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 د.أسيل العوضي

د. معصومة املبارك

خالد العدوة

»شؤون الجلسات« تعقد دورة تدريبية عن »الشير بوينت«
عقد قطاع شؤون اجللسات في األمانة العامة 
ملجلس األمة دورة تدريبية حول برنامج »الشير 
بوينت« وتطبيقاته على نظام التراسل اإللكتروني 
بني أقسام القطاع وطباعة وتدقيق أجزاء مضابط 

جلسات األمة.
وقد حضر افتتاح الدورة رئيس قطاع اجللسات 
احمد الهاجري ومدير إدارة شؤون املضابط يعقوب 

الكندري ورؤساء أقسام اإلدارة.

النمالن يستفسر عن أسباب 
عدم وجود حديقة في »صباح السالم«

معصومة تسأل الساير عن تجهيز مستشفى جابر

»العرائض« ناقشت شكاوى المواطنين
على مؤسسة التأمينات االجتماعية

الراشد: تسمية مركز خفر السواحل
باسم الشهيد عبدالرحمن الوادي

قّدم النائب علي الراشد اقتراحا برغبة جاء فيه: عرفانا بدور الشهيد 
وكيل عريف عبدالرحمن الوادي البطولي املش���ّرف الذي نال شرف 
الش���هادة برصاص بحارة عراقيني دخلوا املياه االقليمية الكويتية 
وهو يؤدي واجبه العسكري بكل شجاعة وبسالة دفاعا عن الوطن. 
لذا فانني أتقدم باالقتراح برغبة بتسمية مركز خفر السواحل باسم 
الشهيد عبدالرحمن الوادي اميانا بدماء الشهيد وعرفانا مبا قدمه من 

تضحية في سبيل احلفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

وجه النائب سالم النمالن سؤاال برملانيا الى وزير األشغال العامة 
ووزير البلدية فاضل صفر جاء في مقدمته: على الرغم من ان منطقة 
علي صباح السالم تضم كثافة سكانية عالية اال انها مازالت تعاني 
الكثي���ر من القص���ور في اخلدمات، خاصة ما يتصل منها بإنش���اء 
احلدائق العامة في املساحات اخلالية. والتي تشكل متنفسا ألهالي 
املنطقة وعلى خالف غيرها من املناطق املجاورة التي خصصت لها 

حدائق منوذجية كاملة التجهيزات.
وجاء في نص السؤال: ما أسباب عدم إنشاء حديقة عامة خلدمة 
القاطنني في منطقة علي صباح الس���الم؟ وهل مت ادراج مش���روع 
إنشاء حديقة عامة في هذه املنطقة في خطة تطوير املناطق ببلدية 
الكويت لهذا العام؟ فإذا كان���ت االجابة باإليجاب يرجى افادتي عن 

املوعد احملدد إلجنازها؟ 
وما اخلدمات واملرافق والنشاطات املتضمنة بها، واذا كانت االجابة 
بالنفي يرجى إفادتي عن أسباب عدم ادراجها باخلطة وما اإلجراءات 

التي ستتخذ إلنشائها؟

وجه����ت النائب����ة معصومة 
املبارك سؤاال برملانيا الى وزير 
الصحة د.هالل الساير حول نية 
وزارة الصحة ط����رح مناقصة 
لتجهيز مستش����فى املغفور له 
الش����يخ جابر االحمد الصباح، 
ومت تش����كيل جلنة لهذا الشأن، 
طالبة تزويدها بأسماء رئيس 
وأعضاء اللجنة املختصة بدراسة 
احتياجات جتهيز مستشفى جابر 
االحمد الصباح، ومس����مياتهم 
الوظيفي����ة واختصاصاته����م 
وس����نوات اخلب����رة لديهم في 
مجال تخصصهم، وما املشاريع 
التي ش����اركوا فيه����ا؟ وفي اي 
مستشفيات؟ والقيمة التقديرية 
الطبية �  للتجهيزات »االجهزة 
االث����اث � االتصاالت... الخ« كل 

على حدة.
واجله����ة املختص����ة بوضع 
املواصفات املذكورة للمناقصات، 
وما املقاييس العاملية التي تستند 
اليها الوزارة في وضع املواصفات 
املختصة بدراسة االحتياجات؟ 

ق���ال النائب خال���د العدوة 
رئيس جلنة العرائض والشكاوى 
ان اللجن���ة عقدت اجتماعا مع 
املواطنني اصحاب الشكاوى على 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
وحضر جانبا منه بدعوة من 
اللجنة ممثلو املؤسسة: خالد 
عبداهلل الفضالة القائم بأعمال 
مدير إدارة أصحاب املعاشات، 
وإي���اد احمد العبالن���ي القائم 
إدارة ش���ؤون  بأعم���ال مدير 
املس���تحقني، وحفبصة ناصر 

املطيري مستشار قانوني.
وحضر الش���اكون اصحاب 
العالق���ة وتب���ني من دراس���ة 
الشكاوى ومناقشة ممثل اللجنة 
انها تخل���ص في ان احدها من 
بعض املواطنني العاملني بشركة 
البترول بقس���م التوزيع امني 
صندوق وأمني صندوق متدرب 
ومندوب لم يعتمد عملهم من 
الشاقة والضارة رغم  االعمال 
الش���ركة ومخاطبة  موافق���ة 
التأمينات وتساوي نظرائهم في 
الكهرباء أفاد ممثل املؤسسة بأنه 
جار طل���ب رأي وزارة الصحة 
ورأي املؤسس���ة ف���ي وظيفة 
ام���ني صندوق املت���درب وأنه 
فور وصول الرد ستتم دراسة 
الشكوى وبحثها، واخرى مقدمة 
من بع���ض املواطنني العاملني 
في القطاع النفطي واملشمولني 
بقانون األعمال الضارة يتظلمون 
من عدم احتساب فترة اخلدمة 
اإللزامية باجليش ضمن اخلدمة 
الفعلية حت���ى ميكن تقاعدهم 
بعد 20 عاما وعدم احتساب مدة 

وم����ن وضع املواصف����ات؟ وما 
الئحة املقايي����س العاملية التي 
تس����تند اليها ال����وزارة لوضع 
املواصف����ات اخلاصة باالجهزة 
الطبية واملس����تلزمات االخرى 
للمستشفيات مع تزويدي بنسخة 

عن هذه الالئحة.
وجاء في الس����ؤال: هل لدى 
الوزارة جلنة استش����ارية لهذا 
الغ����رض؟ اذا كان����ت االجاب����ة 

التدريب من ضمن فترة العمل 
الفعلي وقد أفاد ممثل املؤسسة 
بأن فترة التدريب ال تعتبر من 
األعمال الشاقة وان طلب اعتبار 
املهن من االعمال الشاقة مرتبط 
بطلب جهة العمل ويعرض على 
املجلس الطبي، وشكوى اخرى 
من مواط���ن كان يعمل بوزارة 
الدفاع وتقاعد طبيا وبعد التقاعد 
لم يأخذ النصي���ب الكامل من 
الراتب التقاعدي لوالده املتوفى 
وأفاد ممثل املؤسسة بأن الشاكي 
استحق نصيبا من معاش والده 
ومت إيقاف���ه ح���ال عمله وبعد 
تقاعده ص���رف له نصيب من 
والده ثم صرف له نصيب من 
معاش شقيقه بناء على طلبه 

طبقا للقانون.
وشكوى اخرى من مواطن 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
يتظلم من التأمينات لعدم اعتماد 
معاش���ه التقاعدي بعجز على 
الباب اخلامس الثابت بالتقرير 

بااليجاب، م����ن هم اعضاء هذه 
اللجنة؟ وما مجال اختصاصاتهم؟ 
وكم س����نوات خبراته����م؟ مع 
الذي  الوزاري  بالقرار  تزويدي 
بن����اء عليه تعمل ه����ذه اللجنة 
وحدود مهامها واختصاصاتها؟ 
اما اذا كانت االجابة بالنفي، يرجى 
ايضاح االسباب واملبررات التي 
حالت دون تشكيل هذه اللجنة 
االستش����ارية ملتابع����ة كل م����ا 
يتعلق بتجهيزات املستشفيات 
واملراكز الصحية، وما مدى صحة 
املعلومات بأن اللجنة قد قامت 
من ذات نفسها بوضع املواصفات 
اخلاصة بالتجهيز وعرضها على 
املجالس الطبية دون الرجوع الى 
العاملية؟  املتطلبات واملقاييس 
وهل استندت في ذلك الى اي جلنة 
استش����ارية متخصصة بوضع 
املواصفات؟ او الي دليل عاملي 
متخصص بوضع تلك املواصفات 
حفاظا على احليادية، مع تزويدي 
بنسخة عن هذا الدليل الذي مت 

الرجوع اليه.

الطبي رغم انه زاول النش���اط 
وسدد االقساط وأفاد ممثل اجلهة 
ان الش���اكي كان يعمل بوزارة 
الداخلية وطلب تس���جيله في 
التأمينات على الباب اخلامس 
2007/94 وبعد عام تقدم بطلب 
احالته للتقاعد وثبت ان مرضه 
كان قبل اش���تراكه على الباب 
اخلامس وأنه يستحق معاشا من 
جهة عمله وأنه لم يسدد كامل 

االشتراكات املستحقة.
وبعد ان قامت اللجنة بدراسة 
الشاكني  الشكاوى وبحثها مع 
وممثلي مؤسسة التأمينات سوف 
تعرض عل���ى اللجنة إلصدار 
التوصي���ات في بع���ض منها، 
باعتبار فترة التجنيد اإللزامي 
من األعمال الش���اقة والضارة، 
بل هي األولى أن تكون من تلك 
االعمال مع اعتبار فترة التدريب 
في األعمال النفطية الشاقة من 
األعمال الثقيلة ملزاولة املهنة في 
حساب املدة في كلتيهما اثناء 
التقاعدي واستحقاقه  املعاش 
الش���كاوى  وكذا إحالة بعض 
للمؤسسة لدراس���تها واتخاذ 
القانونية واإلدارية  االجراءات 
الالزم���ة قبلها وخاصة اعتماد 
تقارير املجلس الطبي واعتبار 
املؤمن على الباب اخلامس عاجزا 
كليا من تاريخ الكش���ف عليه 
وإعداد التقرير النهائي مع سرعة 
اتخاذ الالزم نحو اعتماد بعض 
املهن للعاملني في القطاع النفطي 
من األعمال الشاقة والضارة بعد 
اخذ رأي املجلس الطبي طبقا 

للقانون.

علي الراشد

سالم النمالن

أسيل: الحكومة تدعم وتشجع االعتداء 
على الموظفين العامين تسديداً للفواتير السياسية

الحمود: تم االنتهاء من تصميم كليات 
جامعة الشدادية مع مراعاة عدم االختالط

دميثير: سنواصل دعمنا لقضايا نادي الصم
وإيصالها للمسؤولين للعمل على حلها

الهيفي يثني على مركز »دعم اتخاذ القرار« في مصر
اختتم زيارته والوفد المرافق له إلى القاهرة

رداً على سؤال للنائب العمير

أوضحت وزيرة التربية د.موضي احلمود في ردها 
على سؤال النائب علي العمير بشأن جامعة الشدادية: 
مت االنتهاء من تصميم جميع كليات احلرم الرئيسي 
وعددها 9 كليات وكذلك االنتهاء من تصميم البنية 
التحتية في احلرم الرئيسي، وقد مت طرح عدد 6 كليات 
وعدد 4 حزم بنية حتتية، ومتت ترسية احلزمة رقم 
1 اخلاصة بأعمال احلفر وتس����وية األرض، علما ان 

أعمال تلك احلزمة قد بدأت بتاريخ 2010/4/1.
وجار حالي����ا تصميم املبان����ي اإلدارية ومباني 
األنش����طة الرياضية والطالبية واملباني األكادميية 
املساندة وستتم عملية الطرح فور االنتهاء من أعمال 

التصاميم.
كما مت حتديث املخط����ط الهيكلي للحرم الطبي، 
وذلك لتطبيق نظام الفصل بني اجلنس����ني واعتماد 
امليزانية املطلوبة لعملية الفصل، وجار االنتهاء من 

كراسة الشروط املرجعية، وس����يتم طرح مشروع 
احلرم الطبي للتصميم خالل شهر من اآلن.

وجار حاليا إعداد كراسة الشروط املرجعية لكلية 
العمارة التي صدر بها املرسوم رقم 390 لسنة 2010 

اخلاص بإنشائها.
وأضاف����ت احلم����ود: »املباني اإلداري����ة واملباني 
األكادميية املساندة ومباني األنشطة الرياضية في 
مرحلة التصميم حاليا، وسيتم طرحها للتنفيذ خالل 
هذا العام 2011، واجلدير بالذكر ان تلك املباني تستغرق 
مدة قصيرة نس����بيا، حيث ان املس����احات املطلوب 
تنفيذها لهذه املباني تعد صغيرة نس����بيا وأغلبها 
تتراوح مساحتها بني 1000 و2000م2 تعد ذات طابع 
معماري متكرر إنشائيا، وجار االتفاق مع االستشاري 
املعني للعمل على تقليص مدة التصميم ألقل فترة 
ممكنة، أما بش����أن احلرم الطبي فإن أسباب التأخير 

ف����ي عملية الطرح ترجع إلى إعادة تصميم املخطط 
الهيكلي كي يتماشى مع القانون رقم 24 لسنة 1996 
بش����أن تنظيم التعليم العالي ف����ي جامعة الكويت 
)منع االختالط( كذلك التأخير الناجم عن احلصول 
على املوافقات الالزمة بش����أن امليزانية املطلوبة من 
اجلهات املعنية في الدولة مثل بلدية الكويت وديوان 

احملاسبة ووزارة املالية.
وقالت: متت مراعاة تطبيق قانون عدم االختالط 
في تصميم جميع مباني الكليات واحلرم الطبي وذلك 
بتخصي����ص مبان للطالبات وأخرى للطلبة. كما مت 
تصميم املباني اإلدارية واملباني األكادميية املساندة 
خلدم����ة الطالبات والطلبة معا وهي تقع بني املباني 
التدريس����ية وتخدم هذه القطاعات مجتمعة، ولكن 
ال يشملها قانون منع االختالط لعدم وجود الطلبة 

والطالبات واقتصارها على اإلداريني فقط.

أبدت النائبة د.أسيل العوضي أسفها ملا 
أسمته بالتشجيع احلكومي لالعتداء على 
املوظفني العامني تسديدا لفواتيرها السياسية. 
مؤكدة ان هذا النهج اجلديد مؤشر خطير على 
درجة التردي التي وصلت لها البالد بقيادة 
احلكومة احلالية، مبينة اننا وصلنا الى درجة 
غير مسبوقة من استغالل القانون ملساومات 

سياسية على حساب كرامات الناس.
وقالت العوضي في تصريح لها مبجلس 
االم���ة أمس ان »احلكوم���ة تريد ان تقنعنا 
بأنها تري���د تطبيق القانون، لكنها تواصل 
انتهاكه بأبشع الصور دون ان تدرك عواقب 
أفعالها املش���ينة«، مشيرة الى ان احلكومة 
ش���جعت 4 شخصيات قامت بالتعدي على 

موظفني عامني وأدانهم القضاء، قائلة انها 
تعاملت باس���تخفاف في قضية تعدي أحد 
النواب على وزير الصحة هالل الساير، بل 
وس���عت أطراف الى ان يتنازل الوزير عن 
قضيته ولكنه رفض، كما كرمت من تعدى 
على النائب العام، وهو منصب قضائي في 
غاية االهمية، بإخراجه من السجن بالرغم 

من صدور حكم قضائي بحقه.
وبعد ذلك أخرجت شخصا آخر من السجن 
بعد ان اعتدى بالضرب على لواء في وزارة 
الداخلية رغم صدور حكم قضائي بسجنه. 
وأضافت: ولم تكتف احلكومة بذلك، بل عينت 
أحد االشخاص املتهمني باالعتداء على موظف 
عام وهو نائب مدير ادارة العالج باخلارج 

مختارا الحدى املناطق دون أي اعتبار ألهالي 
املنطقة. وقالت العوضي: ما الرسالة التي 
تريد احلكومة إيصالها للشعب؟ هل تقول 
له���م ان احملظيني لديها ال يطالبهم قانون؟ 
وملاذا نلوم من املواطنني الذي يعتدي على 
اذا  االطباء واملوظفني احلكوميني ويهينهم 

كانت احلكومة تقوم بذلك من االساس؟
معربة عن تخوفها من أن نكون قد حتولنا 
الى بلد تسود فيه البلطجة بدال من العدل، 
ويسيطر فيه اصحاب النفوذ بدال من سيادة 
القانون، مشددة على ان احلكومة تدفع اآلن 
فواتير دعمها من قبل البعض، ومن املخزي 
أن تكون هذه الفواتير على حساب كرامات 

موظفي الدولة.

خلف دميثير مكرما من قبل أعضاء نادي الصم

احمد الهيفي في لقطة تذكارية أثناء وجوده في مصر

ج���دد عضو مجل���س األمة 
النائب خل���ف دميثير موقفه 
الداع���م لنادي الصم مؤكدا انه 
سيواصل دعم قضايا منتسبي 
النادي وايصالها الى املسؤولني 

إليجاد احللول الناجعة لها.
ج���اء كالم دميثي���ر خالل 
استقباله رئيس النادي منصور 
احلربي وأعضاء مجلس االدارة 
الذين قدم���وا له درعا تذكارية 
تقديرا لعطائه وتواصله الدائم 
م���ع النادي وذلك ف���ي ديوانه 

بالصليبخات.
النائب دميثير على  وأثنى 
هذه اللفتة الكرمية من النادي، 
مشيرا الى انه مهتم جدا بايجاد 
حلول لكل املعوقات التي تواجه 
هذه الفئة الغالية علينا جميعا 
وتذلي���ل اي عقب���ات تعترض 

مسيرة النادي.
وأشاد بجهود مجلس االدارة 
الن���ادي وذلك لس���عيه الدائم 

القاهرة ـ هناء السيد
واص���ل الوكيل املس���اعد 
البرملانية  لقط���اع االعم���ال 
بوزارة الدولة لشؤون مجلس 
االمة احمد براك الهيفي والوفد 
املراف������ق لق���اءات������ه م���ع 
املسؤولني املصريني في اطار 
العالقات في جمي���ع  تعزيز 
املج���االت الس���يما املجاالت 

البرملاني���ة.
وفي هذا السياق، زار الوفد 
الكويتي برئاسة الهيفي مركز 
املعلومات ودعم اتخاذ القرار 
الوزراء حيث  التابع ملجلس 
ج���رى اس���تعراض جتربة 
املركز في دع���م القرار القائم 
األدل���ة واملعلوم���ات  عل���ى 
املوثقة واملستحدثة بصف���ة 

مستم��رة.
وق���د اثنى الهيف���ي على 
املركز وما يحتويه من أقسام 
ونظام العمل وآلياته والدور 
الذي يؤديه في الوصول الى 
مؤش���رات وحتليالت من كل 
الهائلة ملس���اعدة  املعلومات 

متخذي القرار.

الفتا الى ان مجلس االدارة يقّدر 
املس���اهمات التي بذلها النائب 
الن���ادي ومنذ  دميثير خلدمة 

زمن بعيد.
وق���ال ان الن���ادي بص���دد 
املبنى  الى  التحضير لالنتقال 
اجلديد للنادي في منطقة غرناطة 
بع���د االنتهاء م���ن التجهيزات 
النهائية كالتأثيث وغيره، مثمنا 
املكرمة األميرية السامية من لدن 
صاحب السمو األمير والذي أمر 
بإقامة هذا املبنى الرائع والذي 

أسعد جميع الصم.
وكشف ان النادي وبالتنسيق 
مع بعض اجله���ات احلكومية 
سيعد حفال رس���ميا وشعبيا 
كبيرا سيقام مبناسبة االفتتاح 
الكبير له���ذه التحفة املعمارية 
اجلميلة والتي س���تحدث نقلة 
هائلة جلميع الصم من جميع 
الرياضي���ة واملهنية  النواحي 

واالجتماعية.

رئيس مجلس الوزراء د.احمد 
نظيف على تأكيد اهمية تعاون 
مركز املعلوم���ات مع جميع 
الدول العربية، السيما الكويت 
التي ترتبط مبص���ر بأوثق 
العالقات الت���ي تعد منوذجا 

يحتذى به.
كما استعرض رئيس قطاع 
تنمية االعمال باملركز د.عمر 
العجماوي من جانبه التعاون 
املرك���ز وبعض  القائ���م بني 
الكويتية وكذلك  املؤسسات 
مجاالت التعاون املستقبلية، 
مؤك���دا حرص املرك���ز على 
انتش���ار مثل هذه املراكز في 
ال���دول العربي������ة خاص���ة 

الكوي��ت.
واعتبر العجماوي ان نقل 
فك���رة مرك���ز املعلومات الى 
باقي الدول العربية مبا يفيد 
ف���ي دعم اتخ���اذ القرار على 
جميع املستويات امر جيد في 
مصلحة اجلميع مبا يع���زز 
التع���اون في مجال املعلومات 
التي يق������وم عليها العال���م 

املت�ق��دم.

لتحقي���ق طموحات وتطلعات 
اعضائه في املجاالت الرياضية 
واالجتماعية واخلدماتية، متمنيا 

ان يكون النجاح حليفا للنادي 
في كل مشاركاتهم اخلارجية.

م���ن جانبه، ش���كر رئيس 

مجل���س ادارة النادي منصور 
احلربي النائب دميثير ملواقفه 
الصادقة مع كل قضايا النادي، 

واستعرض املدير التنفيذي 
باملركز د.محمد رمضان محمد 
املركز  ال���ذي يؤدي���ه  الدور 
التي يتألف منها  واالقس���ام 
وآلي���ات العمل وم���ا يتعلق 
بجم���ع البيانات واملعلومات 

وحتويله���ا ال���ى مؤش���رات 
وحتليالت تساع���د في دعم 

الق���رار.
واش���ار في هذا االطار الى 
مركز اس���تطالع الرأي العام 
الدراسات املستقبلية  ومركز 

ومركز العقد االجتماعي ونظم 
الرص���د واملتابع���ة ومرصد 
االصالح العربي وغيرها وذلك 
في اطار املركز التابع ملجلس 

الوزراء.
واكد في هذا االطار حرص 


