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قدم النائب مرزوق الغامن اقتراحا برغبة جاء فيه: تعد 6
احلجامة من أنواع العالج بالطب النبوي املأخوذ عن نبينا 
الك���رمي ژ، ولقد زاد اإلقبال على الع���الج باحلجامة في 
اآلونة األخيرة، اال انه ال توجد لدينا مراكز عالج باحلجامة 
متخصصة في الكويت. وبناء علي���ه، أتقدم لكم باقتراح 
برغبة إلنش���اء مراكز طبية متخصصة للحجامة في كل 

محافظة من محافظات الكويت.

الغانم يقترح إنشاء مراكز للحجامة في المحافظات

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

الأربعاء  يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

املوافق 2009/11/4م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم 

املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/142 بيوع/2.

املرفوعة من:    اأحمد عبداهلل علي الغريب. حمله املختار مكتب املحامية �شــحـــر املـــ�شـــري - ال�شاحلــية - 

�س علي ال�شامل - عمارة الب�شام - الدور الثاين مكتب 6 - ت: 22451560

�شـــــــــــــــــد:   �شهام اإبراهيم عبداهلل اجلريان.

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار يف منطقة قرطبة قطعة 2 - �صارع 3 - جادة 4 - منزل 4 - وم�صاحته 450 م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 95/23943. العقار عبارة عن 

منزل يقع على �صارع و احد. العقار يتكون من دور اأر�صي واأول وثاين و�صرداب. الدور الأر�صي يتكون من 4 غرف و�صالة و�صالون و4 حمامات ومطبخ. 

ال�صرداب يتكون من �صالتني وحمامني وغرفتني. الدور الأول يتكون من �صقة حتتوي على 4 غرف و3 حمامات و�صالة. الدور الثاين يتكون من �صقة 

حتتوي على 4 غرف و3 حمامات و�صالة. العقار مكيف مركزياً ول يحتوي العقار على م�صعد. الدور الأول موؤجر على الغري مببلغ 300 د.ك.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 225990 د.ك » مائتان وخم�صة وع�صرون األف وت�صعمائة وت�صعون دينار كويتي«. وي�صرتط 

للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �صيك م�صدق من البنك امل�صحوب عليه اأو مبوجب 

خطاب �صمان من اأحد البنوك ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�صة 

على اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر 

م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�صة على اأ�صا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�صر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على 

اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه يف اجلل�صة ال�صابقة وليعتد يف هذه اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم 

املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب 

املحاماة واخلربة وم�صاريف الإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�صي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً يف العقار بقي فيه كم�صتاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�صي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ض ال�سكن 

اخلا�ض عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

السعدون يسأل صفر عن تحويل قسائم السكن الخاص إلى استثماري

الحربش: ترٍد وانهيار وتجاوزات مالية وإدارية ترتكبها
 اإلدارة العليا ومديرو القطاعات في الخطوط الكويتية

وجه النائب أحمد السعدون 
العامة  سؤاال لوزير االش���غال 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 

د.فاضل صفر جاء فيه:
في ظاهرة متنامية تثير شبهة 
وجود تواطؤ بني بعض من متكن 
منهم اجلشع وبعض املسؤولني 
في بلدية الكويت، وذلك من خالل 
التحايل عل���ى القانون وانتهاك 
حرمته غير آبهني مبا ميثله كل 
ذلك من ايذاء للمواطنني، حيث 
حتولت بعض القسائم في بعض 
مناطق السكن اخلاص النموذجي 
الى قسائم سكن استثماري، ومن 
ذلك مثال قس���يمة مبساحة الف 
مت���ر )بطن وظه���ر( فرزت الى 

حذر د.جمعان احلربش من 
العواقب اخلطيرة التي تتكبدها 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوي���ة 
الكويتية نتيجة القيام بالعديد 
املمارس���ات والتجاوزات  م���ن 
االدارية واملالي���ة التي تتخذها 
االدارة العلي���ا احلالية وبعض 
التش���غيلية  القطاعات  مديري 
واالدارية، مس���تغلة بذلك قرب 
حتويلها الى ش���ركة مس���اهمة 
تابعة للهيئة العامة لالستثمار 
وابتعادها بذلك عن رقابة ومتابعة 
مجلس االمة وديوان احملاسبة، 
وش���دد د.احلربش في تصريح 
صحافي عل���ى ان حالة التردي 
واالنهي���ار التدريجي التي متر 
بها »الكويتي���ة« جاءت نتيجة 
ارت���كاب االدارة احلالية  تعمد 
املمارسات اخلاطئة التي ادت الى 
اهدار مبالغ كبيرة من املال العام 
وتوزيع مبالغ ضخمة منها على 
بعض مديري القطاعات والشلل 
التابعة لهم، فقد عمدت االدارة الى 
االستمرار في عدم االهتمام واغفال 
ال���رد على الكثير من االس���ئلة 
البرملانية التي وجهت لها بشأن 
العديد من القضايا التي تتضمن 
شبهات واضحة لضمانها سقوط 
حق الرد على هذه االسئلة بعد 
حتويلها الى شركة، كما تعمدت 
ايضا السكوت وتغطية العديد من 
االخطاء والتقصير لبعض قيادتها 

قسيمتني تش���تمالن على اربع 
عشرة ش���قة )14 شقة(. ورمبا 
تكون هن���اك تراخيص جديدة 
مماثلة قد صدرت او في طريقها 

للصدور.
وبالنظر خلطورة استمرار هذا 
التحايل على القانون ورغبة في 
متابعة هذه التجاوزات ووضع 
حد لها خاصة في ظل ما حظرته 
املادة االولى من املرسوم بالقانون 
رقم 125 لس���نة 1992 في شأن 
حظر اس���كان غير العائالت في 
بعض املناطق السكنية من تأجير 
للوحدات الس���كنية أو اجزائها 
لسكن غير العائالت في املناطق 
السكنية التي يصدر بتحديدها 

ومديريها الذين كبدوا املؤسسة 
خس���ائر مالية تتجاوز عشرات 
املاليني وأبقتهم بنفس املناصب 
التخبط  مستمرين في ممارسة 
مبزيد من القرارات الكارثية دون 
اي محاسبة واشار د.احلربش الى 
ان االدارة في »الكويتية« اخذت 
في توزيع هباتها ومكارمها املالية 
من املال الع���ام على عدد محدد 
من القيادات ومس���ؤولي بعض 
القطاعات الذين يرتبطون بعالقة 
وثيقة معها وذلك من خالل منح 
زيادات مالي���ة غير مبررة على 
مرتباتهم الش���هرية عن طريق 
حتويلهم الى عقود خاصة دون 
اي تغيير في مسمياتهم او املهام 
الوظيفية املوكلة اليهم، كما جاءت 
هذه الزيادة الستغاللها في رفع 
مكافآت التشجيع على التقاعد عند 
بدء تطبيق قانون خصخصتها 
وصرفه وفق 36 ضعفا، كما ان 
اعتماد كش���وف عدد من هؤالء 
املس���ؤولني ورفعه���ا للهيئ���ة 
العامة لالستثمار للتعاقد معهم 
بنفس مرتباته���م احلالية وفق 
عقود خاصة بعد امتام اجراءات 
تعاقدهم وحصولهم على مبالغ 
املكاف���أة واملقررة برواتب ثالث 
سنوات، وذلك حتت مبرر اخلبرة 
وحاجة العمل اليهم وذلك رغم 
عجزهم عن انتشال »الكويتية« 
من وضعها احلالي وحتس���ني 

قرار من املجلس البلدي حسبما 
نصت عليه امل���ادة الرابعة من 
املرسوم بالقانون املشار اليه من 

مستوى اخلدمات فيها، الفتا الى 
اعتماد االدارة احلالية ملسلك جديد 
في تنفيع مس���ؤولي القطاعات 
املوالني لها مبنحهم مهمات عمل 
خارجي���ة وبخاصة خالل فصل 
الصيف رغم مسؤولياتهم االدارية 
وليس له���م اي عالقة بعمليات 
التش���غيل او العمليات الفنية، 
وشدد د.احلربش الذي قدم دفعة 
من االسئلة البرملانية وسيتبعها 
بدفعات اخرى خالل الفترة املقبلة 
على ان سكوت احلكومة ممثلة 
بوزارة املواصالت عن مسؤولياتها 
السياسية بشأن هذه املمارسات 
والتجاوزات التي اخذت متارس 
يومي���ا في مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية لن مير مرور 
الكرام وان كل من يعتقد واهما 

ان يصدر وزير الدولة لشؤون 
البلدية قرارا بتحديد املوظفني 
املنوط بهم ضبط املخالفات التي 
تقع ألحكام هذا القانون وحترير 
محاضر بها واحالتها الى جهات 
التحقي���ق املختص���ة. من اجل 
ما س���لف بيانه يرجى موافاتي 

وافادتي مبا يلي:
موافاتي بصورة من كل من 
قرار املجلس البلدي، وقرار وزير 
الدولة لش���ؤون البلدية اللذين 
نصت عليهما كل من املادتني 1 و4 
من املرسوم بالقانون املشار اليه 
ومن أي تعديالت طرأت عليهما، 
وكذلك بصور من جميع محاضر 
ضبط املخالفات وبيان ما مت في 

الرقابة واملتابعة  ابتعد عن  انه 
لقرب حتويلها الى شركة مساهمة 
خالل االشهر املقبلة وسمح لنفسه 
بالتالعب واهدار املال العام وايقاع 
الكثير من الظلم وعدم انصاف 
الى  صغار املوظفني وايصالهم 
مستويات غير مسبوقة من حاالت 
االحباط سيكتش���ف وبصورة 
أسرع مما يتخيلها بوقوفه حتت 
طائلة احملاسبة واملساءلة عن كل 
جوانب اخللل والتجاوزات التي 
قام بها وعليه االس���تعداد لهذه 

املرحلة قريبا جدا.
وقد وج���ه د.احلربش عدة 
اس���ئلة لوزي���ر املواص���الت 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
األمة د.محم���د البصيري حول 
هذا األمر ج���اء فيها: ما حقيقة 
صدور اح���كام قضائية تدين 
احد مديري مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية في تهم تتعلق 
باختالسات املال العام واحلصول 
على مبالغ مالية دون وجه حق؟ 
مع تزويدي بتفصيل هذه األحكام 
التي  املالية  املبال���غ  وتفصيل 

حصل عليها.
ما اسباب استمرار ذات املدير 
ف���ي اداء عمله وعدم فصله من 
اخلدمة او ايقافه عن العمل رغم 
اتهامه من جانب النيابة  ومثوله 
امام احملاكم في قضايا تتعلق 
باملال العام؟ علما بتمتعه بالكثير 

شأنها.
وإفادت���ي مب���ا اذا كان قرار 
املجلس البلدي قد تضمن حتويل 
الوحدات الس���كنية في مناطق 
الس���كن اخل���اص والنموذجي 
الى وحدات تستغل استثماريا 
بتأجيرها الى الغير للعديد من 
العائ���الت، وما ع���دد العائالت 
القسيمة  املسموح بسكانها في 
الواحدة في مناطق السكن اخلاص 
والنموذجي، مع موافاتي بصور 
م���ن أي قرارات اخ���رى منظمة 

لذلك.
وافادتي باالجراءات القانونية 
التي اتخذتها بلدية الكويت إلنهاء 

هذه املخالفات ومنع تكرارها.

من الصالحيات املالية واالدارية 
والتي تقدر مباليني الدنانير حتت 
تصرفه، وما مبررات استمراره 
رغم تسجيل »الكويتية« خلسائر 
وصلت الى ما يقارب 80 مليون 
دينار خالل العام املاضي معظمها 
سجلت في القطاع الذي يشرف 

عليه؟
ما املعوقات التي واجهت في 
السابق تفعيل توصيات تقرير 
التدقي���ق والتي اوصت  جلنة 
باس���تبدال ش���اغلي الوظائف 
القيادية ف���ي القطاع التجاري 
الشللية )الوالء  ويؤكد وجود 

قبل الكفاءة(؟
هل مت اتباع االجراءات املنظمة 
للترقيات في الوظائف االشرافية 
اخلاص���ة بدائ���رة التس���ويق 
واملبيعات وهي: نائب مدير الدائرة 
للتخطيط واملبيعات ومساعد 
مدير الدائرة للتس���عير وادارة 
العائد. ومس���اعد مدير الدائرة 
لتقييم أداء اخلطوط والبحوث، 
الدائرة ملبيعات  ومساعد مدير 
الركاب والتخطي���ط، ورئيس 
مكتب وحدة البيانات املؤسسية، 
وفي حالة االستثناء من تطبيق 
االجراءات يرجى حتديد الشروط 
التي مت اس���تثناؤها لشغل كل 
وظيف���ة، وهل مت االعالن داخل 
املؤسس���ة أو خارجها عن هذه 

الوظائف؟

طلب تزويده بصور من قرار المجلس البلدي الخاصة بذلك

استفسر من البصيري عن صدور أحكام قضائية ضد أحد المديرين وأسباب استمراره في عمله

الرومي: دعم كامل للشعب الفلسطيني 
والقدس المحتلة لمواجهة الحصار اإلسرائيلي

عسكر إلقرار كادر »الطيران المدني«

الخرينج: إعفاء الصيادلة من البصمة
طالب النائب مبارك اخلرينج مساواة الفنيني العاملني في صيدليات 
وزارة الصحة بزمالئه����م الصيدليني ورفع البصمة عنهم باعتبار ان 

اختصاصهم وعملهم وجهدهم واحد.
وأكد ان تطبيق مبدأ الع����دل البد ان يكون على أرض الواقع ألنه 
ليس من املعقول ان يعمل الفنيون بشكل ال يقل عن قدر عمل زمالئهم 

وال يتم مساواتهم بهذه القرارات.
واوضح ان هذا القرار ينعكس بالسلب على أداء وعمل الفنيني وان 
حقوقهم مهضومة مما يتطلب ان يتخذ وزير الصحة د.هالل الساير 
أو وكيل وزارة الصحة د.عادل العبدالهادي قرارا النصاف هذه الفئة 
بش����كل يحقق املرونة املطلوبة التي من خاللها يعمل اجلميع بشكل 
الئق وهادف. واختتم اخلرينج قوله: ان عدم املس����اواة بني املوظفني 
والعاملني ال يكرس إال مبدأ احملاباة واحملسوبية التي تنعكس بالسلب 

على العمل واألداء العام في خدمة املواطنني واملصلحة العامة.

العادمة الت����ي تخلفها الطائرات 
وضجيجها وإق����رار كادرهم هو 

اقل حقوقهم علينا.
وقال عسكر ان ابناء الطيران 

املدن���ي يس���تحقون كل الدعم 
نظ���را ملجهودهم اجلب���ار، كما 
انهم يستحقون الثناء والسعي 
إلجناز كادرهم اسوة بزمالئهم 
العاملني في مؤسس���ات الدولة 
األخرى وحتى تكون مهنتهم مهنة 
جاذبة وليست طاردة، مؤكدا ان 
اقرار كادر الطيران املدني سيكون 
دافعا قويا للعاملني في هذا املجال 
نحو مزيد من العطاء، مش���يرا 
الى ان كادر العاملني بالطيران 
املدني ال يق���ل اهمية عن باقي 
الكوادر التي اقرت من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية للقطاعات االخرى، 
ملا لهذا القطاع من اهمية كبرى 
على س���المة الطيران واملالحة 

اجلوية.

العنزي  النائب عسكر  طالب 
ديوان اخلدمة املدنية بسرعة إقرار 
املدني  العامل����ني بالطيران  كادر 
ألهمية تكريس االستقرار الوظيفي 
ملوظفي هذا القطاع الذين يحملون 
عل����ى عاتقهم مهم����ة عظيمة في 
خدمة وطنهم عبر ادارة وتشغيل 
مؤسسة مهمة وحيوية وهي مطار 
الكويت الدولي، ساعني الى حتقيق 
سالمة الطيران واملسافرين والنقل 
اجلوي، ومن هذا املنطلق فإنني 
آمل من أعض����اء مجلس اخلدمة 
املدنية ورئي����س ديوان اخلدمة 
املدنية اإلسراع بإقرار كادر الطيران 
املدني ملا يتعرض له موظفوه من 
مخاطر متعلقة بحوادث الطيران 
البيئة بس����بب األدخنة  وتلوث 

الرب����اط � محم����د الذاي����دي � 
كونا: قال رئيس الوفد املش����ارك 
في اجتماع الدورة الثالثة للجنة 
التنفيذي����ة والقانونية لالحتاد 
العربي رئيس مجلس  البرملاني 
األمة باإلنابة عبداهلل الرومي ان 
االجتم����اع كان مثمرا ومتخض 
عنه العديد من القرارات اجليدة 
التي تلمس����ت األوضاع العربية 
كلها وخاصة الوضع في فلسطني 
ل� »كونا«  الرومي  احملتلة. وقال 
عقب اختت����ام االجتماع وصدور 
بي����ان ختامي ألعماله الليلة قبل 
املاضية والذي تط����رق فيه الى 
امور عدة تخص التضامن العربي 
والقضية الفلسطينية واألوضاع 
في الدول العربية كافة، ان اللجنة 
التنفيذية لالحتاد البرملاني العربي 

ناقش����ت قضايا عدة منها قضايا 
املرأة والطف����ل والتعليم وكذلك 
ميزانية االحت����اد لعرضها على 
العربية في  البرملانات  رؤس����اء 
اجتماعهم املقبل الذي من املفترض 
ان يعقد في فلسطني إال ان ما يقوم 
به االحتالل هناك يجعل من هذا 
االجتماع مستحيال. وأوضح انه 
مت االتفاق على ان يعقد االجتماع 
املقبل في القاهرة، مشيرا الى ان 
البيان اخلتامي خصص جزءا كبيرا 
منه لدعم القضية الفلس����طينية 
الفلسطيني  وما يعانيه الشعب 
الشقيق جراء احلصار االسرائيلي 
البغيض وكذلك ما تعانيه القدس 
احملتلة من محاوالت التهويد التي 
يقوم بها الكيان الصهيوني. وأشار 
الرومي الى انه مت تكليف األمني 

العام لالحتاد البرملاني العربي نور 
الدين بوشكوج مبتابعة ما متت 
إثارته من قضايا وتفعيل القرارات 
الصادرة ع����ن اللجنة التنفيذية 
البحريني  ومن ضمنها االقتراح 
بإنش����اء برملان عربي إلكتروني 
واملقترح����ات اإلماراتي����ة حول 
املقترحة على ميثاق  التعديالت 
االحتاد وأنظمته وإعداد التقارير 
الالزمة عنها. وهنأ في هذا الصدد 
رئيس مجلس الش����عب املصري 
د.احمد فتحي س����رور حلصوله 
»بالتزكية« على اجلائزة البرملانية 
العربي����ة من خالل تنازل كل من 
رئيس مجلس النواب البحريني 
خليفة بن احمد الظهراني وكذلك 
الرئيس السابق للمجلس الوطني 

السوداني عزالدين السيد.

شارك والوفد المرافق في اجتماعات االتحاد البرلماني العربي

5 نواب يقترحون إنشاء مدينة طبية متكاملة
قدم النواب ناجي العبدالهادي ود.روال دشتي 
وعبدالرحمن العنجري ودليهي الهاجري وس����عد 
اخلنفور اقتراحا بقانون بانش����اء مدينة طبية مع 

صفة االستعجال، وجاء في القانون: 
مادة أولى: تؤسس احلكومة شركة مساهمة عامة 
يكون غرضها انش����اء مدينة طبية متكاملة تتولى 
تقدمي اخلدم����ات الصحي����ة التخصصية املتميزة 
برأسمال مقداره 100 مليون دينار وتخصص اسهمها 

كالتالي:
أ � 40% للقطاع اخلاص.

ب � 10% للهيئة العامة لالستثمار.
ج � 50% تخصص كمنحة جلميع املواطنني تقوم 
بإجراء االكتتاب بها بأعداد متس����اوية من االسهم 
باس����م كل منهم اجلهة احلكومية املكلفة بتأسيس 
الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا االكتتاب، وتؤخذ 
املبالغ الالزمة لتغطيته من االحتياطي العام للدولة، 
وال يجوز ألي منهم التصرف في هذه االسهم قبل 
مضي ثالث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او 
ادراج اس����همها للتداول في سوق الكويت لألوراق 

املالية، ايهما اقرب.
مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة خالل سنة على 
االكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام 
األساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء اجلهة 
احلكومية التي يعهد اليها القيام باجراءات التأسيس 
ويعني اول مجلس ادارة للشركة. ويستثنى اعضاء 
مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة احملددة في 
القانون رقم 15 لسنة 1960 املشار اليه لعدد االسهم 

التي يجب ان ميلكها عضو مجلس االدارة.
مادة ثالثة: تتولى الشركة اقامة مدينة طبية مقابلة، 
تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية، مثل 
عالج وجراحة األورام والعظام والقلب واألعصاب، 
وغيرها من التخصص����ات الطبية الدقيقة، وذلك 

باشراف وادارة مراكز طبية عاملية.
وعلى بلدية الكويت تخصيص األراضي الالزمة 

لهذا الغرض خالية من العوائق.
مادة رابعة: تس����ري على الشركة فيما لم يرد به 
نص في هذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 

1960 املشار اليه.

50% من اسهمها منحة للمواطنين

ق����ّدم النائب مخلد العازمي اقتراحا جاء فيه: 
تولي الدولة ش����ديد اهتمام ومتابعة للخدمات 
الصحية التي تقوم عليها املستشفيات واملراكز 
الطبية واملستوصفات. وهذه اخلدمات الطبية مهما 
كانت سبل تقدميها ووسائل كفالتها يجب ان تكون 
من خالل آلية س����هلة وإجراءات ميسرة للمراكز 
واملستوصفات املعدة خلدمة املرضى واملترددين 
عليها طلبا للعالج، ل����ذا أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي: قيام وزارة الصحة بزيادة عدد الصيادلة 
ومنافذ صرف الدواء للمرضى باملستشفيات واملركز 
الطبي التخصصي بالساملية )مركز الشيخ ناصر 
الساملية وغيرها  سعود الصباح( ومستوصف 

من املستوصفات.

مؤمن المصري
أرجأت محكمة اجلنايات أمس النظر في فرعية قبيلة 
العتبان املتهم فيها 9 من أفراد القبيلة منهم النائب سعدون 
حماد بتنظيم انتخاب���ات فرعية للقبيلة قبل انتخابات 

مجلس األمة 2009 جللسة 11 نوفمبر للمرافعة.
وقد حضر احملاميان فيصل عي���ال العنزي وغازي 
محمد العتيبي ع���ن 7 من املتهمني بينما حضر احملامي 

فهاد العجمي عن 2 منهم.
وتخلص وقائع تلك اجلناية فيما سطره ضابط الواقعة 
الذي س���طر محضره بأنه قد توصلت حترياته السرية 
ال���ى قيام عدد من أفراد قبيل���ة العتبان بعقد انتخابات 
فرعية لترش���يح من ميثل القبيلة في مجلس األمة قبل 

االنتخابات الرسمية باملخالفة للقانون.

مخلد لزيادة منافذ 
صرف الدواء في السالمية

»الجنايات« أجلت فرعية عتبان »الخامسة«
لجلسة 11 نوفمبر المقبل

أحمد السعدون

د.جمعان احلربش

عسكر العنزي

مبارك اخلرينج مخلد العازمي فهاد العجمي

عبداهلل الرومي وعلي الراشد خالل مشاركتهما في أنشطة االحتاد البرملاني


