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توفير السكن المالئم للكويتية المعاقة
المتزوجة من غير كويتي ولها منه أوالد

ق���دم النواب مس���لم البراك 
وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي 
والصيفي مبارك الصيفي ود.حسن 
جوهر اقتراح���ا لتعديل قانون 

الرعاية السكنية، وجاء فيه:

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة االخيرة 
من املادة 14 من القانون رقم 47 
لسنة 1993 املش���ار اليه النص 
التال���ي: »واس���تثناء من احكام 
الفقرة االولى من هذه املادة تقوم 

املؤسسة بتوفير املسكن املالئم 
للكويتية املعاقة املتزوجة من غير 
كويتي ولها منه اوالد وذلك بصفة 
انتفاع وفقا للشروط والضوابط 
التي يصدر بها قرار من مجلس 
االدارة، ويسري ذلك على الكويتية 
التي جاوزت سن االربعني اذا كانت 
مطلقة او ارملة وليس لها اوالد 

او لم يسبق لها الزواج«.

مادة ثانية

تض���اف الى امل���ادة 19 من 

القانون رقم 47 لسنة 1993 املشار 
اليه فقرة جديدة نصها اآلتي: 
»كما يصرف بدل االيجار املشار 
اليه في هذه املادة للمخاطبات 
بأحكام الفقرة االخيرة من املادة 
14 من ه���ذا القانون، وذلك من 
تاريخ تقدمي طلب توفير املسكن 
املالئم الى ان يتم توفيره لهن، 
وذلك وفقا للشروط التي يصدر 
بها قرار م���ن الوزير املختص 
بناء على موافقة مجلس ادارة 

املؤسسة«.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع 
احكام هذا القانون.

المذكرة اإليضاحية

يعتبر املسكن من أساسيات 
احلي���اة الكرمي���ة وهو مطلب 
كل الش���عوب في جميع انحاء 
العالم، وحرم���ان البعض من 
السكن يعتبر مأساة وعلى وجه 
اخلصوص في دولة مثل الكويت 
الت���ي تتمتع باقتص���اد قوي 

وفوائض مالية في ميزانيتها مما 
يستوجب توجيه جزء من هذا 
الفائض النشاء مشاريع اسكانية 
لعموم املواطنني دون متييز او 
تفرقة، ونظرا لتكاثر االصوات 
التي تدعو  في اآلونة االخيرة 
الى إقرار حق الرعاية السكنية 
لشريحة غير املتزوجات واالرامل 
واملطلقات بال اوالد كاستحقاق 
وطني انساني اجتماعي يكفله 
الدس���تور ويضمنه لهن  لهن 

القانون.

اقتراح بقانون قدمه البراك والطاحوس والدقباسي والصيفي وجوهر

د. حسن جوهر الصيفي مبارك الصيفي علي الدقباسي

سعد اخلنفور
سالم النمالن

خالد الطاحوس مسلم البراك

وزير البلدية: 32 مليون دينار رصدت بميزانية »الزراعة«
لمواجهة االرتفاعات المطردة في سوق تداول األعالف عالميًا

عن العام املالي املذكور 12 مليون 
دينار.

وعل���ى ض���وء ذل���ك جتدر 
االش���ارة إلى أن اسعار االعالف 
بالسوق احمللي تتحدد على ضوء 

محددين.
أولهما اسعار العلف بالسوق 

العاملي.
الدع���م  وثانيهم���ا مبال���غ 
املخصصة سنويا على ميزانية 

الهيئة من قبل وزارة املالية.
هذا ونرى ان اسعار االعالف 
املدعومة حاليا بالسوق احمللي 
تعتبر مناسبة، والهيئة ال تألو 
جهدا في تقدمي الدعم املباش���ر 
للسيطرة على اسعار بيع االعالف 
املدعومة محليا على ضوء ما يقرر 
لها من ميزانيات للدعم سنويا 

من قبل وزارة املالية.
آملني ف���ي التفضل باالطالع 
واتخاذ ما ترونه مناس���با بهذا 

الصدد.

س���ابقة )مرفق جدول يوضح 
اس���عار مواد العلف املدعومة(، 

فمثال:
� وصل سعر كيس الشعير 
غير املدعوم وزن 50 كيلو خالل 
السنة املالية 2009/2008 إلى 7 
دنانير ويب���اع للمربي مدعوما 
بالسوق احمللي بسعر 2 دينار 
فقط وتتحمل الهيئة فرق السعر 
)5 دناني���ر لكل كيس(، وجتدر 
اإلشارة إلى أن مبلغ الدعم الكلي 
الذي رصد على ميزانية الهيئة 
للسنة املذكورة كان 32 مليون 
دينار ملواجهة االرتفاعات املطردة 
التي شهدها سوق تداول االعالف 

عامليا بصورة طارئة.
� وخ���الل ع���ام 2010/2009 
وصل كيس الش���عير 50 كيلو 
غير املدعوم الى 3.290 دينار يباع 
للمربي مدعوما بالسوق احمللي 
بس���عر 1.690 دينار، علما بأن 
املبلغ االجمالي للدعم احليواني 

املواد  الس���نوي ملختلف  الدعم 
العلفية االساسية من )شعير � 

ذرة � شوار – مخلوط(.
وفي هذا االطار جتدر اإلشارة 
إل���ى أن اس���عار م���واد العلف 
املدعومة بالسوق احمللي حاليا 
تعتبر مناسبة جدا وتعتبر االقل 
مبقارنتها باالسعار منذ 10 سنوات 

اغلب املواد العلفية تستورد 
من اخلارج عن طريق ش���ركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
وتخضع آلليات العرض والطلب 
باالس���واق العاملية التي تشهد 
قف���زات ارتفاع مضط���ردة في 
اسعارها بني احلني واآلخر مما 
ينعكس على زيادة اسعار شراء 
وبيع االعالف بالس���وق احمللي 
الذي متثل تكاليف شراؤه 70% من 
التكلفة االجمالية لصناعة تربية 
املاشية، ومن ثم تتدخل الدولة 
ممثلة بالهيئة لتخفيف االعباء عن 
كاهل املربي الوطني بتقدمي الدعم 
املباش���ر لتخفيض سعر شراء 
العلف املدعوم )وفق املخصصات 
املقررة لكل مرب حس���ب أعداد 
املاشية لديه( من شركة املطاحن، 
وذلك على ضوء املبالغ املعتمدة 
للدعم من قبل وزارة املالية على 
ميزانيات الهيئة السنوية، والتي 
يحدد على ضوئها مقدار وفئات 

اعتبر وزير األش���غال وزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان اسعار االعالف املدعومة 
حاليا في السوق احمللي تعتبر 
الى ان هيئة  مناسبة، مش���يرا 
الزراع���ة ال تألو جهدا في تقدمي 
املباش���ر للسيطرة على  الدعم 
اس���عار بيع االعالف املدعومة 
محليا في ضوء ما يقرر لها من 
ميزانيات للدعم سنويا من قبل 

وزارة املالية.
جاء ذلك في رد الوزير د.فاضل 
صفر على اقتراح برغبة للنائب 
سعد اخلنفور والقاضي بزيادة 
دعم األعالف ملربي املاشية واالبل 
وقال د.صفر: تقوم الدولة ممثلة 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية بتقدمي الدعم 
العالف احليوان عن طريق شراء 
املرب���ي للمحاصيل العلفية من 
الدقيق واملخابز  شركة مطاحن 

الكويتية باسعار مدعومة.

صالح عاشور وغامن امليع ودليهي الهاجري وشعيب املويزري وعلي الدقباسي وحسني مزيد أمام البرملان األوروبي

أكد  � كونا:  ستراس���بورغ 
النائبان علي الدقباسي وصالح 
عاشور ضرورة تعزيز التعاون 
بني البرملانني الكويتي واألوروبي 

ملا فيه مصلحة اجلانبني.
وذكر رئيس وفد الصداقة 
البرملاني النائب علي الدقباسي 
ف���ي تصريح ل���� »كونا« »ان 
البرملان األوروبي مؤسس���ة 
برملانية مهمة ومؤثرة ونحن 
في مجلس األمة حريصون على 
تعزيز عالقات الصداقة مع كل 
العربية واإلقليمية  املنظمات 
واألوروبية والعاملية السيما 

املتعلقة بالشأن البرملاني«.
وقال الدقباس���ي ان زيارة 
وفد مجلس األمة الى البرملان 
األوروبي تأتي للتعرف على 
التجرب���ة األوروبي���ة وايضا 
لتوجيه دعوة من رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي لرئيس 
البرمل���ان األوروب���ي جيرزي 

بوزيك لزيارة الكويت.
واض���اف ان الزيارة تأتي 
ايضا لالط���الع عن قرب على 
التجربة األوروبي���ة وتبادل 
اخلبرات واالطالع على قضايا 
تتعلق بحقوق االنسان وتعزيز 

االستقرار في املنطقة.
الوفد حضر  ان  وأوض���ح 
اجتماعا مهما للجنة الشؤون 
اخلارجية في البرملان األوروبي، 
حي���ث مت خالل���ه اإلجابة عن 
استفسارات النواب األوروبيني 
حول قضاي���ا املنطقة وإظهار 
موق���ف الكوي���ت الداعم لكل 
عملي���ات الس���الم وتعزي���ز 
االستقرار في املنطقة والتنمية 
وحق���وق اإلنس���ان وتطبيق 
املعايير الدولية على كل دول 
منطقة الشرق األوسط مبا فيها 

إسرائيل.
من جانبه، أكد نائب رئيس 
النائب صالح  البرملاني  الوفد 

عاشور في تصريح مماثل ان 
الزيارة تأتي لتوثيق العالقات 
واالس���تفادة م���ن التجرب���ة 
البرملانية األوروبية وهي جتربة 

عريقة.
وق���ال ان مش���اركة الوفد 
ف���ي اجتماع جلنة الش���ؤون 
اخلارجية في البرملان األوروبي 
تأتي كجزء من تبادل اخلبرات 
ووجهات النظر في القضايا التي 
تهم املنطقة ومنها االستقرار 
في املنطقة واألزمة اإليرانية 
املتكررة  النووية واحل���روب 
في املنطقة وعملية السالم في 

الشرق األوسط.
واضاف »لعل معرفة املوقف 
األوروبي من هذه القضايا تعد 
مهمة جدا وم���ن هذا املنطلق 
نكثف مثل هذه الزيارات لتبادل 
وجهات النظر والتعاون من اجل 
حل هذه املشكالت واحلفاظ على 

استقرار املنطقة«.

عاشور والدقباسي يؤكدان تعزيز التعاون
بين مجلس األمة والبرلمان األوروبي

الحمود: إعداد المناهج الدراسية على سيديهات
واعتماد الحوار وسيلة أساسية في طرق التدريس

أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موضي 
احلم���ود ان طريق���ة احلوار 
واملناقشة من طرق التدريس 
املستخدمة في استراتيجيات 
التعليم في »التربية« ملا لها 

من اثر فعال في التعليم.
جاء ذلك ف���ي رد الوزيرة 
د.موضي احلمود على اقتراح 
برغبة تقدم به النائب د.وليد 
الطبطبائي حول تدريس مادة 
احل���وار ابتداء م���ن املرحلة 
االبتدائي���ة حت���ى مرحلة ما 
بعد الثانوية. وقالت د.موضي 

احلمود في ردها:
التربية  أوال: تولي وزارة 
احلوار وحرية التعبير اهتماما 
التعليمية  املناهج  كبيرا في 
باعتباره احد الوسائط املهمة 
في تكوين ش���خصية سوية 
للمتعلمني وتنمية تفكيرهم 
والعالقات االجتماعية لديهم 
من خ���الل نق���ل املعلومات 
واملعارف والثقافات الفكرية 
والسلوكية بطريقة تربوية 
العمرية  املراح���ل  تناس���ب 
املختلفة مستخدمني األساليب 
التي  والطرائ���ق والتقنيات 
يستطيع املتعلمون بواسطتها 
ان يتعلم���وا تل���ك املهارات 
احلياتي���ة مبا يع���زز لديهم 
ممارسة األسلوب الدميوقراطي 
والتنمي���ة املس���تمرة للذات 

وتعليمه���م كيفي���ة التعبير 
عن آرائهم ومواجهة املواقف 
احلرجة وغرس عادة احترام 
آراء اآلخرين في نفوس���هم، 
وفيما يلي بع���ض ما تقدمه 
وزارة التربي���ة في مناهجها 
حول هذا املوضوع على سبيل 

املثال وليس احلصر:
1 � اللغة العربية:

أ � املرحلة االبتدائية: يدرس 
املتعلمون في الصفني األول 
والثان���ي االبتدائيني مهارة 
)االتصال واحلوار واملناقشة( 
وذلك لربط الفرد مبجموعة من 

العالقات االجتماعية.
� املرحلة املتوس���طة:  ب 
يدرس املتعلمون في الصف 
الثامن مهاراتي احلياة )التفكير 
الناق���د والتوعية اإلعالمية( 
لتنمية ق���درة املتعلمني على 
مناقشة قضايا وطنهم وأمتهم 
وينتقدون األم���ور بصورة 
صحيح���ة، باإلضافة الى ما 
تتيحه املقررات الدراسية من 

فرص للحوار واملناقشة.
ج � املرحلة الثانوية: يدرس 
املتعلم���ون مقرر )الصحافة 
واإلع���الم( كاختي���اري حر 
في أح���د الصف���ني احلادي 
عشر أو الثاني عشر ليجعل 
الطالب متابعا بوعي للقضايا 
االجتماعية والوطنية والقومية 
واإلنسانية فيتمكن من احلوار 

واملناقشة والتعقيب على كل 
ما يرد عليه، باإلضافة الى ما 
تتيحه املقررات الدراسية من 

فرص للحوار واملناقشة.
2 � التربية اإلسالمية:

أ � املرحلة االبتدائية: يدرس 
املتعلمون موضوعات متنوعة 
تهتم باحلوار والتدريب عليه 
وتناول األسلوب القصصي 
النبوية  املش���وق للس���يرة 
الش���ورى  الش���ريفة ودور 
النبي  واحل���وار في حي���اة 
ژ، وكذل���ك حي���اة األنبياء 
واملرس���لني، كم���ا تع���رض 
العقيدة  موضوع���ات ع���ن 
والفقه والتهذيب واملؤاخاة في 
االسالم جترى حولها احلوارات 

واملناقشات.
� املرحلة املتوس���طة:  ب 
ترتفع هذه املرحلة ملستوى 
أعلى ف���ي املوضوعات التي 
تغرس قيم احلوار والتواصل 
من خ���الل التط���رق لإلرادة 
اإليجابية لشخصية املسلم 
وعالقته بأهل العلم ومفهوم 

احلرية في اإلسالم وآدابها.
ج � املرحلة الثانوية: تؤهل 
املتعلم عمليا  هذه املرحل���ة 
النفس  بس���لوكيات تهذيب 
وآداب احلوار من خالل غرس 
مفاهيم في طليعتها ان املؤمن 
ال يسب وال يلعن وال يجادل 

اال بالتي هي أحسن. 

رداً على اقتراح برغبة قدمه الطبطبائي

النمالن يسأل عن خطة وزارة الصحة 
لتطوير مستشفى العدان

ل���كل عيادة؟ وما  املراجعني 
معدل مواعيد الكشف الطبي 

للمراجعني؟
وه���ل هن���اك عي���ادات 
تخصصية باملستش���فى لم 

تستكمل بعد؟
إذا كانت اإلجابة بااليجاب، 
فيرج���ى افادتي بع���دد هذه 
وتخصصاته���ا  العي���ادات 
واالج���راءات املزمع اتخاذها 

الستكمال ما بها من نقص.
وهل لدى ال���وزارة خطة 
موضوعي���ة لفت���ح عيادات 
تخصصية جديدة مبستشفى 
العدان؟ برج���اء افادتي بأي 
دراسة أعدت في هذا الشأن.

واألسباب التي حتول دون 
فتح مستوصفات تخصصية 
تلح���ق مبستش���فى العدان 

لتخفيف الضغط عليه.

واإلج���راءات التي من املزمع 
اتخاذه���ا نح���و تطوير هذا 
املستشفى وحتديثه وتزويده 

بالكفاءات الطبية الالزمة.
وعدد العيادات التخصصية 
املوج���ودة حاليا ف���ي تلك 
املستش���فى؟ وما معدل عدد 

وّجه النائب سالم النمالن 
سؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الساير جاء فيه: نظرا لألهمية 
الت���ي توليها الدول  الكبرى 
املتقدم���ة للقط���اع الصحي 
وذل���ك ف���ي تق���دمي الرعاية 
الصحي���ة العامة للمواطنني 
وقائي���ا وعالجيا، وحرصها 
على انش���اء املراكز الصحية 
مبختلف مستوياتها وتزويدها 
املتميزة  الطبي���ة  باخلبرات 
وهيئات التمريض باالضافة 
الى ما يلزمها م���ن األجهزة 

الطبية.
 وحيث ان مستشفى العدان 
يخدم قطاعا كبيرا من املواطنني 
واملقيمني في املنطقة اجلنوبية 

من الكويت.
لذا يرج���ى افادتي باآلتي: 
يرجى موافاتي بخطة الوزارة 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صروري��ة  ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مم��ا �صيرتتب عليه قط��ع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتحمطة التحويلالتاريخاليوم

2010/5/22ال�صبت

حويل 32 )ق9( - غرناطة 26 )ق2( 

تيماء 10  )ق8( - اأبو حليفة 5  )ق 9(

خيطان 114 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/23الأحد

ال�صرة 6 )ق2( - غرناطة 19 )ق3( 

تيماء 31  )ق7( - الفحيحيل 98  )ق 8(

خيطان 114 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/24الثنني

قرطبة 40 )ق4( - غرناطة 20 )ق3( 

تيماء 32  )ق7( - الفحيحيل 49  )ق 4(

خيطان 114 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/25الثالثاء

ال�صرة 45 )ق5( - غرناطة 11 )ق2( 

تيماء 47  )ق6( - هدية 20  )ق 2(

خيطان 114 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/26الربعاء

بيان 30 )ق6( - غرناطة 21 )ق3( 

تيماء 52  )ق6( - هدية 21  )ق 2(

خيطان 114 )ق1(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/27اخلمي�س

بيان 24 )ق5( - الأندل�س 46 )ق12( 

تيماء 54  )ق6( - هدية 38  )ق 5(

الفروانية 102 )ق75(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

المويزري لفتح تحقيق في تجاوزات 
أحد أطباء »الطب الطبيعي«

أث����ق ف����ي ان األخ وزير الصحة 
د.هالل الس����اير لن يس����كت عن 
تصرفات هذا الطبيب، ونتمنى ان 
يكون التعامل مع هذه التجاوزات 
فيه عبرة لغيره، وتوعد املويزري 
بالكش����ف قريبا ع����ن املزيد من 
التي يرتكبها  الفجة  التجاوزات 

الطبيب.

طالب النائب شعيب املويزري، 
وزير الصحة د.هالل الساير بفتح 
ب����اب التحقيق ف����ي التجاوزات 
الفاضحة التي يقوم بها احد االطباء 
في مستشفى الطب الطبيعي. وقال 
املويزري في تصريح صحافي: ان 
جتاوزات هذا الطيب ال تليق بهذه 
املهنة االنسانية السامية، مشيرا 
الى انه مييز بني املرضى ويدير 
جلنة العالج باخلارج باملستشفى 

على »مزاجه«.
وتاب����ع املويزري قائال: فبعد 
عالقات����ه اخلاصة واملش����بوهة 
مع أحد املستش����فيات التي يتم 
ارس����ال املرضى الكويتيني اليها 
في أوكرانيا، جترأ في جتاوزاته 
ضد املرضى داخل جلان العالج 
باخلارج ب� »الطب الطبيعي«، كما 
ان ه����ذا الطبيب يثير الكثير من 
املش����اكل مع املرضى الكويتيني 

ومع ادارة املستشفى.
وأضاف املوزيري قائال: إنني 

شعيب املويزري

عسكر لتجميل الشوارع في إشبيلية 
وعبداهلل المبارك وسعد العبداهلل

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اقتراحا برغبة جاء فيه: زيادة 
املساحات اخلضراء داخل املدن من 
القضايا التي مت جتاهلها مؤخرا، 
إذ قل تشجير الشوارع وتشييد 
احلدائق واملتنزهات العامة، لذا 
فإنني أتق���دم باالقتراح برغبة 
الرئيسية  الش���وارع  لتجميل 
والداخلي���ة زراعي���ا باملناطق 
التالية: أشبيلية وعبداهلل املبارك 
وسعد العبداهلل، وإنشاء حدائق 
عامة ف���ي كل منها، وتزويدها 

عسكر العنزيباأللعاب الترفيهية لألطفال.


