
موجة الغالء األخيرة واالرتفاع 
ال���ذي تضاعف في أس���عار 
السلع الغذائية قي��مة العملة 
الكويتية، وزاد التضخم بشكل 
كبير والذي بدوره أفقد القيمة 
الشرائية للدينار الكويتي، وقد 
أدت تل���ك الفجوة بني األجور 
الى االضطراب في  واألسعار 
املعامالت التجارية، فضال عن 
التوازن االقتصادي  خلل في 
احمللي كما ح���دث في الفترة 

األخيرة.
واملالحظ ان أغلب من تأثروا 
بتلك الفجوة وذلك التضخم في 
األسعار هم موظفو احلكومة 
الع���ام واملتقاعدون  والقطاع 
كون دخولهم املالية ثابتة وال 
تتحرك إال بهامش بسيط جدا ال 

النائب س����عد اخلنفور  طالب 
احلكومة بالعمل على إنشاء املدينة 
الطبية التي ظلت فكرتها تدور في 
فلك التنفيذ لعدة سنوات ولم تر 
الن����ور حتى يومنا هذا، مؤكدا انه 
على وزير الصحة د.هالل الساير 
أن يوضح ويعلن الى اين وصلت 
األمور في هذا الشأن وهل مت اتخاذ 
اخلطوات األولى في هذا املشروع أم 
ال؟ وقال اخلنفور: من العيب علينا 
نحن البلد العريق بالدميوقراطية 
والغني باخليرات والثروة أن نصل 
لهذه املرحلة من التخلف في كافة 
املجاالت السيما في املجال الصحي 
والطبي الذي تهتم به كل دول العالم 
بينما جتدنا في الكويت وفي السلطة 
التنفيذية حتديدا نضعه في آخر 
سلم أولوياتنا متسائال: اين مشروع 
املدينة الطبية التي س����بقتنا إليه 
اغلب الدول املجاورة وكذلك سبقتنا 
إليه دول فقيرة باملال ولكنها غنية 

صباح الس����الم )أم الهيمان( على 
ان يخصص بند في امليزانية العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لتنفيذ 

ذلك املقترح.
وافتتاح فرع للدورات اخلاصة 
املس����ائية في منطقة علي صباح 
السالم )أم الهيمان( بالتنسيق مع 
التربية لتخصيص إحدى  وزارة 
مدارسها للتدريس املسائي فيها، 
وقي����ام اجلهات املعني����ة بالهيئة 
بتزويد الكليات ومراكز التدريب 
باملنطقة املذكورة بأعضاء هيئة 
التدري����س والتدري����ب وجمي����ع 

الوسائل الالزمة.
وجاء ف����ي اقتراحه الثاني: ملا 
السالم  كانت منطقة علي صباح 
)أم الهيمان( يقطنها عدد كبير من 
السكان ومع ذلك ال يوجد بها ناد 
رياضي للش����باب الكويتي، ومن 
أجل ذل����ك أتقدم باالقتراح برغبة 
بشأن التعجيل بإنشاء ناد رياضي 
مبنطقة علي صباح الس����الم )أم 

قدم النائ����ب د.محمد احلويلة 
مراقب مجلس عدة اقتراحات برغبة 
خاصة مبنطقة علي صباح السالم 
)أم الهيمان( وذلك لتحسني وتعديل 
األوضاع في هذه املنطقة، وجاء في 
اقتراحات احلويلة: ملا كانت الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
منوطة بتولي عمليات وضع خطط 
وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب 
ومتابعة تنفيذها مع اقتراح إنشاء 
معاهد ومراكز التدريب بالكويت، 
وملا كانت منطقة علي صباح السالم 
)أ  الهيم����ان( م����ن املناطق عالية 
الكثافة السكانية مع بعدها عن مقر 
الهيئة وكلياتها ومراكز الدورات، 
كان من املالئم انشاء كليات ومراكز 
دورات في هذه املنطقة تسهيال على 

الدارسني واملتدربني وذويهم.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
بقيام اجلهات املعنية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي بإنشاء كليات 
ومراكز دورات ف����ي منطقة علي 

بينهم الكثير من املرضى واحملتاجني 
للرعاية الطبية.

أتق����دم باالقتراح  لذا فإنن����ي 
برغبة لإلسراع بإنشاء مستشفى 
متخص����ص جلمي����ع األم����راض 
وتزويده باملعدات الطبية الالزمة 
وباألطباء واملمرضني والفنيني من 
جميع التخصصات خلدمة أهالي 

منطقة أم الهيمان.
واقترح احلويلة ايضا إنشاء 
سوق جتاري في منطقة علي صباح 
السالم )أم الهيمان( على ان يحمل 
اسم تلك املنطقة اسما من شهداء 

الكويت في حرب التحرير.
وأضاف في اقتراح آخر: تعتبر 
املس����طحات اخلض����راء العنصر 
الرئيسي في جمالية املدن ملا لها 
من أهمية في إبراز املعالم اجلمالية 
األخرى ونظرا للنقص الكبير في 
احلدائق العام����ة في منطقة علي 
صباح السالم )أم الهيمان(، وألهمية 
وجود مسطحات زراعية خضراء 

في املناطق السكنية ملا لها من دور 
صحي وترفيهي ألهالي املنطقة.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
ألن يتم إنش����اء حدائق عامة في 
منطق����ة علي صباح الس����الم )أم 
الهيمان( وتك����ون مزودة بجميع 
املرافق كحديقة لألطفال متنوعة 

األلعاب.
وج����اء في آخ����ر اقت����راح له: 
نظ����را حلاجة منطقة علي صباح 
السالم )أم الهيمان( لصالة أفراح 
متعددة األغراض وبعد املس����افة 
ألقرب صالة أف����راح مما يعرض 
أهالي املنطقة إلقامة مناس����باتهم 
في أماكن بعيدة، ولتسهيل األمر 
على االخوة املواطنني، لذا، فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة لإلس����راع 
بافتتاح صالة متعددة األغراض 
ملنطق����ة علي صباح الس����الم )أم 
الهيمان( وأن حتمل الصالة اسم 
شهيد من شهداء الكويت في حرب 

الكويت.

الخنفور لسرعة إنجاز المشاريع الصحية
الصرعاوي: تعيينات غير قانونية في »هيئة التدريس«

 في كلية التربية األساسية

طالب النائب عادل الصرعاوي 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موض���ي احلم���ود 
مبمارسة دورها بالتحقق من 
اإلجراءات غير القانونية فيما 
التعيينات  يتعل���ق ببع���ض 
ألعضاء هيئة التدريس ورؤساء 
األقسام اجلدد في كلية التربية 

األساسية.
وقال الصرعاوي في تصريح 
للصحافيني ان احلمود مطالبة 
بإجراءات ش���فافة تستند الى 
النظم والقوانني املعمول بها، 

مشددا على انه في حال انعدام الضوابط واملعايير 
والشفافية فإنه سيكون لذلك انعكاسات سلبية 
على العملية األكادميية، وهو األمر الذي حذرناها 

منه في أكثر من مناسبة.
وأشار الى ان االستمرار في عملية التعيينات 

غير القانونية دون االستناد الى 
اللوائح والنظم املوضوعة وتعمد 
جتاهلها يعني ان احلمود ال تولي 

املوضوع أي أدنى اهتمام.
وأض����اف: س����بق ان زودنا 
احلمود باملعلومات عن سلسلة 
القانونية،  التعيينات غير  من 
وأوقفته����ا في حينه����ا، إال اني 
تفاجأت بإعادة طرح املوضوع 
مجددا في األيام األخيرة، وجرى 
التعي����ني في قس����م االقتصاد 

املنزلي.
وبنينّ انه سبق انه وجه أسئلة 
عدة الى احلم����ود، إال انها لم جتب عليها حتى 
اللحظة، مستغربا جتاهلها طوال الفترة السابقة، 
الس����يما انها تعي مدى حساسية املوضوع، ما 
يعني وجود تسويات وترضيات تتم على حساب 

العملية التعليمية في البالد.

الحويلة يقترح إنشاء كلية لـ »التطبيقي« ونادٍ رياضي
ومستشفى وسوق تجاري وحدائق عامة في أم الهيمان


