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مشعل األحمد:
المشاعر النبيلة
ليست غريبة على أهل
الكويت

اإلسكانية :مستمرون هيئة الشباب
تشكو تجاوزات
في متابعة القضية
خليجي  16للنيابة
وصوال إلى حلول
العامة
جذرية

المسودة جاهزة و  3نواب يتشاركون في تقديمه

الصالح لـ «الدستور» :استجواب العمير
ثالثي ويتضمن  11محورا

أكد النائب خليل الصالح ان
اس�ت�ج��واب��ه ل��وزي��ر ال�ن�ف��ط وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم ��ة
علي العمير املزمع تقديمه خالل
امل �ق �ب��ل م� ��ن االي � � ��ام ل �ي��س ه��دف��ه
االس �ت �ع��راض ال�س�ي��اس��ي وإن�م��ا
اإلص� � �ل� ��اح وم� �ع ��ال� �ج ��ة م ��واط ��ن
ال� �خ� �ل ��ل ف� ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال �ت��اب �ع��ة
للوزير العمير.
وكشف الصالح ف��ي تصريح
خاص لـ الدستور عن أن مسودة
االس �ت �ج��واب ج��اه��زة وتتضمن

 11م� � �ح � ��ورا م �ع �ل �ن��ا أن ه �ن��اك
ن��ائ�ب�ين س�ي�ش��ارك��ان��ه ف��ي تقديم
االس� �ت� �ج ��واب أح��ده �م��ا ال �ن��ائ��ب
أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي إال أن ��ه رف��ض
اإلفصاح عن اسم النائب الثاني.
وأض��اف الصالح أن��ه ك��ان من
املقرر تقديم استجواب العمير
خ�ل�ال ه ��ذه األي� ��ام إال أن ��ه فضل
ال�ت��ري��ث ف��ي تقديمه معلال ذل��ك
بالقول :استجواب النائب محمد
طنا عمل كشف تسلل وليس من
الحكمة تقديم استجوابنا في

الوقت الحالي إال اننا نؤكد أن
م � �س� ��ودة االس � �ت � �ج� ��واب ج��اه��زة
وتتضمن  11محورا.
وك��ان الصالح قد أعلن خالل
ال �ع �ط �ل ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �س��اب �ق��ة
أن ��ه س �ي �ق��دم اس �ت �ج��واب��ا ل��وزي��ر
النفط د.علي العمير بداية دور
االنعقاد الجديد حول تجاوزات
ال� �ح� �ي ��ازات ال ��زراع� �ي ��ة وال �ف �س��اد
امل� ��ال� ��ي واإلداري ف� ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي.

 6لجان برلمانية اختارت
رؤساءها ومقرريها
اخ � �ت � ��ارت  6ل� �ج ��ان ب��رمل��ان �ي��ة
ام��س رؤس��اء ه��ا وم�ق��رري�ه��ا بني
انتخاب وتزكية حيث فاز النائب
سلطان اللغيصم برئاسة لجنة
الداخلية وال��دف��اع وف��از النائب
م��اج��د م��وس��ى ب�م�ن�ص��ب امل �ق��رر
وزكت اللجنة االسكانية النائب
ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري رئ �ي �س ��ا ل�ه��ا
كما ت��م ان�ت�خ��اب ال�ن��ائ��ب سعود
الحريجي ملنصب املقرر.

ل� �ج� �ن ��ة ذوي االح � �ت � �ي ��اج ��ات
ال �خ��اص��ة زك ��ت ال �ن��ائ��ب م��اض��ي
الهاجري رئيسا والنائب محمد
البراك مقررا لها كما زكت لجنة
ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة النائب
ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف رئ� �ي� �س ��ا
وال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��د ال �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي
مقررا لها .
اما لجنة الشؤون التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��زك��ت

جدول األعمال
 ديوان المحاسبة يرفع تقاريره بشأن استادوجسر جابر والقرض الروسي وشركة شل
  221سؤاال جديدا من  34نائبا  108اقتراحات برغبة قدمها  22نائبا قانون المعاقين 300 :دينار لذوي اإلعاقةالمتوسطة أو الشديدة حتى  21سنة

تفاصيل (ص)13-06

جانب من اجتماع لجنة الشؤون التشريعية أمس

النائب مبارك الحريص رئيسا
ل �ه��ا وال �ن��ائ��ب اح �م��د القضيبي
م �ق��ررا ل�ل�ج�ن��ة ك �م��ا زكت لجنة
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
البرملانية النائب فيصل الشايع
رئ� �ي� �س ��ا ل� �ه ��ا وال � �ن� ��ائ� ��ب م�ح�م��د
الجبري مقررا للجنة.
تفاصيل (ص)04

 5نواب يطالبون
بالتحقيق في
تجاوزات مدينة جابر
ت� �ق ��دم خ �م �س��ة ن� � ��واب ب�ط�ل��ب
ل �ت �ش �ك �ي ��ل ل �ـ �ـ �ج �ـ �ـ �ـ �ن��ة ت �ح �ق �ـ �ـ �ي��ق
ب ��رمل� �ـ� �ـ� �ـ ��ان� �ي ��ة ف � � ��ي امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات
وال� � � �ت� � � �ج � � ��اوزات ال� � �ت � ��ي ش ��اب ��ت
م �ش��روع م��دي �ن��ة ج��اب��ر األح �م��د
اإلس �ك��ان �ي��ة وه� ��م ع�ب��دال��رح�م��ن
الجيران ومحمد طنا وسعود
ال �ح��ري �ج��ي وح� �م ��ود ال �ح �م��دان
وعودة الرويعي.

إحالة قوانين المرئي والمسموع
واألحداث والسجون إلى اللجان المختصة
أح� � � � ��ال� � � � ��ت ل � � �ج � � �ن � ��ة ال � � � �ش � � � ��ؤون
التشريعية والقانونية البرملانية
ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ام ��س إل ��ى ال�ل�ج��ان
املختصة قوانني األح��داث وتنظيم
ال� �س� �ج ��ون وامل� �س� �ت� �ح� �ق ��ات امل��ال �ي��ة
لشاغلي ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة حتى
ان �ت �ه��اء ال �خ��دم��ة واإلع� �ل ��ام امل��رئ��ي
واملسموع بعد املوافقة عليها.

وق� � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
اح � �م� ��د ال �ق �ض �ي �ب ��ي إن ال �ل �ج �ن��ة
واف � �ق� ��ت ب ��اإلج� �م ��اع ع �ل ��ى ح ��ذف
بعض البنود م��ن م��واد مشروع
ق��ان��ون األح ��داث ن�ظ��را إل��ى ورود
مواد مثيلة لها في قانون حقوق
الطفل رقم  21لسنة  2015وقررت
إح��ال �ت��ه إل� ��ى ال �ل �ج �ن��ة امل�خ�ت�ص��ة

ك�م��ا واف �ق��ت ك��ذل��ك ع�ل��ى االق �ت��راح
بقانون بشأن املستحقات املالية
وال� �ت ��أم�ي�ن ل �ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
ال �ق �ي��ادي��ة ح�ت��ى ان �ت �ه��اء ال�خ��دم��ة
وق � � � ��ررت إح� ��ال � �ت� ��ه إل� � ��ى ال �ل �ج �ن��ة
املختصة.
تفاصيل (ص)04

المعيوف :أزمتنا الرياضية مفتعلة
وسنكشف ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ الجلسة المقبلة
أك� � � ��د رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال� ��ري� ��اض� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �ن��ائ��ب
ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف أن ال �ل �ج �ن��ة
ت �س �ع��ى إل� ��ى وض� ��ع ال �ن �ق ��اط ع�ل��ى
ال� �ح ��روف وال ��دف ��اع ع ��ن ال��ري��اض��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �ت ��ي ب� � ��دأت ت�ح�ت�ض��ر
ب �س�ب��ب اإلي� �ق ��اف ��ات الف �ت��ا إل ��ى أن��ه
أم� � ��ام ال �ل �ج �ن��ة م �س��ؤول �ي��ة ك �ب �ي��رة

وس� � �ن� � �م � ��ارس دورن� � � � ��ا ف � ��ي ك �ش��ف
الحقائق وتسمية م��ن تسبب في
وص ��ول األم � ��ور إل ��ى أزم ��ة نعتقد
أنها مفتعلة ومن صناعة محلية.
وقال إن البعض يدعي مخالفة
قوانينا للمواثيق ال��دول�ي��ة وه��ذا
ال �ب �ع��ض ي �س �ع��ى إلي� �ه ��ام ال �ش ��ارع
ال�ك��وي�ت��ي أن ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ل��س

هما سبب اإلي�ق��اف وي��أت��ي دورن��ا
لتبيان الحقائق في جلسة مجلس
األم��ة املقبلة وامل�ق��رر أن تخصص
ساعتني لقضية الرياضة.

تفاصيل (ص)04
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أمير البالد يهنئ الجزائر وانتيغوا وبربودا
بأعيادهما الوطنية
بعث صاحب السمو أمير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع � � ��اه ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى اخ �ي��ه
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد

ال� ��وط � �ن� ��ي ل� � �ب �ل��اده م� �ش� �ي ��دا س �م ��وه
ب��ال �ع�لاق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط
ال � �ب � �ل ��دي ��ن وال � �ش � �ع � �ب �ي�ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن
ومتمنيا سموه للرئيس الجزائري
م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
ال�ش�ق�ي��ق وش�ع�ب��ه ال �ك��ري��م ك��ل ال��رق��ي
واالزدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة الى
ال �ج �ن��رال رودن� ��ي ول�ي�م��ز ح��اك��م ع��ام
انتيغوا وبربودا الصديقة عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وب �ع��ث س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن ��واف االح �م��د وس�م��و ال�ش�ي��خ جابر
امل � � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

..ويهنئ رئيس ساحل العاج بإعادة انتخابه
بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة
ال��ى ال��رئ�ي��س الحسن وات ��ارا رئيس
ج�م�ه��وري��ة س��اح��ل ال �ع��اج الصديقة

عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
ب �م �ن��اس �ب��ة اع� � ��ادة ان �ت �خ��اب��ه رئ�ي�س��ا
لجمهورية س��اح��ل ال�ع��اج الصديقة
لفترة رئاسية جديدة متمنيا له كل

التوفيق وال �س��داد وم��وف��ور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول �ل �ع�ل�اق��ات ال �ط �ي �ب��ة بني
البلدين الصديقني املزيد من التطور
والنماء.

كمابعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ��واف االح �م��د وس�م��و ال�ش�ي��خ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية
تهنئة مماثلة.

صاحب السمو أمير البالد

ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ب�ق�ص��ر
ال� �س� �ي ��ف ص � �ب� ��اح أم� � ��س رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
وس� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
رئيس مجلس الوزراء.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ال�ن��ائ��ب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب رئ �ي��س مجلس

ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ون ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع
ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ال � �ج� ��راح ووزي � ��ر
االع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
ومستقبال رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس األمة

استأنف عمله في الحرس الوطني

مشعل األحمد :المشاعر النبيلة ليست غريبة على أهل الكويت
أعرب معالي الشيخ مشعل األحمد
ع��ن شكره وتقديره لحضرة صاحب
ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد امل� �ف ��دى ال �ق��ائ��د
األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح
األح�م��د الجابر الصباح وسمو ولي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د الجابر
ال �ص �ب��اح ،ح�ف�ظ�ه�م��ا ال �ل��ه ورع��اه �م��ا،
وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ
س��ال��م ال�ع�ل��ي ال�ص�ب��اح وس�م��و رئيس
مجلس الوزراء رئيس مجلس الدفاع
األع �ل��ى ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك ورج��ال
ال �ح��رس ال��وط �ن��ي وك ��ل أه ��ل ال�ك��وي��ت

األوف� �ي ��اء ،ع�ل��ى م�ش��اع��ر ال�ط�ي�ب��ة التي
غ�م��روه بها عقب العملية الجراحية
التي أجريت له.
وأك� ��د ال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل األح �م ��د في
تصريح له بمناسبة استئناف عمله
ب��ال�ح��رس ال��وط�ن��ي أم��س بعد عودته
م ��ن رح �ل ��ة ال� �ع�ل�اج اع � �ت� ��زازه وف �خ��ره
بما ملسه م��ن محبة واه�ت�م��ام ابنائه
وإخوانه أهل الكويت عمومًا ورجال
ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي خ �ص��وص��ًا ،األم ��ر
ال� ��ذي ك ��ان ل ��ه ب��ال��غ األث� ��ر ف ��ي س��رع��ة
ش �ف��ائ��ه ،الف �ت��ًا إل ��ى أن ه ��ذه امل�ش��اع��ر

ال �ن �ب �ي �ل��ة ل �ي �س��ت ب �غ��ري �ب��ة ع �ل��ى أه��ل
الكويت ال��ذي��ن جبلوا على التواصل
وال�ت�ك��ات��ف وال �ت��راح��م ،وك��ان��وا دائ�م��ًا
أص �ح��اب امل��واق��ف ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي ت��دل
على أصالة الشعب وعراقته.
وط � �م� ��أن ال� �ش� �ي ��خ م �ش �ع��ل األح� �م ��د
ال�ن��ائ��ب رج ��ال ال �ح��رس ال��وط�ن��ي على
ص �ح �ت ��ه ،وش� �ك ��ر ال� �ل ��ه ت �ع ��ال ��ى ال� ��ذي
أنعم عليه بالشفاء ال�ت��ام ،داعيًا إياه
سبحانه أن يحفظ الكويت وشعبها،
وي �ن �ع��م ع �ل �ي �ه �م��ا ب �م��زي��د م ��ن ال �خ �ي��ر
وال� ��رخ� ��اء واالزده � � � ��ار ف ��ي ظ ��ل ق �ي��ادة

سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد وس�م��و ول��ي عهده
األمني.
وكان نائب رئيس الحرس الوطني
الشيخ مشعل األحمد قد استقبل في
دي ��وان ��ه ب��ال��رئ��اس��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ح��رس
كال من النائب األول لرئيس
الوطني ً
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
محمد الخالد ،حيث قدما له التهاني
وال � �ت � �ب ��ري � �ك ��ات ب �م �ن ��اس �ب ��ة ش �ف ��ائ ��ه،
متمنيني له دوام الصحة والعافية.

مشعل األحمد مستقبال صباح الخالد
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أعربوا عن األمل في دعم أنشطة المجتمع المدني التوعوية

ممثلو جمعيات النفع العام يشيدون
بكلمة الغانم في االتحاد البرلماني الدولي

الغانم يستقبل عددا من ممثلي جمعيات النفع العام

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
االم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ب�م�ك�ت�ب��ه
امس عددا من ممثلي جمعيات
النفع العام الذين اعربوا له عن
ال� ��دع� ��م وال� �ت ��أي� �ي ��د مل� ��ا ج� � ��اء ف��ي
كلمته بمؤتمر االتحاد البرملاني
الدولي االخير والذي طالب فيه
الغانم برملانات العالم بضرورة
ت �ع �ل �ي��ق ع �ض��وي��ة اس ��رائ� �ي ��ل ف��ي
االت� � �ح � ��اد ب �س �ب ��ب اع � �ت ��داءات � �ه ��ا
امل� � � �س� � � �ت� � � �م � � ��رة ع� � � �ل � � ��ى ال� � �ش� � �ع � ��ب
الفلسطيني .
وس � �ل� ��م م �م �ث �ل ��و ال �ج �م �ع �ي��ات

جانب من استقبال ممثلي الجمعيات بحضور لؤلؤة املال وسهام الفليج

ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م رس��ال��ة أش ��ادوا
ف �ي �ه ��ا ب �ك �ل �م��ة ال � �غ ��ان ��م عميقة
التأثير واملعبرة ببالغة وصدق
عن معاناة الشعب الفلسطيني
داخ � � � � � � ��ل االراض � � � � � � � � � ��ي امل � �ح � �ت � �ل� ��ة
وخ��ارج �ه��ا معربني ع��ن االمل
ف��ي دع��م ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م عمليا
ملؤسسات املجتمع املدني وفتح
امل �ج��ال ام��ام�ه��ا ل�ل�ق�ي��ام بأنشطة
توعوية وداعمة ماديا ومعنويا
للشعب الفلسطيني مع التركيز
ع �ل��ى امل �ق��اوم��ة ال�س�ل�م�ي��ة وال �ت��ي
اثبتت فعاليتها من خالل حركة

امل �ق��اط �ع��ة وس� �ح ��ب االس �ت �ث �م��ار
وفرض العقوبات على اسرائيل .
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء ل� ��ول� ��وة امل�ل�ا
وسهال الفليج وهانيا العريقي
من الجمعية الثقافية النسائية
وغ� �س ��ان ب ��ورح �م ��ة م ��ن ج�م�ع�ي��ة
ال� � �خ � ��ري� � �ج �ي��ن وع � �ب � ��دال � ��رح � �م � ��ن
التوحيد من رابطة االجتماعيني
وال ��دك� �ت ��ورة س �ه ��ام ال �ف��ري��ح من
ال �ج �م �ع �ي ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة
الطفل وفيصل سعود البدر من
الجمعية االقتصادية الكويتية
والدكتور عيسى محمد الجاسم

م��ن م��رك��ز تقويم وتعليم الطفل
وم�ه�ل�ه��ل امل �ض��ف م ��ن ال�ج�م�ع�ي��ة
الكويتية للدفاع عن امل��ال العام
وده�ي��ران اب��ا الخيل م��ن جمعية
الصحافيني الكويتية والدكتورة
مشاعل العازمي والدكتور حمد
امل� �ط� �ي ��ري م� ��ن ج �م �ع �ي��ة ال� �ع�ل�اج
الطبيعي الكويتية .

رئيس المجلس يهنئ نظراءه
في الجزائر وأنتيجوا وبربودا
ب�ع��ث رئ�ي��س مجلس األم��ة
م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ب �ب��رق �ي �ت��ي
ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم��ة ف��ي الجزائر عبدالقادر
ب��ن ص��ال��ح ورئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال� �ش� �ع� �ب ��ي ال� ��وط � �ن� ��ي م �ح �م��د
ال� �ع ��رب ��ي ول � ��د خ �ل �ي �ف��ة وذل� ��ك
ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �ع� �ي ��د ال��وط �ن��ي

الخرينج استقبل
نائب رئيس النواب التشيكي
استقبل نائب رئيس مجلس
األم� � ��ة م � �ب ��ارك ب �ن �ي��ه ال �خ��ري �ن��ج
ف��ي م�ك�ت�ب��ه ام ��س ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال �ن��واب ف��ي جمهورية
التشيك بيتر جازدييك والوفد
امل � ��راف � ��ق ل � ��ه وذل� � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارته البالد .

وج��رى خ�لال اللقاء مناقشة
القضايا ذات االهتمام املشترك
خ� � ��اص � ��ة امل � �ت � �ع � �ل � �ق ��ة ب� � ��األم� � ��ور
االقتصادية والتجارية والعمل
على سبل تطويرها .
حضر اللقاء أمني سر مجلس
األمة املهندس عادل الجار الله

الخرافي ورئيس لجنة الشؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ع�ض��و
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع وال �ع �ض��و عبد
الله العدواني.

نائب رئيس مجلس األمة مستقبال نائب رئيس مجلس النواب في جمهورية التشيك

لبلدهما .كما بعث ببرقيتي
تهنئة مماثلتني إل��ى رئيس
مجلس ال �ن��واب ف��ي أنتيجوا
وب ��رب ��ودا س �ي��ر ج �ي��رال��د وات
ورئ� �ي� �س ��ة م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
ألينسيا وليامز-غرانت.
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اللغيصم رئيسا وموسى مقررا للجنة

الداخلية والدفاع :سنعمل وفق المصلحة العامة

انتخبت لجنة الداخلية والدفاع
البرملانية النائب سلطان اللغيصم
رئيسا لها وال�ن��ائ��ب م��اج��د موسى
مقررا واك��د اللغيصم عقب اجتماع
اللجنة أم��س أهمية املرحلة املقبلة
الس �ت �ك �م��ال م �س �ي��رة االن� �ج ��از ال �ت��ي
ي�ن�ت�ه�ج�ه��ا ال� �ب ��رمل ��ان وال� �ت ��ي ت�ص��ب
ف��ي صالح ال��وط��ن وامل��واط��ن مشددا
على ضرورة بلورة جميع القضايا
وامل�ل�ف��ات املتعلقة ف��ي لجنة ش��ؤون
الداخلية والدفاع نظرا الهميتها.
واش ��ار اللغيصم ال��ى ان اللجنة
ف ��ي م��رح �ل �ت �ه��ا ال� �ج ��دي ��دة س�ت�ع�م��ل

جانب من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع

وف ��ق رؤى واض �ح��ة وث��اق �ب��ة بهدف
االنتهاء من صياغة تقاريرها بما
يناسب املصلحة العامة وفي اسرع

وق ��ت م�م�ك��ن وذل� ��ك الدراج � �ه ��ا على
جدول اعمال املجلس.
مضيفا :اما فيما يخص اولويات

ال�ل�ج�ن��ة س�ت�ت�ض��ح االس �ب ��وع املقبل
وبعد اول اجتماع العضاء اللجنة
فسنفصح ع�ن�ه��ا ف��ي حينها ولكن
ن��ري��د م ��ن ال �ح �ك��وم��ة م�م�ث�ل��ة بسمو
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء م��واك �ب��ة
ال �س��رع��ة ال �ت��ي س�ت�س�ي��ر ب �ه��ا ل�ج��ان
امل� �ج� �ل ��س وال � �ت� ��ي س �ت �ن �ع �ك��س ع�ل��ى
أعمال البرملان لذا يجب على االخوة
ال ��وزراء االس ��راع ف��ي وض��ع اللوائح
الداخلية للقوانني التي ستخرج من
قاعة عبدالله السالم وعدم التأخير
في تنفيذها.

اإلسكانية :مستمرون في متابعة القضية
وصوال إلى حلول جذرية
أك��د عضو اللجنة االسكانية
البرملانية النائب راك��ان النصف
استمرار متابعة امللف االسكاني
م � � ��ع اف� � �ت� � �ت � ��اح دور االن � �ع � �ق � ��اد
ال� �ج ��دي ��د ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى ح �ل��ول
ج ��ذري ��ة ت �س��اه��م ف ��ي ح ��ل األزم ��ة
وتعمل على توفير سكن مالئم
للمواطنني.
وق� � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� �ن� �ص ��ف ف��ي
تصريح صحفي امس إن الفترة
املاضية شهدت تطورا ملحوظا
ف��ي توزيعات القسائم السكنية
ون �ن �ت �ظ��ر ت��وق �ي��ع ع �ق ��ود ال�ب�ن�ي��ة
التحتية لبعض امل��دن الجديدة

ألعمال املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ف� ��ي ت��وف �ي��ر وت ��وزي ��ع
ال��وح��دات وف��ق ال �ج��داول املعلنة
م�ش�ي��دا ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه بجهود
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
املاضية في تسريع عجلة توزيع
القسائم.
جانب من اجتماع اللجنة االسكانية أمس

واستكمال العقود القائمة حتى
ي�ت �س �ن��ى ل �ل �م��واط �ن�ين ال� �ب ��دء في
ب�ن��اء م�ن��ازل�ه��م وال�س�ك��ن دون أي

تأخير من شأنه يزيد معاناتهم.
وأض� ��اف ال �ن�ص��ف ان امل��رح�ل��ة
املقبلة ستشهد متابعة ومراقبة

حذفت بعض البنود من قانون األحداث

التشريعية :السجون والمرئي والمسموع
إلى اللجان المختصة
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرملانية في اجتماعها
ام � � ��س ق � ��وان �ي��ن األح� � � � � ��داث وت �ن �ظ �ي��م
السجون واملستحقات املالية لشاغلي
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ح �ت ��ى ان �ت �ه��اء
ال �خ��دم��ة واإلع �ل��ام امل��رئ��ي وامل �س �م��وع
وب �ع��د ال �ب��ت ب�ه��ا ق ��ررت إح��ال�ت�ه��ا إل��ى
اللجان املختصة.
وق ��ال م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب احمد
ال �ق �ض �ي �ب��ي ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
بمجلس األمة امس عقب االجتماع إن
اللجنة «وافقت باإلجماع على حذف
بعض البنود من مواد مشروع قانون
األح��داث نظرا إل��ى ورود م��واد مثيلة

القضيبي متوسطا الحريص والفضل في اجتماع اللجنة التشريعية امس

لها ف��ي ق��ان��ون ح�ق��وق الطفل رق��م 21
لسنة  2015وقررت إحالته إلى اللجنة
املختصة».
وأض � � � ��اف ال �ق �ض �ي �ب��ي أن ال �ل �ج �ن��ة

واف �ق��ت ك��ذل��ك ع�ل��ى االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ش��أن امل�س�ت�ح�ق��ات امل��ال �ي��ة وال�ت��أم�ين
ل �ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي��ادي��ة حتى
ان �ت �ه��اء ال �خ��دم��ة وق� ��ررت إح��ال �ت��ه إل��ى

اللجنة املختصة.
وذكر أن اللجنة وافقت أيضا على
االق �ت��راح بقانون بإضافة م��ادة برقم
( 90مكررا) إلى القانون رقم  26لسنة
 1962بتنظيم السجون وقررت إحالته
مع املالحظات إلى اللجنة املختصة.
وب�ين أن اللجنة واف�ق��ت كذلك على
االقتراح بقانون في شأن إضافة مادة
جديدة برقم ( 17مكررا) للقانون رقم
( )61لسنة  2007بشأن اإلعالم املرئي
واملسموع وقررت إحالته إلى اللجنة
املختصة.

الطريجي مقررا للشباب والرياضة

المعيوف :أزمتنا الرياضية
مفتعلة وسنكشف
الحقائق في جلسة غد

عبدالله املعيوف

د .عبدالله الطريجي

أعلن رئيس لجنة الشباب
وال��ري��اض��ة البرملانية النائب
عبدالله املعيوف عن تزكيته
ل� � ��رئ� � ��اس� � ��ة ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة وذل� � � ��ك
خ �ل�ال اج �ت �م��اع ع �ق��دت��ه ام��س
ب��االض��اف��ة ال��ى تزكية النائب
ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
ملنصب املقرر.
وذكر املعيوف في تصريح
إل��ى الصحافيني ان الظروف
ال� �ت ��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال � �ب �ل�اد ع�ل��ى
ال �ص �ع �ي��د ال ��ري ��اض ��ي دق �ي �ق��ة
ج��دا في ظل استمرار ق��رارات
االي�ق��اف ال �ص��ادرة م��ن جهات
دول � �ي� ��ة ب �ح �ج��ة ع � ��دم ت ��واف ��ق
ق ��وان� �ي� �ن� �ن ��ا ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة م��ع
امل �ي �ث ��اق األومل � �ب� ��ي م ��ؤك ��دا ان
ال �ل �ج �ن ��ة ت �س �ع��ى ال� � ��ى وض ��ع
النقاط على الحروف والدفاع
ع � � ��ن ال� � ��ري� � ��اض� � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ال �ت��ي ب� ��دأت ت�ح�ت�ض��ر بسبب
االي �ق��اف��ات الف �ت��ا ال��ى ان ام��ام
ال� �ل� �ج� �ن ��ة م� �س ��ؤول� �ي ��ة ك �ب �ي��رة
وس�ن�م��ارس دورن ��ا ف��ي كشف
الحقائق وتسمية من تسبب
ف��ي وص ��ول األم� ��ور ال ��ى ازم��ة
ن �ع �ت �ق��د ان� �ه ��ا م �ف �ت �ع �ل��ة وم ��ن
صناعة محلية.
وق � � ��ال ان ال� �ب� �ع ��ض ي��دع��ي
مخالفة قوانيننا للمواثيق
الدولية وهذا البعض يسعى
الي �ه��ام ال� �ش ��ارع ال �ك��وي �ت��ي ان
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وامل � �ج � �ل� ��س ه �م��ا
سبب االي �ق��اف وي��أت��ي دورن��ا
ل�ت�ب�ي��ان ال�ح�ق��ائ��ق ف��ي جلسة
مجلس االم ��ة املقبلة وامل�ق��رر
أن تخصص ساعتني لقضية
الرياضة.
وأك ��د ان �ن��ا س �ن��رد ع�ل��ى من
ات � �ه� ��م امل� �ج� �ل ��س وال� �ح� �ك ��وم ��ة

ب � ��امل � �س � ��ؤول � �ي � ��ة ع � � ��ن اي � �ق � ��اف
النشاط الرياضي كما سنبني
م� � ��ن ي� �س� �ع ��ى ال� � � ��ى االس� � � � ��اءة
ل �س �م �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت م��وض �ح��ا
ان ال �ق ��رار ف��ي ن�ه��اي��ة امل�ط��اف
س� �ي� �ك ��ون مل �ج �ل��س االم � � ��ة ف��ي
اتخاذ ما يراه مناسبا.
ورأى املعيوف ان البعض
ت �ج��اس��ر ع �ل��ى ب �ل��ده واف �ت �ع��ل
م �ش �ك �ل��ة م ��ن ال ش� ��يء م�ش�ي��را
ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد ال ��ى أن اخ��ر
ف �ص��ول ه ��ذه االزم� ��ة املفتعلة
ما حصل في بطولة الرماية
واالص � ��رار ع�ل��ى ت��واج��د حكم
م��ن ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي رغ��م
عدم وجود تطبيع او عالقات
مع هذا الكيان.
وتساءل املعيوف ما عالقة
االص �ل�اح ال��ري��اض��ي ب�ت��واج��د
ح�ك��م اس��رائ �ي �ل��ي؟ م��ؤك��دا ان��ه
ك � ��ان أج � � ��در ب��ال �ش �ي��خ أح �م��د
ال �ف �ه ��د ال� �ت ��دخ ��ل وال �ت �ص ��رف
ق�ب��ل وص ��ول األم ��ور ال��ى ه��ذه
امل ��ره� �ل ��ة وأن ي� �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى
ك ��رام ��ة وس �م �ع��ة ب� �ل ��ده ب �ع��دم
االص � � ��رار ع �ل��ى ت ��واج ��د ح�ك��م
اسرائيلي في دولة الكويت.
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ما األسباب التي دعت المكتب الصحي في واشنطن الى توقيع العقد

النصف يسأل عن تعامل الصحة
مع شركة وساطة للعالج في أمريكا

راكان النصف

ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب راك � � ��ان ال �ن �ص��ف
ب� �س ��ؤال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ع�ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي ح� ��ول امل �ك �ت��ب ال�ص�ح��ي
ف ��ي ام��ري �ك��ا وح�ق�ي�ق��ة ت�ع��ام�ل��ه مع
ش ��رك ��ة ال ��وس ��اط ��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ع��ام��ل
معها ال��وزارة البتعاث الكويتيني
للعالج في الخارج باملستشفيات
االميركية.
وج� ��اء ف��ي ن��ص ال� �س ��ؤال  :أب��رم
امل� �ك� �ت ��ب ال� �ص� �ح ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف��ي
ال �ع��اص �م��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة واش �ن �ط��ن
ع �ق �دًا م��ع ش��رك��ة خ��اص��ة ف��ي مايو
امل��اض��ي لتقوم ب��دور الوسيط مع
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وت �ت��ول��ى مسؤولية
اب�ت�ع��اث الكويتيني ل�ل�ع�لاج هناك

طالبا ت��زوي��ده بنسخة م��ن العقد
مع بيان الوكيل املحلي للشركة.
وما األسباب التي دعت املكتب
الصحي ف��ي واشنطن ال��ى توقيع
ه��ذا ال�ع�ق��د م��ع ال�ش��رك��ة امل��ذك��ورة؟
وه ��ل ه �ن��اك ع �ق��ود س��اب �ق��ة لنفس
ال �غ ��رض وق �ع �ه��ا امل �ك �ت��ب ال�ص�ح��ي
ف��ي واش �ن �ط��ن؟ ف��ي ح ��ال االي �ج��اب
ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب� �ن� �س� �خ ��ة م��ن
ت �ل��ك ال �ع �ق��ود .وه ��ل ت �ق��دم ال�ش��رك��ة
امل ��ذك ��ورة ل�ل�م�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي أص��ل
الفواتير الصادرة من املستشفيات
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ح ��ال ال �ن �ف��ي؛ وه��ل
طلب املكتب الصحي في واشنطن
أصل الفواتير أم اكتفى بما يصدر

من الشركة امل��ذك��ورة؟ وهل راجع
دي��وان املحاسبة العقد امل�ب��رم بني
امل� �ك� �ت ��ب ال� �ص� �ح ��ي ف � ��ي واش �ن �ط ��ن
وال � �ش � ��رك � ��ة امل� � � ��ذك� � � ��ورة؟ ف � ��ي ح ��ال
االي� �ج ��اب ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ق��رار
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ب� �ش ��أن ال �ع �ق��د
وك��اف��ة امل ��راس�ل�ات امل��رت �ب �ط��ة ،وف��ي
ح ��ال ال �ن �ف��ي ي��رج��ى ب �ي��ان أس �ب��اب
ع � ��دم ع � ��رض ال� �ع� �ق ��د ع� �ل ��ى دي � ��وان
املحاسبة.
وي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب �ب �ي��ان دور
ال � �ش � ��رك � ��ة امل� � � ��ذك� � � ��ورة وع�ل�اق� �ت� �ه ��ا
ب��امل �ك �ت��ب ال �ص �ح��ي ف ��ي واش �ن �ط��ن،
ودور امل �ك �ت��ب ق �ب��ل ت��وق �ي��ع ال�ع�ق��د
وبعده.

هل طالبتم بوقف إجراءات إلغائها؟

القضيبي للعمير :ما سبب إلغاء
مناقصة أنابيب النفط؟
وجه النائب أحمد القضيبي
�ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ن �ف��ط وزي ��ر
س �� ً
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة د.
علي العمير جاء فيه:
أص � � ��درت ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
املركزية في محضر اجتماعها
رق � � � � � ��م  2015/38ب� � �ت � ��اري � ��خ
 2015/5/11ق � � � � ��رارا ب ��إل� �غ ��اء
املناقصة  rfp 2013041-خطوط
ان ��اب� �ي ��ب ش ��رك ��ة ن� �ف ��ط ال �ك��وي��ت
لتغذية مشروع املصفاة الرابعة
وعليه يرجى تزويدي باآلتي:
 ه � ��ل ق� � ��ام ال � ��وزي � ��ر ال �ع �م �ي��رب �ط �ل��ب وق� � ��ف اج � � � � ��راءات ال� �غ ��اء
امل �ن��اق �ص��ة؟ ف ��ي ح� ��ال االي� �ج ��اب
ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب � �ص� ��ورة م��ن
ال�ط�ل��ب وال� ��رأي ال�ق��ان��ون��ي ال��ذي
ق��دم للوزير العمير وال��ذي على
ضوئه اتخذ القرار.
ه� ��ل ي� �ج ��وز ل� �ل ��وزي ��ر ال �ع �م �ي��ر
وقف اجراءات الغاء مناقصة تم
ال�غ��اؤه��ا رس�م�ي��ا م��ن ق�ب��ل لجنة
املناقصات املركزية ونشر قرار
االل �غ ��اء ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة
ال� �ك ��وي ��ت ال � �ي� ��وم؟ وه � ��ل خ��اط��ب
الوزير العمير لجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة ب �ش��أن ق � � ��راره؟ ي��رج��ى
ت ��زوي ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات وال � ��رأي

القانوني في ه��ذا ال�ص��دد .وهل
طلب مجلس ال��وزراء من الوزير
ال �ع �م �ي��ر ب� �ي ��ان ��ات وم �ع �ل��وم��ات
وم� �س� �ت� �ن ��دات ب� �ش ��أن امل �ن��اق �ص��ة
املذكورة أعاله؟ في حال االيجاب
ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب � �ص� ��ورة م��ن
خطابات مجلس الوزراء وردود
ال � ��وزي � ��ر ال �ع �م �ي ��ر ال� � ��ى االم� ��ان� ��ة
العامة ملجلس ال ��وزراء او وزير
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال��وزراء
على تلك الطلبات .وما األسباب
التي على ضوئها قررت اللجنة
ال �غ��اء امل�ن��اق�ص��ة امل ��ذك ��ورة وه��ل
ن�ش��ر ق ��رار اللجنة ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية الكويت اليوم؟ في حال
االيجاب يرجى تزويدي بصورة
من االعالن املنشور في الجريدة
ال ��رس� �م� �ي ��ة .وه � ��ل ت� �ق ��دم أي م��ن
امل�ش��ارك�ين ف��ي املناقصة بتظلم
من قرار االلغاء؟ يرجى تزويدي
بكتب التظلمات التي قدمت في
املناقصة املذكورة مع بيان رأي
لجنة امل�ن��اق�ص��ات ف��ي ك��ل تظلم
واالج� � � ��راءات امل �ت �خ��ذة ح�ي��ال�ه��ا.
وه ��ل أح��ال��ت ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات
امل� ��رك� ��زي� ��ة أي� � ��ا م � ��ن ال �ت �ظ �ل �م��ات
امل�ق��دم��ة ف��ي امل�ن��اق�ص��ة امل��ذك��ورة
ال ��ى م�ج�ل��س ال � � ��وزراء؟ ف��ي ح��ال

أحمد القضيبي

االيجاب يرجى تزويدي بالسند
ال �ق��ان��ون��ي ل�ل�اح ��االت .وه ��ل ق��ام
أي م��ن امل�ش��ارك�ين ف��ي املناقصة
بتقديم تظلم مباشر الى مجلس
الوزراء؟ في حال االيجاب يرجى
ت��زوي��دي بنسخة من التظلمات
مع بيان األسس القانونية التي
على ضوئها قام مجلس الوزراء
باستقبالها واالج� � ��راءات التي
اتخذت بشأنها.
كما يرجى تزويدي بتوصية
اللجنة القانونية الوزارية بشأن
املناقصة املذكورة والتي أحيلت

ال � ��ى م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء الت� �خ ��اذ
ق � � ��رارا ب �ش��أن �ه��ا م ��ع ب� �ي ��ان ق ��رار
مجلس ال� ��وزراء .ون�ش��رت لجنة
امل �ن ��اق �ص ��ات امل ��رك ��زي ��ة ب �ت��اري��خ
ع � �ل� ��ى م ��وق� �ع� �ه ��ا االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي
محضر اج�ت�م��اع رق��م 2015/77
وذل � ��ك ب �ت��اري��خ ،2015/10/12
ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ة م��ن
م� �ح� �ض ��ر االج� � �ت� � �م � ��اع .وي ��رج ��ى
ب �ي��ان ال ��رأي ال�ق��ان��ون��ي م��ن ق��رار
ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة في
ذل ��ك االج �ت �م��اع ب �ش��أن مناقصة
األن��اب �ي��ب ال�ن�ف�ط�ي��ة ال � ��واردة في
ال � �س� ��ؤال .وه� ��ل خ��اط��ب مجلس
ال� � � � � � � ��وزراء ل� �ج� �ن ��ة امل � �ن ��اق � �ص ��ات
امل��رك��زي��ة إلل�غ��اء ق��راره��ا بتاريخ
 2015/5/11امل� �ع� �ن ��ي ب ��إل �غ ��اء
املناقصة وإعادة طرحها؟ يرجى
تزويدي بصورة من الكتاب في
ح ��ال اإلي� �ج ��اب .وم ��ا اإلج � ��راءات
امل�ت�ب�ع��ة ف��ي ال�ت�ظ�ل��م م��ن ق ��رارات
لجنة املناقصات املركزية؟ وكم
ع��دد ال�ت�ظ�ل�م��ات امل�س�م��وح بها؟
وم � �ت� ��ى ي� �ت ��م ت �ح �ص�ي�ن ق � � ��رارات
لجنة املناقصات املركزية؟

محليات
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الشايع :يستفسر عن األندية
المتعمدة منع تسجيل
األعضاء الجدد؟
تقدم ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
ب � � � �س� � � ��ؤال إل� � � � ��ى وزي � � � � � ��ر االع � �ل � ��ام
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م� ��ود ج ��اء
ف �ي��ه  :ف��ي ال �ف �ت��رة م��ن 2015/2/1
ح �ت��ى  2015/3/31ت ��م ف �ت��ح ب��اب
ال �ت �س �ج �ي��ل ل�ل�أع �ض��اء ال� �ج ��دد في
االن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة واث� �ن ��اء تلك
ال� �ف� �ت ��رة ت �ع �م ��دت ب �ع ��ض االن ��دي ��ة
ومنها ن��ادي القادسية الرياضي
ب �م �ن��ع وت �ع �ط �ي��ل ت �س �ج �ي��ل اع � ��داد
كبيرة من االشخاص الذين ذهبوا
ل �ل �ت �س �ج �ي��ل ل �ل �ع �ض��وي��ة ال � �ن� ��ادي
وخ ��ال �ف ��وا ب��ذل��ك ت �ع��ام �ي��م ال�ه�ي�ئ��ة
خاصة التعميمني رقمي 2015/4
و 2015/16و عليه يرجى االجابة
على االسئلة التالية:
م��ا االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة التي
ات �خ��ذت �ه��ا الهيئة ض ��د األن ��دي ��ة
ال��ري��اض �ي��ة ال �ت��ي ت �ع �م��دت م �ن��ع و
تعطيل تسجيل االع �ض��اء الجدد
وخالفت تعاميم الهيئة؟
وم� ��ا ه ��ي االج� � � � ��راءات امل �ت �خ��ذة
لحفظ حقوق كل املتقدمني في تلك
الفترة التاريخية ول��م يتم اتاحة
ف��رص��ة التسجيل ل�ه��م ب�ع��د ان تم
تأخيرهم ومنعهم م��ن التسجيل
دون وجه حق وبمخالفة صريحة

فيصل الشايع

لتعليمات الهيئة العامة للشباب
و الرياضة؟
وه��ل ق��ام��ت الهيئة ف��ي حينها
ب �ت �س �ج �ي��ل اس� �م ��اء ب �ع��ض م ��ن ت��م
تعطيل تسجيلهم او منعهم من
ال �ت �س �ج �ي��ل ف ��ي ع �ض��وي��ة االن ��دي ��ة
ف � ��ي ك � �ش� ��وف خ� ��اص� ��ة ؟ وه� � ��ل ت��م
اعتماد هؤالء من وردت اسماؤهم
ف��ي ال �ك �ش��وف ال �خ��اص��ة ك��أع�ض��اء
ف��ي االن ��دي ��ة ال �ت��ي ل��م يستطيعوا
التسجيل بها؟.

الحمدان يسأل
عن تأخر افتتاح مدرسة
خيطان النموذجية
وجه النائب حمود الحمدان
سؤاال الى وزير التربية ووزير
التعليم العالي بدر العيسى جاء
ف�ي��ه :م�ش��روع ال��دم��ج التعليمي
ه � ��و م � � �ش� � ��روع وط� � �ن � ��ي ي� �ه ��دف
إل� ��ى ان ��دم ��اج ط �ل �ب��ة ص �ع��وب��ات
ال�ت�ع�ل�ي��م ض �م��ن خ �ط��ة للتعليم
ال�ح�ك��وم��ي وه ��و م��ا ن��ص عليه
قانون االشخاص ذوي اإلعاقة
رق��م ( )8لسنة  2010وق��د قامت
وزارة ال�ت��رب�ي��ة بالتطبيق منذ
( )5سنوات بالتعاون مع مركز
تقويم الطفل في منطقة مبارك
الكبير وهو ما القى استحسانا
من أولياء أمور طلبة صعوبات
ال �ت �ع �ل �ي��م وب� �ل ��غ ع � ��دد امل� � ��دارس
( )4م � ��دارس ف��ي امل�ن�ط�ق��ه وألن
وزارة التربية ملزمة بتوسعة
امل � � � � �ش� � � � ��روع ال � � ��وط� � � �ن � � ��ي ص� � ��در
ق� � ��رار ب��اف �ت �ت��اح م ��رك ��ز م��درس��ة
خيطان النموذجية في منطقه
الفروانية التعليمية لذا يرجى
تزويدي وإفادتي باآلتي:
م � ��ا أس� � �ب � ��اب ت� ��أخ� ��ر اف� �ت� �ت ��اح

حمود الحمدان

مدرسة خيطان النموذجية؟وما
اإلج� � � ��راءات ال �ت��ي ق��ام��ت ب ��ه كل
الجهات املعنية ب��ال��وزارة التي
ورد إل �ي �ه��ا ال � �ق� ��رار وامل� ��ذك� ��ورة
ف� ��ي أس � �ف ��ل ال� � �ق � ��رار رق� � ��م 4968
الصادر من وكيل ال��وزارة بهذا
ال�خ�ص��وص .م��ع ب�ي��ان الوثائق
التي توضح ذلك؟
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منها  50للطريجي و 26لطنا و 16ألبل و 15لعاشور

 221سؤاال جديدا من  34نائبا

أسئلة لوزير الصحة عن حادث وفاة المواطن سعود العازمي
كتب أيمن ابراهيم
ادرج ع �ل��ى ج � ��دول اع �م ��ال جلسة
الثالثاء  3نوفمبر الجاري  221سؤاال
جديدا قدمها  34نائبا إلى  15وزريرا
وت � �ص ��در م �ق��دم��ي االس� �ئ� �ل ��ة ال �ن��ائ��ب
د.ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي ب� �ـ  50س ��ؤاال
إل ��ى  12وزي � ��را ي�ل�ي��ه ال �ن��ائ��ب محمد
طنا ب�ـ  26س��ؤاال وج��اء ف��ي الترتيب
ال� �ث ��ال ��ث ال� �ن ��ائ ��ب د.خ� �ل� �ي ��ل ع �ب��دال �ل��ه
أب ��ل ب �ـ  16س� ��ؤاال إل ��ى  4وزراء يليه
ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور ب �ـ  15س��ؤاال
وق��دم ال�ن��واب كامل العوضي وع��ادل
الجارالله ود.محمد الحويلة وطالل
الجالل واحمد الري ومحمد الجبري
وم �ب��ارك ال�ح��ري��ص ود.ع �ب��د الحميد
دشتي سؤاال واحدا لكل منهم.
الطيران المدني
وجه النائب د.عبدالله الطريجي
 50س� ��ؤاال إل ��ى  12وزي� ��را م�ن�ه��ا 11
س ��ؤاال إل��ى وزي ��ر امل��ال�ي��ة ع��ن ضبط
أحد مفتشي جمارك املطار بتسهيل
تهريب م��واد مقلدة وإح��ال��ة رئيس
نقابة الجمارك أحمد عقلة للنيابة
ال�ع��ام��ة بتهمة ال�ت�ه��ري��ب الجمركي
وح � �ج ��ز ع� � ��دد  4ح � ��اوي � ��ات ب�ت�ه�م��ة
االشتباه في ميناء الشويخ والسند
ال� �ق ��ان ��ون ��ي ال � � ��ذي ت �ط �ب �ق��ه ج� �م ��ارك
م��وان��ئ الشمالية لعمليات اإلف��راج
ال �ج �م ��رك ��ي ل� �ل� �س� �ي ��ارات وال � �ج� ��دوى
االقتصادية من بيع حصة الشركة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ال� �ع� �ق ��ود
ال �ت��ي أب��رم �ت �ه��ا ش��رك��ة امل �ش��روع��ات
السياحية مع الغير ووجه  7اسئلة
إل� � ��ى ك � ��ل م � ��ن وزي � � � ��ري امل � ��واص �ل��ات
وال � �ب � �ل� ��دي � ��ة واالع � � �ل � � ��ام وال � �ش � �ب� ��اب
ف�س��أل وزي ��ر امل��واص�ل�ات ع��ن وج��ود
تجاوزات مالية جسيمة في اإلدارة
العامة للطيران املدني وآلية اختيار
وت �ع �ي�ي�ن م ��دي ��ر األرص� � � ��اد ال �ج��وي��ة
واس � ��م ال �ش��رك��ة ال �ت��ي رس ��ت عليها
مزايدة السوق الحر بمطار الكويت
ال� ��دول� ��ي وس� � ��أل وزي� � ��ر االع� �ل ��ام ع��ن
تحويل تقرير لجنة حماية األموال
العامة بخصوص االتحاد الكويتي
ل � �ك � ��رة ال� � �ق � ��دم وال � �ل � �ج � �ن ��ة امل �ن �ظ �م��ة
ل�خ�ل�ي�ج��ي  16إل ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
وتوقف بث إذاعة الكويت من محطة
كبد على املوجات القصيرة واسماء
العاملني م��ن امل��واط�ن�ين وال��واف��دي��ن
في قناة الكوت.
القوى العاملة
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا 26
س ��ؤاال م�ن�ه��ا  19س ��ؤاال إل ��ى وزي��ر

كامل العوضي

د.عبدالحميد دشتي

ال� �ش ��ؤون وال �ت �خ �ط �ي��ط ع ��ن أس �م��اء
أع�ض��اء لجنة متابعة امل�ش��روع��ات
الصغيرة الخاصة وبرنامج إعادة
ه�ي�ك�ل��ة ال �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة ل�ل�ح��د من
العمالة الوهمية وك�ش��ف بجميع
أسماء املستشارين بمكتب الوزير
وأس � �م� ��اء ج �م �ي��ع ت� �ج ��ار االق ��ام ��ات
س� � ��واء ك� ��ان� ��وا اف � � � ��رادا او ش ��رك ��ات
ون �س �خ��ة م� ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
للجمعية الكويتية ألول �ي��اء أم��ور
املعاقني ودور مجلس إدارة الهيئة
العامة للقوى العاملة واالمتيازات
ال� � �ت � ��ي ي� �ح� �ص ��ل ع� �ل� �ي� �ه ��ا ص ��اح ��ب
العمل في حال اعتبار ملفه ضمن
امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة وأس� �م ��اء
جميع املوظفني املنتدبني للهيئة
العامة للقوى العاملة وتحويل اي
من بنات دور الحضانة الى املخفر
ف��ي ع��ام  2014ووج ��ه س��ؤال�ين إل��ى
وزير الخارجية عن اإلجراءات التي
ق��ام��ت ب�ه��ا ال � ��وزارة مل�ع��رف��ة مصير
املواطن املفقود السيد حسني عبدا
ل �ل��ه ال �ف �ض��ال��ة ع �م��ا ن �ش��رت��ه إح ��دى
الصحف من معلومات خطيرة من
شأنها تهديد األمن القومي.

 16س � � ��ؤاال م �ن �ه��ا  7اس� �ئ� �ل ��ة ال ��ى
وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات وال �ب �ل��دي��ة ع��ن
ق�ي��ام رئ�ي��س مجلس إدارة شركة
الخطوط الجوية الكويتية بإنهاء
عقود بعض الطيارين الكويتيني
وج� ��ود ب �ع��ض امل �خ��ال �ف��ات امل��ال�ي��ة
واإلداري � � � � ��ة ب ��ال �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل� �خ ��دم ��ات ال � �ط � �ي� ��ران ()CASCO
ت � �ت � �ع � �ل� ��ق ب � �م � �س� ��اه � �م� ��ة ال � �ش� ��رك� ��ة
ب� �ح� �ص ��ص ف� � ��ي ش � ��رك � ��ة ال �ب �ت �ي ��ل
ك��اس �ل��و ال �ق �ط��ري��ة وق � � ��رار ت�ع�ي�ين
ال �س �ي��د م ��وس ��ى دروي � � ��ش ع �ب��اس
وامل �س��ارات الجوية غير املرخص
ل� �ه ��ا ووج � � � ��ود ت � � �ج� � ��اوزات م��ال �ي��ة
وإداري � � � � � ��ة ب ��ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لخدمات الطيران ووج��ه  5اسئلة
ل� � ��وزي� � ��ر ال� � � �ش � � ��ؤون وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
ع ��ن اج �ت �م��اع��ات امل �ج �ل��س األع �ل��ى
وم �ج �ل��س إدارة ال �ل �ج��ان وال �ف��رق
العاملة بها وكشف بعدد املهمات
ال��رس �م �ي��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ت ��ي ق��ام
بها امل��دي��ر ال�ع��ام بالهيئة العامة
ل � �ش� ��ؤون ذوي اإلع � ��اق � ��ة وت �ك �ل �ف��ة
م� �ش ��روع ت��رم �ي��م امل �ب �ن��ى ال �ح��ال��ي
ل�لأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس األعلى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وأس� � �م � ��اء ال� �ش ��رك ��ات
واملؤسسات املتعاقدة مع الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

الطيارون الكويتيون
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.خ�ل�ي��ل عبدالله

د.عبدالله الطريجي

المساجد الجعفرية
وج��ه النائب صالح ع��اش��ور 15
س � ��ؤاال م �ن �ه��ا  4اس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزي ��ر
ال� �ع ��دل واالوق� � � ��اف ع ��ن امل��ؤت �م��رات
وال� � � � �ن � � � ��دوات وامل� � �ن� � �ت � ��دي � ��ات ال� �ت ��ي
أق ��ام �ت �ه ��ا وزارة األوق � � � ��اف وع� ��دد
دور ال� � �ق � ��رآن ال � �ك ��ري ��م وأم ��اك� �ن� �ه ��ا
وال � �ق ��رار ال� �ص ��ادر ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
لإلشراف على املساجد الجعفرية
وإج� ��راءات ال ��وزارة ت�ج��اه املساجد
غير املرخصة ووج��ه  3اسئلة الى
وزير الشؤون والتخطيط عن عدد
امل��وظ �ف�ي�ن وامل ��وظ� �ف ��ات ف ��ي امل�ك�ت��ب
ال� �ف� �ن ��ي ب� � � � ��وزارة ال� � �ش � ��ؤون وج� ��ود
ح� ��االت ف �س��اد ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
لشؤون ذوي اإلعاقة.
العالج بالخارج
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ي
 13س � � ��ؤاال م �ن �ه��ا  11س � � ��ؤاال ال ��ى
وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة ع� ��ن واق � �ع� ��ة وف� ��اة
امل ��رح ��وم ��ة ع��ائ �ش��ة ع �ي��د ال �ع��ازم��ي
بمستشفى عدان وتركيب كاميرات
م��راق �ب��ة داخ� ��ل س� �ي ��ارات االس �ع��اف
وصدور قرار وزاري يجبر األطباء
ال �ب �ش��ري�ين وأط� �ب ��اء األس� �ن ��ان على
االن�ض�م��ام لجمعيات ال�ن�ف��ع ال�ع��ام

 179جوابا جديدا لـ  13وزيرا
ادرج في كشف االجوبة الوارد
ف� ��ي ب �ن ��د االح � � � ��االت ع �ل ��ى ج� ��دول
اعمال جلسة الثالثاء  179جوابا
جديدا لـ  13وزيرا منها  32جوابا
ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم العالي
د.ب��در العيسى و 25جوابا لوزير
ال� �ن� �ف ��ط وش � � � ��ؤون م �ج �ل��س االم� ��ة
د.ع�ل��ي العميرو  22ج��واب��ا لوزير

ال �ص �ح ��ة د.ع � �ل ��ي ال �ع �ب �ي ��دي و19
جوابا لوزير الشؤون االجتماعية
والعمل والتخطيط هند الصبيح
و 14ج��واب��ا إل��ى وزي��ر امل��واص�لات
وال �ب �ل��دي��ة ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري و13
ج� ��واب� ��ا ل� ��وزي� ��ر ال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه و 12ج� ��واب� ��ا ل ��وزي ��ر

امل��ال�ي��ة ان��س ال�ص��ال��ح و 11ل��وزي��ر
االش� �غ ��ال وال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء و10
أج� ��وب� ��ة ل� ��وزي� ��ر االس � �ك � ��ان ي��اس��ر
أب ��ل و 9أج��وب��ة ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة
الشيخ محمد ال�خ��ال��د و 6أجوبة
لوزير العدل واالوق��اف د.يعقوب
الصانع و 3اج��وب��ة لكل م��ن وزي��ر
الخارجية والتجارة والصناعة.

وعدد الشركات املسجلة واملعتمدة
لدى ال��وزارة كوكيل مورد لألدوية
والشركات الدوائية التي تمتلكها
ش��رك��ة ال ��روان ��ي وح� ��االت ال�ت�ق��اع��د
الطبي والعالج بالخارج واللجنة
الفنية املعنية بمقابلة املتبرعني
باألعضاء وآلية استقبال الشكاوى
املتعلقة ب��األخ�ط��اء الطبية ووف��اة
امل ��واط ��ن س �ع��ود ال �ع��ازم��ي بسبب
خ �ط��أ ط �ب��ي ب�م�س�ت�ش�ف��ى ال �ج �ه��راء
ووجه سؤالني إلى وزير االعالم عن
جريدة الدستور وقناة املجلس.
الوقود البيئي
ووج��ه ال�ن��ائ��ب فيصل الكندري
 12س� � ��ؤاال م �ن �ه��ا  10اس �ئ �ل��ة ال��ى
وزي � ��ر ال �ن �ف��ط وش � � ��ؤون االم � ��ة ع��ن
ح� �ج ��م خ� �س ��ائ ��ر ش� ��رك� ��ة ال� �ب� �ت ��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي م � �ش� ��روع م �ص �ف��اة
ي� � ��ورو ب� � ��ورت وم� � �ب � ��ررات ال �ش��رك��ة
الكويتية لالستكشافات البترولية
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ح � � ��ول االس � �ت � �ح� ��واذ
ع �ل��ى ح �ص��ة ش ��رك ��ة ش ��ل ف ��ي أح��د
امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ط��وي��ري��ة ل �ل �غ��از في
اس�ت��رال�ي��ا وأس �ب��اب ارت �ف��اع تكلفة
إنتاج برميل النفط وإقدام الشركة
الكويتية لالستكشافات البترولية
ال �خ��ارج �ي��ة ع �ل��ى االس �ت �ث �م��ار ف��ي
م � �ش� ��روع أمل � ��ا وم� � �ش � ��روع ال ��وق ��ود
البيئي واسباب انخفاض ايرادات
م� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
وأس�م��اء أع�ض��اء اللجان الداخلية
ل �ل �ج��ان امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي م��ؤس�س��ة
البترول الكويتية.
البعثات الدراسية
وجه النائب د.عودة الرويعي 11
سؤاال الى وزير التربية والتعليم
ال�ع��ال��ي ع��ن خ�ط��ة ج��ام�ع��ة الكويت
فيما بتعلق بالبعثات ال��دراس�ي��ة
م��ن  2010حتى  2015واستحداث
ق � �س� ��م خ � � ��اص ب ��ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ف��ي
امل�ع�ه��د ال�ع��ال��ي للفنون املسرحية
وع ��رض م�ن�ه��ج ال ��دراس ��ة وال�خ�ط��ة
العلمية على لجان مختصة سواء
م��ن امل�ع�ه��د أو م��ن خ��ارج��ه وخطة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب فيما يتعلق بالبعثات
الدراسية من  2010حتى .2015
المواد الدراسية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال �ج �ي��ران  8اس�ئ�ل��ة م�ن�ه��ا  3ل��وزي��ر

التتمة ص07

األسئلة المدرجة
على جدول أعمال جلسة
 3نوفمبر
النائب

عدد
االسئلة

عبدالله الطريجي

50

محمد طنا

26

خليل عبدالله أبل

16

صالح عاشور

15

حمدان العازمي

13

فيصل الكندري

12

عودة الرويعي

11

عبدالرحمن الجيران

8

سعود الحريجي

8

سعدون حماد

7

راكان النصف

6

خليل الصالح

5

احمد القضيبي

5

عبدالله التميمي

4

محمد الهدية

3

حمود الحمدان

3

عبدالله املعيوف

3

محمد البراك

3

عسكر العنزي

3

عادل الخرافي

2

عدنان عبدالصمد

2

يوسف الزلزلة

2

احمد مطيع

2

فيصل الدويسان

2

نبيل الفضل

2

كامل العوضي

1

طالل الجالل

1

احمد الري

1

محمد الحويلة

1

محمد الجبري

1

مبارك الحريص

1

عبدالحميد دشتي

1

فيصل الشايع

1

االجمالي

221
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استفسارات نيابية عن تجاوزات القيمة التقديرية لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد

الوظائف اإلشرافية والبعثات والعالج
بالخارج محاور أسئلة النواب
تتمة المنشور ص06

ال�خ��ارج�ي��ة وال �ش��ؤون والتخطيط
ف�س��أل وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع��ن رف��ض
الوزارة تعيني ملحقني في املكاتب
ال �خ��ارج �ي��ة وس� ��أل وزي� ��ر ال �ش��ؤون
وال�ت�خ�ط�ي��ط ع��ن أس �م��اء امل��وظ�ف�ين
أصحاب الوظائف اإلشرافية.

ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ع � ��ن امل � � ��واد
الدراسية التي تدعو إلى الطائفية
وال � �ت � �ط� ��رف وم� �س� �ت� �ش ��اري م�ك�ت��ب
ال � ��وزي � ��ر ووج� � � ��ه س � ��ؤال �ي��ن ل ��وزي ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ع ��ن ع ��دد ال �ع��ام �ل�ين في
ال�ف�ت��رة الصباحية وامل�س��ائ�ي��ة في
مركز تلقي البالغات ووجه سؤاال
لكل من وزراء الخارجية واالع�لام
والشباب واملالية
البطالة
وج��ه ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي
 8اسئلة منها  3اسئلة إل��ى وزي��ر
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
والتخطيط ع��ن إح�ص��ائ�ي��ة تطور
م� �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة ب�ي�ن امل��واط �ن�ين
وإج � ��راءات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للقوي
العاملة للحد م��ن ظ��اه��رة االتجار
في االقامات وسؤاال لكل من وزراء
امل� ��واص �ل�ات وال �ب �ل��دي��ة واالش� �غ ��ال
وال � � �ك � � �ه � ��رب � ��اء وامل � � � � � ��اء وال � �ص � �ح� ��ة
والداخلية والدولة.
مبنى الركاب الجديد
وج ��ه ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح �م��اد 7
اس �ئ �ل��ة م�ن�ه��ا  4أس �ئ �ل��ة ال ��ى وزي ��ر
االش � �غ� ��ال وال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء ع��ن
م �ش��روع إن �ش��اء وإن �ـ �ج��از وت��أث�ي��ث
وص �ي��ان��ة م�ب�ن��ى ال ��رك ��اب ال�ج��دي��د
ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي وأس �م��اء
ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة امل �ش �ك �ل��ة ل��دراس��ة
ع� � � �ط � � ��اءات ال� � �ش � ��رك � ��ات امل� �ت� �ق ��دم ��ة
ل� �ل� �م ��ارس ��ة وت � � � �ج� � � ��اوزات ال �ق �ي �م��ة
ال �ت �ق��دي��ري��ة مل �ش��روع إن �ش��اء مبنى
الركاب الجديد.
شبكة األلياف الضوئية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب راك � � ��ان ال �ن �ص��ف
 6اس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا س � ��ؤاالن ل �ك��ل من
وزراء ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
واالع � � �ل � ��ام وال � �ش � �ب� ��اب وال� �ص� �ح ��ة
ف� �س ��أل وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ع� ��ن ق �ي��ام
مدير عام معهد الكويت لالبحاث
العلمية واعتماد ق��رارات مخالفة
ل�ل��وائ��ح ال��داخ�ل�ي��ة للمعهد وس��أل
وزي��ر االع�ل�ام ع��ن امل�ه��ام الرسمية
الخارجية للوزارة ومشروع ربط
مجمع االعالم ومحطات ومشروع
رب � ��ط م �ج �م��ع االع � �ل ��ام وم �ح �ط��ات
االرس��ال واملباني بشبكة األلياف
الضوئية.
المراكز العلمية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح 5

مبارك الحريص

منها  4اس�ئ�ل��ة ال��ى وزي ��ر التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ع� ��ن م� �ب ��ررات
ع��دم ص��رف ب��دل ن�ق��دي ملستحقي
م �ي��زة ال�س�ك��ن م��ن م��وظ�ف��ي املعهد
واألس� ��س ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ت��ي استند
إل �ي �ه��ا م��دي��ر ع� ��ام م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ف� ��ي ت�ش�ك�ي��ل
لجنة بعضويته الختيار املديرين
ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن ل� �ل� �م ��راك ��ز ال �ع �ل �م �ي��ة
وال � �ق � �ط� ��اع� ��ات اإلداري� � � � � ��ة ووج� � ��ود
م� �خ ��ال� �ف ��ات ف � ��ي م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
لألبحاث العلمية.
ديوان المحاسبة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب أح �م��د القضيبي
 4اس�ئ�ل��ة منها س ��ؤاالن ال��ى وزي��ر
ال� ��دف� ��اع ع ��ن ن �ي��ة ال � � � ��وزارة ل �ش��راء
ط � ��ائ � ��رات م �ق ��ات �ل ��ة م� ��ن ن� � ��وع (اف
 18س ��وب ��ر ه� ��ورن� ��ت) وم� �ح ��اوالت
وض�غ��وط��ات لتمرير صفقة سفن
م�ت�ه��ال�ك��ة ووج ��ه س ��ؤاال ال ��ى وزي��ر
النفط عن اإلج��راءات التي اتخذت
تجاه كل مخالفة ومالحظة وردت
في تقرير ديوان املحاسبة.
التأمين الصحي
وجه النائب عبدالله التميمي 4
اسئلة الى وزراء املالية والتجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة وال� �ص� �ح ��ة وال� ��دول� ��ة
ف� �س ��أل وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ع� ��ن ش� ��روط
وض� � ��واب� � ��ط ج� ��دي� ��د ف � ��ي س �ي��اس��ة
االقتراض االستهالكي في البنوك
وسأل وزير الصحة عن عدم تنفيذ
الوزارة لقانون التأمني الصحي.
الوظائف اإلشرافية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ه��دي��ة 3
اس �ئ �ل��ة م�ن�ه��ا  3اس �ئ �ل��ة إل ��ى وزي ��ر
ال�ن�ف��ط ن�ظ��ام ال�ت��رق�ي��ات للوظائف
االش ��راف� �ي ��ة ون �س �خ��ة م ��ن ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي للشركة الكويتية لنفط
الخليج.

طالل الجالل

مسرحية كشتة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
 3اس �ئ �ل��ة ل �ك��ل م ��ن وزراء االع �ل�ام
وال� �ش� �ب ��اب وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال �ت��رب �ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي ��م ف� �س ��أل وزي � � ��ر االع �ل��ام
وال � �ش � �ب ��اب ع� ��ن ع � ��رض م �س��رح �ي��ة
ت� �س� �م ��ى (ك � �ش � �ت � ��ة) وس� � � � ��أل وزي� � ��ر
التربية عن تشكيل لجنة الختيار
مدير عام ملعهد الكويت لألبحاث
العلمية.
مستوصف الواحة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
 3اس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ع��ن
ح � ��ادث � ��ة وف � � � ��اة امل � � ��واط � � ��ن س� �ع ��ود
الجويعد العازمي وت��اري��خ اغالق
مستوصف الواحة الجراء مشروع
ترميمه.
الحديد المدعوم
ووج � ��ه ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ب ��راك
 3اس�ئ�ل��ة منها س ��ؤاالن ال��ى وزي��ر
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ع��ن تشكيل
لجنة تحقيق في ت�ج��اوزات مالية
ف ��ي م��ؤت �م��ر غ �س �ي��ل األم� � � ��وال ع��ام
 2015وعقد توريد الحديد املدعوم
مع شركة الكويتية للتموين.
الحيازات الزراعية
وج��ه ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه املعيوف
 3اس�ئ�ل��ة ل�ك��ل م��ن وزراء ال �ش��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل وال� �ن� �ف ��ط
واالع� �ل ��ام وال� �ش� �ب ��اب ف �س ��أل وزي ��ر
ال�ن�ف��ط ع��ن ت�ق��ري��ر لجنة التحقيق
ال�ب��رمل��ان��ي ف��ي ال�ح�ي��ازات ال��زراع�ي��ة
وس��أل وزي��ر االع�ل�ام والشباب عن
قرار نقل السيد عبدالباسط احمد
الخطيب.
لجنة المناقصات
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة

محمد الجبري

س� ��ؤال�ي��ن ال� � ��ى وزي � � ��ر امل� ��واص�ل��ات
والبلدية عن املناقصات التي تمت
ترسيتها بناء على طلب املؤسسة
من قبل لجنة املناقصات املركزية
م� �ن ��ذ ع� � ��ام  2014ح� �ت ��ى ت ��اري �خ ��ه
واع� � �ض � ��اء م �ج �ل ��س ادارة ش��رك��ة
كاسكو.
المكاتب الخارجية
وج� � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� � ��دن� � ��ان س �ي��د
عبدالصمد سؤالني لكل من وزيري

األجوبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  3نوفمبر
الوزارة

اجمالي
االجوبة

التربية والتعليم العالي

32

النفط وشؤون االمة

25

الصحة

22

الشؤون االجتماعية
والتخطيط

19

املواصالت والبلدية

14

الدولة لشؤون
مجلس الوزراء

13

املالية

12

االشغال والكهرباء واملاء

11

االسكان

10

الداخلية

9

العدل واالوقاف

6

الخارجية

3

التجارة والصناعة

3

االجمالي
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تشكيل لجنة تحقيق
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب د .أح� �م ��د م�ط�ي��ع
س� ��ؤال �ي�ن ال� ��ى وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ع��ن
ت �ش �ك �ي��ل ل� �ج� �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق ل �ك �ش��ف
االس� � �ب � ��اب ال � �ت� ��ي أدت إل� � ��ى وف � ��اة
امل ��واط ��ن س �ع��ود ال �ع��ازم��ي ووف ��اة
امل��واط�ن��ة عائشة ال�ع��ازم��ي نتيجة
خطأ طبي في مستشفى العدان.
المناصب اإلدارية
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ن� �ب� �ي ��ل ال �ف �ض��ل
س��ؤال�ي�ن منهما س ��ؤال ال��ى وزي��ر
ال �ص �ح��ة ع ��ن إح ��ال ��ة األط � �ب� ��اء ف��ي
املناصب اإلداري��ة للتقاعد لكل من
بلغ  65عاما كما وج��ه س��ؤاال إلى
وزير الداخلية عن نوعية االجهزة
وامل � �ع� ��دات امل �س �ت �خ��دم��ة ف ��ي ح�ف��ظ
األمن في مطار الكويت الدولي
المطالع السكنية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه
س��ؤال�ي�ن م�ن�ه�م��ا س� ��ؤال ال ��ى وزي��ر
االس � � �ك� � ��ان ع � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ة امل� �ن� �ف ��ذة
مل� � �ش � ��روع م ��دي� �ن ��ة ج� ��اب� ��ر األح� �م ��د
السكنية وقيمة امليزانية املرصودة
لتنفيذ مشروع مدينة شمال غرب
امل�ط�لاع السكنية كما وج��ه س��ؤاال
إلى وزير التربية والتعليم العالي
ع��ن م�ك��اف��أة خ�م�س��ة أع �ض��اء هيئة
ت ��دري ��س ت �م��ت إدان� �ت� �ه ��م م ��ن ق�ب��ل
لجنة التحقيق.
الخطة التنموية
ووجه النائب فيصل الدويسان
س � � ��ؤال� �ي ��ن ال � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � � �ش � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل والتخطيط
بكشف أسماء كافة من تم تكليفهم
بمهمة رسمية أو دورات تدريبية
داخ�ل�ي��ة أو خ��ارج�ي��ة أو م��ؤت�م��رات
م��ع ب �ي��ان اس ��م ال�ش�خ��ص وم��رك��زه
الوظيفي وطبيعة املهمة أو الدورة
وتاريخها والدولة ومدى توافقها
م ��ع ط �ب �ي �ع��ة ع �م �ل��ه ك ��ل ع �ل��ى ح��دة
وذل� ��ك ع��ن ال �ف �ت��رة م��ن 2014/1/1
وك� �ش ��ف ي ��وض ��ح ن �س �ب��ة االن� �ج ��از
امل�ت�ح�ق��ق ل�ك��ل وزارة ف�ي�م��ا يخص
تنفيذ الخطة التنموية لعام 2014
– 2015

الشهادات الوهمية
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
سؤاال الى وزير التربية والتعليم
ال �ع��ال��ي ع ��ن ال� �ش� �ه ��ادات ال��وه�م�ي��ة
الصادرة من شركة (اكساكت).
لجان التحقيق
وجه النائب طالل الجالل سؤاال
ال � ��ى وزي� � ��ر االش � �غ� ��ال وال �ك �ه ��رب ��اء
وامل � ��اء ع��ن أس �م��اء ج�م�ي��ع ال��وك�لاء
املساعدين ب��وزارة الكهرباء واملاء
وج �م �ي��ع ت �ق��اري��ر ل �ج��ان التحقيق
ال� �س ��اب� �ق ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب� �ت� �ج ��اوزات
بعض الوكالء املساعدين.
البعثات
وج��ه النائب أحمد الري س��ؤاال
الى وزير التربية والتعليم العالي
ع� � ��ن ج� �م� �ي ��ع أس � � �م� � ��اء امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن
ل�ل�ب�ع�ث��ات امل�ق�ب��ول�ين وامل��رف��وض�ين
ف ��ي ب �ع �ث��ات ك ��ل م ��ن ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
كلية العلوم الطبية املساعدة كلية
اآلداب ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت للعام
األكاديمي .2015/2014
الطبيب المعالج
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
س��ؤاال ال��ى وزي��ر الصحة عن وفاة
امل� ��واط� ��ن س� �ع ��ود ال� �ع ��ازم ��ي ب�س��ب
خ �ط��أ ط �ب��ي ج �س �ي��م م ��ن ال �ط �ب �ي��ب
املعالج.
خطأ طبي
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�ح��ري��ص
س��ؤاال ال��ى وزي��ر الصحة عن وفاة
امل ��واط ��ن س �ع��ود ال �ع��ازم��ي نتيجة
خطأ طبي.
البترول الوطنية
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش� �ت ��ي س� � ��ؤاال ال � ��ى وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط
وشؤون االمة عن البالغ املقدم من
أحد موظفي دائرة الصيانة التابع
لشركة البترول الوطنية الكويتية
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ش �ب �ه��ة اس �ت �ن �ف��اع
ش �خ �ص��ي وف� �س ��اد إداري وم��ال��ي
بحق بعض املسؤولني في الشركة.
الشهادات المزيفة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
سؤاال إلى وزير التربية والتعليم
العالي عن االج��راءات التي تسوق
لبيع الشهادات االكاديمية املزيفة.
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أدرجت على جدول أعمال جلسة الغد

 108اقتراحات برغبة قدمها  22نائبا

كتب  :عبده ابراهيم

 108رغبات نيابية قدمها
 22نائبا وادرجت على
جدول أعمال جلسة غد
الثالثاء من بينها اقتراح
مشترك واحد قدمه
النائبان عدنان عبد الصمد
ود .خليل أبل.
وتناولت تلك الرغبات
قضايا تتعلق بالجوانب
الصحية والتعليمية
والبيئية والرياضية
وكذلك مطالبات نيابية
بحقوق المتقاعدين
وذوي االحتياجات الخاصة
والمرأة والبدون وزيادة
رواتب الطلبة المبتعثين
وانشاء مراكز للشرطة
في المجمعات واالسواق
وأندية بحرية ورياضية
وثقافية واجتماعية
وهيئة عامة للسياحة
وإلى التفاصيل:

عسكر العنزي

د .محمد الحويلة

محمد البراك

د .خليل أبل

د .عبدالرحمن الجيران

 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي 31اق� �ت ��راح ��ا واالس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال�ت�ق�ن�ي��ة
واالدارة الحديثة والخبرة الفعلية
وال �ف �ن �ي��ة وال �ت �س��وي �ق �ي��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال�خ��اص وإع�ف��اء ام امل�ع��اق م��ن خصم
قيمة مكافأة رعاية معاق من راتبها
الشهري وتوظيف حملة الشهادات
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة م��ن ف�ئ��ة (ال �ب��دون)
في ال��وزارات واملؤسسات الحكومية
وان� �ش ��اء ادارة ف��ي ك��ل م�ح��اف�ظ��ة من
م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت ل�ت��رع��ى مصالح
ذوي االحتياجات الخاصة ويسهل
ان� �ج ��از م �ع��ام�لات �ه��م وان� �ش ��اء م��راك��ز
ت��أه �ي��ل ل �ل �م �ع��اق�ين ذه �ن �ي��ا واص � ��دار
ق � ��رار ي �ش �ج��ع ع �م��ل امل �ت �ق��اع��دي��ن ف��ي
القطاع الخاص وتوفير قسم خاص
م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن امل �ت �خ �ص �ص�ين ب ��ذوي
االحتياجات الخاصة بعمادة شؤون
ال �ط �ل �ب��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت وف��ي
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال � �ت� ��دري� ��ب وال� �ت� �ع ��اق ��د ل �ص ��ال ��ح ك��ل
منطقة سكنية على ح��ده م��ع شركة
م �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي اع � �م� ��ال ال �ص �ي��ان��ة
واص �ل�اح االع �ط��ال املتعلقة ب��أي من
ع �ن��اص��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة او اع �م��ال
النظافة والصرف الصحي للمنطقة
السكنية واالس ��راع بتنفيذ البرامج
ال �ح��دي �ث��ة واس� �ت� �خ ��دام االج � �ه ��زة ف��ي
م� � �ج � ��ال ال� �ت� �خ� �ل ��ص م� � ��ن ال� �ن� �ف ��اي ��ات
واس �ت �غ�ل�ال ه� ��ذه ال �ن �ف��اي��ات ل�ت��ول�ي��د
ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة اس� ��وة ب��ال��دول
الحديثة ،وتخصيص منطقة بعيدة
ع� ��ن ال � ��وح � ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة ل�ت�ج�م�ي��ع
القمامة والتعامل معها.
وتشكيل مجلس لوكالء ال��وزارات
ال�خ��دم�ي��ة واالداري � ��ة ب��رئ��اس��ة رئيس
ج �ه��از خ��دم��ة امل ��واط ��ن وت�ق�ي�ي��م اداء
الجهات الحكومية.
وان� � �ش � ��اء م ��وق ��ع ال� �ك� �ت ��رون ��ي ل�ك��ل
م� � ��درس� � ��ة ووض � � � � ��ع ح� � ��واف� � ��ز م ��ال� �ي ��ة
وش � �ه� ��ادات ت �ق��دي��ري��ة الف �ض ��ل ادارة
مدرسية وافل معلم ومعملة وافضل
طالب وطالبة وانشاء جامعة تربوية
ش ��ام� �ل ��ة وادخ � � � ��ال ع� �ن ��اص ��ر م��راق �ب��ة
الجودة في االدارة التعليمية وتطوير
امل �ب��ان��ي امل��درس �ي��ة وزي � ��ادة ال�ف�ص��ول
وتوثيق العالقة بني البيت واملدرسة

ع��ن طريق اجتماعات مجلس االب��اء
وامل �ع �ل �م�ي�ن وم �ن ��ح م ��دي ��ري امل � ��دارس
ص�ل�اح �ي��ات خ��اص��ة ف ��ي ن �ق��ل ون ��دب
امل�ع�ل�م�ين وت�ن�ظ�ي��م ت �ب ��ادل ال ��زي ��ارات
ب �ي��ن م � ��دي � ��ري امل � � � � � ��دارس وت �ص �م �ي��م
مناهج دراس�ي��ة ق��ادرة على تسخير
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ح��دي�ث��ة ك��االن�ت��رن��ت
ومواقع التواصل االجتماعي لخدمة
املناهج الدراسية والعملية التربوية
ودع � � � � ��م دور امل � �ع � �ل � �م �ي�ن م� � ��ن خ�ل��ال
اشراكهم ف��ي عملية تطوير املناهج
الدراسية بمختلف مراحلها وانشاء
اكاديمية مهنية مستقلة للمعلمني
وت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وت �ب��ادل ال�خ�ب��رات
م ��ع ال� � ��دول االخ� � ��رى ل�ل�اس �ت �ف��ادة من
التجارب االقليمية والعاملية ودراسة
تطبيقاتها ف��ي م�ج��ال ض�م��ن ج��ودة
التعليم والحاق زوج��ات العسكريني
غير محددي الجنسية البدون الداء
م �ن��اس��ك ال �ح ��ج ض �م��ن ح �م �ل��ة وزارة
الدفاع سنويا.

ال �ع �م��ال �ي��ة واالس � � ��راع ب��ان �ش��اء م��رك��ز
ل�لاط�ف��اء ف��ي م��دي�ن��ة س�ع��د العبدالله
وص��رف مخصصات للمجاز اج��ازة
دراس � �ي� ��ة خ ��ارج �ي ��ة م ��ع رات � ��ب ك��ام��ل
وم� �خ� �ص� �ص ��ات ل � �ل� ��زوج� ��ة واالب� � �ن � ��اء
ل�ل�م�ب�ت�ع��ث وامل �ج ��از خ��ارج �ي��ا ب��رات��ب
ط �ل �ب��ة ال �ب �ك ��ال ��وري ��وس وال � ��دراس � ��ات
ال�ع�ل�ي��ا وص ��رف ب ��دل ت��ذاك��ر للمجاز
دراسيا خارجيا مع راتب وللمبتعث
وامل��راف�ق�ين وم�ك��اف��أة التفوق وص��رف
ب��دل م�لاب��س وم �ع��دات اك��ادي�م�ي��ة في
اول سنة دراسية اكاديمية ويتحمل
ال� � ��دي� � ��وان رس � � ��وم ال� � ��دراس� � ��ة ل �ط �ل �ب��ة
امل��اج�س�ت�ي��ر وال��دك �ت��وراه للمبتعثني
اسوة بموظفي وزارة الصحة.
وت �خ �ص �ي ��ص ع� � ��دد م� �ن ��اس ��ب م��ن
البعثات الخارجية لخريجي اقسام
ال��ري��اض�ي��ات واالح �ص��اء واالق�ت�ص��اد
لالبتعاث في هذا التخصص النادر
ومنح اجازة مرافقة مبتعثة للطالبة
الكويتية غير املتزوجة لقريبها من
ال ��درج ��ة االول � ��ى او ال �ث��ان �ي��ة وان �ش��اء
ف� � ��روع مل ��رك ��ز ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ت��وح��د ف��ي
ك��ل م�ح��اف�ظ��ة م��ن م �ح��اف �ظ��ات ال �ب�لاد

وت �ط��وي��ر وت �ح��دي��ث امل ��رك ��ز ال �ح��ال��ي
وت��زوي��ده بالكوادر البشرية واملالية
وكافة االجهزة الحديثة.
منح ك��ل كفيف ب��دل سائق بمبلغ
م��ائ��ة دي �ن��ار ش�ه��ري��ا وذل ��ك لتسهيل
ام � � ��ور ح �ي��ات �ه��م وت �خ �ف �ي��ف االع� �ب ��اء
عنهم وعن ذويهم تخصيص مسجد
الداء ص �ل��اة ال �ج �م �ع��ة ل �ف �ئ��ة ال �ص��م
وال �ب �ك ��م ف ��ي ك ��ل م �ح��اف �ظ��ة وت�ن�ظ�ي��م
دورات تدريبية لتعليم لغة االش��ارة
للموظفني العاملني في االدارة العامة
ملراكز الخدمة في جميع املحافظات
وت �ن �ف �ي��ذ دورات ت��دري �ب �ي��ة ل�ب�ع��ض
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي املستشفيات وامل��راك��ز
الصحية تستهدف تنمية مهاراتهم
ف��ي التعامل م��ع ال�ص��م وال�ب�ك��م بلغة
االش� � � ��ارة وت ��وف� �ي ��ر م �ت��رج �م�ي�ن ل�ل�غ��ة
االش��ارة في املستشفيات وال ��وزارات
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة واع �ت �م��اد لغة
االش � � � � ��ارة ك �ل �غ ��ة رس� �م� �ي ��ة وت� ��دري� ��ب
امل �ع �ل �م�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا وان � �ش � ��اء م ��درس ��ة
م �ت �خ �ص �ص��ة ل� � � ��ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة.
وق � � �ي � � ��ام ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب �ت �خ �ف �ي��ض

االق� � �س � ��اط امل �س �ت �ح �ق��ة ع� �ل ��ى امل� �ع ��اق
املستحق للرعاية السكنية بانواعها
ب �ن �س �ب��ة  50ف � ��ي امل � �ئ� ��ة م � ��ن ال �ق �س��ط
املستحق عليه.
وت �خ �ص �ي��ص ج ��ائ ��زة س �ن��وي��ة في
ال�ي��وم العاملي للمعاقني للمتميزين
وامل� �ب ��دع�ي�ن م ��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة في جميع املجاالت الدينية
واالدب � � �ي � ��ة وال �ع �ل �م �ي ��ة وال ��ري ��اض� �ي ��ة
واس�ت�م��رار العمل ف��ي الهيئة العامة
ل�ش��ؤون ذوي االع��اق��ة ف�ت��رة مسائية
باالضافة للفترة الصباحية وسرعة
ان�ج��از املبنى الجديد ل��ذوي االع��اق��ة
واختيار مركز بكل محافظة لخدمة
امل ��واط ��ن وت�س�م�ي��ة ال �ط��ري��ق ال��دائ��ري
االول وم � � �ش� � ��روع م ��دي� �ن ��ة امل� �ط�ل�اع
ال �س �ك �ن��ي او م� �ش ��روع م �ن �ط �ق��ة غ��رب
ع �ب ��دال �ل ��ه امل � �ب � ��ارك ال �س �ك �ن �ي��ة ب��اس��م
امل�غ�ف��ور ل��ه ب ��اذن ال�ل��ه ت�ع��ال��ى رئيس
مجلس االمة السابق جاسم الخرافي.

مدن عمالية
واالس� � �ت� � �ع� � �ج � ��ال ب � ��ان� � �ش � ��اء امل� � ��دن

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

الحويلة ثانيا
 قدم النائب د .محمد الحويلة 21اقتراحا بتطوير البنية التحتية في
منطقة ك�ب��د ال�ص�ن��اع�ي��ة وم�ن��ح ذوي
اإلع��اق��ة ال�ش��دي��دة افضلية الحصول
ع� �ل ��ى ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة واع � �ط� ��اء
حرية اختيار ال��وح��دة السكنية قبل
اآلخرين في الدفعة.
ووض ��ع ح��واف��ز م��ال�ي��ة وش �ه��ادات
ت� �ق ��دي ��ر ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ك� ��ل م�ن�ط�ق��ة
تعليمية وف ��ي ك��ل م��رح�ل��ة تعليمية
ع �ل��ى ح � ��دة الف� �ض ��ل ادارة م��درس �ي��ة
والف �ض��ل م�ع�ل��م أو م�ع�ل�م��ة والف �ض��ل
طالب أو طالبة.
وال�ح��اق زوج��ات العسكريني غير
م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة (ال� �ب ��دون) ضمن
الحملة السنوية ل��وزارة الدفاع ألداء
مناسك الحج.
وانشاء مستشفى المراض العيون
ف��ي محافظة االح�م��دي وم�ن��ح اج��ازة
م��راف �ق��ة م�ب�ت�ع��ث ف ��ي ح��ال��ة ال�ط��ال�ب��ة
الكويتية غير املتزوجة لقريبها من
الدرجة االولى او الثانية .واستحداث
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غالبية الرغبات النيابية ركزت على حقوق ذوي اإلعاقة

عسكر بالصدارة بـ  31اقتراحا يليه الحويلة

محمد طنا

تتمة المنشور ص08
اقسام متخصصة لعالج مرض نقص
امل �ن ��اع ��ة ال �خ �ل �ق��ي ف ��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وامل �س �ت��وص �ف��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة واع ��ادة
ص��االت امل��دارس ول��و بصفة االيجار
ل�ل�ان ��دي ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ،وزي� � � ��ادة ع��دد
اج �ه��زة االش �ع��ة املقطعية ال��ى ارب�ع��ة
اجهزة بشركة (ياكو الطبية) التابعة
مل�س�ت�ش�ف��ى ال� �ع ��دان وارس � ��ال م��رض��ى
السرطان للعالج بالخارج مباشرة
ع�ن��د اص��اب�ت�ه��م ب��امل��رض وب��ال�س��رع��ة
املطلوبة ،ودون اي تأخير قد تتسبب
به االجراءات االعتيادية وتخصيص
قطعة ارض ك�ب�ي��رة ف��ي ك��ل محافظة
ل �ب �ن ��اء وح� � � ��دات ص �ن��اع �ي��ة ص �غ �ي��رة
وت� ��وزي � �ع � �ه� ��ا ع� �ل ��ى ال � �ش � �ب� ��اب ل �ع �م��ل
مشاريع عليها واعفاء أم املعاق من
خصم قيمة معاش اإلعاقة من راتبها
الشهري الذي منحته وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ل �ه��ا وان �ش ��اء
مراكز تأهيل للمعاقني ذهنيا.
وانشاء ادارة في كل محافظة من

سعود الحريجي

د .منصور الظفيري

د .أحمد مطيع

ماضي الهاجري

مبارك الخرينج

م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت ل��رع��اي��ة مصالح
ذوي االحتياجات الخاصة وتسهيل
ان� � �ج � ��از م� �ع ��ام�ل�ات� �ه ��م واالج � � � � � ��راءات
ال� �خ ��اص ��ة ب �ه ��م وب� ��أول � �ي� ��اء ام ��وره ��م
وت��وف �ي��ر ق �س��م خ ��اص م ��ن امل��وظ �ف�ين
امل �ت �خ �ص �ص�ين ب � ��ذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال� �خ ��اص ��ة ب� �ع� �م ��ادة ش� � ��ؤون ال �ط �ل �ب��ة
ف ��ي ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت وف � ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ل�ل�ق�ي��ام ب �م �س��اع��دة ال�ط�ل�ب��ة م��ن ذوي
االحتياجات الخاصة وانشاء مدارس
م �ت �خ �ص �ص��ة ل� � � ��ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة .وانشاء أفرع للهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة في كل محافظة
واخ �ت �ي��ار م��رك��ز خ��دم��ة م��واط��ن بكل
م�ح��اف�ظ��ة وان �ش��اء ان��دي��ة اجتماعية
ورياضية خاصة بذوي االحتياجات
الخاصة وان�ش��اء اف��رع ل�ن��اد الكويت
ل�ل�م�ع��اق�ين ف��ي ك��ل م�ح��اف�ظ��ة ل�خ��دم��ة
ال � ��ري � ��اض� � �ي �ي��ن امل � � �ع � ��اق �ي��ن وان � � �ش� � ��اء
م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ح � ��دي � ��ث وم �ت �خ �ص ��ص
(لذوي االحتياجات الخاصة) لعالج
جميع انواع االعاقات وانشاء مراكز

ص� �ح� �ي ��ة م � �ت � �ط� ��ورة ب � �ك ��ل م �ح��اف �ظ��ة
وانشاء مستشفى خاص بعالج ذوي
اإلع��اق��ة ال��ذه�ن�ي��ة وآخ ��ر ل �ع�لاج ذوي
اإلع��اق��ة الحركية وك��ذل��ك مستشفى
م � �ت � �خ � �ص� ��ص ف� � � ��ي ع� � �ل � ��اج م� ��رض� ��ى
متالزمة الداون وانشاء مراكز تأهيل
للمعاقني ذهنيا.

اإلج � � ��ازات ال ��دوري ��ة ال �ت��ي ل ��م ينتفع
ب �ه��ا امل ��وظ ��ف أث� �ن ��اء ال �خ��دم��ة أس ��وة
باخوانهم العسكريني بما ال يجاوز
ع��دد أي ��ام االج � ��ازات ال��دوري��ة للسنة
الواحدة وتعويض أصحاب البيوت
ال�ت��ي تقل منازلهم ع��ن  400متر عن
ك ��ل م �ت��ر ن ��اق ��ص م �ب �ل��غ وق � � ��دره 500
دينار وتوفير منافذ لتوزيع األعالف
في كل محافظات الكويت.

عمل املدارس بعد إجراء االمتحانات
وإع�ل�ان النتائج بجميع محافظات
ال �ك ��وي ��ت وإل� � � ��زام ال� �ط ��اق ��م ال �ن �س��ائ��ي
لجميع ش��رك��ات ال �ط �ي��ران الكويتية
باللباس الشرعي على منت الطائرات
التابعة لها.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه 5اق� � �ت � ��راح � ��ات ب � �ش� ��أن زي� � � � ��ادة ع ��دد
ال�ج��ام�ع��ات وال�ك�ل�ي��ات ال�خ��اص��ة غير
ال ��رب � �ح � �ي ��ة وم � �ن � ��ح رخ � � ��ص إلن � �ش ��اء
جامعات خاصة وزي��ادة أع��داد املنح
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �ج��ام �ع��ات وال �ك �ل �ي��ات
ال �خ��اص��ة امل ��وج ��ودة ح��ال�ي��ا وت��وف�ي��ر
ب �ع �ث��ات دراس � �ي� ��ة ل �خ��ري �ج��ي ك�ل�ي��ات
وم �ع ��اه ��د ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب ف� ��ي ج�م�ي��ع
التخصصات وتسمية إحدى قاعات
جامعة الكويت باسم املغفور له بإذن
الله الشهيد علي ربيع الناصر.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا 5اق� �ت ��راح ��ات ب��إن �ش��اء ص � ��االت ع��رض
في كل املحافظات تخصص لعرض
م � �ش� ��اري� ��ع ال � �ش � �ب� ��اب وم � �ب� ��ادرات � �ه� ��م

وأف � � �ك � � ��اره � � ��م ب � ��إي� � �ج � ��ار ت �ش �ج �ي �ع��ي
وذل � � ��ك ت �ح �ف �ي ��زا ل� �ه ��م ع� �ل ��ى اإلب � � ��داع
واالعتماد على النفس وفتح عبادات
متخصصة للعيون واألن ��ف واألذن
وال �ح �ن �ج��زة داخ� ��ل امل ��راك ��ز ال�ص�ح�ي��ة
وامل�س�ت��وص�ف��ات بمحافظة ال�ج�ه��راء
وإن �ش��اء م�س�ل��خ ج��دي��د ف��ي محافظة
ال �ج �ه��راء وإن �ش ��اء م�س�ت�ش�ف��ى خ��اص
ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن ع �ل��ى أن ي �ت��م ت��زوي��ده
بكادر طبي ذي كفاءة عالية وإنشاء
مجمع م�ت�ك��ام��ل ألح ��واض السباحة
ف��ي منطقة ال�ج�ه��راء ي ��زود بمدربني
م �ت �خ �ص �ص�ي�ن م � ��ن ذوي ال � �ك � �ف� ��اءة
ع �ل��ى أن ي �ض��م ق�س�م��ا خ��اص��ا ل ��ذوي
االحتياجات الخاصة.

البراك ثالثا
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال � �ب� ��راك 7اق � �ت� ��راح� ��ات ف� ��ي ش� � ��أن ق � �ي ��ام وزارة
األش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة ب� ��إع� ��ادة س�ف�ل�ت�ت��ة
ال� � � �ش � � ��وارع ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ال� � �ف � ��ردوس
بمحافظة ال�ف��روان�ي��ة وإن �ش��اء ن��ادي
رياضي متكامل خاص بالنساء من
ذوات االحتياجات الخاصة وتسليم
أرض خ �ي �ط��ان ل �ل �م��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة
ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ل �ت��وزي �ع �ه��ا ع�ل��ى
املواطنني مستحقي الرعاية السكنية
والسماح للمواطنني الحاصلني على
تخصيص في منطقة غ��رب عبدالله
امل � �ب� ��ارك ب��اس �ت �ب��دال �ه��ا م ��ع امل �ن��اط��ق
األخ��رى وص��رف ب��دل ن�ق��دي ع��ن أي��ام

مكافأة مالية
 ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��نال �ج �ي��ران  6اق �ت ��راح ��ات ب��إن �ش��اء ن��اد
ري ��اض ��ي ل � ��ذوي االع� ��اق� ��ات ال��ذه�ن�ي��ة
واس �ت �م��رار ع�م��ل م��رك��ز ك�ب��د الصحي
ط� � ��وال أي� � ��ام األس � �ب� ��وع وع� �ل ��ى م� ��دار
الساعة ورصد مكافأة مالية لكل من
يقدم بالغًا ج��ادًا عن خاليا إرهابية
أو أس�ل�ح��ة أو م�ت�ف�ج��رات لتنظيمات
إره ��اب� �ي ��ة ت �ه ��دف ل��زع��زع��ة األم � ��ن أو
ت�س�ع��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط الرت� �ك ��اب ج��رائ��م
ب �ح��ق األف� � ��راد وامل �م �ت �ل �ك��ات وت�ع��دي��ل
الئحة البعثات الدراسية واستمرار

إدارة لهندسة المرور
 ق��دم النائب سعود الحريجي 4اقتراحات بإنشاء ادارة عامة لهندسة
امل��رور وإع��ادة النظر في هيكلة هذه

التتمة ص10

 14اقتراحا بقانون لـ  10نواب
 14اق �ت��راح��ًا ب�ق��ان��ون ق��دم�ه��ا 10
ن��واب وأدرج ��ت على ج��دول أعمال
جلسة غد الثالثاء وتناولت الشأن
ال� �ص� �ح ��ي وال� �ب� �ي� �ئ ��ي وال �ت �ع �ل �ي �م��ي
وال� �ط� �ب ��ي وال � �ت � �ج� ��اري وال �س �ك �ن��ي
وتنوعت فيما بني الرعاية السكنية
والخدمة املدنية وبدالت ومكافآت
ألعضاء الهيئة التعليمية ب��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة م ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وأي �ض��ا
تعديل بعض أح�ك��ام ق��ان��ون غرفة
ال �ت �ج��ارة ل �س�ن��ة 1959وف� �ي� �م ��ا يلي
التفاصيل:
 ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي 3اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ب �ت �ع��دي��ل

امل� ��ادة ال�خ��ام�س��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
( )28ل� �س� �ن ��ة  2011ب � �ش� ��أن م �ن��ح
ب ��دالت وم �ك��اف��آت ألع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب � � ��وزارة
التربية ووزارة األوق��اف والشؤون
اإلس�لام�ي��ة وت�ع��دي��ل امل ��ادة الثانية
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )28لسنة 1996
ف ��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م م�ه�ن��ة ال�ص�ي��دل��ة
وت��داول األدوي��ة وتوفير ال��وح��دات
السكنية بصفة مؤقتة ملستحقي
الرعاية السكنية مشفوعا بمذكرته
االيضاحية.
 قدم النائب د .محمد الحويلةاق�ت��راح�ين بتعديل امل ��ادة ( )22من

امل��رس��وم بالقانون رق��م ( )15لسنة
 1979ف ��ي ش � ��أن ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وت �ع ��دي ��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رق ��م ( )28ل �س �ن��ة 2011ب �ش��أن منح
ب ��دالت وم �ك��اف��آت ألع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب � � ��وزارة
التربية ووزارة األوق��اف والشؤون
اإلسالمية.
 ق��دم النائب د .يوسف الزلزلةاق�ت��راح�ين بتعديل ال�ف�ق��رة الثانية
م��ن امل� ��ادة ( )28م��ن ال �ق��ان��ون ()47
ل �س �ن ��ة  1993ف � ��ي ش� � ��أن ال ��رع ��اي ��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وت �ع��دي��ل ال �ف �ق��رة األول ��ى
م ��ن امل � ��ادة ( )19م ��ن ال �ق��ان��ون رق��م

( )47لسنة  1993في ش��أن الرعاية
السكنية.
 ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د .أح �م��د مطيعاقتراحًا بتعديل بعض أحكام املادة
( )15م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ( )47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
 ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��حاق� �ت ��راح ��ا ب ��إض ��اف ��ة م� � ��ادة ج��دي��دة
ب��رق��م ( )28م�ك��رر ال��ى ال�ق��ان��ون رقم
( )47لسنة  1993في ش��أن الرعاية
السكنية.
 ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب س� �ع ��دون ح �م��اداق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ال�ف�ق��رة
الثانية من امل��ادة ( )28من القانون

رق � ��م ( )47ل �س �ن��ة  1993ف ��ي ش��أن
الرعاية السكنية.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ف� ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ياق� �ت ��راح ��ا ب ��إض ��اف ��ة ف� �ق ��رة ج ��دي ��دة
ال� ��ى امل � � ��ادة ( )6م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق��م
( )28ل �س �ن��ة  2011ف ��ي ش� ��أن منح
ب ��دالت وم �ك��اف��آت ألع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب � � ��وزارة
التربية ووزارة األوق��اف والشؤون
اإلسالمية.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�ح��ري��صاقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم
( 22مكررا) ال��ى املرسوم بالقانون
رق � ��م ( )15ل � �س � �ن� ��ة 1979ف� ��ي ش ��أن

الخدمة املدنية.
 ق � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��هال�ط��ري�ج��ي اق�ت��راح��ا بتعديل امل��ادة
( )18م � ��ن ق � ��ان � ��ون غ� ��رف� ��ة ت� �ج ��ارة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ال� � � �ص � � ��ادر س � �ن� ��ة 1959
مشفوعا بمذكرته اإليضاحية.
 ق��دم النائب د .ع��ودة الرويعياق� �ت ��راح ��ا ب ��إض ��اف ��ة ف� �ق ��رة ج ��دي ��دة
ال ��ى امل � ��ادة ال�خ��ام�س��ة م��ن ال�ق��ان��ون
رق��م ( )28لسنة  2011ب�ش��أن منح
ب ��دالت وم �ك��اف��آت ألع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب � � ��وزارة
التربية ووزارة األوق��اف والشؤون
اإلسالمية.
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من ضمنها إنشاء مستشفى للمتقاعدين ومدن عمالية وفرع مستقل لهندسة المرور

االقتراحات تتعلق بالقضايا الصحية
والتعليمية والبيئية واالجتماعية والرياضية

خليل الصالح

تتمة المنشور ص09
االدارة الحيوية وإنشاء فرع مستقل
إلدارة هندسة املرور في كل محافظة
وتقديم بعض التسهيالت لألشقاء
السوريني في الكويت وزيادة الراتب
املخصص ألم امل�ع��اق أو زوج�ت��ه إلى
س�ت�م��ائ��ة دي �ن��ار ك�ح��د أدن ��ى ،ع�ل��ى أن
ت �ت��م م��راج �ع��ة ه ��ذا ال ��رات ��ب ك��ل ث�لاث
سنوات ،ليواكب الزيادات الكبيرة في
أسعار السلع وغالء املعيشة وتزويد
م��رك��زي��ن م ��ن م ��راك ��ز خ��دم��ة امل��واط��ن
ب �ك��ل م�ح��اف�ظ��ة ب�م�م�ث�ل�ين م��ن الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلع��اق��ة لتقديم
الخدمات والتسهيالت للمعاقني.
 قدم النائب د .منصور الظفيريب� �ـ  4اق� �ت ��راح ��ات ب �ص��رف امل�خ�ص��ص
الشهري لذوي اإلعاقة ممن يدرسون
ب ��ال� �ج ��ام� �ع ��ة ح� �ت ��ى س � ��ن ال� �س ��ادس ��ة
وال �ع �ش��ري��ن وإدراج م��رض��ى ال�س�ك��ر
من األطفال ضمن حاالت األشخاص
ذوي اإلع � ��اق � ��ة وش �م ��ول �ه ��م ب��رع��اي��ة
الهيئة العامة ل�ش��ؤون ذوي اإلعاقة
وأن ي� �ك ��ون ل� � ��ذوي اإلع� ��اق� ��ة ن�ص�ي��ب
م��ن ال�ب�ع�ث��ات ال �خ��ارج �ي��ة الس�ت�ك�م��ال
دراس ��ات �ه ��م ال �ج��ام �ع �ي��ة وك ��ذل ��ك ف��وق
الجامعية (املاجستير وال��دك�ت��وراه)
م ��ع ت��وف �ي��ر م��راف �ق�ي�ن ل �ه��م وم�ن�ح�ه��م
م �خ �ص �ص ��ات ك ��اف� �ي ��ة مل ��راف� �ق ��ة ذوي
اإلع� � ��اق� � ��ة وال � �ع � �ن ��اي ��ة ب� �ه ��م وإن � �ش� ��اء
مدرسة للتريبة الخاصة تهتم بذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ ��اص ��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة
الجهراء واي�ض��ا ف��رع للهيئة العامة
ل � �ش� ��ؤون ذوي اإلع � ��اق � ��ة ب �م �ح��اف �ظ��ة
الجهراء.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .أح �م��د م�ط�ي��ع 3اقتراحات بإنشاء ناد صحي رياضي
خ ��اص ب��ال �ط�لاب وآخ� ��ر ب��ال�ط��ال�ب��ات
ب �غ��رض م �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة وت�ل�ق��ي
ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � ��ي ج��ام �ع��ة
ال� �ك ��وي ��ت وق � �ي� ��ام م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ب �ت �م��وي��ل وان� �ت ��اج

عبدالله التميمي

عبدالله العدواني

نبيل الفضل

أحمد الري

حمد الهرشاني

وترجمة ب��رام��ج تلفزيونية وإذاع�ي��ة
ع�ل�م�ي��ة تثقيفية ف��ي ج�م�ي��ع ن��واح��ي
العلوم واإلسراع في تنفيذ الصيانة
امل�ت�ك��ام�ل��ة وإع� � ��ادة ت��أه �ي��ل ال�ح��دي�ق��ة
العامة بضاحية (جابر العلي).

 ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي ��ل ال �ص ��ال ��حاقتراحني بتوفير الخدمات واملنشآت
ال� �ح� �ي ��وي ��ة ف � ��ي امل � ��راك � ��ز ال � �ح ��دودي ��ة
ك��امل�س��اج��د وس ��وق م��رك��زي (ال�س��وب��ر
ماركت) واالستراحات ودورات املياه
وغيرها وإطالق اسم املغفور له بإذن
ال �ل ��ه ت �ع��ال��ى ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي ع�ل��ى
إحدى املناطق السكنية.
ضوابط لألعمال الفنية
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه التميمياق� �ت ��راح�ي�ن ب �ت �ك �ف��ل ال� ��دول� ��ة ب�ت�ع�ل�ي��م
وت ��دري ��ب وإق ��ام ��ة ال � � ��دورات ألول �ي��اء
أم � ��ور ذوي اإلع ��اق ��ة م ��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
وأب �ن ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات وم��واط �ن��ي دول
م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل� � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية وفئة غير محددي الجنسية
وإعطاء دورات للغة اإلش��ارة ألولياء
أم��ور ذوي اإلع��اق��ة السمعية (الصم
وال �ب �ك��م) وت�س�ن��د م �ه��ام ت�ط�ب�ي��ق ه��ذا
ال �ق ��ان ��ون ل � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل � � �ش � � ��ؤون ذوي اإلع � ��اق � ��ة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات ذات العالقة
وع� ��دم ال �س �م��اح ل�ل�م�ث�ل�ين وامل �م �ث�لات

وامل � �غ � �ن �ي�ن وامل � �غ � �ن � �ي ��ات وال � �ع� ��ازف �ي�ن
ب��ال �ظ �ه��ور ف ��ي األع� �م ��ال ال�ف�ن�ي��ة دون
ال�ح�ص��ول على ش�ه��ادة حسن سيرة
وسلوك من الجهات األمنية وإحضار
سجل جنائي م��ن بلدانهم األصلية
وال �ب �ل��دان ال�ت��ي أق��ام��وا فيها لفترات
ت �ت �ع��دى ال �ث�لاث��ة أش �ه��ر م �ص��دق��ة من
سفارات دولة الكويت في هذه الدول.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه ال�ع��دوان��ياق � �ت� ��راح �ي�ن ب� �ق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ب��إن �ش��اء أن��دي��ة
ري��اض�ي��ة للمعاقني ف��ي ك��ل محافظة
وإن �ش��اء م ��دارس م�ج�ه��زة بالوسائل
ال � �ح� ��دي � �ث� ��ة وب� � ��ال � � �ك� � ��وادر ال� �ب� �ش ��ري ��ة
املؤهلة لألشخاص ذوي اإلعاقة في
محافظتي الجهراء والفروانية.
 ق� � � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب ن� �ب� �ي ��ل ال �ف �ض ��لاقتراحني بقيام امل��دارس في املناطق
ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ف �ئ �ت �ي �ه��ا ب� �ن�ي�ن وب� �ن ��ات
ب � �ت ��أج � �ي ��ر م �ل�اع � �ب � �ه ��ا ف� � ��ي األم � ��اك � ��ن
امل� �ف� �ت ��وح ��ة وال � � �ص� � ��االت ال ��ري ��اض �ي ��ة
ل �س �ك��ان امل �ن �ط �ق��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ل �ل �ف �ت��رة
املسائية م��ن الساعة ال��راب�ع��ة عصرا
ال ��ى ال�س��اع��ة ال �ع��اش��رة م �س��اء بمبلغ

رم��زي وقيام الهيئة العامة للشباب
وال��ري��اض��ة وبصفة االستعجال الى
إخ �ط��ار ج�م�ي��ع االن��دي��ة واالت �ح ��ادات
الرياضية وذل��ك قبل وق��ف األنشطة
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب� ��االل � �ت� ��زام
ب�ق��رارات�ه��ا ول��وائ�ح�ه��ا وأح �ك��ام كافة
القوانني املنظمة لألنشطة الرياضية
خالل مهلة قضيرة ومعقولة.
 ق��دم النائب أحمد الري اقتراحابتقسيم ن�ظ��ام ال�س�ن��ة ال��دراس �ي��ة في
الجامعة ال��ى ارب�ع��ة ف�ص��ول ،فصالن
دراسيان إلزاميان اعتياديان (خريف
ورب�ي��ع) واث�ن��ان اخ�ت�ي��اري��ان (صيفي
وش� � � �ت � � ��وي) وت � � �ك� � ��ون م� � � ��دة ال �ف �ص ��ل
االعتيادي اربعة اشهر بينما الفصل
االختياري شهران فقط.
تجهيز الطرق
 ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب ح �م��د ال �ه��رش��ان��ياق� �ت ��راح ��ا ب� ��إع� ��ادة س �ف �ل �ت��ة وت�ب�ل�ي��ط
الطرق الرئيسة والفرعية في شوارع
م �ن ��اط ��ق ال �ص �ل �ي �ب �ي �خ��ات وال� ��دوح� ��ة
والقيروان وغرناطة.
 -ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور

اقتراحا بإطالق اسم املغفور له بإذن
الله تعالى محمد باقر امل�ه��ري على
إح��دى مؤسسات الدولة الثقافية او
التربوية نظرا لدوره الوطني البارز.
 ق� � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ط� �ل� ��ال ال � �ج�ل��الاقتراحا بإعفاء كل من يحمل بطاقة
م � ��ن اه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ذوي
اإلع��اق��ة م��ن ال��رس��وم ال�ح�ك��وم�ي��ة في
ج�م�ي��ع ال � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات ال�ع��ام��ة
واملؤسسات العامة فواتير الكهرباء
واملاء والهواتف األرضية.
 ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع� � ��ادل ال �ج��ارال �ل��هاق�ت��راح��ا ب��إط�لاق اس��م امل��رح��وم خالد
ع� �ل ��ي ال � �خ� ��راف� ��ي ع� �ل ��ى أي م��ؤس �س��ة
حكومية مرتبطة ب��االن�ج��ازات التي
زرعها ف أرض الوطن تخليدا لذكره
الطيبة.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل�ع�ي��وفاق� �ت ��راح ��ا ب ��إط�ل�اق اس � ��م امل �غ �ف ��ور ل��ه
ب � ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ج��اس��م ال �خ��راف��ي
ع�ل��ى م �ش��روع غ��رب ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك
االسكاني.
 ق��دم ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان عبدالصمداق � �ت� ��راح� ��ا ب �م �ع��ام �ل��ة ال � �ط�ل��اب ذوي
اإلع ��اق ��ة م ��ن غ �ي��ر م �ح��دي ال�ج�ن�س�ي��ة
(ال �ب��دون) أو ال��واف��دي��ن ال ��ذي أكملوا
الصف الثاني عشر بمدارس التربية
الخاصة بالكويت معاملة الكويتي
م��ن ح �ي��ث ال �ن �س��ب امل �ئ��وي��ة امل�ط�ل��وب��ة
ل �ل �ق �ب��ول ب��ال �ج��ام �ع��ة أو ب �ك �ل �ي��ات أو
م� �ع ��اه ��د ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي والتدريب.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��هوالنائب عدنان عبدالصمد اقتراحا
م�ش�ت��رك��ا ب �ش��أن إن �ش��اء م��رك��ز وطني
إلدارة الكوارث واألزمات.

صالح عاشور

عادل الجارالله

عدنان عبالصمد

ذوو االحتياجات الخاصة
 ق��دم ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري 3اقتراحات بإعفاء موظفي وموظفات
ال ��دول ��ة ذوي اإلع ��اق ��ة ال �ش��دي��دة من
ال �ب �ص �م��ة ع �ن��د ب� ��دء ون �ه��اي��ة ال � ��دوام
اليومي وتخصيص ج��ائ��زة سنوية
ل �ل �م �ت �م �ي��زي��ن وامل � �ب� ��دع �ي�ن م� ��ن ذوي
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �خ ��اص ��ة ف � ��ي ك��اف��ة
امل � �ج� ��االت وإن � �ش� ��اء أن ��دي ��ة ري��اض �ي��ة
ل� � � ��ذوي اإلع� � ��اق� � ��ة ف � ��ي ك � ��ل م �ح��اف �ظ��ة
ب��اس �ت �ث �ن��اء م �ح��اف �ظ��ة ح ��ول ��ي ال �ت��ي
تحتضن ال�ن��ادي ال��وح�ي��د ف��ي البالد
وأن ت� �خ� �ت ��ص األن � � ��دي � � ��ة امل� � ��ذك� � ��ورة
بجميع األل�ع��اب الرياضية املعتمدة
أوملبيا لهذه الفئة وتشكيل مجالي
ادارة ه� ��ذه األن ��دي ��ة م ��ن األش �خ��اص
ذوي اإلع��اق��ة وإل ��زام ال��دول��ة للقطاع
ال �خ��اص ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي ت�م��وي��ل ه��ذه
األن��دي��ة واع �ت �ب��ار ه ��ذه األن��دي��ة ن��واة
التحاد رياضي يشرف على النشاط
الرياضي لذوي اإلعاقة.
 ق��دم ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس األم��ةمبارك الخرينج  3اقتراحات بإطالق
اس � ��م امل� �غ� �ف ��ور ل ��ه ب� � ��إذن ال� �ل ��ه (ف �ل�اح
مبارك الحجرف) على أحد الشوارع
أو املرافق العامة في منطقة الجهراء
وإط�ل�اق اس��م الفقيد الكبير صاحب
السمو امللكي األمير سعود الفيصل
ع �ل��ى أح ��د م��راف��ق وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
أو غيرها م��ن امل��راف��ق ال�ع��ام��ة بدولة
ال� �ك ��وي ��ت وإط� �ل ��اق اس � ��م امل� �غ� �ف ��ور ل��ه
بإذن الله تعالى رئيس مجلس األمة
السابق جاسم محمد الخرافي على
أح��د ال�ش��وارع الرئيسية في الكويت
أو أحد مرافق الدولة تخليدًا لذكراه
العطرة.
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اللجنة المختصة أحالت تقريرها إلى المجلس بعد الموافقة عليه باإلجماع وأدرج على جدول أعمال جلسة الغد

قانون المعاقين 300 :دينار لذوي اإلعاقة
المتوسطة أو الشديدة حتى  21سنة

الهيئة تؤكد أن فلسفة القانون هي مساعدة المعاق في شق طريقه وإثبات ذاته
أدرج ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال جلسة
مجلس األم��ة غ��دا الثالثاء التقرير
ال � �ث �ل��اث � ��ون ل �ل �ج �ن ��ة ش � � � ��ؤون ذوي
االحتياجات الخاصة عن االقتراح
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )8ل�س�ن��ة  2010في
ش � � ��أن ح� � �ق � ��وق األش� � � �خ � � ��اص ذوي
اإلعاقة واملقدم من األعضاء خليل
ابراهيم الصالح ود .خليل عبدالله
علي وعبدالله ابراهيم التميمي.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنتعديل امل��ادة ( )42من القانون رقم
( )8ل�س�ن��ة  2010ف ��ي ش ��أن ح�ق��وق
األش� �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة وامل �ق��دم
م��ن ال�ع�ض��و ع�س�ك��ر ع��وي��د ال�ع�ن��زي
واالق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إض��اف��ة
مادة برقم ( 40مكررًا) الى القانون
رقم ( )8لسنة  2010في شأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة واملقدم من
ال�ع�ض��و د .محمد ه ��ادي الحويلة
واالق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن اض��اف��ة
م� � ��ادة ج� ��دي� ��دة ب ��رق ��م ( 40م� �ك ��ررا)
ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م ( )8ل�س�ن��ة 2010
ف��ي ش ��أن ح �ق��وق األش �خ ��اص ذوي
اإلع��اق��ة وامل�ق��دم م��ن العضو عسكر
ع��وي��د ال �ع �ن��زي واالق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )8لسنة  2010في شأن حقوق
األش� �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة وامل �ق��دم
م� ��ن األع � �ض� ��اء د .خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه
علي وعدنان سيد عبدالصمد ود.
ع��ودة ع��ودة الرويعي وط�لال سعد
السهلي وفيصل محمد الكندري.
وجاء في نص التقرير:
أح ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة ال��ى
اللجنة االق�ت��راح�ين االول والثاني
ب �ت ��اري ��خ  2014/4/30واالق � �ت� ��راح
ال� � �ث � ��ال � ��ث ب� � �ت � ��اري � ��خ 2014/9/7
واالق � � � � � �ت� � � � � ��راح ال � � � ��راب � � � ��ع ب � �ت � ��اري � ��خ
 2014/10/29واالق �ت��راح الخامس
ب� �ت ��اري ��خ  2014/6/9ل��دراس �ت �ه��ا
وتقديم تقرير بشأنها الى املجلس
املوقر.
ون �ظ��را ل �ك��ون ه ��ذه االق �ت��راح��ات
ب� � �ق � ��ان � ��ون ت � �ت � �ش� ��اب� ��ه ف� � ��ي ال � �ف � �ك ��رة
وامل �ض �م��ون ف�ق��د ارت� ��أت ال�ل�ج�ن��ة أن
تشملها في تقرير واحد.
وق� � � � ��د ع � � �ق � � ��دت ال � �ل � �ج � �ن � ��ة ل � �ه� ��ذا
ال �غ��رض ع ��دة اج �ت �م��اع��ات ب�ت��اري��خ
 2014/11/24و 4/13 ،3/9و
 4/27و  5/7و  6/1و 2015/6/22
وق� ��د ح �ض��ر ج��ان �ب��ا م �ن �ه��ا ب��دع��وة
م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ع � ��دد م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
واملختصني في مجال اإلعاقة.

التأمينات:
كثرة المزايا
المقترحة
تشجع على التقاعد
المبكر وتحمل
الدولة تكلفة
عالية
لقطة من احدى الجلسات

وقد ناقشت اللجنة االقتراحات
ب �ق��وان�ين امل �ش��ار ال �ي �ه��ا س��اب �ق��ا مع
ال� �ض� �ي ��وف ح �ي��ث اف� � ��اد م ��دي ��ر ع��ام
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ج�ن��ة
ب��أن كثرة امل��زاي��ا املقترحة ف��ي هذه
ال � �ق� ��وان �ي�ن وخ� �ص ��وص ��ا ت�خ�ف�ي��ض
سن التقاعد سواء للمعاق أو الذي
ي��رع��ى معاقًا تشجع على التقاعد
املبكر مما يؤدي الى الكلفة املالية
العالية على الدولة.
وبني أن موضوع املرتب الشامل
للمتقاعد س ��واء ل�ل�م�ع��اق أو ال��ذي
ي��رع��ى م�ع��اق��ًا ي�ج��ب أن ي �ك��ون عند
س�ق��ف م �ح��دد ب�ح�ي��ث ال ي��زي��د على
مبلغ م�ع�ين ،وش��دد على أن��ه يجب
ان يدمج امل�ع��اق م��ع جميع شرائح
املجتمع.
ك ��ذل ��ك أف� � ��اد م ��دي ��ر ع � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة ب��أن
ال �ف �ل �س �ف��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ق��ان ��ون ح �ق��وق
األش� � � �خ � � ��اص ذوي اإلع � � ��اق � � ��ة ه��ي
مساعدة املعاق بأن يتخطى جميع
املعوقات التي تعترضه في حياته
ولكي يشق طريقه ويثبت ذاته كما
أوض ��ح رأي ال�ه�ي�ئ��ة وم�لاح�ظ��ات�ه��ا
على هذه االقتراحات بقوانني.
وق ��د أب� ��دى ال �ح ��اض ��رون ممثلو
جمعيات النفع ال�ع��ام العاملة في
مجال اإلعاقة آراءهم ومالحظاتهم
ع �ل��ى م � ��واد االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين
والتي استأنست اللجنة بها ملا لها
من اهمية لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ووجهات النظر انتهت اللجنة الى
املوافقة بإجماع آراء الحاضرين من
أعضائها على االقتراحات بقوانني

ب� �ع ��د إدخ � � � ��ال ب� �ع ��ض ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
واإلضافات عليها.
وج� ��اء ف ��ي ن ��ص اق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
بتعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
( )8ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش� ��أن ح �ق��وق
األشخاص ذوي اإلعاقة كما انتهت
اليه اللجنة.
م ��ادة اول� ��ى :ي�س�ت�ب��دل بنصوص
امل ��واد ( 29و  41و  )42م��ن القانون
رق� ��م ( )8ل �س �ن��ة  2010امل� �ش ��ار ال �ي��ه
النصوص اآلتية:
املادة (:)29
ي � � � �ص� � � ��رف م� � �خ� � �ص � ��ص ش� � �ه � ��ري
ل �ل �ش �خ��ص ذي اإلع� ��اق� ��ة امل �ت��وس �ط��ة
أو ال� �ش ��دي ��دة ح �ت��ى س ��ن ال �س��ادس��ة
والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء
ع�ل��ى ت�ق��ري��ر اللجنة الفنية شريطة
أال يقل ع��ن ثالثمائة دي�ن��ار كويتي
ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة
ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة ح � �ت� ��ى س � ��ن ال� �ث�ل�اث�ي�ن
او ب ��ال ��دراس ��ات ال �ع �ل �ي��ا ح �ت��ى سن
الخامسة واألربعني.
مادة :41
اس � �ت � �ث � �ن� ��اء م� � ��ن اح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وق ��ان ��ون
م � �ع� ��اش� ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ي �س �ت �ح��ق
املؤمن عليه أو املستفيد ال��ذي تقرر
اللجنة الفنية املختصة أن��ه معاق
م �ع��اش��ا ت �ق��اع��دي��ا ي �ع ��ادل ()٪ 100
م��ن امل��رت��ب ال �ك��ام��ل ب�م��ا ال ي�ت�ج��اوز
أل�ف�ين وسبعمائة وخمسني دي�ن��ارا
ك ��وي �ت �ي ��ا اذا ب �ل �غ��ت م� � ��دة ال �خ��دم��ة
امل �ح �س��وب��ة ف ��ي امل� �ع ��اش ( )15سنة
ع�ل��ى األق ��ل بالنسبة ل�ل��ذك��ور و()10
سنوات بالنسبة لإلناث وال يشترط
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل ��ى امل � �ع� ��اش ف� ��ي ه ��ذه
الحالة بلوغ سن معينة.

مادة (:)42
اس � �ت � �ث � �ن� ��اء م� � ��ن أح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وق ��ان ��ون
م � �ع� ��اش� ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ي �س �ت �ح��ق
امل ��ؤم ��ن ع �ل �ي��ه أو امل �س �ت �ف �ي��د امل�ك�ل��ف
ق ��ان ��ون ��ا ب ��رع ��اي ��ة م� �ع ��اق ذي اع��اق��ة
متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا
ي �ع��ادل ( )٪ 100م��ن امل��رت��ب ال�ك��ام��ل
ب �م��ا ال ي �ت �ج��اوز أل �ف�ي�ن وس�ب�ع�م��ائ��ة
وخ �م �س�ي�ن دي � �ن � ��ارا إذا ب �ل �غ��ت م ��دة
الخدمة املحسوبة ف��ي امل�ع��اش ()15
سنة للذكور و ( )10سنوات لإلناث
وال يشترط للحصول على املعاش
ف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ب �ل��وغ س ��ن معينة
وذلك وفقا للشروط والضوابط التي
تضعها الهيئة باالتفاق مع مؤسسة
التأمينات االجتماعية.
مادة ثانية:
ت �ض��اف م � ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م (40
مكررا) الى القانون رقم  8لسنة 2010
املشار اليه نصها اآلتي:
مادة ( 40مكررا) :يستحق املوظف
أو املوظفة ممن يرعى أحد الوالدين
أو ولدا او زوجا معاقا إعاقة شديدة
دائمة حق التقاعد املباشر وبمرتب
ك��ام��ل ب �م��ا ال ي �ت �ج��اوز م �ب �ل��غ أل�ف�ين
وسبعمائة وخمسني دينارا كويتيا.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام
هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس الوزراء وال��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون.
وج� � ��اء ف ��ي امل� ��ذك� ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
ل�ل�اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أحكام القانون رقم  8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ص��در القانون رق��م  8لسنة 2010
ف ��ي ش� ��أن ح �ق��وق األش� �خ ��اص ذوي
االعاقة انطالقا من املفهوم االسالمي
ال �ق ��ائ ��م ع �ل��ى ال �ت �ك��اف��ل وال �ت �ض��ام��ن
واع� �ت� �ب ��ار رع ��اي ��ة األش � �خ� ��اص ذوي
االع��اق��ة ليست منة او شفقة وانما
واج� ��ب ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع وال �ت��زام��ا من
ال��دول��ة ن�ح��و ه��ذه ال�ش��ري�ح��ة املهمة
ذات االحتياجات الخاصة والتي ال
يجوز ان تحرم من حقوقها املدنية
والسياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية بسب اإلعاقة.
ول �ق ��د ت �ض �م��ن ال� �ق ��ان ��ون ال �ح��ال��ي
ح� �ق ��وق األش � �خ � ��اص ذوي االع ��اق ��ة
والتأهيل والتشغيل واالندماج في
امل�ج�ت�م��ع وال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ثم
املزايا واالعفاءات.
ورغ � � � � ��م ال � � �ج � ��وان � ��ب االي � �ج� ��اب � �ي� ��ة
العديدة في القانون اال ان التجربة
ال�ع�م�ل�ي��ة وال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ف�ع�ل��ي اظ�ه��ر
ب �ع��ض ال �ث �غ��رات وال �س �ل �ب �ي��ات االم��ر
ال��ذي اقتضى ادخ��ال تعديالت على
امل ��واد  29و 41و 42ب�ج��ان��ب اض��اف��ة
مادة جديدة برقم  40مكررا.
وفق امل��ادة  29يستحق الشخص
ذو االع��اق��ة مخصصا شهريا حتى
س ��ن ال �ث��ام �ن��ة ع �ش��رة ت �ح��دد قيمته
ال �ه �ي �ئ��ة ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
ال�ف�ن�ي��ة طبقا ل�ن��وع ودرج ��ة االع��اق��ة
ويستمر صرفه حتى سن السادسة
والعشرين اذا كان املعاق بالدراسة
الجامعية كما تستحق امل ��رأة التي
ت��رع��ى م�ع��اق��ا ذا إع��اق��ة ش��دي��دة وال
ت� �ع� �م ��ل م� �خ� �ص� �ص ��ا ش � �ه ��ري ��ا وف� �ق ��ا
للضوابط التي تضعها الهيئة.
النص الجديد للمادة توسع في
امل ��دى ال��زم �ن��ي ل �ص��رف االس�ت�ح�ق��اق

بحيث يستمر حتى س��ن السادسة
وال�ع�ش��ري��ن للمعاق ال �ع��ادي وحتى
س� ��ن ال� �ث�ل�اث�ي�ن اذا ك � ��ان ب ��ال ��دراس ��ة
الجامعية وسن الخامسة واالربعني
اذا ك � ��ان ب� ��ال� ��دراس� ��ات ال �ع �ل �ي��ا ك�م��ا
ق�ي��دت االع��اق��ة ب��ان ت�ك��ون متوسطة
او شديدة ،واال يقل االستحقاق عن
 300دينار كويتي وبالنسبة للمرأة
ال �ت��ي ت��رع��ى م �ع��اق��ا ق �ي��دت االع��اق��ة
ب��ان تكون متوسطة او شديدة كما
جعل مبلغ  250دينارا الحد االدنى
لالستحقاق وان يصرف االستحقاق
ل�ل�م��رأة العاملة وغ�ي��ر العاملة على
السواء.
وايضا اضيفت مادة جديدة برقم
 40مكررا بحيث يستحق املوظف او
املوظفة ممن يرعى ولدا او زوجا او
اح��د ال��وال��دي��ن معاقا اع��اق��ة شديدة
حق التقاعد املباشر وبمرتب كامل
على اال ي�ت�ج��اوز امل�ع��اش التقاعدي
م�ب�ل��غ  2750دي� �ن ��ارا وذل� ��ك ح �ت��ى ال
ي �س �ت �غ��ل ال� �ن ��ص م ��ن ق �ب��ل اص �ح��اب
ال ��دخ ��ول ال �ع��ال �ي��ة وب��ال �ت��ال��ي يشكل
عبئا ماليا باهظا على الدولة.
وعدلت امل��ادة  41بحيث يستحق
املؤمن عليه او املستفيد ال��ذي تقرر
ال �ل �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة ان� ��ه م�ع��اق
م �ع��اش��ات ت �ق��اع��دي��ا ي� �ع ��ادل 100%
م��ن امل��رت��ب ال �ك��ام��ل ب ��دال م��ن امل��رت��ب
االس � ��اس � ��ي وذل� � � ��ك اذا ب �ل �غ ��ت م ��دة
ال �خ��دم��ة امل�ح�س��وب��ة ف��ي امل �ع��اش 15
س�ن��ة ل �ل��ذك��ور و 10س �ن��وات ل�لان��اث
عوضا عن  20سنة للذكور و 15سنة
لالناث املنصوص عليها في القانون
ال�ح��ال��ي وال �ه��دف ه��و تخفيض مدة
ال �خ��دم��ة امل�ط�ل��وب��ة ل�ل�ت�ق��اع��د م��راع��اة
لظروف املعاق وخصوصية وضعه.
وقد اشترط النص الجديد ايضا
اال ي �ت �ج��اوز امل �ع��اش ال�س�ق��ف امل�ق��رر
وهو  2750دينارا.
التعديل االخير في ه��ذا القانون
ادخ � ��ل ع �ل��ى امل� � ��ادة  42وه� ��ي امل� ��ادة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ق��اع��د ال� ��ذي� ��ن ي ��رع ��ون
امل� �ع ��اق�ي�ن اذ ع� � ��دل م � �ق� ��دار امل� �ع ��اش
التقاعدي ليكون  100%م��ن املرتب
ال �ك ��ام ��ل وخ �ف �ض��ت م � ��دة ال �خ ��دم ��ة -
اس��وة بما ج��اء في امل��ادة  41اع�لاه -
لتكون  15سنة للذكور و 10سنوات
ل�ل�ان ��اث م ��ع االل � �ت ��زام ب� ��ذات ال�س�ق��ف
امل � �ق� ��رر وه� � ��و  2750دي� � �ن � ��ارا ل� ��ذات
املبررات واالسباب ال��واردة في هذه
امل��ذك��رة ب�ش��أن ت�ع��دي��ل امل ��ادة  41من
القانون.
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أدرجت على جدول أعمال جلسة الغد وتضمنت مخالفات شابت المشاريع األربعة

ديوان المحاسبة يرفع تقاريره بشأن استاد
وجسر جابر والقرض الروسي وشركة شل
رفع ديوان المحاسبة
الى مجلس األمة تقريره
بشأن تكليف الديوان
بشأن احالة تقارير اللجان
عن طلبات التحقيق التي
تتضمن االحالة الى النيابة،
والتقارير هي:
 - 1تقرير الديوان بشأن
انشاء وتنفيذ وانجاز
وصيانة استاد جابر األحمد
الدولي.
 - 2تقرير الديوان بشأن
مناقصة تصميم وتنفيذ
جسر الشيخ جابر.
 - 3تقرير الديوان بشأن
ما شاب اجراءات منح
وتسوية القرض الروسي
من اوجه قصور وسلبيات.
 - 4تقرير الديوان بشأن
العقد المبرم بين شركة
الكويت وشركة شل
العالمية.

عدم إعداد
الدراسة المتكاملة
وتحديد متطلبات
واحتياجات تنفيذ
استاد جابر

أوال :المخالفات التي شابت
العقد رقم (هـ س ر2002 15 /
 )200L /بشأن انشاء وانجاز
استاد جابر األحمد الدولي:
 - 1عدم اع��داد الدراسة املتكاملة
وت �ح��دي��د م�ت�ط�ل�ب��ات واح �ت �ي��اج��ات
ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش � ��روع ق �ب ��ل ط ��رح ��ه ف��ي
م �ن ��اق �ص ��ة ع� ��ام� ��ة واب� � � � ��رام ال �ع �ق��ود
الخاصة ب��ه مما ت��رت��ب عليه تأخر
تنفيذ العقود املرتبطة به وتعطل
االس �ت �ف��ادة م�ن��ه وت�ح�م�ي��ل ال�خ��زان��ة
العامة بأعباء اضافية:
ظ � �ه � ��ور ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن األخ � �ط � ��اء
التصميمية اث�ن��اء تنفيذ امل�ش��روع
األم ��ر ال ��ذي ادى ال��ى زي ��ادة تكلفته
الكلية الص ��دار ال�ع��دي��د م��ن األوام��ر
التغييرية
ض� �ع ��ف ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي��ن ال �ج �ه��ة
املنفذة للمشروع والجهة املستفيدة،
األم��ر ال��ذي ادى ال��ى اص��دار العديد
من األوامر التغييرية.
 - 2امل��واف�ق��ة ع�ل��ى تغيير تكوين
م�س�ت�ش��ار وم� �ق ��اول امل� �ش ��روع األم��ر
ال� ��ذي ي �ت �ع��ارض وال �ه ��دف امل�ن�ش��ود
من االستعانة باملكاتب والشركات
العاملية لالستفادة من خبراتها في
هذا املجال.
ول��م ت�ق��م وزارة االش �غ��ال العامة
ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة ال�ج�ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ب � �ش� ��أن ت �غ �ي �ي��ر ت �ك��وي��ن
مستشار االشراف.
ويفيد الديوان ان تغيير تكوين
املستشار وامل �ق��اول للمشروع اخل
ب��ال �ه��دف امل �ن �ش��ود م ��ن االس �ت �ع��ان��ة
ب��ال�خ�ب��رات العاملية ف��ي ه��ذا املجال
والتي سعت اليه الجهة املستفيدة
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى اف �ض��ل امل��واص�ف��ات
الدولية.
 - 3تحميل الخزانة العامة بأعباء
مالية اضافية بمبلغ 80.000 /000
دي�ن��ار نتيجة ع��دم االس�ت�ق��رار على
موقع املشروع.
ت��رت��ب ع�ل��ى ع��دم اس�ت�ق��رار الهيئة
ع �ل��ى م ��وق ��ع امل � �ش� ��روع ق �ب��ل ت�ك�ل�ي��ف
مستشار بأعمال الدراسة والتصميم
تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية
اضافية بلغت  80.000 /000دينار لم
يتم االس�ت�ف��ادة منها وت��أخ��ر اعمال
الدراسة والتصميم تبعا لذلك.
 - 4تحديد مصدر وحيد للزجاج
واق� �ت ��راح م� ��ورد ب��دي��ل ب �ع��د اف�ل�اس
امل� ��ورد امل �ح��دد ب �ش��روط ال�ع�ق��د ادى
الى تأخير التنفيذ  180يوما ونقل
م �س ��ؤول �ي ��ة ال �ت ��أخ �ي ��ر م� ��ن امل� �ق ��اول
ال ��ى ال� � ��وزارة وع� ��دم االس �ت �ف��ادة من
املشروع في الوقت املحدد.

ظهور العديد
من األخطاء
التصميمية أثناء
تنفيذ مشروع
استاد جابر

صورة الستاد جابر األحمد الدولي

ويشير ال��دي��وان ال��ى ان االعتماد
على م��ورد وح�ي��د للتوريد باالسم
ف��ي اوراق م��واص �ف��ات امل �ش��روع وال
ب��دي��ل ل��ه ل�ن�ف��س امل � ��ادة ت��رت��ب عليه
ت ��أخ ��ر ت �ن �ف �ي��ذ اع� �م ��ال ال �ع �ق��د وي �ع��د
ق � �ص� ��ورا ف� ��ي ت� �ح ��دي ��د امل ��واص� �ف ��ات
ل �ل �م �ش��روع ل� �ع ��دم وج� � ��ود م ��وردي ��ن
آخرين.
 - 5ال �ت��أخ��ر ف��ي أع �م��ال ال��دراس��ة
وال �ت �ص �م �ي��م واع� � ��داد ال��وث��ائ��ق مل��دة
تزيد على  15شهرا.
تبني م��ن خ�لال الفحص ان فترة
الدراسة والتصميم واعداد الوثائق
ف��ي ال�ع��رض االص�ل��ي  18ش�ه��را وتم
تقليصها في العرض املعدل لتكون
 10اشهر اعتبارا من تاريخ التوقيع
ع�ل��ى ال�ع�ق��د واب ��رام ��ه م��ع امل�س�ت�ش��ار
بناء على ذلك.
اال ان العقد استغرق انجازه فترة
تزيد على سنتني من تاريخ /4 / 17
 2000وحتى  2002 /5 /27ويرجع
التأخير لالسباب التالية:
 ع� � ��دم االس � �ت � �ق� ��رار ع� �ل ��ى م��وق��عامل � �ش � ��روع ب �ع ��د ت ��وق �ي ��ع ال �ع �ق ��د م��ن
امل �س �ت �ش��ارح �ي��ث ت ��م ت �غ �ي �ي��ر م��وق��ع
املشروع من العارضية إلى الشدادية
ثم إلى العارضية مرة اخرى.
 ت � ��أخ � ��ر امل � �ص � �م� ��م ف� � ��ي ت� �ق ��دي ��ماملخططات.
 عدم التنسيق بني اعمال العقدواع �م��ال ع�ق��د اخ��ر ادى ال��ى اص��دار
األم ��ري ��ن ال �ت �غ �ي �ي��ري��ن رق �م��ي (،)11
( )13باالضافة والحذف حيث بلغ
م �ج �م��وع �ه �م��ا غ �ي��ر ال �ج �ب��ري /772
 648.783دي�ن��ار وت��أخ��ر االس�ت�ف��ادة
م��ن تلك األع �م��ال ف��ي ال��وق��ت املحدد
لها.

وك � � � � ��ان ي � �ت � �ع �ي�ن ع � �ل� ��ى ال � � � � � ��وزارة
التنسيق املسبق بني اعمال العقود
ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ق �ب��ل ط � ��رح األع� �م ��ال
املطلوبة في مناقصة عامة واب��رام
عقود بشأنها.
 - 7ت��أخ��ر االس �ت �ف��ادة م��ن اع�م��ال
امل � �ش� ��روع مل � ��دة  838ي ��وم ��ا ن�ت�ي�ج��ة
اصدار امري تمديد للعقد واصدار
األمر التغييري رقم (.)15
 - 8ال�ت��رس�ي��ة ع�ل��ى م �ق��اول عاملي
م�ت�ع�ث��ر االم� ��ر ال� ��ذي ادى ال ��ى ق�ي��ام
امل �ق��اول امل�ح�ل��ي ب��اس�ت�ك�م��ال اع�م��ال
العقد وعدم تحقيق الهدف من طرح
امل �ش��روع للمنافسة ب�ين ال�ش��رك��ات
العاملية.
 - 9اص � ��دار ال �ع��دي��د م ��ن األوام� ��ر
ال � �ت � �غ � �ي � �ي� ��ري� ��ة ن� �ت � �ي� �ج ��ة األخ � � �ط� � ��اء
التصميمية ب��امل�ش��روع األم��ر ال��ذي
ادى الى زيادة التكلفة الكلية للعقد
بمبلغ جملته  207.006 / 370د.ك.
 - 10ع��دم قيام ال ��وزارة بتحميل
املستشار مسؤوليته ع��ن االخ�ط��اء
ال� �ت� �ص� �م� �ي� �م� �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��األم� ��ر
ال �ت �غ �ي �ي��ري رق � ��م ( )16ب��امل �خ��ال �ف��ة
لالتفاقية املبرمة.
 - 11ع� � ��دم ال� �ت� �ق� �ي ��د ب ��ال� �ش ��روط
الحقوقية لسنة :1971
ومن ذلك ما يلي:
اصدار عدد من األوامر التغييرية
بقيم ت�ق��دي��ري��ة وت�ع��دي��ل قيمة ه��ذه
االوام� � � ��ر م � ��رة اخ� � ��رى ب �ع��د ت �ح��دي��د
ق �ي �م �ت �ه��ا ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ب ��ال ��رغ ��م م��ن
ت��واف��ر ج�م�ي��ع امل�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة
بتلك االوام ��ر باملخالفة مل��ا تقضي
ب��ه امل� ��ادة رق��م  1 / 52م��ن ال �ش��روط
الحقوقية:
ت�ك�ل�ي��ف امل� �ق ��اول ب�ت�ن�ف�ي��ذ اع �م��ال

ق �ب��ل اص � � ��دار اوام � � ��ر ت �غ �ي �ي��ري��ة ل�ه��ا
مما ي��ؤدي الى ضعف الرقابة على
اع �م ��ال ال �ع �ق��د وب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ل�م��ادة
( )2 /51من الشروط الحقوقية.
 - 12عدم التقيد بأحكام املادتني
( )14 ،13م��ن ق��ان��ون ان �ش��اء دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة رق� ��م ( )30ل �س �ن��ة 1964
وتعديالته:
عدم الحصول على موافقة ديوان
املحاسبة املسبقة على امر التمديد
رق��م ( )2الت�ف��اق�ي��ة االش� ��راف وال��ذي
بلغت قيمته  138،332 /062دينار
ومل��دة  420ي��وم��ا باملخالفة الحكام
املادتني املشار اليهما.
ع � � ��دم ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى م ��واف� �ق ��ة
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة امل �س �ب �ق��ة ع�ل��ى
االم� ��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري رق ��م ( )13وال ��ذي
بلغ مجموعه  465.300 /000دينار
بالخصم باملخالفة الحكام املادتني
املشار اليهما.
ثانيا :المخالفات التي شابت
المناقصة رقم (هـ  .ط)K10 /
بشأن دراسة وتصميم وإنشاء
وانجاز وصيانة مشروع جسر
الشيخ جابر االحمد الصباح:
أهم املالحظات التي تكشفت لدى
تدقيق اجراءات مسار الجسر:
 - 1تعدد القرارات بشأن اختيار
مسار الجسر والتأخير ف��ي اتخاذ
ال � �ق� ��رار ال �ن �ه��ائ��ي الخ �ت �ي ��ار امل �س��ار
األنسب.
 - 2ط� ��ول ف� �ت ��رة امل� ��راس�ل��ات ب�ين
الجهات املعنية لتحقيق متطلباتها

التتمة ص13

ضعف التنسيق بين
الجهة المنفذة
للمشروع والجهة
المستفيدة
عدم قيام وزارة
األشغال بالحصول
على موافقة
الجهات الرقابية
بشأن تغيير تكوين
مستشار اإلشراف
عدم وجود دراسة
نهائية للمردود
البيئي للمشروع
ووجود تحفظات
كثيرة على وصلة
طريق الغزالي
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التقرير الحظ التأخر في طرح المناقصة ما يقارب من خمس سنوات بعد االنتهاء من التأهيل

تعدد القرارات بشأن اختيار مسار جسر جابر
وطول فترة المراسالت بين الجهات المعنية
تتمة المنشور ص12
بعد اختيار املسار املقترح:
 اآلث � � � � ��ار امل � �ت� ��رت � �ب� ��ة ع � �ل� ��ى ع� ��دماس � �ت � �ك � �م ��ال ال� � � ��دراس� � � ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة
للمشروع:
ع � � ��دم وج � � � ��ود دراس � � � � ��ة ن �ه��ائ �ي��ة
ل �ل �م��ردود ال�ب�ي�ئ��ي ل�ل�م�ش��روع حيث
إن ال� ��دراس� ��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة ل�ل�م�ش��روع
اح� � �ت � ��وت ع� �ل ��ى ت� �ح� �ف� �ظ ��ات ك �ث �ي��رة
للمسار ال ��ذي ت��م اع�ت�م��اده للجسر
م � ��ن ط� ��ري� ��ق ال � �غ� ��زال� ��ي ورغ� � � ��م ه ��ذه
التحفظات إال أن القرارات الصادرة
من مجلس الوزراء ووزارة األشغال
العامة عمدت ال��ى ترحيل معالجة
هذه املالحظات الى دراسات أخرى.
 التأثير على امل��ال العام نتيجةالتعديالت على مسار الجسر:
 - 1ت �ح �م �ي��ل امل � ��ال ال� �ع ��ام م�ب��ال��غ
م��رت�ب�ط��ة ب��االت �ف��اق �ي��ة االس �ت �ش��اري��ة
نتيجة اختيار مسار جسر الغزالي
على النحو التالي:
 مبلغ وق��دره  641.802.000د،كدراس ��ات تعديل امل�س��ار ال��ى امتداد
ج �س��ر ال� �غ ��زال ��ي ب� ��دال م ��ن ال ��دائ ��ري
األول.
 م� � � � � �ب� � � � � �ل � � � � ��غ 2.140.148.000د.كت �م �ث��ل اع� �م ��ال ال� ��دراس� ��ة واألب� �ح ��اث
والتصميم املبدئي وإع��داد وثائق
امل � �ن� ��اق � �ص� ��ة مل� � �س � ��ار ج � �س� ��ر وص� �ل ��ة
ال ��دوح ��ة امل ��زم ��ع ان� �ش ��اؤه لتحقيق
متطلبات اإلدارة العامة للمرور.
 ب� � � � ��اإلض� � � � ��اف� � � � ��ة ال � � � � � � ��ى م � �ب � �ل� ��غ 1.272.123.000د،ك تمثل التصميم
امل�ب��دئ��ي وال��دراس��ات األول �ي��ة ملسار
ال�ج�س��ر م��ن ال��دائ��ري األول صرفت
ل�لاس �ت �ش��اري ول ��م ي �ت��م االس �ت �ف��ادة
منها.
 - 2ان اخ � �ت � �ي� ��ار م � �س� ��ار ج �س��ر
ال �غ��زال��ي س �ي �ت��رت��ب ع �ل��ىه م�خ��اط��ر
زي � � ��ادة ت �ك��ال �ي��ف امل � �ش� ��روع وي�م�ك��ن
تلخيص تلك املخاطر فيما يلي:
أ  -وج��ود ال�ع��وائ��ق ضمن مسار
ط��ري��ق ال �غ��زال��ي وت�ك��ال�ي��ف ازال�ت�ه��ا
واح � �ت � �م� ��االت ت ��أث� �ي ��ره ��ا ع� �ل ��ى م ��دة
املشروع حيث ال تزال هذه العوائق
ق��ائ�م��ة رغ ��م ق ��رار ال�ت��رس�ي��ة( .م��رف��ق
رقم .)15
ب  -االح � � �ت � � �ي � ��اط � ��ات ال � ��واج � ��ب
ات �خ��اذه��ا ف��ي ح��ال��ة ال�ت�ن�ق�ي��ب على
النفط في الحقل البحري والتكاليف
االضافية املترتبة على ذلك نتيجة
استخدام تقنيات اضافية عالية.
ج  -االح � � �ت � � �ي � � ��اط � � ��ات امل � ��رج � ��ح
ات�خ��اذه��ا لتالفي األض ��رار البيئية
ومعالجتها.
 - 3ال� �ت� �ك� �ل� �ف ��ة امل � �ت� ��رت � �ب� ��ة ع �ل��ى

صورة لجسر الشيخ جابر األحمد الصباح

إن� � �ش � ��اء وص � �ل� ��ة ال� � ��دوح� � ��ة ن �ت �ي �ج��ة
ط �ل��ب وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وه ��و جسر
ب �ط��ول  9ك �ل��م ت�ق��ري�ب��ا ل�ل�ع�م��ل على
ت �ح��وي��ل ال �ش��اح �ن��ات ال �ك �ب �ي��رة ال��ى
ط��ري��ق ال��دوح��ة ب�ه��دف ح��ل مشكلة
االخ �ت �ن��اق��ات امل ��روري ��ة م ��ن منطقة
ال � �ش� ��وي� ��خ ع � �ل ��ى ط � ��ري � ��ق ال � �غ ��زال ��ي
(امل � �ص� ��در( م ��وق ��ع وزارة األش� �غ ��ال
العامة).
 أه� ��م امل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت ��ي ش��اب��تعملية التأهيل:
 - 1ال �ت��أخ��ر ف ��ي ط� ��رح م�ن��اق�ص��ة
امل �ش��روع مل��ا ي�ق��ارب خمس سنوات
بعد االنتهاء م��ن التأهيل ال��ذي تم
ف��ي  2005/5/23ل�ع��دد ( )8كيانات
وم ��ا ت��رت��ب ع �ل��ى ه ��ذا ال �ت��أخ �ي��ر من
اع� � �ت � ��ذار ن� �ص ��ف ال � �ش� ��رك� ��ات ق ��ائ ��دة
ال�ت�ح��ال�ف��ات وك��ذل��ك تغيير كيانات
ال �ت �ح��ال �ف��ات االخ � � ��رى ال� � ��ذي اب� ��دت
م ��واف� �ق ��ات� �ه ��ا ع� �ل ��ى امل � �ش � ��ارك � ��ة ف��ي
املناقصة أثناء الطرح والذي تم في
.2010/1/3
 - 2ع��دم تحديث ب�ي��ان��ات بعض
الشركات املتقدمة املكونة للتحالف
والتي سبق تأهيلها حيث تغيرت
خ�ل�ال �ه��ا ال � �ظ ��روف ال �ت ��ي ت ��ؤث ��ر ف��ي
م ��واق ��ع وق� � ��درات وس��اب �ق��ة االع �م��ال
ألغلب الشركات.
ثالثا :المخالفات
التي شابت إجراءات منح
وتسوية القرض الروسي
 آخر املستجدات حول ما شاباج � � � ��راءات م �ن��ح وت �س ��وي ��ة ال �ق��رض
الروسي:
ال �ت �س��وي��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ل�م��دي��ون�ي��ة
امل �س �ت �ح �ق��ة ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ى

روس �ي ��ا االت �ح ��ادي ��ة ف ��ي ت ��اري ��خ 30
مايو  2006تم التوقيع على اتفاقية
ل� �ت� �س ��وي ��ة امل� ��دي� ��ون � �ي� ��ة امل �س �ت �ح �ق��ة
لدولة الكويت ما بني وزي��ر الطاقة
الكويتي ووزير املالية الروسي في
ج�م�ه��وري��ة روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة ب��أن
اص��ل ال�ق��رض وف��وائ��ده على الشكل
التالي:
 امل�ب�ل��غ االص �ل��ي امل �ع ��دل1.100 :مليون دوالر اميركي.
 ال �ف��وائ��د امل �ت��راك �م��ة امل�س�ت�ح�ق��ة: 620مليون دوالر اميركي.
 ال �ف��وائ��د ال�ت��أخ�ي��ري��ة ال�ج��زائ�ي��ة 379مليون دوالر اميركي.
وق��د اق��ر الجانب ال��روس��ي فيها
ب�س��داد املديونية بالكامل وف��ق ما
يلي:
 - 1فيما يخص اصل الدين البالغ
 1.100م �ل �ي��ون دوالر ام �ي��رك��ي فقد
تسلمت الهيئة العامة لالستثمار
ك��ام��ل اص ��ل ال��دي��ن وال �ب��ال��غ 1.100
مليون دوالر اميركي.
 - 2الفوائد املتراكمة 620 :مليون
دوالر
وأم� � � � ��ا ف� �ي� �م ��ا ي � �خ� ��ص ال � �ف� ��وائ� ��د
املتراكمة والبالغة  620مليون دوالر
اميركي فقد تم االتفاق على ان تدفع
ع�ل��ى ش�ك��ل س�ل��ع وخ��دم��ات خ��اص��ة
ب��وزارة الدفاع وان االتفاقية نصت
ع �ل��ى ت �س �ج �ي��ل امل �ب �ل��غ ف ��ي ح �س��اب
خاص من دون فائدة وتسدد خالل
 5سنوات اب�ت��داء من تاريخ توقيع
ه� � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة ب �ت �س �ل �ي �م��ات م��ن
ال�ب�ض��ائ��ع وال �خ��دم��ات م��ن االت �ح��اد
الروسي الى دولة الكويت.
 - 3ال� �ف ��وائ ��د ال� �ت ��أخ� �ي ��ري ��ة379 :
مليون دوالر

تم االتفاق على ان املبلغ املتبقي
سيتم اس�ت�خ��دام��ه م��ن ق�ب��ل ال�ط��رف
الروسي في التنمية وفي مشاريع
اج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي االت� �ح ��اد ال��روس��ي
س� �ي� �ع� �ت� �ب ��ر ت� � ��اري� � ��خ ت� ��وق � �ي� ��ع ه� ��ذه
االتفاقية م��ن قبل الطرفني على ان
تاريخ تطبيقه هذه الفترة.
وطبقا لكتاب وكيل وزارة الدفاع
الى العضو املنتدب للهيئة العامة
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ب� �ت ��اري ��خ 2009/2/8
فإنها تؤكد على التزام وزارة الدفاع
باآلتي:
 - 1إن عقود تسوية فوائد الدين
ال��روس��ي املحالة اليكم تفي وتلبي
اح �ت �ي��اج��ات وزارة ال ��دف ��اع تنفيذا
لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
 - 2ان امل� ��واص � �ف� ��ات وال � �ش� ��روط
الفنية للمعدات واآلليات العسكرية
امل ��زم ��ع ال �ت �ع��اق��د ب �ش��أن �ه��ا م�ط��اب�ق��ة
للمواصفات الفنية واالحتياجات
العسكرية.
 - 3إن ال�ع�ق��ود امل��زم��ع توقيعها
ق��د ت��م ع��رض�ه��ا ع�ل��ى ادارة الفتوى
والتشريع.
رابعا :المخالفات التي شابت
العقد المبرم بين شركة
الكويت وشركة شل العالمية
 ت� ��أخ� ��ر ش� ��رك� ��ة ن� �ف ��ط ال �ك ��وي ��تب�ت��زوي��د ال��دي��وان ح�ت��ى 2011/8/2
ب��امل �س �ت �ن��دات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��إج ��راءات
ال� �ت� �ع ��اق ��د وال � �ت� ��ي ك � ��ان ق� ��د ط�ل�ب�ه��ا
ف � ��ي ت � �ق� ��ري� ��ره ع � ��ن ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2010/2009وتذرعها بالسرية في
حني تبني ان السرية متعلقة بحق
املعرفة (التكنولوجيا) التي تقدمها
ش��رك��ة ش ��ل وال ت�ت�ع�ل��ق ب ��إج ��راءات

ال�ت�ع��اق��د ط�ب�ق��ا ل�ل��وائ��ح امل�ت�ب�ع��ة في
ال �ش��رك��ة (ب��امل�خ��ال�ف��ة للبند ( )7من
املادة ( )52من القانون رقم  30لسنة
 1964بإنشاء ديوان املحاسبة).
 ع � � � ��دم ح� � �ص � ��ول ش � ��رك � ��ة ن �ف��طال�ك��وي��ت ع�ل��ى امل��واف �ق��ة امل�س�ب�ق��ة من
لجنة املناقصات الداخلية بالشركة
واللجنة العليا ملناقصات مؤسسة
ال � �ب � �ت� ��رول ال �ك ��وي �ت �ي ��ة وش ��رك ��ات �ه ��ا
ال �ت��اب �ع��ة ق �ب��ل ال� �ب ��دء ف ��ي اج� � ��راءات
ال � �ت � �ف� ��اوض م� ��ع ش ��رك ��ة ش� ��ل ح�ي��ث
ت��م ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة مجلس
ادارة املؤسسة قبل ذلك (باملخالفة
ل �ل �م��ادة ( )1-4م ��ن الئ �ح��ة ال �ش��رك��ة
ال �خ��اص��ة ب��ال �ع �ق��ود وك ��ذل ��ك امل� ��ادة
( )18من الئحة عمل اللجنة العليا
مل � �ن� ��اق � �ص� ��ات م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول
الكويتية).
 مخالفة مرسوم ضريبة الدخلالكويتية رقم  3لسنة .1955
 ق � �ي � ��ام ش � ��رك � ��ة ن � �ف ��ط ال� �ك ��وي ��تب�ت�ح��دي��د اج��ر االس �ت �ش��اري الثابت
ب� �ن ��اء ع� �ل ��ى م� �ت ��وس ��ط دخ � ��ل ال� �ف ��رد
ألرب ��ع ش��رك��ات ع��امل�ي��ة وال �ب��ال��غ 1.1
مليون دوالر اميركي ال يستقيم مع
التفاوض املباشر الذي تم مع شركة
شل حيث ان االج��ر الثابت لها 0.8
م �ل �ي��ون دوالر ام �ي��رك��ي ول� ��م ت� ��راع
ِ
تفاوت الخبرة واألداء لالستشاري
عند تحديده.
 ع � � � ��دم م� � � ��راع� � � ��اة ال � � ��دق � � ��ة ع �ن��دت �ح��دي��د ق �ي �م��ة ال �ف��وات �ي��ر ال�ش�ه��ري��ة
امل ��دف ��وع ��ة م �ق ��دم ��ا ل�ل�اج ��ر ال �ث��اب��ت
ف��ي ك��ل سنة تعاقدية وع��دم ت��دارك
ذل ��ك خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ادى ال��ى
خ �ص��م ال �ت �س��وي��ات م ��ن ش��رك��ة شل
باستمرار وت��راوح��ت ال��زي��ادة التي
تتم تسويتها كل  3شهور بني 3.6
م�لاي�ين دوالر ام �ي��رك��ي و 8م�لاي�ين
دوالر ام �ي��رك��ي م �م��ا ي�ع�ن��ي ان ��ه تم
تمويل نقدي لشركة شل ال يقابله
عمل قامت به.
 ل� ��م ت �ق��م ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��تب� � ��االت � � �ف� � ��اق م � � ��ع ادارة ال � �ف � �ت� ��وى
والتشريع بشأن تحرير العقد مع
شركة شل باللغة االنكليزية.

عدم تناسب
آلية التقييم
والمفاضلة مع
نظام وطريقة
طرح المناقصة
عقود تسوية
فوائد الدين
الروسي تفي وتلبي
احتياجات وزارة
الدفاع
المواصفات
والشروط الفنية
للمعدات واآلليات
العسكرية
مطابقة
للمواصفات
واالحتياجات
العسكرية
عدم حصول شركة
نفط الكويت
على الموافقة
المسبقة من لجنة
المناقصات
عدم مراعاة الدقة
عند تحديد قيمة
الفواتير الشهرية
المدفوعة مقدما
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الحمود  :محاوالت تشويه وتغريب
تحاك للثقافتين اإلسالمية والعربية
أك ��د وزي ��ر اإلع �ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ورئ �ي��س املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ال � �ش � �ي� ��خ س � �ل � �م� ��ان ص� � �ب � ��اح س ��ال ��م
ال �ح �م��ود ال �ص �ب��اح اه �م �ي��ة امل��ؤت�م��ر
اإلس�لام��ي ال�ت��اس��ع ل ��وزراء الثقافة
م � ��ن ح� �ي ��ث ال� �ت ��وق� �ي ��ت واأله� � � � ��داف
ن� �ظ ��را ل� �ل� �ظ ��روف امل �ح �ي �ط��ة ب��األم��ة
االسالمية.
وش��دد الشيخ سلمان ل�ـ (كونا)
ق�ب�ي��ل ت��وج �ه��ه ال ��ى س�ل�ط�ن��ة ع�م��ان
للمشاركة ف��ي امل��ؤت�م��ر ال��ذي يعقد
م� ��ا ب�ي��ن  2و 4ن ��وف �م �ب ��ر ال � �ج� ��اري
ب�م��دي�ن��ة ن ��زوى ال�ع�م��ان�ي��ة عاصمة
الثقافة اإلسالمية لعام  2015على
ض� ��رورة ال�ع�م��ل ع�ل��ى ب �ن��اء وتبني
إس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة م �ت �ك ��ام �ل ��ة ل �ب �ي��ان
صحيح الدين اإلسالمي في خدمة
ال� �ب� �ش ��ري ��ة وم� �ك ��اف� �ح ��ة ك� ��ل أش� �ك ��ال
التطرف والغلو .ودعا الى استثمار
امل � � � � ��وروث ال� �ت ��اري� �خ ��ي وال �ث �ق ��اف ��ي
اإلس�ل�ام ��ي ف��ي ت�ص�ح�ي��ح ال �ص��ورة
امل�غ�ل��وط��ة ع��ن اإلس�ل��ام وامل�س�ل�م�ين
داخل وخ��ارج العالم اإلسالمي في
مختلف األنشطة والعلوم.

وق��ال ان وزراء الثقافة ف��ي دول
ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي ي ��درك ��ون تماما
م��ا ي �ح��اك ل�ل�ث�ق��اف��ة اإلس�ل�ام �ي��ة من
محاوالت التشويه والتغريب بما
ينافى سماحة ثقافتنا اإلسالمية
والعربية.
وذك ��ر أن ج ��دول أع �م��ال امل��ؤت�م��ر
ح ��اف ��ل ب� �م ��وض ��وع ��ات ع � ��دة م�ن�ه��ا
ت�ش�ك�ي��ل م�ك�ت��ب امل��ؤت �م��ر وان�ت�خ��اب
أع � � �ض� � ��اء امل � �ج � �ل� ��س االس � �ت � �ش � ��اري
امل �ك �ل ��ف ب �ت �ن �ف �ي��ذ االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
الثقافية في العالم اإلسالمي وآلية
تطبيقات مفاهيم الوسطية ونبذ
التطرف والحوار الحضاري البناء
وف� �ك ��ر ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال �ت �ش��ارك �ي��ة
ل � �خ� ��دم� ��ة ش� � �ع � ��وب ال � �ع� ��ال� ��م وف� �ك ��ر
ال �ت �س��ام��ح ون �ش��ر امل �ح �ب��ة وال �س�لام
وت �ع��زي��ز م�ف��اه�ي��م ح �ق��وق االن �س��ان
ف ��ي األن �ش �ط��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة واألدب� �ي ��ة
والرياضية والفنون اإلسالمية من
أجل نقل وتفعيل مبادئ ومعايير
ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ع �ل��ى جميع
األصعدة لخدمة البشرية.
وأض� � � � ��اف ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان أن
دول � ��ة ال �ك��وي��ت وم� ��ن خ�ل��ال وزارة

ق��ال وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
العالي د .ب��در العيسى إن البرنامج
املتكامل لتطوير التعليم هو اإلطار
املرجعي الذي تستند اليه الوزارة في
النهوض بالعملية التربوية بطريقة
تضمن لألبناء تلقي املعلومة بيسر
وفق أحدث تقنيات التعليم.
وأك� � � ��د د .ال� �ع� �ي� �س ��ى ف � ��ي م��ؤت �م��ر
صحفي عقد أم��س ل�ع��رض مكونات
البرنامج تحت شعار وانطلقنا دعم
ال�ق�ي��ادة السياسية م��ادي��ا ومعنويا
ل �ل �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��رب ��وي ��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ورصد امليزانيات الالزمة لذلك.
وأوضح أنه بعد توقيع االتفاقية
م��ع ال�ب�ن��ك ال��دول��ى ت��م ت�ق��دي��م ع��رض
ل� �ل� �ب ��رن ��ام ��ج مل �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وت ��م
إط�ل�اع �ه ��م ع �ل��ى م � �ح� ��اوره ال�خ�م�س��ة
وح��از على القبول مبينا أن القيمة
االجمالية للمشروع بلغت  16مليون
دينار تم تخفيضها إل��ى  10ماليني
و 600الف دينار موزعة على خمس
س �ن��وات ب�م��ا ي �ع��ادل م�ل�ي��ون�ين و120
ال� ��ف دي� �ن ��ار س �ن��وي��ا ت �غ �ط��ي ج�م�ي��ع
الدورات التدريبية واالستشارات.
وذك ��ر أن وزارة ال�ت��رب�ي��ة وض�ع��ت

اإلط � ��ار امل��رج �ع��ي وال �ت �ن �ف �ي��ذي نحو
ت �ط��وي��ر امل �ن �ظ��وم��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف��ي
ال�ب�لاد م��ن خ�لال مشاريعها وامل��رك��ز
ال��وط�ن��ي لتطوير التعليم آخ ��ذة في
االع� �ت� �ب ��ار ال �ت �ح��دي��ات ال �ت ��ي ت��واج��ه
النظام التعليمي وانجازات السنوات
السابقة وأول��وي��ات املرحلة الحالية
واملشاريع املستقبلية.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ق � � ��ال وك � �ي � ��ل وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ال��دك �ت��ور ه�ي�ث��م األث � ��ري إن
اإلط� ��ار امل��رج �ع��ي وال�ت�ن�ف�ي��ذي سيتم
تنفيذه من خالل البرنامج املتكامل
لتطوير التعليم ليكون بمثابة خطة
تنسيقية تنفيذية مل�ش��اري��ع الخطة
اإلنمائية للوزارة ومشاريع التطوير
ف��ي امل��رك��ز الوطني لتطوير التعليم
وب ��ال� �ت ��واف ��ق م� ��ع م � �ش� ��روع ال�ت�ع�ل�ي��م
للجميع حتى عام  2030للونيسكو.
م��ن جهته استعرض مدير املركز
ال��وط�ن��ي لتطوير التعليم د .ص�لاح
امل � �خ � �ي� ��زي� ��م امل� � �ك � ��ون � ��ات األس� ��اس � �ي� ��ة
للبرنامج مشيرا إلى أنه يتكون من
خمسة م �ح��اور ي�ت�ن��اول األول منها
ت �ط��وي��ر وت� �ع ��زي ��ز امل� �ن ��اه ��ج ل�ج�م�ي��ع
املراحل التعليمية.

الشيخ سلمان الحمود

اإلع�لام واملجلس الوطني للثقافة
وال �ف �ن��ون واآلداب ق��ام��ت باعتماد
استراتيجية ع�م��ل ثقافية ت��واك��ب
م � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات امل � ��رح� � �ل � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة
واملستقبلية.
وق ��ال ان االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ترسخ
م�ف��اه�ي��م وق �ي��م وم �ب��ادئ وس�م��اح��ة
ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي��ة بوسطيتها
وص�ل�اح �ي �ت �ه��ا ل �ك��ل زم � ��ان وم �ك��ان
آخ��ذة في االعتبار أهمية الوصول

ب ��ال ��رس ��ال ��ة ال �ث �ق ��اف �ي ��ة إل� � ��ى ف �ئ��ات
ال� �ن ��اش� �ئ ��ة وال � �ش � �ب� ��اب ك ��ون� �ه ��م م��ن
أكثر فئات املجتمع تأثيرا وتأثرا
بوسائل الثقافة واإلعالم املختلفة.
واوض � � � � � ��ح ان دول � � � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت
ت �ق��وم ح��ال�ي��ا ب ��اإلع ��داد والتجهيز
لالحتفال بإعالن الكويت (عاصمة
ل�ل�ث�ق��اف��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ل �ل �ع��ام )2016
ب�ب��رن��ام��ج ع�م��ل يتضمن فعاليات
ث� �ق ��اف� �ي ��ة م� �ت� �ن ��وع ��ة ت� ��ؤك� ��د ع ��راق ��ة
الثقافة الكويتية وم��دى انفتاحها
ع� �ل ��ى ث � �ق� ��اف� ��ات وح � � �ض� � ��ارات دول
ال�ع��ال��م ت��أث�ي��را وت��أث��را مضيفا ان��ه
سيواكبها إقامة املؤتمر اإلسالمي
ال �ع��اش��ر ل � ��وزراء ال�ث�ق��اف��ة ف��ي دول��ة
الكويت.
وي� �ض ��م ال� � ��وف امل� ��راف� ��ق ل�ل�ش�ي��خ
س� �ل� �م ��ان األم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام امل� �س ��اع ��د
لقطاع الثقافة باملجلس الوطني
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب محمد
ال�ع�س�ع��وس��ي وم��دي��ر ادارة املكتب
ال �ف �ن��ي ل ��وزي ��ر اإلع �ل ��ام م �ح �م��د ب��ن
ن��اج��ي وال �ش �ي �خ��ة ع��ال �ي��ة ال�ص�ب��اح
والدكتور علي الزغبي.

العيسى 10 :ماليين دينار تكلفة
برنامج متكامل لتطوير التعليم

د .بدر العيسى

وذكر املخيزيم ان املنهج الدراسي
تم تطبيقه للصف األول خالل العام
ال ��دراس ��ي ال �ح��ال��ي وس �ي �ت��م تطبيقه
ع� �ل ��ى ال � �ص� ��ف ال � �ث� ��ان� ��ي وال� � �س � ��ادس
ويتبعهما بقية الصفوف الدراسية
حتى يتم استكمال تطوير املناهج
لجميع املواد الدراسية عام .2019
وأش� � � ��ار إل � ��ى أن امل � �ح� ��ور ال �ث��ان��ي
ي �ت �ل �خ��ص ف � ��ي رف � � ��ع ك� � �ف � ��اءة امل �ع �ل��م
وت�ع��زي��ز ج ��ودة ال �ت��دري��س م��ن خ�لال

ت�ط�ب�ي��ق م�ع��اي�ي��ر امل ��درس�ي�ن وت��وف�ي��ر
برامج فعالة للتنمية املهنية وتقويم
أث��ره��ا على أداء املعلمني إل��ى جانب
اإلط � ��ار امل��رج �ع��ي ل�ل�م�ع�ل��م وت��أه�ي�ل��ه
بناء على آلية تقييمه وتحديد آلية
واض�ح��ة لتقديم دورات واعتمادها
ومدى حاجة املعلم لها.
واف ��اد ب��ان امل�ح��ور ال�ث��ال��ث يتعلق
ب � � � � ��اإلدارة امل� ��درس � �ي� ��ة ورف � � ��ع ك� �ف ��اءة
امل � ��درس � ��ة وآل � �ي� ��ة م �ت��اب �ع��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ
والتقييم ال�خ��اص باملعلم والطالب
ومدير امل��درس��ة ويمتد إل��ى مستوى
امل �ن �ط �ق��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م �ب �ي �ن��ا أن� ��ه ت��م
تطبيقه ال�ع��ام امل��اض��ي وت��م التوسع
ف� �ي ��ه ال � �ع � ��ام ال � �ح ��ال ��ي ل �ي �ش �م��ل 142
مدرسة.
وق� ��ال إن امل �ح ��ور ال ��راب ��ع ي�ت�ن��اول
امل� �ع ��اي� �ي ��ر ال ��وط� �ن� �ي ��ة وه� � ��ي ال �ل �ب �ن��ة
األس��اس�ي��ة لجميع امل�ح��اور السابقة
وآل� �ي ��ة ت�ط�ب�ي��ق اخ� �ت� �ب ��ارات ال �ق �ي��اس
وال�ت�ق�ي�ي��م امل�ح�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة لرصد
أداء م �خ��رج��ات ال �ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
وتحديد مشاريع مبنية على براهني
علمية لتطوير التعليم.

هيئة الرياضة
تقدم شكوى للنيابة
بتجاوزات خليجي16
اعلنت الهيئة العامة للرياضة
تقدمها برفع شكوى للنائب العام
اس�ت�ن��ادا ال��ى تقرير لجنة حماية
امل� � ��ال ال � �ع� ��ام ودي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
اللذين تضمنا وج��ود مالحظات
وتجاوزات في دورة كأس الخليج
الـ  16لكرة القدم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي
ام � � ��س ان ه � � ��ذه ال � �ش � �ك� ��وى ت ��أت ��ي
ترسيخا ملبادىء سيادة القانون
وت�ط�ب�ي�ق��ه وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى امل ��ال
ال � �ع� ��ام وح ��رم� �ت ��ه دون االل� �ت� �ف ��ات
ألي اع �ت �ب��ارات ك��ان��ت والي�م��ان�ه��ا
ال�ت��ام بتغليب املصلحة الوطنية
وجعلها اولى االولويات.
وذك��ر البيان ان ال�ش�ك��وى ضد
م�م�ث�ل��ي االت� �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي ل�ك��رة
ال �ق��دم رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ب�ط��ول��ة ك��أس
الخليج ال  16ونائبه مضيفة ان
الهيئة العامة للرياضة حرصت
عند اع��داد الشكوى على ان تكون
شاملة لكافة اوجه املخالفات التي
ارت �ك �ب �ه��ا امل �ش �ك��و ب�ح�ق�ه�م��ا اث �ن��اء
دورة ك ��أس ال �خ �ل �ي��ج ال� �ـ  16ل�ك��رة
ال �ق��دم وم ��ا ش��اب�ه��ا م��ن ت �ج��اوزات
وت� �ع ��د ص� � ��ارخ ع �ل ��ى امل� � ��ال ال �ع ��ام

م �س �ت �ن��دي��ن ع� �ل ��ى ت� �ق ��ري ��ر دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ول �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل ��ال
العام وما تضمناه من مالحظات
كثيرة ح��ول مصروفات واي��رادات
الدورة املعنية.
واض��اف انه بهذا تكون الهيئة
وضعت نفسها كما وضعت الكل
ام � ��ام م �س��ؤول �ي��ات��ه ت �ج��اه ال��وط��ن
وامل��واط�ن�ين ال��ذي��ن يتأملون منها
كجهة مسؤولة امامهم ان ترتقي
ب��امل �س �ت��وى ال��ري��اض��ي ب �م��ا يليق
بمكانة الكويت محليا ودوليا.
يذكر ان دولة الكويت استضافت
خليجي  16لكرة القدم في أواخر
ديسمبر  2003والتي حصل على
لقبها امل�ن�ت�خ��ب ال �س �ع��ودي ب 14
نقطة وب �ف��ارق نقطة ع��ن وصيفه
امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال� �ب� �ح ��ري� �ن ��ي ي �ل �ي �ه �م��ا
امل �ن �ت �خ��ب ال �ق �ط ��ري ث��ال �ث��ا ب�ت�س��ع
ن �ق��اط وال �ع �م��ان��ي راب �ع��ا ب�ث�م��ان��ي
ن�ق��اط واالم ��ارات ��ي خ��ام�س��ا بسبع
نقاط فيما حل املنتخب الكويتي
س��ادس��ا ب�خ�م��س ن �ق��اط وال�ي�م�ن��ي
في املركز السابع واالخير بنقطة.

 4280دارسا ببرامج
محو االمية بالفروانية
التعليمية
ق��ال رئ�ي��س ق�س��م تعليم الكبار
وم�ح��و األم�ي��ة بمنطقة الفروانية
التعليمية ف��واز امل�ط�ي��ري إن عدد
الدارسني باملراكز التابعة للمنطقة
في املرحلتني املتوسطة والثانوية
للعام الدراسي  2016/2015بلغ 4
آالف و 280دارسا.
وأض ��اف امل�ط�ي��ري ف��ي تصريح
ص� � �ح � ��اف � ��ي ام� � � � � ��س أن ال � �ط� ��اق� ��ة
االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل�ل�م��راك��ز امل��وج��ودة
في املنطقة تكفي الحتضان جميع
امل�س�ج�ل�ين ال �ج��دد م�ب�ي�ن��ا أن ع��دد
املسجلني بلغ  369دارسا ودارسة
بواقع  114في الصف األول و128
في الصف الثاني و 127في الصف
الثالث.
وأوض��ح أن إجمالي املسجلني
ف ��ي امل��رح �ل��ة امل �ت��وس �ط��ة ب �ل��غ 971
دارس� � ��ا ودارس � � ��ة ب ��واق ��ع  127في
الصف السادس و 197في السابع
و 241في الثامن و 406في التاسع.
وب �ي��ن أن ع � ��دد امل �س �ج �ل�ي�ن ف��ي
املرحلة الثانوية بلغ  2945دارسا
ودارس � ��ة م�ن�ه��م  1519ف��ي ال�ص��ف
العاشر و 334في الصف الحادي
ع �ش��ر ب��ال �ق �س��م األدب� � ��ي و 162في
ال �ص��ف ال� �ح ��ادي ال �ع �ش��ر ب��ال�ق�س��م

العلمي و 667ف��ي ال�ص��ف الثاني
ع �ش��ر ب��ال �ق �س��م األدب� � ��ي و 263في
ال � �ص� ��ف ال � �ث� ��ان� ��ي ع� �ش ��ر ب��ال �ق �س��م
العلمي.
وأكد حرص اإلدارة على توفير
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات امل �م �ك �ن��ة ل�ت�س�ج�ي��ل
الراغبني ف��ي ال��دراس��ة وف��ق النظم
واللوائح املتبعة مضيفا أن هناك
 6م� ��راك� ��ز م� ��وزع� ��ة ع �ل ��ى امل �ن��اط��ق
ال �س �ك �ن �ي��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة
للمرحلة املتوسطة بواقع  3مراكز
ل� �ل ��رج ��ال و 3ل �ل �ن �س��اء و 5م��راك��ز
أخ��رى للمرحلة الثانوية  3منها
للرجال ومركزان للنساء.
وش� ��دد امل �ط �ي��ري ع �ل��ى ض ��رورة
إل � � �ت � ��زام ال� � ��دارس �ي ��ن م � ��ن ال� ��رج� ��ال
والنساء بالدوام املدرسي املسائي
تجنبا ل�ل��وق��وع ف��ي مغبة عقوبة
«ال� �غ� �ي ��اب ��ات» م� �ح ��ذرا أن � ��ه س�ي�ت��م
تطبيق الالئحة الخاصة بالغياب
بحيث ي�ك��ون ه�ن��اك إن ��ذار أول ملن
يغيب  5أيام وثان ملن يغيب  5أيام
آخرى وفي حالة الغياب  15يوما
سيتم اتخاذ قرار الفصل النهائي
بحقه.

aldostoor

االثنين  20محرم  02 . 1437نوفمبر 2015

العبيدي يفتتح مركز الصقر
لعالج مرضى القلب
اف�ت�ت��ح وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال��دك�ت��ور
ع� � �ل � ��ي ال� � �ع� � �ب� � �ي � ��دي ام� � � � ��س م� ��رك� ��ز
ه�ش��ام ع�ب��دال�ل��ه ال�ص�ق��ر للعيادات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال � �ع�ل��اج ال �ت��أه �ي �ل��ي
مل��رض��ى ال �ق �ل��ب ب�م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ب��اح
ال�ط�ب�ي��ة ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ب �ت �ب��رع من
خ��ال��د ع �ب��دال �ل��ه ال�ص �ق��ر وي�ح�ت��وي
على  16عيادة خارجية.
وأع � � ��رب ال �ع �ب �ي��دي خ�ل��ال ح�ف��ل
اف �ت �ت��اح امل��رك��ز ع��ن ال �ت �ق��دي��ر ل�ه��ذا
ال�ت�ب��رع ال��ذي يجسد قيم التكافل
وال �ت �ع��اون ب�ين املجتمع الكويتي
مع روح املواطنة اإليجابية التي
جبل عليها أهل الكويت.
وأض� � � ��اف أن ه � ��ذا امل� ��رك� ��ز ي�ع��د
إض��اف��ة ج��دي��دة ومضيئة للسجل
امل �ش��رف مل�س��اه�م��ات أه ��ل ال�ك��وي��ت
األوفياء في دعم املشاريع الصحية
بالبالد الفتا إلى أن مساحة املركز
ت� �ب� �ل ��غ خ� �م� �س ��ة آالف م� �ت ��ر م��رب��ع
ومساحة البناء اإلجمالية  16ألف

العبيدي مفتتحا املركز الجديد

متر مربع وبدأ تنفيذه منذ يناير
.2014
وأوضح أن املركز يضم أقساما
ل� �ل� �ع� �ي ��ادات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وإع � � ��ادة
التأهيل واملختبرات والفحوصات
واألب� � �ح � ��اث م� ��وزع� ��ة ع� �ل ��ى أرب� �ع ��ة
ط��واب��ق م�ب�ي�ن��ا أن ع ��دد ال �ع �ي��ادات
الخارجية هي  16عيادة يحتوي

ك ��ل م �ن �ه��ا ع �ل��ى غ��رف �ت�ي�ن ل�ل�ب�ح��ث
وم�ك�ت��ب ل�لاس �ت �ش��ارات ك�م��ا يضم
ق �س��م ال �ت��أه �ي��ل ص� ��االت ل�ل��ري��اض��ة
واملسبح ومضمار املشي.
وذك ��ر أن امل�ب�ن��ى يتضمن غرفا
ل �ت �خ �ط �ي��ط ال � �ق � �ل ��ب وال �ت �خ �ط �ي��ط
مل ��دة  24س��اع��ة وم�خ�ت�ب��را لسحب
وف �ح��ص ال � ��دم وغ ��رف ��ا ل�ل�م�ج�ه��ود

محليات
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وزير الديوان األميري
يستقبل وفدا منغوليا
وسفير بروناي
وللمالحظة وق��اع��ة للمحاضرات
وصيدلية وغرف للطوارئ إضافة
إل ��ى غ ��رف امل �ع��ال �ج��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة
وال ��ري ��اض� �ي ��ة وت ��وع� �ي ��ة وت �ث �ق �ي��ف
امل��راج �ع�ين وق�س��م ل�لأب�ح��اث يضم
مختبرا للقسطرة وغرفا للفحص
وللمحاكاة والتصوير النوعي.
وب�ي�ن ال �ع �ب �ي��دي أن امل��رك��ز ح��از
جوائز للتميز في مجال التصميم
امل� �ع� �م ��اري ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات وي �ع��د
إض � ��اف � ��ة ج � ��دي � ��دة ون� �ق� �ل ��ة ن��وع �ي��ة
ب ��رع ��اي ��ة أم � � ��راض ال �ق �ل��ب ب� � ��وزارة
الصحة التي تقدم م��ن خ�لال عدة
مراكز متميزة ومتخصصة منها
مركز صباح األحمد للقلب ومركز
ال��دب��وس وأق�س��ام ووح ��دات القلب
في مستشفى األم��راض الصدرية
واملستشفيات العامة.

استقبل وزي ��ر ش ��ؤون ال��دي��وان
األم � �ي� ��ري ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر ص �ب��اح
األح�م��د محافظ مدينة هنتي في
م �ن �غ��ول �ي��ا ال �ص��دي �ق��ة ج��اك��داك�ي�ن
أويور بون والوفد املرافق له.
ورح� ��ب وزي� ��ر ش� ��ؤون ال ��دي ��وان
األم �ي ��ري ب�م�ح��اف��ظ م��دي�ن��ة هنتي
وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��ه ح �ي��ث ي �ق��وم
ب��زي��ارة رسمية إل��ى ال�ب�لاد مؤكدا
ع �م��ق ال� �ع�ل�اق ��ات وال� �ص ��داق ��ة ب�ين
ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن ال � �ص� ��دي � �ق�ي��ن وح� �ض ��ر
املقابلة سفير منغوليا لدى دولة

الكويت ايخات سودنوم.
وفي وقت الحق استقبل الشيخ
ن� ��اص� ��ر ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د س �ف �ي��ر
سلطنة بروناي لدى دولة الكويت
ب� �ن� �غ ��ران م �ص �ط �ف��ى ع� �ل ��ي ال ��دي ��ن
ون��ائ �ب��ة ال�س�ف�ي��ر ف��اي��را ج�م��ودي��ن
وتم اللقاء تبادل األحاديث الودية
وال� �ت ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ت �ع��زي��ز
ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ك��وي��ت وب��رون��اي
ب� � �م � ��ا ف� � �ي � ��ه م � �ص � �ل � �ح ��ة ال � �ب � �ل ��دي ��ن
الصديقني.

الفهد إلى رواندا للمشاركة
في دورة لإلنتربول

شارك في جلسات اليوم األخير لمنتدى المنامة

المعتوق  % 94 :نسبة الوفاء
بتعهدات مؤتمر المانحين الثاني
ق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة ال �خ �ي��ري��ة
االس �ل�ام � �ي� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة امل �س �ت �ش��ار
ف��ي ال ��دي ��وان االم �ي ��ري د .ع�ب��دال�ل��ه
املعتوق ان نسبة الوفاء بتعهدات
م ��ؤت� �م ��ر امل ��ان� �ح�ي�ن ال� �ث ��ان ��ي ح�ق��ق
انجازا غير مسبوق بعد ان وصلت
نسبة االل �ت��زام  94ف��ي امل�ئ��ة بهدف
ال� ��وص� ��ول ال � ��ى م �ب �ل��غ 4ر 2م �ل �ي��ار
دوالر.
واض��اف املعتوق في مداخلة له
ف��ي جلسة ن�ح��و تحقيق اس�ت�ق��رار
ال � ��دول ال�ض�ع�ي�ف��ة ض �م��ن ج�ل�س��ات
اليوم االخير ملنتدى حوار املنامة
ان ن �ج��اح ه ��ذا االل� �ت ��زام ج ��اء بعد
ت �ط �ب �ي��ق آل �ي ��ة ل �ل �م �ت��اب �ع��ة وال �ع �م��ل
بني ال��دول السيما املعنية بقضية
الالجئني السوريني.
واك � � ��د ان ج � �ه� ��ود االس� �ت� �ج ��اب ��ة
االن �س��ان �ي��ة ف��ي ظ��ل غ �ي��اب اي حل
وش� �ي ��ك ل�ل��أزم� ��ة ال � �س� ��وري� ��ة ت �ب��دو
م�ت��واض�ع��ة وق��اص��رة وغ �ي��ر كافية
ملواجهة النطاق الحالي من الطلب
السيما مع استفحال خطر األزمة
ودخ� ��ول أط� ��راف دول �ي��ة وإقليمية
دخوال سافرا.
وش � � ��دد امل� �ع� �ت ��وق ع� �ل ��ى اه �م �ي��ة
م � ��واص � � �ل � ��ة ال � �ت � �ف � �ك � �ي� ��ر وال � �ب � �ح� ��ث

املعتوق مشاركا في منتدى املنامة

وال � � �ن � � �ق� � ��اش ح � � � ��ول اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات
ع� ��ام  2016ل�ت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ج��اب��ة
اإلن �س ��ان �ي ��ة واإلن� �م ��ائ� �ي ��ة ال �ف��اع �ل��ة
والقدرة على الصمود في مواجهة
ت� �ح ��دي ��ات األزم� � � ��ة ب ��ال� �ش ��راك ��ة م��ع
القيادة الدولية.
وأض��اف ان هناك مبالغ كبيرة
ال ي�ت��م اإلب�ل��اغ ع�ن�ه��ا م��ا ي�ح��د من
ال�ق��درة على فهم ال�ص��ورة الكاملة
لتدفقات تمويل العمل اإلنساني
وال��ذي من شأنه ان يعيق الجهود
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ل�ل�اس �ت �ج��اب��ة وت �ح��دي��د
األولويات.
واش��ار ال��ى اح��راز بعض التقدم

ب �ش��أن م �ح��اول��ة س��د ه ��ذه ال�ف�ج��وة
م��ن خ�لال تأسيس مجموعة كبار
امل��ان�ح�ين ل��دع��م ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي
ف ��ي س ��وري ��ا م��وض �ح��ا ان ج��ام�ع��ة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ق ��ررت ان �ش��اء آلية
عربية لتنسيق العمل اإلنساني.
وش � ��دد امل �ع �ت��وق ع �ل��ى ض� ��رورة
ت�ح�س�ين امل��ان �ح�ين م��ن أدائ� �ه ��م في
ص� ��رف ال �ت �ع �ه��دات امل��ال �ي��ة بسبب
القلق الناجم عن عدم الوفاء بهذه
التعهدات.
وقال ان الشعب السوري يعاني
م��ن ك��ارث��ة ان�س��ان�ي��ة ب�س�ب��ب حجم
الالجئني والقتلى الذي تفاقم على

مدار خمس سنوات متوقعا تزايد
ه� ��ذه األع � � ��داد ف ��ي ظ ��ل ال �ت �ط��ورات
الحالية على الساحة السورية.
وأش � � � � ��ار ال � � ��ى وج � � � ��ود م �ن��اط��ق
ي �ص �ع��ب ال� ��وص� ��ول إل �ي �ه��ا ب�س�ب��ب
الصراعات املسلحة وع��دم احترام
األطراف املتنازعة لقرارات مجلس
األمن بشأن فتح ممرات عبور آمنة
لعمال االغ��اث��ة موضحا ان ه��ؤالء
باتت أوضاعهم اإلنسانية صعبة
جدا.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك � ��د ع �م �ي��د ال �س �ل��ك
الدبلوماسي سفير دول��ة الكويت
ل��دى مملكة البحرين الشيخ عزام
ال�ص�ب��اح ان م�ن�ت��دى ح ��وار املنامة
اخ� ��ذ ب �ع ��دا ان �س��ان �ي��ا ج ��دي ��دا ه��ذا
ال �ع��ام ت��وج ب�ج�ه��ود دول ��ة الكويت
اإلنسانية والدور اإلنساني الكبير
لسمو ام�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ صباح
األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ق��ائ��دا
للعمل اإلنساني.
واضاف الشيخ عزام في مداخلة
ل��ه خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة ان امل�س��اه�م��ات
وامل � � � �ب� � � ��ادرات اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ل ��دول ��ة
الكويت تأتي وفق منظور انساني
شامل.

الفريق سليمان الفهد لدى توجهه إلى رواندا

ت��وج��ه وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ف��ري��ق س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه��د وال��وف��د
امل��راف��ق إل��ى روان ��دا للمشاركة في
ال� ��دورة رق��م  84للجمعية العامة
لالنتربول التي تعقد اليوم.
وق ��ال ��ت إدارة اإلع �ل ��ام األم �ن��ي
ف ��ي ال � � � ��وزارة ف ��ي ب� �ي ��ان ص�ح��اف��ي
إن ال ��دورة ال� �ـ 84للجمعية العامة
ل�ل�ان �ت��رب��ول ال �ت��ي ت�س�ت�م��ر أرب �ع��ة

أيام ستعقد تحت شعار مواجهة
ال� �ش ��رط ��ة ل �ل �ت �ه ��دي ��دات ف� ��ي ع��ال��م
متغير باستمرار.
وك ��ان ف��ي وداع ال �ف��ري��ق الفهد
ع �ل��ى أرض امل� �ط ��ار وك� �ي ��ل وزارة
الداخلية باإلنابة ال�ل��واء محمود
ال � ��دوس � ��ري وع� � ��دد م ��ن ال� �ق� �ي ��ادات
األمنية.

النفط تنفذ خططا جديدة
لمشروع الثقافة البترولية
أع �ل �ن��ت رئ �ي �س��ة ل�ج�ن��ة ال�ث�ق��اف��ة
ال� �ب� �ت ��رول� �ي ��ة وم � ��راق � ��ب ال� �ع�ل�اق ��ات
ال�ع��ام��ة ف��ي وزارة النفط الشيخة
تماضر خالد األحمد الصباح بدء
تنفيذ الخطط الجديدة الخاصة
بمشروع الثقافة البترولية.
وقالت الشيخة تماضر الخالد
ف ��ي ب �ي��ان ص � ��ادر ع ��ن ال � � ��وزارة إن
الخطط تهدف أساسا إلى تثقيف
ال� �ج� �ي ��ل ال� �ج ��دي ��د إلدراك أه �م �ي��ة
البترول كمصدر رئيسي القتصاد
الكويت.
وأض��اف��ت أن اللجنة تركز على
ت �ع��ري��ف ال �ج �ي��ل ال �ج��دي��د بأهمية
ال� �ن� �ف ��ط ألن � � ��ه ع� �ص ��ب االق� �ت� �ص ��اد

الوطني واملصدر الرئيسي للدولة
وكيفية املحافظة على ديمومته
ك � � �ث� � ��روة ق� ��وم � �ي� ��ة واس� �ت� �غ�ل�ال� �ه ��ا
االس� �ت� �غ�ل�ال األم� �ث ��ل ال � ��ذي ي�ح�ق��ق
أق � �ص� ��ى م� � �ع � ��دالت ال � �ف� ��ائ� ��دة ع �ب��ر
املستقبل لالجيال املقبلة.
وذك��رت أن تاريخ ه��ذا املشروع
ي �ع��ود ل �ع��ام  2003ح �ي��ث ت�ق��دم��ت
إدارة اإلعالم البترولي والعالقات
العامة آن��ذاك بمقترح إلنشاء هذا
امل� �ش ��روع وت �ط ��ور ع �ب��ر ال �س �ن��وات
املاضية ليصبح اآلن بندا أساسيا
ض� �م ��ن ع� �م ��ل اإلدارة وخ �ص��ص
ل��ه ل�ج�ن��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى م� ��دار ال �ع��ام
ملتابعة أعمال املشروع.
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أحمد النواف
يستقبل
المواطنين اليوم

م.الشيخ /أحمد النواف

ي �ت �ش��رف م �ع��ال��ي م�ح��اف��ظ
ح� � � � ��ول� � � � ��ي ال� � � � �ف � � � ��ري � � � ��ق أول
م.ال� � �ش� � �ي � ��خ /أح � �م� ��د ن � ��واف
األح �م��د ال�ص�ب��اح باستقبال
امل� � � ��واط � � � �ن� �ي� ��ن ف � � � ��ي دي � � � � � ��وان
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة وذل� � � ��ك ف � ��ي ي ��وم
األث �ن�ين امل��واف��ق 2015-11-2
م��ن الساعه  9صباحا حتى
 11صباحا.

الصالح يستقبل
رواد ديوانه
كل ثالثاء

خليل الصالح

ي �ع��اود ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح
اس�ت�ق�ب��ال رواد دي��وان��ه ال�ك��ائ��ن في
منطقة ال�ق��ادس�ي��ة ق ٣ش��ارع حمد
الخالد م �ن��زل  ٢٥وذل � ��ك ك ��ل ي��وم
ث�لاث��اء بعد  ٧،٣٠م�س��اء اب�ت��داء من
الثالثاء 2015/١١/3

الرويعي وأبل إلى طهران
للمشاركة في برلمانات آسيا

أكدت وزارة الداخلية ضرورة
ابتعاد املواطنني واملقيمني عند
التخييم عن املنشآت العسكرية
وال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة وأع � � �م� � ��دة ك� �ه ��رب ��اء
الضغط العالي أو االق�ت��راب من
الطرقات العامة.
وق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل ��ادارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �ع �ل�اق� ��ات واإلع � �ل� ��ام
األمني في ال��وزارة العميد عادل
الحشاش في تصريح صحافي
ب�م�ن��اس�ب��ة ب ��دء م��وس��م التخييم
إن ع�ل��ى الجميع أي�ض��ا االل �ت��زام
ب �ح �ظ��ر إق� ��ام� ��ة م �خ �ي �م ��ات ال �ب��ر
خ��ارج املناطق امل�ح��ددة م��ن قبل
الجهات املعنية.

غادر البالد ظهر امس وفد
من الشعبة البرملانية برئاسة
د.ع � ��ودة ال��روي �ع��ي وع�ض��وي��ة
ال �ن��ائ��ب ال ��دك �ت ��ور خ �ل �ي��ل أب��ل
م �ت��وج �ه��ا إل� ��ى ط� �ه ��ران وذل ��ك
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي اج �ت �م��اع��ات
الجمعية البرملانية االسيوية
وح�ض��ور اج�ت�م��اع��ات اللجنة
الدائمة للشؤون االجتماعية
ال�ث�ق��اف�ي��ة واج �ت �م��اع امل�ج�ل��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي األول وذل ��ك خ�لال
ال �ف �ت��رة م��ن  2إل ��ى  3نوفمبر
.2015

المفوض العام يشيد بحسن الضيافة في إكسبو ميالنو

مجموعة من طلبة ايطاليا يوجهون
رسائل شكر لقائد العمل اإلنساني

ثمن املفوض العام لدولة الكويت
ل ��دى م �ع��رض اك �س �ب��و م �ي�لان��و 2015
فيصل املتلقم دور الحكومة االيطالية
والهيئة املنظمة على ما قدمتاه من
دع��م ملشاركة دول��ة الكويت الناجحة
ف ��ي ه ��ذا ال� �ح ��دث ال �ع��امل��ي وت��وص �ي��ل
رسالتها الحضارية واالنسانية.
جاءت تلك التصريحات للمسؤول
ال �ك��وي �ت��ي ل �ك��ون��ا ب�م�ن��اس�ب��ة اخ�ت�ت��ام
م�ع��رض اكسبو ميالنو  2015الليلة
امل ��اض �ي ��ة وت ��وج ��ه امل �ت �ل �ق��م ب�خ��ال��ص
الشكر والتقدير للقيادة السياسية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وع � �ل� ��ى رأس � �ه � ��ا ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د وس �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
ال � �ش � �ي ��خ ن � � � ��واف االح � � �م� � ��د ورئ � �ي ��س
مجلس األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م وسمو
رئيس مجلس ال ��وزراء الشيخ جابر
املبارك وأعضاء الحكومة واملجلس
على دعمهم للمشاركة الكويتية في
االكسبو.
وقال ان هذا الدعم الوطني القوي
كان سببا رئيسيا في نجاح مشاركة

السفير علي الخالد متسلما رسائل الطالب

دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وح� �ض ��وره ��ا ال� �ب ��ارز
ف��ي اكسبو م�ي�لان��و .وأش ��اد امل�س��ؤول
ال �ك��وي �ت��ي ب � ��دور ج �م �ي��ع امل��ؤس �س��ات
وال�ه�ي�ئ��ات الرسمية وال�خ��اص��ة التي
ساهمت كذلك في نقل صورة الكويت
وواق� �ع� �ه ��ا ال �ت ��اري �خ ��ي وال� �ح� �ض ��اري
ودورها الريادي في العمل االنساني.
ومن جهة أخ��رى أعربت مجموعة
م��ن الطلبة االيطاليني ع��ن تقديرهم
للدور الكبير الذي يؤديه سمو أمير

ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح � �م ��د ف��ي
دع��م ال�ع�م��ل االن�س��ان��ي وال�خ�ي��ري في
مختلف ان�ح��اء ال�ع��ال��م .ج��اء ذل��ك في
مجلد يضم مجموعة رسائل وجهها
الطلبة إلى سمو أمير البالد وسلمها
وكيل وزارة العدل االيطالي كوزومو
ف �ي��ري ال ��ى س�ف�ي��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
روم � � ��ا ال� �ش� �ي ��خ ع� �ل ��ي خ ��ال ��د ال �ج��اب��ر
الصباح في جناح الكويت بمعرض
اكسبو ميالنو .2015

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وأض� � � � � � � � � ��اف ال � � � �ح � � � �ش� � � ��اش أن
ال��داخ �ل �ي��ة أط�ل�ق��ت ح�م�ل��ة م��وس��م
البر هذا العام تحت شعار خيم
بأمان وارجع بسالم التي تهدف
إل��ى توعية املواطنني واملقيمني
ب ��ال� �ح� �ق ��وق وال � ��واج � �ب � ��ات خ�ل�ال
موسم البر.
وأك� ��د اس �ت �ع��داد رج� ��ال األم ��ن
ل� �ت� �ل� �ق ��ى ات � � �ص� � ��االت امل� ��واط � �ن �ي�ن
واملقيمني بهاتف االم��ان  112أو
عمليات الدفاع املدني 1804000
ل �ت �ق��دي��م امل� �س ��اع ��دات اإلن �س��ان �ي��ة
واألمنية واملرورية.

الوفيات

د .عودة الرويعي ود،خليل أبل لدى مغادرتهما البالد

aldostoor

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الداخلية لرواد البر  :ابتعدوا
عن المنشآت العسكرية

● روم �ي��ه م�ف��رج زي��د م�ف��رج ال �ه��اج��ري 55 ،ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج��ال:
فهداالحمد  ،ق ،4ش ،421م ،36تلفون ،99099233 :نساء :مبارك الكبير ،ق،7
ش ،14م31
● بدر ناصر سعد ثاني 63 ،عاما( ،شيع) ،رجال :هدية ،ق ،3ش ،1م،49
تلفون99021602 - 99789126 :
● عبدالرضا جاسم محمد الحداد 83 ،عاما( ،شيع) ،رجال :املنصورية،
حسينية آل ياسني ،تلفون ،66690051 - 66360388 :نساء :الرميثية ،حسينية
ام صادق ،ق ،4ش ،44م ،5تلفون99044050 :
● ماجد مدعج ماجد الدوسري 22 ،عاما( ،شيع) ،رجال :القرين ،ق،1
ش ،39امتداد طريق صبحان ،مقابل القصور ،م ،3تلفون ،50595554 :نساء:
مبارك الكبير ،ق ،3ش ،41م ،25تلفون55572829 :
● نجم ع �ب��دال��رزاق عمر م�لا ع�ل��ي 42 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :صباح
السالم ،ق ،11ش��ارع االول ،ج ،2م ،7تلفون ،60062006 :نساء :الجابرية ،ق،7
ش  ،4م16
● عبداملحسن راشد علي الدرزي العازمي 14( ،عاما)( ،شيع) ،رجال:
مبارك الكبير ،ق ،6ش ،21م ،15تلفون ، 50377774 :نساء : :مبارك الكبير ،ق،6
ش ،21م ،15تلفون50377774 :
● م��ان��ع خ��ال��د م��ان��ع مقيت العجمي 12 ،ع��ام��ا (يشيع بعد صالة
عصر اليوم بمقبرة الجهراء) ،رج��ال :سعد العبدالله ،ق ،6ش ،611م،170
ازرق  ،26مقابل الدائري السادس ،تلفون ،99831245 :نساء :سعد العبدالله ،ق،8
ش ،817م ،1371تلفون66868850 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

4.41
6.02
11.32
2.39
5.02
6.20

حالة الطقس
31
العظمى
18
الصغرى
 2.25صباحا
أعلى مد
 4.53مساء
أدنى جزر  10.05صباحا
 10.05مساء
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التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

