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 وجه النائب 
يوسف الزلزلة 
برملانيا  سؤاال 
الـــــى وزيـــر 
املالية مصطفى 
الشمالية طلب 
مـــن خــاللـــه 
موافاته بكشف 
تفصيلـــي عن 
التي  القروض 
اقرضها البــنك 
الصناعي وتزيد 
قيمتهـــا عـــن 
مليـــون دينار 

وما هي اجلهات املستفيدة من هذه القروض 
وكيف مت جدولة ســـداد هذه القروض، ومــا 
الفائـــدة التي متـــت كأربــــاح وهــل مت سداد 
هـــذه القروض أو جزء منـــها وهـــل متـــت 
إعـــادة جدولة بعض منها؟ على ان تـشـــمل 
اإلجابة الفتـــرة منذ عـــام ٢٠٠١ حتى تاريخ 

توجيه السؤال. 

النائب   قّدم 
وليد الطبطبائي 
اقتـراحا برغبة 
نــــــص علـــى 
تخصيــــــص 
مركـــز اجلابرية 
الصـحي اجلديد 
املـــوجـــــــود 
فـــي قطعـــة ٦ 
للكــــويتيـــني 
والعمالة املنزلية 
تخصيـــص  و
مركز اجلابرية 
القدمي الذي في 

قطعة ٧ للـــوافدين. واالســـراع في افتــتاح 
عيادة النســـاء والوالدة في مركــز اجلابرية 
الصحـــي اجلــــديـــد وعيــــــادة األمــــراض 
اجللديـــة وذلــك نظــرا لالزدحـــام الشـــديد 
والضغط الكبير على مركز اجلابرية الصحي 
اجلديد ونظرا للكثافة الســـكانية في منطقة 

اجلابرية. 
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 قالت إن وزارة التعليم العالي تتحمل مسؤولية ما حدث للطلبة

  الجسار إلنهاء مشكلة خريجي الجامعات الفلبينية

 عاشور لعدم االستقطاع من ذوي الرواتب المحدودة

تالعبا مبصيرهــــم ما حدا بهم 
الى مواصلة الدراسة ازاء تخبط 
الوزارة، فكان لزاما على الوزارة 
نشر اسماء اجلامعات الفلبينية 
التي لم يشــــملها قرار االيقاف 
وحتويل الطلبة اليها، كما اوصى 
املكلــــف باعتماد  الفريق  بذلك 
اجلامعات اكادمييا، وقالت كلنا 
يعلم أن القــــرار الوزاري الذي 
اصدره د.رشــــيد احلمد وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
األسبق في ١٣ اغسطس ٢٠٠٣، 
ينص على عدم اعتماد شهادة 
الطالب الذي يدرس في كلية او 
جامعة اذا زاد عدم االنتظام بها 
عن سنة دراسية واحدة، فكيف 
يتصرف الطالب في الفلبني ازاء 
هذا التحدي؟ فالوزارة ترفض 
حتويلــــه الى جامعــــات اخرى 
معتمدة في الفلبني او اي دولة 
اخرى وفي نفس الوقت تطلب 
منه مواصلة الدراســــة حسب 

الفلبينيني  موضوع املمرضني 
الذين تعتمد شهاداتهم من وزارة 
التعليم العالي حاليا ومستقبال، 
مؤكــــدة انه رغم قــــرار ايقاف 
اجلامعات الفلبينية اال ان هناك 
طلبة مازالوا يدرسون في الفلبني 
ويحصلون على مخصصاتهم 
الدراسية وهذه مغالطة كبيرة 
وخطيرة تقع فيها وزارة التعليم 

العالي.
  واتفقت د.اجلسار مع القرار 
الوزاري رقم ٥٧٤ الصادر بتاريخ 
االول مــــن ديســــمبر ٢٠١٠ بأن 
تقوم الــــوزارة بتوفير برنامج 
خاص عالجــــي للطلبة ولكن 
ليس للحاصلــــني على اعتماد 
قبول كما نصت عليه املادة بل 
برنامج خاص عالجي للخريجني 
امللتحقني بالدراســــة قبل قرار 
االيقاف فــــي ٢٠٠٩/٥/٢١ الذين 
يحملون شهادات مصدقة وموثقة 
مــــن جميع اجلهات الرســــمية 
بالفلبني ومجلس االمناء هناك 
على ان يكــــون البرنامج على 
غرار ما قامت به وزارة التعليم 
العالي عــــام ٢٠٠٣ مع خريجي 
اكادميية العلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري في مصر واسماء 
اخلريجني موجودة ومعروفة.

  مشيرة ان جميع اخلريجني 
من حملة الدبلوم ولهم سنوات 
خبرة في مجال عملهم ولديهم 
احلافز للعمل وشددت د.اجلسار 
على وزارة التعليم العالي في 
نفس الوقت على انها تقف بقوة 

ضد املتاجرة بالتعليم. 

القرار السابق او تعرض لعدم 
اعتماد شهادته.

  وتســــاءلت د.اجلسار كيف 
العالي  التعليم  عرفــــت وزارة 
ان اجلامعات الفلبينية ال متلك 
املعايير االكادميية كما جاء في 
القرارين ٢٠٠٩/١٩٨ و٢٠١٠/٥٧٤ 
وهي ليس لديها ملحق ثقافي 
في الفلبني؟ وكيف قام فريقها 
بتقييــــم ٢٠ جامعــــة فلبينية 
خالل اسبوع؟ واالغرب تقييم 
جامعة عمرها يصل لـ ١٠٠ سنة 
في غضــــون ســــاعات مخالفة 
بذلك لوائــــح اعتماد اجلامعات 
علميا وفنيا ومهنيا، وقالت ان 
الطريقة التي تصاغ بها القرارات 
هــــي طريقة تفتقد االســــلوب 
العلمي واملهنية حيث انه ليس 
من املقبول التعرض لســــمعة 
اجلامعــــات الفلبينية العريقة 
بالطريقة املعمول بها حاليا مما 
يوقعنا في احراج ادبي وعلمي 
ومهني مع اجلهات االكادميية، 
فضــــال عــــن حصــــول جامعة 
(فيزايوس) مــــن الفلبني على 
مقاييس املنظمة الدولية (وفقا 
 (isoلالعتماد رقــــم ٩٠٠١:٢٠٠٨
ومجلس اجلامعات في الفلبني 
ولها تايخ عريق. واســــتغربت 
التربية مهندسني  طلب وزارة 
من الفلبني مؤخرا فيما كان قرار 
االيقاف ينص على عدم االعتراف 
الفلبينية  بشهادات اجلامعات 
بشكل عام، فكيف تعترف الوزارة 
بالوافدين وتتــــرك ابناءها وال 
تعترف بشهاداتهم؟ ناهيك عن 

 طالبت د.ســــلوى اجلسار 
البرملانية  التعليميــــة  اللجنة 
بسرعة البت في امور خريجي 
الفلبني في اجتماعها مع وزيرة 
العالي ومســــؤولي  التعليــــم 
الوزارة، وقالت ان املســــؤولية 
تقع على اللجنة بحســــب قرار 
مجلس االمــــة النهاء هذا امللف 
خالل شهر، وطمأنت د.اجلسار 
جميع اخلريجني ممن التحقوا 
قبل قرار االيقاف باملعاملة نفسها 
دون متييــــز في حالة املعاجلة 
النهائية. وحملت د.اجلســــار 
وزارة التعليم العالي املسؤولية 
بشأن ما يحدث البناء الكويت 
من خريجي اجلامعات الفلبينية 
الذين استوفوا جميع الشروط 
وساروا وفق االجراءات الفنية 
واالدارية واملهنية ولديهم ملفات 
صحيحة وموافقات خطية بأن 
اجلامعــــات الفلبينية جامعات 
معتمدة وموجودة ضمن قوائم 
اجلامعات املعتمدة في التعليم 
العالي. وأشارت إلى ان القرارين 
١٨٢ و١٩٧ ال ينطبقان على الطلبة 
الدارسني بالفلبني قبل صدورها، 
وبالتالي استوفى الطلبة جميع 
االجراءات مما حدا بالطلبة إلى 
اللجوء الى القضاء الذي اصدر 
حكمــــه العادل بعــــدم رجعية 
قرارات ايقاف الدراســــة عليهم 
مبا ال ميس مراكزهم ومتكينهم 
مــــن مواصلة الدراســــة، الفتة 
الــــى ان وزارة التعليم العالي 
اصدرت ثالثة قرارات مختلفة 
لاليقــــاف مما اعتبــــره الطلبة 

 طالب النائب صالح عاشـــور البنك املركزي 
مبخاطبة البنوك بوقف استقطاع مبلغ دينارين 
شهريا من حسابات املواطنني واملقيمني، خصوصا 
انها تســـتقطع شهريا دون وجه حق ودون أي 
خدمة وهذا ال يجوز قانونا وشرعا، مشيرا الى ان 
معظم من يستقطع منهم هذا املبلغ هم أصحاب 
الرواتب احملدودة واملقطوعة وهذا ال يجوز. وأكد 
عاشور ان على البنك املركزي التدخل لوقف هذا 
االســـتقطاع وعدم السماح للبنوك القيام بهذه 
االجـــراءات دون وجه حق ودون أي ســـند من 

القانون، وال يجوز التمادي في هذه االستقطاعات 
من البنوك علـــى دخول الناس، خصوصا انها 
دون خدمة ودون وجه حق، الفتا الى انه ال ميكن 
السكوت على اصرار البنوك على استقطاع هذا 
املبلغ من الناس مع سكوت البنك املركزي وكذلك 
وزارة املالية، خصوصا مع موجة زيادة األسعار 
والغالء وارتفاع احملروقات وقلة دخول الناس 
ملواجهة أعباء املعيشة، مطالبا بسرعة االنتهاء 
من هذا االســـتقطاع غير القانوني من البنوك 

على معاشات ورواتب الناس. 

 الزلزلة يطالب الشمالي بكشف 
تفصيلي لقروض البنك الصناعي

  وتزيد على مليون دينار 

 الطبطبائي: تخصيص مركز 
الجابرية الصحي الجديد 

للكويتيين والقديم للوافدين

 الهاجري: زيادة القطاع النفطي مستحقة

 المويزري: تجاهل الوزراء
  لألسئلة البرلمانية استهزاء بالدستور

 ستكون لنا وقفة جادة 

 اســـتنكر رئيـــس 
جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية النائب شعيب 
املويزري تعمد بعض 
الرد على  الوزراء عدم 
البرملانيـــة  االســـئلة 
التي يتقدم بها النواب 
إللقـــاء الضـــوء على 
مواطن اخللل والفساد 
في الوزارات والهيئات 
احلكوميـــة وإصالحها 
بصـــورة هادئة بعيدا 
عن التصعيـــد. وقال 
املويزري في تصريح 

صحافي انني بعد بحثي عن أسباب عدم رد 
بعض الوزراء على اسئلة النواب وردتني 
معلومات مؤكدة ان هناك تعليمات مفادها 
أن الوزراء أعطيـــت لهم حرية عدم الرد 

على اسئلة النواب، وهذا 
يعني استمرار احلكومة 
في االستهزاء بالدستور 
والسخرية من السلطة 
التشـــريعية. وتابـــع 
املويزري مهددا: وهذا 
االستهزاء املستمر من 
قبل احلكومة مبجلس 
ال  وأعضائـــه  األمـــة 
نقبله أبدا، وســـيكون 
لنـــا موقـــف جتاهه. 
وتساءل املويزري: وهل 
بعد تعمد بعض الوزراء 
عدم الرد على أسئلتنا 
البرملانية وســـخريتهم من مجلس االمة 
نتهـــم بأننا مؤزمـــون إذا جلأنا الى أداة 
دستورية أشـــد إلصالح اخللل والفساد 

وهي أداة االستجواب؟! 

النائب دليهي   اعرب 
الهاجــــري عن شــــكره 
لوزيــــر النفط الشــــيخ 
احمد العبداهللا والرئيس 
التنفيذي ملؤسسة البترول 
الوطنية ومجلس ادارتها 
اقرارهــــم للزيادة  على 
املســــتحقة للعاملني في 
النفطي كما هنأ  القطاع 
القطاع  فــــي  العاملــــني 
النفطي حلصولهم على 
مســــتحقاتهم التي طال 
انتظارها مطالبا املجلس 
االعلى للبترول ومجلس 

اخلدمة املدنية بإقرارها كما جاءت من مؤسسة 
البترول الوطنية دون اقتطاع شيء منها.

  وقال الهاجري في تصريح صحافي ان 
اقرار زيادة رواتب العاملني في القطاع النفطي 
مستحقة للشباب الكويتي العاملني في هذا 
القطاع الذين عملوا من اجل مصلحة الكويت 
في ظل سلم اجور متدني املستوى خليجيا 
مثمنا دور وزير النفط والرئيس التنفيذي 
ومجلس ادارة مؤسســــة البترول الوطنية 
لتجاوبهم مع املطالبات العمالية واقرار هذه 
الزيادات التي تأخرت كثيرا دون اي مبرر 
مقبول هاضمة حق الشباب الكويتي العامل 

في هذا القطاع االستراتيجي.

  واضاف وهنيئا لكل 
القطاع  فــــي  العاملــــني 
النفطي هذه الزيادة التي 
تعتبر حقا من حقوقهم 
والتي تأخر اقرارها كثيرا 
متمنيا ان تشجع الشباب 
الكويتي على االنخراط 
فــــي العمل فــــي القطاع 
النفطي ومتنع تســــرب 
الى  الكويتية  الكــــوادر 
القطاع اخلــــاص والى 
الــــدول املجــــاورة التي 
تتمتع بامتيازات مالية 
كبيرة مقارنة باالمتيازات 
الوظيفية التي متنحها الكويت للعاملني في 

القطاع النفطي.
  وطالب الهاجري كال من املجلس األعلى 
للبترول ومجلس اخلدمة املدنية بإقرار زيادة 
العاملني في القطاع النفطي كما جاءت وكما 
أقرها مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية 
دون اقتطاع شيء منها، محذرا من املماطلة 
في صرفها كاملة للموظفني ألنها استحقاق 
وظيفي لهذه الشــــريحة العاملة وال يجب 
املماطلة او التالعب بها او جتزئتها في اي 
ظرف ألن القطاع النفطي يئن من تســــرب 
الكوادر الكويتية ذات اخلبرة بسبب االستهتار 

باستحقاقاتهم ومطالبهم العادلة.

 دليهي الهاجري 

 شعيب املويزري 


