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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

للإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6

9 7 9 0 6 6 5 8

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

املوقع زاوية الدخل بحدود 30 األف دينار

�سعر البيع 3.500.000 دينار 

)ثلثة مليني وخم�سمائة األف دينار (

للبيـع جممع جتاري يف منطقة حويل

99077719

لعلناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

تقدم : 1- ال�سيـــخ حممـــد عبـــداللـه حممـــد ال�سبـاح  2- ال�سيخـــه �سجون 

عبداهلل حمــمـــد ال�سـبــاح  3- ال�سيخــه غاليــه عبــداهلل حمــمــد ال�سبــاح  

ال�سيخ  �سركة  اأ�سحاب    . ال�سباح  اجلابر  حممد  عبداهلل  �ساره  ال�سيخه   -4

اإدارة  اإىل  بطلب  واملقاولت/ت.  العامة  للتجارة  واإخوانه  عبداهلل  حممد 

اإىل  القانوين لل�سركة من ت�سامنية  الكيان  ال�سركات بوزارة التجارة: تعديل 

اأن يتقدم للإدارة املذكورة  ذات م�سوؤولية حمدودة. يرجى ممن له اعرتا�س 

خلل خم�سة ع�سر  يومًا من تاريخ ن�سر الإعلن باعرتا�س خطي مرفقًا به 

�سند املديونية واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

تعـــديـــل كــيـــان قــانـــونــــي

المويزري يقترح منح الموظفة المتوفى
عنها زوجها إجازة خاصة براتب كامل

قدم النائب شعيب املويزري 
اقتراحا بقانون في ش����أن منح 

قرض للمتقاعدين.
مادة أول�ى: مينح املوظفون 
اخلاضعون لقانون ونظام اخلدمة 
املدنية واملوظفون اخلاضعون 
ألنظمة وظيفية خاصة قرضا 
اجتماعيا قدره 10000 دينار عند 
التقاعد، ويسدد املستحق نصف 
قيمته عل����ى ان يعتبر النصف 
اآلخر منح����ة وال يجوز زيادة 
قيمة القسط الشهري على 50 
دينارا ويصدر الوزير املختص 
قرارا بناء على موافقة مجلس 
ال����وزراء بش����روط وضوابط 

استحقاق القرض.
ويقف اس����تحقاق القس����ط 
الش����هري للقرض عن����د وفاة 

املستحق.
مادة ثانية: يعمل بنظام املادة 
الس����ابقة دون االخالل بأنظمة 
القوانني املعمول بها في ش����أن 
الوظيفية والتأمينات  االنظمة 
واملس����اعدات  االجتماعي����ة 

العامة.
مادة ثالثة: يؤذن للحكومة في 
تغطية منحة هذه القروض من 

االحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة: على رئيس مجلس 

الوزراء والوزراء كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 

تاريخ نشره.
املذك���رة االيضاحية  وقالت 
لالقتراح بقانون في شأن منح 
قرض اجتماع���ي للعاملني عند 

التقاعد:
الكويتي  الدس����تور  حرص 
في املادتني 7 و11 على التعاون 
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني 
وتكفل الدولة املعونة للمواطنني 
في حالة الشيخوخة أو املرض 
أو العج����ز عن العمل كما توفر 
التأمني االجتماعي  لهم خدمات 
واملعونة االجتماعية والصحة، 
وادراكا ملا يتطلعه املواطن عند 
بلوغ سن التقاعد ينخفض دخله 
الش����هري تبعا لذلك في الوقت 
الذي تكون مسؤولياته االسرية 
قد زادت مع تعاظم حجم االسرة 

واحتياجاتها.
املتقاعدين  ان  الى  وبالنظر 
من العاملني ميثل����ون فئة من 
نسيج املجتمع الذي جبل على 
االلتزام والتواصل، خاصة انهم 
أفنوا حياتهم في خدمة الوطن 
واملواطنني في كل موقع شغلوه 
الوظيفية، لذلك  وابان حياتهم 
كان من املالئم حتسني ظروفهم 

املعيشية عند بدء حياتهم بعد 
التقاعد مبنحهم قرضا حس����نا 
دون فوائد مقداره 10 آالف دينار 
يلتزم املستحق بسداد نصفها 
على اقساط شهرية ال تزيد على 
50 دينارا مراعاة ملقدار الدخل 
الشهري لهم بعد التقاعد، وعلى 
ان يعتبر النصف اآلخر منحة 
من الدولة لتحسني حالة املتقاعد 

االجتماعية واعبائه العائلية.
لذا أعد االقتراح بقانون املرفق 
حيث ن����ص في امل����ادة االولى 
منه على اس����تحقاق املوظفني 
اخلاضع����ني لقان����ون ونظ����ام 
اخلدمة املدنية وموظفي اجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العامة اخلاضعة ألنظمة وظيفية 
خاصة قرضا اجتماعيا مقداره 
عشرة آالف دينار يسدد املقترض 
نصف����ه ويعتبر النصف اآلخر 

منحة من الدولة.
وتن����ص املادة عل����ى وقف 
القس����ط الشهري  اس����تحقاق 
للقرض عند وفاة املقترض حتى 
ال تتحمل االسرة مزيدا من العناء 
في حياتها بعد وفاة عائلها أو 

املستحق للقرض.
وتنص املادة على ان يصدر 
للوزير املختص قرارا بناء على 

موافقة مجلس الوزراء بشروط 
وضوابط االستحقاق والسداد.

وأشار املش����روع في مادته 
الثانية الى أال يحول ذلك دون 
استحقاق املتقاعد للقرض بأي 
حقوق وظيفية اخرى أو مزايا 
تستحق له وفق نظام الوظيفة 

التي كان يشغلها.
وتنص املادة الثالثة على انه 
تؤخذ االموال الالزمة لهذه القروض 
من االحتياطي العام للدولة لتنفيذ 

احكام هذا القانون.
اقت����رح املويزري قيام  كما 
مجلس اخلدمة املدنية باصدار 
للم����رأة املوظفة  قرار يرخص 
املتوفى عنها زوجها احلصول 
على اجازة خاصة مبرتب كامل 
من تاريخ انته����اء عدة الوفاة 
وحتى بلوغ االبناء سن الثامنة 

عشرة وزواج البنات منهم.
اقتراح����ه: وفقا  ف����ي  وقال 
الدس����تور  ملقتضي����ات احكام 
املدنية  وقوانني ونظم اخلدمة 
الص����ادرة في ش����أن الوظيفة 
العامة عمدت الدولة الى رعاية 
االسرة باعتبارها اساس املجتمع 
وقوامها الدين واالخالق وحب 
القانون كيانها  الوطن، يحفظ 
ويق����وي أواصرها ويحمي في 

ظلها األمومة والطفولة وامتدت 
رعاية الدولة الى حماية النشء 
من االستغالل او االهمال الديني 

واجلسماني والروحي.
وحتقي����ق ه����ذه االه����داف 
ال����ى االمومة  النظر  يتطل����ب 
باعتبارها اس����اس تربية ابناء 
املستقبل الذين هم عماد الدولة 
ومستقبلها وأملها في حتقيق 
مزيد م����ن التقدم والرخاء على 

مدى تعاقب االجيال.
ومل����ا كان الوصول الى هذه 
الغاية يتطلب تفرغ االم لرعاية 
ابنائها القصر خصوصا في حال 
وفاة االب وحتمل االم ملسؤولية 
الذي  التربية والتوجيه، االمر 

يتطلب تفرغها لهذه املهمة.
ومل����ا كان����ت الغالبي����ة من 
املوظف����ات يحجم����ن عن طلب 
اجازة رعاية االسرة ملدة تزيد 
على املقررة وفق نظم اخلدمة 
املدنية حرصا على بقاء الوظيفة 
التي ميثل دخلها اساس معيشة 
األسرة، لذا كان من املالئم العمل 
على منح امل����رأة العاملة التي 
يتوفى زوجها اج����ازة خاصة 
براتب كامل لرعاية ابنائها القصر 
حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة 

أو زواج البنات.

دشتي للحمود: ما أسس اختيار أعضاء10 آالف دينار قرض اجتماعي للمتقاعدين
لجان الترقيات في »التطبيقي« منذ عام 2000؟

فرعيات »مطير« الرابعة لجلسة 24 الجاري للحكم

وجهت النائبة د.روال دشتي سؤاال برملانيا لوزيرة 
التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: يرجى افادتي بالتالي: اسماء اعضاء جلان 
الترقيات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
منذ العام الدراسي 2000 � 2001 حتى اآلن على مستوى 
أ � االقسام العلمية، ب � الكلية التطبيقية وج � الهيئة، 
وهل توجد اسماء مكررة ومتداخلة بني هذه اللجان، 
ومن هي، وملاذا، وما اسس اختيار اعضاء هذه اللجنة 
وما مؤهالتهم العلمية؟ مع ارفاق السير الذاتية لكل 
منهم، وهل توجد شكاوى مقدمة ضد اي من اعضاء 
هذه اللجان؟ واذا كان الرد بنعم فيرجى ارفاق صور 
من هذه الشكاوى وماذا مت بشأنها؟ وبالنسبة للجان 
الترقيات على مستوى الهيئة هل مت اختيار اعضاء 
بهذه اللجان بصفة مكررة ومن هم؟ وهل تضم جلان 
ترقيات الهيئة اعضاء في تخصصات غير علمية )فنية، 
ادبية، موسيقية.. الخ( يقومون بتقرير مصير اعضاء 
هيئة التدريس في الكليات العلمية مثل التكنولوجيا 
والعل����وم الصحية والتمري����ض، ومن هم؟ وهل في 
اس����تطاعتهم احلكم على ابحاث علمية بعيدة متاما 

عن تخصصاتهم؟ وهل مت الغاء جلنة الترقيات العليا 
بالهيئة قبل انتهاء مدتها القانونية في العام الدراسي 
2005 � 2006؟ اذا كانت االجابة بنعم وافونا بأسباب 
الغ����اء هذه اللجنة، وهل روعي عند تش����كيل جلان 
الترقي����ات بالكلية تنفيذ ما نص علي����ه القرار رقم 
2205/2281 بش����أن تشكيل جلان الترقيات فقرة رقم 
2ص15 بخص����وص ان تكون رئاس����ة اللجنة القدم 
استاذ بالكلية وان يتبع نظام التدوير لباقي اللجنة 4 
اساتذة؟ وافونا بنسخة من قرار تشكيل اللجنة، وهل 
قامت الهيئة بارس����ال االنتاج العلمي نفسه العضاء 
هيئة التدريس مرة ثانية بعدما مت حتكيمهم من قبل 
محكمني آخرين بعد ان مت رفضه من قبل جلنة الكلية 
وجلنة التظلم����ات؟ الرجاء موافاتنا مبحاضر جلنة 
التظلمات بالهيئة، وهل متت ترقية مجموعة كبيرة 
من اعضاء هيئة التدريس بصفة غير قانونية حيث 
انه متت ترقيتهم عن طريق اساتذة اقل من درجاتهم 
العلمية؟ وافونا بجميع احملاضر جلميع اعضاء هيئة 
التدريس الذين متت ترقيتهم بالهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.

مؤمن المصري
قررت محكمة اجلنايات امس برئاسة املستشار 
عدنان اجلاسر وامانة سر سالم الوهيبي حجز 
نظر دعوى فرعية »مطران« الدائرة ال� 4 املتهم 
فيها 26 شخصا منهم نواب حاليون وسابقون 
باجراء تش���اوريات للقبيلة قبل بدء الترشيح 
الرسمي النتخابات مجلس االمة 2009 جللسة 

24 اجلاري للحكم.
وقد اس���ندت النيابة العام���ة للمتهمني انهم 

نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل 
امليعاد احملدد الجراء انتخابات اعضاء مجلس 
االمة 2009 بغرض اختيار ممثل عن قبيلة مطير 
عن الدائرة االنتخابية الرابعة للترشح لعضوية 

مجلس االمة.
 وذلك بأن اش���تركوا في اجرائها ورشح كل 
منهم نفسه فيها واتخذ كل من املتهمني من االول 
حتى الس���ابع من ديوانياتهم ومساكنهم مقرا 

الجرائها واالقتراع فيها.


