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معا من اجل حتقيق مصالح 
مشتركة لدول وشعوب هذه 

البلدان.
وعن دور املجلس البرملاني 
الدقباس���ي ان  العربي قال 
االمل والطموح كبيران لهذا 
املجلس للمحافظة على االمة 
العربية ومصاحلها وس���ط 
االحداث السريعة التي متر 

بها املنطقة.
واعرب عن تطلعه الى لقاء 
وزير اخلارجية السعودي 
االمير سعود الفيصل في جدة 
يوم غد واالستفادة من خبرته 
وآرائه الداعمة لكل جهد عربي 
واالستنارة بنظرته ملجمل 
التطورات اجلارية في الوطن 

العربي.
واشاد بدور اململكة العربية 
التي هي نصير  السعودية 
الدول العربية واالس���امية 
مثنيا على جهودها الكبيرة 
العمل  ف���ي دفع  واملخلصة 
العربي املش���ترك وتقريب 
وجهات النظر بني دول مجلس 
التع���اون اخلليجي والدول 

العربية.
واعلن ع���ن قرب تنظيم 
البرملان العربي ندوة حول 
استشراف العاقات العربية 
� العربية التي تأتي خلدمة 
قضايا وتطلعات االمة العربية 
مشيرا الى ان ما متر به االمة 
حاليا ه���ي مرحلة انتقالية 
خطيرة تتطلب منا جميعا 
دعم العمل العربي املشترك 
والعمل على حتقيق اهداف 

الرغم من تقدمنا بباغ الى 
النائب العام للتحقيق مع هذا 
الشخص في شبهة االستياء 

على املال العام«.
وأوضح هايف »ان القيام 
بتكليفه هذا الشخص بالقيام 
بأعمال وكي���ل الوزارة يعد 
مبنزلة رس���الة خاطئة الى 
كل موظفي الوزارة وكفاءتها 
تفيد بأن من يخالف القوانني 
الش���بهات  وحت���وم حوله 
أعل���ى  فس���يحصل عل���ى 
الترقي���ات، مبين���ا ان هذا 
القرار متى ما ثبتت صحته 
فه���و اعان م���ن احلكومة 
اجلديدة بدعم للفساد وإشاعة 
للفوضى وإعان عن بلوغ 
نهج احملس���وبية واحملاباة 
الت���ي تنتهجه���ا حكومات 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد املتعاقبة، 

ذروته.
وتساءل هايف: أال يوجد 
ف���ي وزارة االع���ام من هم 
أه���ل لتولي ه���ذا املنصب 
غي���ر هذا الش���خص املتهم 
العامة والتزال  النيابة  أمام 
قضيته منظ���ورة ولم يتم 
الرس���الة  البت فيها؟! وما 
التي تريد إيصالها احلكومة 
اجلديدة لكل قيادات الوزارة 
التي تستحق  الكفاءات  من 
تولي مثل هذا املنصب، وهل 

وما اخلصائص الطبيعية 
للجزيرة؟

وما طبيع���ة احليوانات 
البرية والبحرية التي تعيش 

في هذه اجلزيرة؟
وهل متت دراسة جدوى 
إلنشاء محمية فيها؟ إذا كانت 
االجاب���ة بااليج���اب يرجى 
تزويدي بص���ورة من هذه 

الدراسة.
التقديرية  الكلف���ة  وكم 
لتنفي���ذ مش���روع حتويل 
محمي���ة  ال���ى  اجلزي���رة 

طبيعية؟
وهل يتضمن املش���روع 
خطة لتشجيع السياحة في 

اجلزيرة؟
التعاون مع  وما أوج���ه 
اجلهات احلكومية وجمعيات 
النفع العام كجمعية حماية 

البيئة لتنفيذ هذه اخلطة؟
وفي سؤال لوزير اإلعام 
واملواصات في نفس السياق، 

قالت د.معصومة املبارك:
ما طبيعة اآلثار التاريخية 

في جزيرة أم النمل؟
وإلى اي حقبة تاريخية 

تعود هذه اآلثار؟
وه���ل مت نقلها الى جهة 
االختص���اص للعناي���ة بها 
واحلفاظ عليه���ا؟ وما هذه 

اجلهة؟

الدقباسي: منظومة العمل اخلليجي املشترك 
منوذج مشرف للتعاون العربي ـ العربي

هايف لعدم تكليف وكيل اإلعالم املساعد 
للشؤون اإلدارية مبهام وكيل الوزارة

معصومة تستفسر عن جزيرة أم النمل
وخصائص الطبيعة وأوجه التعاون

وطموحات وتطلعات العمل 
العربي املشترك.

الدقباس���ي في  وتق���دم 
ختام حديثه باسمه وباسم 
مجلس االمة الكويتي بالشكر 
والتقدي���ر للدعم اخلليجي 
ملجالس الشورى والوطني 
التي دعمت وساندت مرشح 
مجلس االمة الكويتي ملنصب 

رئيس البرملان العربي.
وتأت���ي زي���ارة رئيس 
البرملان العربي عضو مجلس 
االم���ة الكويتي النائب علي 
الدقباسي للرياض في مستهل 
جول���ة له على دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

قال النائب مخلد العازمي ان 
املبررات الت����ي يقوم بها وزير 
التربية لتأخير اعتماد الكادر غير 
مبررة، خاصة ان كادر املعلمني 
وافق عليه املجلس في مداولته 
األولى ووافق����ت عليه جمعية 
املعلمني وسائر القيادات العلمية 
وينتظ����ر اجلميع وفاء مجلس 
الوزراء ووزير التربية باعتماد 

الكادر اجلدي����د للمعلمني قبل 
إجراء املداولة الثانية باملوافقة 

عليه.
وأوض����ح ان ال����كادر مازال 
مدرجا على جدول اعمال املجلس 
وسيطرح للمداولة الثانية خال 
ايام، واألولى املبادرة الى اعتماد 
الكادر املقترح بالقانون او من 

احلكومة من مجلس الوزراء.

وأشار الى ان اعتماد الكادر 
يستهدف رفع مستوى املعيشة 
للعاملني بالتعليم وميثل تقديرا 
ملا يقومون به م����ن جهود في 
خدمة أبناء املس����تقبل، خاصة 
ف����ي ضوء االرتف����اع املضطرد 
في اسعار الس����لع واخلدمات، 
اضافة الى املهام التي يقوم عليها 
أعضاء الهيئة التدريسية بوزارة 

التربية ومدرسو وزارة األوقاف 
والش����ؤون اإلس����امية، جتاه 
تربية النشء وتكوين جيل من 
املواطنني املؤهلني علميا وخلقيا 
لتحمل املسؤولية املستقبلية في 
خدمة الوط����ن ودعما لهم على 

مواصلة رسالتهم.
وأضاف العازمي ان موضوع 
إقرار الكادر واملوافقة عليه لكل 

من أعضاء الهيئة التدريس����ية 
بالتعلي����م وأقرانه����م املعلمني 
مبدارس وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسامية أصبح أمرا محسوما 
في املداولة الثانية إذ لم يبادر 
وزير التربي����ة العتماده حاليا 
حسب وعده خاصة انه ال يوجد 
أي مبرر لتأخير إصدار الكادر 

فورا.

بلغ حد االستهتار احلكومي 
القان���ون ومبادئ  باحترام 
الوظيفية وتكافؤ  العدال���ة 
الفرص وتشجيع الكفاءة الى 
حد مكافأة املشتبهني ومعاقبة 

الكفاءات؟!
ودعا هايف وزير اإلعام 
لامتثال الى نص املادة 30 
من املرسوم بقانون رقم 15 
لس���نة 1979 بشأن اخلدمة 
املدنية، وكذلك املادة 54 من 
املرسوم بقانون بشأن تنظيم 
اخلدمة املدنية والعدول عن 

هذا القرار املشني.

وما اإلج���راءات املتخذة 
لعرض هذه اآلثار والتعريف 

بها؟
وهل لديكم خطة اعامية 
للتعريف بأهمية جزيرة »أم 

النمل« وتاريخها؟

البرملان  اعتبر رئي���س 
العربي وعضو مجلس االمة 
الكويتي النائب علي الدقباسي 
ان منظومة العمل اخلليجي 
املشترك تعد منوذجا مشرفا 

للتعاون العربي � العربي.
جاء ذلك خال تصريح 
خ���اص للدقباس���ي لوكالة 
االنب���اء الكويتي���ة )كونا( 
هنا اليوم عقب لقائه االمني 
العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية د.عبداللطيف 

الزياني.
واش���ار ال���ى ان مجلس 
التع���اون اخلليجي كان له 
العديد من املبادرات الشجاعة 
حلقن الدماء العربية معربا 
الكامل ومؤازرته  عن دعمه 
لهذه املب���ادرات التي تدعم 

القضايا العربية.
الدقباس���ي عن  واعرب 
امله في ان تزيد قوة العمل 
اخلليجي املشترك وان يكون 
التعاون اخلليجي أش���مل 
واوسع والذي سيصب في 
صالح تعزيز العمل العربي 

املشترك.
العمل  وبني ان منظومة 
اخلليجي املشترك تقوم االن 
بدور عربي واقليمي ودولي 
مهم، مشيرا الى ان هذا اجلهد 
يحق���ق طموحاتنا »ونحن 

ندعمه«.
وذكر ان مجلس التعاون 
اخلليج���ي جن���ح في جلب 
نظر دول االحتاد االوروبي 
والدول اآلسيوية للتفاوض 

النائب محمد هايف  دعا 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر االع���ام 
الى  الراش���د  بالوكالة علي 
التراجع عن قرار تكليف أحد 
الوكاء املس���اعدين بالقيام 
مبهام عمل وكيل وزارة االعام 
املستقيل الشيخ فيصل املالك 
ملا حتوم حوله من شبهات 
االس���تياء على املال العام 
والتزال قضيت���ه منظورة 
أمام النياب���ة العامة، مؤكدا 
ان هذا القرار املخالف للقوانني 
املنظمة لعمل جهاز اخلدمة 
املدنية هو مثال صارخ وأبلغ 
دليل على أن نهج احملسوبية 
واحملاباة ودعم الفساد الذي 
تنتهجه حكومات سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد املتعاقبة قد بلغ ذروته 

ال ميكن السكوت عنه.
وقال هايف في تصريح 
صحافي »فوجئنا مبا تردد 
من أنباء عن قيام وزير االعام 
بالوكالة مبخالف املادة 30 من 
املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 
1979 بشأن اخلدمة املدنية، 
وكذلك املادة 54 من املرسوم 
بقانون بشأن تنظيم اخلدمة 
املدنية بإصدار قرار تكليف 
الوكيل املس���اعد للشؤون 
االدارية بالقيام بأعمال وكيل 
وزارة االعام املستقيل على 

قّدمت النائبة د.معصومة 
املبارك سؤاال للنائب األول 
ال���وزراء  لرئي���س مجلس 
ووزي���ر الدف���اع قالت فيه: 
النمل من  أم  تعتبر جزيرة 
اجلزر الكويتية الغنية التي 
تتميز بقدمها حيث كانت آهلة 
بالس���كان، وتاريخها يعود 
للعصر البرونزي ومواقعها 
األثرية أقدم من آثار جزيرة 
فيلكا، حيث وجد الباحثون 
آثارا تعود للعصر البرونزي 
والعصر الديلموني والعصر 
اإلسامي، وسميت بهذا االسم 
لكثرة النم���ل املوجود على 
اجلزيرة وخاصة في فصل 

الصيف.
ويطلق عليها ايضا جزيرة 
»الغربة« نس���بة الى عائلة 
الكويتية  الغربة من األسر 
العوازم  العريقة من قبيلة 
اكثر  حيث كانت تس���كنها 
من 250 سنة ونصبوا فيها 

»حظورا« قبل 200 سنة.
لذا يرجى افادتي باآلتي:

العامة  الهيئ���ة  هل لدى 
للبيئة خطة لتحويل جزيرة 

أم النمل احملمية طبيعية؟
وما االج���راءات املتخذة 
لدراس���ة ج���دوى حتويل 
محمي���ة  ال���ى  اجلزي���رة 

طبيعية؟

علي الدقباسي

محمد هايف

د.معصومة املبارك

جتتمع الحقاً مع مقدمي املساءلة الغامن والصرعاوي

»التشريعية« تدعو الفهد لالستماع
لرأيه حول الطعن في محاور استجوابه

البراك: سنقدم اقتراحًا لتلبية املطالب املالية
إلخصائيي التغذية بـ »الصحة«

مخلد: توافق أعضاء مجلس األمة واحلكومة على كادر املعلمني 

الش���ؤون  عق���دت جلن���ة 
التش���ري�عية والق���ان�وني���ة 
أم��س  البرملاني���ة اجت���ماعا 
الدع���وة  قررت فيه توجي���ه 
ال���ى الش�����يخ احم���د الفه��د 
بحض�����ور اجتماعها صباح 
الي��وم لاس���تماع الى وجهة 
نظره فيما يخص استجوابه، 
كما قررت االجتماع عقب ذلك مع 
مق��دمي االستجواب، واتف��قت 
على االلت���زام مبا نصت عليه 
النظر في  التي تطلب  اإلحالة 
مدى دستورية بعض محاور 

االستجواب.
اللجن���ة  وقال���ت مق���ررة 
النائبة د.معصومة املبارك في 
تصري���ح عقب االجتماع امس 
ان االولوي���ة الجتماع اللجنة 
كانت إلحالة املجلس للجنة فيما 
يخص استجواب نائب رئيس 
الدولة لشؤون  الوزراء وزير 
التنمية واإلسكان الشيخ احمد 
الفهد وتس���لمت اللجنة امللف 
اخلاص به���ذه اإلحالة، املكون 
من صحيفة االستجواب ومذكرة 
الفهد، وكذل���ك مذكرة بجميع 
األحكام الدس���تورية املتعلقة 

بهذا امللف.
وأشارت املبارك الى انه مت 
وض���ع خطة للعم���ل، تتكون 
من ش���قني، يبدأ غدا »اليوم« 
باالجتم���اع مع الش���يخ احمد 
الفهد الساعة العاشرة صباحا، 
ثم بعد االنتهاء من االس���تماع 
إليه، جتتمع مع النائبني عادل 
الصرعاوي وم���رزوق الغامن، 
لاستماع إلى وجهة نظريهما، 
ثم تتم االجتماع���ات الدورية 
في الفترة الصباحية، وان لزم 
األمر س���تجت��مع في الفت���رة 
املس���ائية من أجل االنتهاء من 

البراك  النائب مس���لم  قال 
مخاطبا مجموعة من العاملني في 
قسم التغذية واالطعام في وزارة 
الصحة، ان الكويت كلها تعرف 
اهمية ما تقومون به، فأحيانا 
يكون هناك ش���خص ليس في 
املستشفى ولكنه يتأثر بانعكاس 

اثر الطعام على صحته.
وقال مخاطبا املجموعة التي 
حضرت مجلس األمة امس انكم 
متثلون 500 موظف وموظ���فة 
في مستشفيات الكويت املختلفة 
مبديا اسفه عن وقوفهم قبل 4 
ايام في احلر ومنعهم من دخول 

املجلس.
واضاف البراك ان مطالبهم 
معقول���ة وغي���ر مبال���غ فيها 
ومناس���بة ماديا ومعنويا مع 
اجلهد املبذول مع املرضى فيما 
يتعلق بأهداف القسم التابع لكم، 
كاشفا عن تقدمي اقتراح موقع 
عليه من الن���واب الى مجلس 
اخلدمة املدني���ة النصاف هذه 
الفئة، متمنيا ان نس���توضح 
منكم طبيعة مطالبكم ومخاطر 

التمديد.
وردا على سؤال حول موقف 
اللجنة م���ن مذكرة الفهد التي 
تضمنت االعتراض على جميع 
محاور االس���تجواب، في حني 
ان طلبه كان معنيا مبحورين 
وجزءا من املقدمة، قالت املبارك 
نحن تس���لمنا مذكرات الثاث 
صباح اليوم )امس( وبالتالي 
لم يتسن لنا قراءتها، لكن اذا 
قرأنا االحالة املقدمة من رئيس 
مجلس األمة فإنها تقول: وقد 
وافق املجلس ؟بناء على طلب 
احلكومة احالة االستجواب الى 
جلنتها للنظر في دس���تورية 
بعض مح���اوره التي تضمنها 
عن، مضيفة وبالتالي سنعمل 

وفقا لإلحالة.

اعضاء مجلس االمة في التوقيع 
على مطالبكم والن الغذاء جزء 
من العاج، ونحن الذين نشكركم 
على حضوركم ووضعكم ثقتكم 
في مجلس االمة ونوابه، متمنيا 

ان نسمع منكم مطالبكم.
وق���ال د.أحم���د الهيفي من 
كلي���ة العلوم الصحية قس���م 
التغذية منتقدا قرار املسميات 
الوظيفية الدارة االغذية واصفا 
اياه باملجحف وليس له أسس 

عامية.
بدوره قال اخصائي التغذية 
احمد الصالح ان نسبة السمنة 
في الكويت وصلت الى 80% وان 
الكويت سابعا عامليا في مرض 
السكر واسباب ذلك عامليا هو 
سوء التغذية ومن هنا يبدأ دور 
اخصائي التغذية الذي يضيع 
اداريا وماليا ويحرم من  حقه 
احلوافز والب���دالت وأعدادهم 
تتراوح بني 500 و600 موظف 
ويتوزع عليهم 50 حالة يوميا 
او اكثر ولضيق الوقت نتابعهم 

عن طريق هاتفنا اخلاص.

من الائحة الداخلية، التي تضع 
جميع االختصاصات املالية الى 
اللجنة املالية وامليزانيات، وبعد 
ان مت فصل جلنة امليزانيات عن 
اللجنة املالية، فمن الطبيعي ان 
تكون ذات اجلهة املعنية بدراسة 
امليزانية منوطة بدراسة خطة 
التنمية، حتى تكون متفقة معها. 
ولفتت الى ان التخطيط السليم 
هو توافق اخلطة مع امليزانية 

العامة للدولة.
املبارك ردا على  وش���ددت 
اس���ئلة الصحافيني أن اللجنة 
التش���ريعية ملتزم���ة بإحالة 
تقريرها عن اس���تجواب الفهد 
الى املجلس خ���ال املدة التي 
مت حتديدها، واذا تطلب األمر 
التمديد فسنوضح مبررات هذا 

مضيفا ان هذه الزيادات لم تغط 
التضخم، موضحا ان  معدالت 
الدينار وقوته الشرائية في 2003 
واالن اصبحت 570 فلسا، واذا 
طلبتم زيادة كادركم فهذا حقكم 

ملواكبة هذا التضخم.
وشدد على ان اجلميع يعرف 
ان هناك »صينية« تأتي للمريض 
ولكن ال نعرف كم اجلهد الذي 
يبذل ليحصل املريض على هذه 
النوعي���ة من الغذاء، كما ان ما 
سنطالب به هو حقكم وليس 

مّنة من احد.
الدول���ة تصرف  ان  واك���د 
وتعطي لرؤس���اء خايبني مثل 
ش���اويش اليمن ال���ذي خرج 
حاف���ي القدمني والذي ش���ارك 
صدام حسني بالغزو، اآلن هو 
ذليل لم يجد له مأوى، ورئيس 
املخابرات جاء بليل اظلم واخذ 
100 مليون دينار ووضعهم في 

حسابه.
وطالب وزير الصحة بالقيام 
مبسؤولياته، وثقتكم ستكون 
في مكانها باذن هلل، وسيتسابق 

ه��ذا امللف في املوعد املقرر وهو 
األسبوعان.

من جهة أخ���رى، أوضحت 
املبارك ان اللجنة وافقت على 
مجموعة من االقتراحات بقوانني، 
منها نق���ل اختصاص متابعة 
خطة التنمية من اللجنة املالية 
الى جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي، وكذلك تعديل املادة 12 
من الائحة الداخلية، املتعلقة 
بالقانونيني الذين يعملون في 
مجلس األمة، بحيث يس���ري 
عليه���م ما يس���ري على إدارة 
الفتوى والتشريع من الرواتب 

وجميع املزايا.
وأرجع���ت س���بب نق���ل 
اختصاص متابعة خطة التنمية 
الى جلنة امليزانيات الى املادة 43 

عملكم واهميته، رافضا ان يكون 
في نفوس���كم شيء من الظلم، 
فهذا الكادر ح���ق في ظل بذخ 
الدول���ة وصرفها الطراف غير 

مستحقة.
وقال كنت امتنى من وزير 
الصحة أو الوكيل ان يلتقوا بكم 
ويكفوكم احلر والغبار ويلبوا 
مطالبكم، فاما ان تتقبل اخلدمة 
املدنية انصافكم واال س���نضع 
تش���ريعا بقانون النصافكم، 
وطاملا انكم نقلتم صوتكم الى 
النواب، فبإذن اهلل صوتكم وصل 
وستحل مشكلتكم، بإذن اهلل 
واعدا احلضور بتوقيع املقترح 
من اكبر قدر وعدد من اعضاء 

مجلس االمة.
الدولة ماهي  ان  واض���اف: 
محتاج���ة وانكم تس���تاهلون 
النكم مخلصون، مبينا ان معدل 
التضخ���م زاد وندرك ان هناك 
اسبابا داخلية، حيث بدأ بعض 
ام���ام حكومة ضعيفة  التجار 
متخاذلة يرفعون االسعار قبل 
ان يأتي الراتب او الزيادة عليه، 

عبداهلل الرومي وحسني احلريتي ود. معصومة املبارك وفيصل الدويسان ومخلد العازمي وخالد العدوة اثناء اجتماع اللجنة
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