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قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا لتعديل قانون 
«نظام قوة الشرطة».

نــــص املادة ٢٦: «يجوز قبــــول غير الكويتيني 
ضباطا فنيني او خبراء في الشــــرطة مؤقتا وذلك 
بالشروط واالوضاع التي يصدر بها مرسوم، كما 
يجوز عند احلاجة قبول تطوع غير الكويتيني في 
وظائف الشرطة كخفراء وافراد وضباط صف وفقا 

لالحكام التي يصدر بها قرار من الوزير».
مادة اولى

يضاف الى نص املادة ٢٦ من القانون رقم ٢٣ لسنة 
١٩٦٨ بشأن قوة الشرطة الفقرة التالية، «ويعامل 
العسكريون من مواطني دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية العاملون في سلك الشرطة معاملة 

الكويتيني».
وفي الوقت الذي زف فيه رئيس جلنة الداخلية والدفاع البرملانية 
النائب عسكر العنزي البشرى للعسكريني اخلليجيني وغير محددي 
اجلنســــية باملوافقة على متديد خدماتهم، متنــــى النائب العنزي من 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد اعادة النظر في قرار وزارته الذي 
حرم مبوجبه منتســــبو وزارة الداخلية من العســــكريني اخلليجيني 
وغير محددي اجلنســــية من مستحقات نهاية اخلدمة التي احتسبت 

لهم على الراتب االساسي منذ العام ١٩٩٠.
وقــــال العنزي، في تصريح صحافــــي، ان رئيس مجلس الوزراء 

بالنيابة الشيخ جابر املبارك وعدنا مشكورا باملوافقة 
على التمديد لـ ٧٠٠ عسكري من اخلليجيني وفئة 
غير محددي اجلنسية، مشيرا الى ان متديد خدمات 
هؤالء العسكريني يعكس الرغبة الصادقة واالبوية 
للمبارك جتاه ابنائه واخوانه العسكريني الذين ال 

يشك احد في والئهم للكويت.
واضاف العنزي، في تصريح صحافي: نتمنى 
ان يستمر هذا التعاون احلكومي ـ النيابي من اجل 
املزيد من االجنازات التي تصب في مصلحة البالد 
والعباد، مشيرا الى ان موافقة املبارك على التمديد 
اعادت االبتسامة آلالف العوائل التي يعيلها هؤالء 

العسكريون.
في ســــياق آخر، طالب العنزي وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد بضرورة اعادة النظر في حرمان 
اخلليجيني والبدون العاملني في وزارة الداخلية من مستحقاتهم املالية 
التي تسلموها كمكافأة نهاية خدمة، حيث احتسب صرف هذه املكافآت 
على الراتب االساسي منذ العام ١٩٩٠، االمر الذي تسبب في انخفاض 
شديد في قيمة املستحقات. واكد العنزي ضرورة مساواة العسكريني 
اخلليجيني وغير محددي اجلنسية العاملني في وزارة الداخلية بزمالئهم 
في وزارة الدفاع، مشيرا الى ان هذا املوضوع من املواضيع املهمة التي 
سنتابعها حلني حلها، ونحن متأكدون من ان الشيخ جابر اخلالد متفهم 

بشكل مطلق ملطالب ابنائه واخوانه العسكريني.
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اخلرافي مستقبال السفير اجلزائري

سأل صفر عن مشروع ستاد جابر والساير عن المختبرات

البراك للعبداهللا: متى أنشئت جائزة الدولة التقديرية؟
مســــلم  النائــــب  وجــــه 
النفط  البراك ســــؤاال لوزير 
ووزير االعالم الشــــيخ احمد 
العبداهللا بشأن جائزة الدولة 

التقديرية.
وتساءل البراك: متى أنشئت 
التقديرية وما  الدولة  جائزة 
القيمة املعنوية واملادية لها، مع 
تزويدي بصورة من القرار الذي 
أنشئت من خالله اجلائزة، طالبا 
تزويده بأسماء رئيس واعضاء 
اللجنة العليا للجائزة سواء من 
مت اختيارهم من خالل مناصبهم 
أو مــــن مت اختيارهــــم بصفة 
شخصية، واسباب االختيار، 
ومدة العضويــــة، كما أرجو 
القرارات  تزويدي بصور من 
اللجنة  الصــــادرة بتشــــكيل 
منذ تاريخ انشائها، وبأسماء 
احلاصلني على جائزة الدولة 
التقديرية منذ انشائها الى اآلن، 
ما املعايير التــــي مت وضعها 
اللجنة للشخصيات  من قبل 
التي اســــتحقت هذه اجلائزة 
وهل هي معايير ثابتة أم يتم 
تغييرها بني فترة اخرى، فإذا 
كانت متغيرة، يرجى تزويدي 
بها وتاريخ كل تغيير وتاريخ 
جلسة اللجنة التي قامت بهذا 
التغيير مع تزويدي باحملاضر، 
وهل يطلب ملن يرشح نفسه 
أو يتــــم ترشــــيحه من غيره 
للحصول على اجلائزة ان يقدم 
عمال معينا ســــواء كان علميا 
أو أدبيــــا أو فنيا أو مبختلف 
التخصصــــات وبعد ذلك يتم 
اعتماد االختيار على هذا العمل، 
فاذا كان اجلواب بااليجاب أرجو 
حتديد ذلك امام اسم من حصل 
على اجلائزة منذ انشائها الى 
اآلن، كما أرجو افادتي عن جلان 
التحكيــــم والتقارير املختلفة 
واسمائهم، في اختيار اللجنة 
االخيــــر للجائــــزة كان احد 
الشخصيات التي حصلت على 
اجلائزة أحمد عبدالعال، فهل 
مت االختيار على اساس مجال 
عمله وهو املجال االعالمي أم 

مت ألسباب اخرى؟ ارجو حتديد 
ذلك، فإذا كان على اساس املجال 
االعالمي أرجو حتديد طبيعة 
االعمال االعالمية املتميزة والتي 
كانت تنطبــــق عليها معايير 
اللجنة فــــي عملية االختيار، 
وهل كانت هناك شــــخصيات 
اعالمية قدمت الكثير من العطاء 
لوطنها في املجــــال االعالمي 
وفي ظــــروف صعبة وبالغة 
التعقيد عند بداية بناء الدولة 
وصناعة االعالم الكويتي سواء 
في االذاعــــة أو التلفزيون او 
الصحافــــة أو في أي مجاالت 
اعالميــــة اخــــرى أو كان لهم 
نشاط اعالمي متميز في بداية 
صناعة االعالم الكويتي والذين 
استلزمت طبيعة اعمالهم ان 
الكويت سواء  يكونوا خارج 
امللحقيات  أو  الســــفارات  في 
أمثــــال: بدر خالد  الصحافية 
البدر، يعقــــوب الغنيم، رضا 
الفيلي، خالد املسعود، سعدون 
اجلاسم، عبداهللا خلف، محمد 
املهنا، احمد عبدالصمد، محمد 
اليحيى  السنعوسي، عائشة 

وأنيسة جعفر.

صناعة اإلعالم

وقــــال: هنــــاك آخــــرون 
ســــاهموا في صناعة االعالم 
الكويتي منذ بدايته في جميع 
املجاالت االعالميــــة مبا فيها 
املجال الصحافي الذي تواجد 

فيــــه مجموعــــة كبيــــرة من 
ابناء الكويــــت والذين قدموا 
بجهدهــــم وتعبهم الكثير من 
اجل االعالم الكويتي، فهل كان 
امام اللجنة وهي تختار احدى 
الشخصيات في املجال االعالمي 
وهو احمد عبدالعال جلائزة 
الدولــــة التقديرية، االســــماء 
التي ذكرتها من الشخصيات 
في املجال االعالمي والصحافي 
لتقييم ادوارهم وعطائهم ومدى 
استحقاق احدهم جلائزة الدولة 
التقديريــــة أم كان االختيــــار 
منفردا ولشــــخص واحد ومت 
تقييم دوره وعطائه مع ادراكي 
ان وجود أي من االسماء التي 
اللجنة  ذكرتها ضمن اعضاء 
مينــــع حصوله عليهــــا؟ لذا 
أرجو حتديد مــــا اذا كان احد 
الشــــخصيات االعالمية  هذه 
عضوا في جلنة جائزة الدولة 

التقديرية.

سؤال الساير

ووجه البراك سؤاال لوزير 
الصحة د.هالل الســــاير جاء 

فيه:
ما عدد املختبرات التي مت 
افتتاحها حتــــى تاريخ ورود 
السؤال لفحص ڤيروس انفلونزا 
اخلنازيــــر؟ وهل تتبع جميع 
املختبرات شــــركة جتهيزات 
طبية واحدة؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، فما املانع من ترسية 

هذه املختبرات على شركتني 
اكثر  أو  الطبية  للتجهيــــزات 
لضمان وجود مقارنة علمية 
سليمة للجودة بني اسلوبني 
مختلفني من التجهيزات الطبية، 
العمالة  من حيــــث تدريــــب 
الفنية القائمة على تنفيذ هذه 
الفحوصات وكذلك من حيث 
ادارة هذه املختبــــرات، وهل 
تتم مراجعة النتائج النهائية 
لهذه االختبــــارات، وفي حال 
وجود تناقض من احلكم؟ وما 
األسس العلمية لتحديد جودة 
الفحص وضمان جدوى عمله 
من االساس أو جدوى اعادته؟ 
هل يقوم االطباء في مختلف 
مستشفيات الكويت بطلب اعادة 
الفحص خالل االربع والعشرين 
ساعة االولى؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، ما عدد االحصائيات 
املتواجدة والتي تثبت اختالف 
النتائج خالل االربع والعشرين 
ساعة االولى من عدمه، واذا كان 
هناك اختالف فأي النتيجتني 
يجــــب أن يعتمدهــــا الطبيب 
وما تأثير ذلك على سياســــة 
منع العدوى وعلى قرار عالج 
املريض من عدمه عندما يكون 
اخلطأ واردا وبشــــكل مستمر 
في عــــزل املريــــض، ومن ثم 
يكون اخلطأ نفسه واردا في 
اخراجه من العزل، هل يوجد 
أي كتاب رســــمي من أي جهة 
حكومية علمية اكادميية يثبت 

هذه التناقضات في النتائج؟ 
واذا كانت االجابة بااليجاب، ما 
االجراء الذي يتم حيال ذلك؟

ووجه البراك سؤاال لوزير 
االشغال العامة ووزير الدولة 
البلديــــة د.فاضل  لشــــؤون 
صفر أكد فيــــه ان العديد من 
املشروعات التي تطرح وتبرم 
عقودها بتكاليــــف ومواعيد 
اجنــــاز محددة ثم مــــا تلبث 
االوامر التغييرية تتوالى حتى 
نتجاوز ضعف قيمة العقد في 
بعض املشــــروعات وجتاوز 
فترة االجناز فيها ضعف املدة 
املتعاقد عليها ومثال على ذلك 
مشروع اجناز ستاد جابر وما 
شاب عقد تنفيذه من امور تثير 
التساؤالت سواء فيما يتعلق 
التغييرية أو متديد  باالوامر 
فترة االجناز والتسليم أو ما 
يثار كذلك عن عــــدم االلتزام 
باملواصفات في تنفيذ بعض 
اعمالــــه، مما ادى الــــى ابداء 
املالحظات عليها واحلديث كذلك 

عن العديد من العيوب فيه. 
طالبا تزويده بصورة من 
العقد املبرم لتنفيذ ستاد جابر، 
كشف مبينا فيه صور من جميع 
التي تقدم  التغييرية  االوامر 
املقاول باملطالبة بها على قيمة 
العقد االصلي وقيمة كل منها، 
كشف مبينا فيه قيمة االوامر 
التي وافقت عليها  التغييرية 
الوزارة وتاريخ كل منها اعتبارا 
من تاريخ ابــــرام العقد حتى 
تاريــــخ ورود االجابة عن هذا 
السؤال، وذلك لكل أمر تغييري 

وتاريخه على حدة.
 صــــور مــــن كل التقارير 
واخلطابات واملالحظة وغيرها 
التي قدمت في شأن عدم التزام 
الفنية  املقاول باملواصفــــات 
واالشــــتراطات االخرى. مدة 
التأخير في تســــليم املشروع 
عن املدة احملددة في العقد عند 
ابرامه مع موافاتي بصورة من 
خطابات موافقات الوزارة على 

التمديد.

الوعالن يحّذر الحكومة من إتمام صفقة شراء 
حصة في شركة كبرى متعثرة إلنقاذها ماليًا

المويزري: يسأل عن مبالغ أعمال 
صيانة لم تنفذ في وزارة األوقاف  الصانع: فشل جلسة التنمية 

تتحمله الحكومة

لدينا مالحظات أساسية على مشروع الخطة

هايف يسأل البصيري عن أعطال الكوابل الهاتفية
وجه النائب محمد هايف ســـؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لشـــؤون مجلس األمة د.محمد البصيري طالبا تزويده 
بتاريخ انتهاء العقد املبرم مع الشـــركة املشـــرفة على اصالح 
الكوابل عن طريق الشـــبكة الهاتفية؟ ما هو تاريخ استئناف 
العمل في العقد احلالي؟ وما احملافظات واملناطق التي يشملها 
العقد مع بيان اسم الشـــركة املنفذة والقيمة االجمالية للعقد 
ومدته، طالبا تزويده بعدد أعطال الكوابل التي تعذر اصالحها 
منذ نهاية عقد الشركة املشرفة على اصالح الكوابل في محافظة 

الفروانية املنطقة األولى واملنطقة الثانية باالضافة الى محافظة 
اجلهراء املنطقة االولى واملنطقة الثانية مع بيان أســـباب عدم 
االصالح ومدة العطل واالجراءات التي اتخذتها الوزارة إليصال 
اخلدمة للمشتركني؟ وما عدد اخلطوط الهاتفية التي زاد انقطاع 
اخلدمة عنها اكثر من شهر؟ وما قيمة اشتراكات هذه اخلطوط؟ 
هل مشتركو هذه اخلطوط التي زاد عطلها عن شهر مطالبون 
بسداد االشـــتراك كامال رغم تعذر وصول اخلدمة لهم من قبل 

الوزارة؟

رئيس مجلس األمة استقبل سفيرنا
 في األرجنتين وسفيري الجزائر والمغرب

استقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
امس (األربعاء) سفيرنا لدى جمهورية االرجنتني 

سعود الرومي.
كما اســــتقبل اخلرافي ســــفير اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية لدى الكويت 
حلســــن تهامي، حيث قدم له دعوة من رئيس 
املجلس الشعبي الوطني اجلزائري عبدالعزيز 
زياري لزيارة اجلمهورية اجلزائرية الشقيقة، 
ومت خــــالل اللقاء بحث العالقــــات الثنائية بني 
اجلانبني وسبل تعزيزها وآخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
واستقبل اخلرافي سفير اململكة املغربية لدى 
الكويت محمد بلعيش وجرى خالل اللقاء الذي 

يندرج في اطار العالقة املميزة القائمة بني البلدين 
الشــــقيقني، عرضا حول اخر مستجدات قضية 
الصحراء املغربية، وآفاق ايجاد تسوية نهائية 

بهذا امللف في اطار الشرعية الدولية.
وقد اعرب اخلرافي خالل اللقاء عن امله في 
انهاء هذا امللف على اسس من العدالة والوضوح 
مبديا دعمه للجهود التي يبذلها كل من امني عام 
االمم املتحدة ومبعوثه الشــــخصي بغية ايجاد 
حل سياســــي مقبول لدى جميــــع االطراف في 
اطار مفاوضات جادة. واشاد اخلرافي باجلهود 
التي يبذلها جاللة امللك محمد السادس في هذه 
القضية وسعيه الدؤوب اليجاد حل عادل وشامل 

لهذا امللف.

حذر النائب مبارك الوعالن 
احلكومـــة مـــن قيـــام احدى 
مؤسساتها التابعة بشراء حصة 
في شركة كبرى متعثرة إلنقاذها 
ماليا، مشيرا الى ان هذا األمر 
فيـــه مجاملة ملالك الشـــركات 
على حساب املال العام وأموال 
الشـــعب، وانقاذ لهذه الشركة 
املتعثرة على حساب املال العام 

وأموال األجيال القادمة.
واشار الوعالن في تصريح 
صحافي الى انه ميتلك معلومات 
وافية وشـــاملة عن هذا امللف، 
مدعمة بجميع األسماء، مؤكدا 
انه اذا لم ترتدع احلكومة عن 
هذه الصفقة سيفضح االسماء 
بالكامل على الرأي العام، وأملح 
الوعالن الى ان اهدار املال العام 
في صفقات مجاملة ألشخاص 
اصحاب نفوذ اصبح سمة مميزة 
من سمات احلكومة، حتى ولو 

وجه النائب شعيب املويزري 
ســــؤاال لنائــــب رئيس الــــوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
راشد احلماد بشأن ميزانية وزارة 

االوقاف.
وقال املويــــزري: في ضوء ما 
اظهــــره تقرير ديوان احملاســــبة 
نتيجــــة لفحصه نتائــــج تنفيذ 
ميزانية وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية للسنة املالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ 
من مالحظات شابت العقود التي 
الوزارة نتيجة لتخطيها  ابرمتها 
القواعد والضوابط التي يتضمنها 
القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ بشأن 
املناقصات العامة وما شــــابها من 
قصور، مضيفــــا: ورغبة منا في 
استيضاح الظروف واملالبسات التي 
احاطت بتنفيذ الوزارة ملناقصاتها 
واالجراءات التي اتخذتها الوزارة 
ملواجهة هذا القصور حفاظا على 
املال العام ومنعا لهدرة وتشخيص 
اســــباب تخطي الــــوزارة لقواعد 
املناقصــــات العامة وكــــذا قواعد 

الشراء املباشر.
وتساءل: ما الظروف واملالبسات 
التي دفعت بــــوزارة االوقاف الى 
تخطي القواعــــد والضوابط التي 
تضمنها بنود مــــواد القانون ٣٧ 
لســــنة ١٩٩٤ وارتكاب املخالفات 
التي متثلت في صرف مبالغ عن 
اعمال صيانة وانشــــاءات لم يتم 
تنفيذها، وصرف مبالغ عن قيمة 
اعمال مبواقع مختلفة دون اصدار 
اوامر بتفاصيلها ودون احلرص على 
تدبير االعتمادات املالية واالرتباط 
بها، وقيام الوزارة بالتعاقد على 
توريد اصنــــاف دون طرحها في 
ممارسات او مناقصات على الرغم 

استنكر األمني العام للحركة 
الدستوريــة اإلسالمية«حدس» 
د.ناصر الصانع رفع اجللســـة 
املخصصة ملناقشة اخلطـــة 
املقـــررة  االمنائية اخلمسية 
الثالثاء ١٢ اجلاري بســـبـــب 
عـــدم اكتمال النصـــاب وقت 
بـــدء اجللســــــة، والتغيـــب 
احلكومــــــي عــــــن حضور 
اجللسة، قائال: «كان من األولى 
ان يتواجـــد وزراء احلكومة 
داخل قاعة عبداهللا السالم وال 
يكتفون بالتواجد باستراحة 

املجلس».
وعبر د.الصانع عن خيبة 
أمله من عدم جدية احلكومة 
في مناقشة خطة التنمية، ما 
يعني ان احلكومـــة صاحبة 
مصلحة في عقد اجللسة واقرار 
خطتها الطالق مشـــروعاتها 
التي تأخرت كثيرا،  االمنائية 
قائال: «ان مثـــل تلك املواقف 
توصل رسالة سلبية للشعب 
عن جدية احلكومة في تنفيذ 
مشروعات تنموية قادرة على 
حتريك عجلة االقتصاد وتدفع 

جهود العمل واالجناز».
واستغرب د.ناصر الصانع 
حتميل البعض اعضاء مجلس 
االمة مسؤولية التأزمي وعدم 
االجناز، فموقف احلكومة يؤكد 
التردد وعدم  اســـتمرار نهج 
القدرة على تبني افكار تنموية 
والدفاع عنها والنزول بها الى 

ارض الواقع.

كان هـــذا على حســـاب اموال 
الشـــعب الكويتي، ومشاريعه 
التنمويـــة التي هـــو في امس 
احلاجـــة اليها، مؤكدا ان هناك 
ايادي خفية تتحكم في توجيه 
اجتاهـــات احلكومـــة لصالح 

مصاحلها الشخصية.
وأكد ان األمر يحتاج الى حزم 

من بلوغها النصاب املوجب للطرح، 
عدم ترســــية بعــــض مناقصات 
الوزارة علــــى اصحاب العطاءات 
االقل سعرا، الزيادة الكبيرة نسبيا 
في اسعار بعض بنود املناقصات 
التــــي ابرمتها الوزارة، عدم اعادة 
طرح بعــــض االعمال التي انتهت 
عقودها ومتديدها لعدة ســــنوات 
دون اجراء مناقصات تســــتهدف 
املنافسة للحصول على االسعار 

املناسبة.
وتساءل: هل سبق ان اورد ديوان 
احملاسبة نفس هذه املالحظات او 
بعضا منها بتقارير من السنوات 
املالية السابقة؟ ما االجراءات التي 
التي تنوي  الــــوزارة او  اتخذتها 
اتخاذها لتحديد وتشخيص االسباب 
التــــي ادت الى ظهور وتكرار هذه 
املالحظات الكثر من سنة مالية؟ وما 
االجراءات االحترازية التي اتخذتها 
وزارة االوقاف لتالفي اسباب حدوث 
تلك املخالفات ومنع تكرارها؟ وما 
القواعد والضوابط التي استخدمتها 
الوزارة لتفادي ارتكاب املخالفات 

املذكورة؟

ودعا أمني عـــام حدس في 
ختـــام تصريحـــه احلكومة 
واملجلـــس الجنـــاح جلســـة 
اليوم ملناقشـــة خطة برنامج 
عمل احلكومة وجزء من خطة 
التنمية، وأال ترتهن احلكومة 
الى حتميل اخطائها لآلخرين، 
ألنها هي املكلفة أساسا باجناز 
برنامج عملها وخطة التنمية 

التي وضعتها.
وقال د.ناصر الصانع ان لدى 
احلركة الدستورية االسالمية 
حول اخلطة عـــدة مالحظات 

اساسية.
 مؤكـــدا ان احلركة طالبت 
مـــرارا احلكومـــة واملجلس 
بجعل التنمية أولوية وقدمت 
املتتابعة  العملية  املقترحات 
لذلك، ألن مجرد اعداد اخلطط 
تطبيقهـــا  دون  يكفـــي  ال 
ومتابعتها على حد قول أمني 

عام «حدس».

مع كل من يتطاول على القانون 
القوانني  العام ويسقط  واملال 
ويفصلها على مقاسات خاصة 
تناسب املتنفذين واملتجاوزين 
وأصحاب املصالح، مستغربا 
املطالبات بتطوير البلد وحتقيق 
نهضة تنموية اذا كانت القرارات 
والقوانني تفصل خصيصا خلدمة 

مصالح اصحاب النفوذ.
وتابع الوعالن: «ملاذا حتاول 
احلكومة ارضاء اصحاب النفوذ 
على حساب املال العام والقوانني 
واللوائح؟ لن نســـكت عن اي 
جتاوزات في حـــق املال العام 
فهذا هو حـــق املواطن، علينا 
احلفاظ على مالـــه ومقدراته 
اتخاذ  ووطنه»، مشـــددا على 
اجراءات وقـــرارات حازمة في 
حـــق املتجاوزين ومحاســـبة 
املسؤولني املتسببني عن هذه 

التجاوزات.

قدم النائب ســـالم النمالن اقتراحا برغبة 
بشأن إنشاء فروع للنادي العلمي في محافظتي 

األحمدي ومبارك الكبير.
كما قدم اقتراحا آخر بشـــأن إنشاء مدخل 
ومخرج على اجلسر الواصل بني منطقة جابر 

العلي ومنطقة الظهر.

قّدم النائــــب د.وليد الطبطبائــــي اقتراحا برغبة 
جاء فيه: تنشــــأ على وجه السرعة جامعة حكومية 
جديدة تضم جميع التخصصــــات االكادميية والتي 
يحتاجها ســــوق العمل وعلى وجه اخلصوص كلية 
للزراعة والثروة احليوانية وكلية لالقتصاد االسالمي 
وكلية للبترول والثروة النفطية وكلية لتكنولوجيا 

املعلومات.

النمالن: إنشاء فروع للنادي العلمي
 في األحمدي ومبارك الكبير

الطبطبائي إلنشاء جامعة حكومية تضم جميع التخصصات

عسكر: وزير الدفاع وعدنا بالتمديد
لـ ٧٠٠ من العسكريين الخليجيين والبدون

مكتب المجلس وافق على الدعوات المقدمة من برلماني الجزائر وألبانيا
عقد مكتب مجلس االمة ظهر امس اجتماعه الدوري برئاسة 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي واعضاء املكتب.
وقال امني سر املجلس دليهي الهاجري ان مكتب املجلس وافق 
على الدعوات املقدمة لرئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والتي 
من ضمنها دعوة من برملاني اجلزائر وألبانيا على ان يحدد لها 

موعدا الحقا عبر القنوات الديبلوماسية.
وأضاف الهاجري انه متت املوافقة على طلبات جلان مجلس 
األمة واتخذ بصددها االجراءات الالزمة، كما وجه مكتب املجلس 
دعوات الى رؤساء البرملانات الشقيقة والصديقة لزيارة مجلس 

األمة.

اقترح معاملة العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون معاملة الكويتيين


