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عظام االنسان تشكل عنصراً أساسيًا في حركته واعتدال قامته 

إضافة إل��ى حماية األعضاء الداخلية كامل��خ والقلب والرئتني 

وكذلك فإن العضالت لها الدور الهام في حتريك العظام وحفظ 

تناسقها – ما عدد العضالت والعظام باجلسم؟

600 عضلة وأكثر من 200 عظمة
200 عضلة وأكثر من 600 عظمة
500 عضلة وأكثر من 500 عظمة

المذكور: سنرفع مشروعًا للحمة الوطنية لصاحب السمو عقب رمضان
نعي�ش في بلد واحد مهما اختلفت طوائفه وتياراته وأفكاره.. ومحنة االحتالل أكبر دليل على تماس�ك الش�عب الكويتي بمختلف انتماءاتهم

أسامة أبوالسعود
اللجن���ة  رئي���س  أعل���ن 
االستش���ارية العلي���ا للعم���ل 
على تطبيق أحكام الش���ريعة 
املذكور ان  اإلس���امية د.خالد 
اللجنة االستشارية العليا تتبنى 
مشروعا جديدا للحمة الوطنية 
سيتم رفعه إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بعد 
الفضيل، مشيرا  شهر رمضان 
الى انه يتن���اول ادوار مختلف 
ال���وزارات كاإلع���ام والتربية 
واألوقاف والش���ؤون في تأكيد 

انن���ا نعيش في بلد واحد مهما 
اختلفت طوائفه وتياراته وأفكاره، 
وهذا نس���تقيه مما حدث إبان 
الغاشم، حيث اتضح  االحتال 
مدى متاس���ك وتاحم وتراحم 
انتماءاتهم  املواطنني مبختلف 
وتوجهاتهم املذهبية والطائفية 

ملقاومة االحتال البغيض.
وأكد ان اللجنة وضعت خطة 
واضحة الستكمال تطبيق أحكام 
الشريعة اإلس���امية في الباد 
في جمي���ع املجاالت، مش���يرا 
ال���ى انها ومنذ إنش���ائها دأبت 

اللحمة الوطنية، واننا نعيش في 
وطن يجب ان نحافظ عليه من 
خال تنسيق العمل بني مختلف 

وزارات ومؤسسات الدولة.
وشدد د.املذكور في تصريحات 
للصحافيني على هامش استقبال 
اللجنة االستشارية العليا للعمل 
على اس���تكمال تطبيق أحكام 
الشريعة اإلس���امية للمهنئني 
بشهر رمضان في مقرها بضاحية 
غرب مش���رف بحض���ور عدد 
الديبلوماس���يني والسفراء  من 
والشخصيات العامة شدد على 

على استقبال مهنئيها بالشهر 
الفضيل أسوة باألعراف والتقاليد 
الس���ائدة في الدولة ولتعريف 
الزوار بعمل اللجنة واجنازاتها 
وتوزيع كتيباتها، السيما على 
ضيوف الكوي���ت الذين يأتون 

من اخلارج.
وقال ان األعراف املوجودة 
بالكويت ال يوجد لها مثيل في 
كثير من الدول، مشيرا الى ان 

ذلك يعتبر من صلة الرحم.
وأشار املذكور الى ان قانون 
التطوع رفع الى مجلس الوزراء 
بع���د اط���اع صاحب الس���مو 
االمير عليه ويبقى ان يعرض 
على مجلس األمة وهذا مرهون 
مبجلس الوزراء، مبينا ان هذا 
القانون س���يجمع أهل الكويت 
على قواعد مشتركة واحدة، كما 

عهدناهم دائما.

على هامش استقبال رئيس وأعضاء اللجنة االستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة للمهنئين بالشهر الكريم

د.املذكور مع املهنئني تهنئة بالشهر الكرمي د.خالد املذكور يهدي كتبا حول الشريعة اإلسالمية للشيخ علي اجلابر بحضور د. عصام الفليج

جانب من املهنئني

العنجري: »الرحمة العالمية« تنجز ترميم 
400 منزل في غزة نهاية الجاري 

تمنى أن يقر مجلس األمة قانون لجنة المناقصات الجديد للقضاء على مثالب القانون الحالي

الكليب: تخفيض الضمانة البنكية إلى 2% وتقليص الدورة 
المستندية وتصنيف قطاعات العمل أهم إنجازات لجنة المناقصات

أسامة أبوالسعود
املناقصات  كش���ف رئيس جلنة 
املركزية الس���فير احمد الكليب عن 
سلسلة من االجراءات التي اتخذتها 
اللجنة لتس���هيل ط���رح املناقصات 
الكبرى ملواكبة تنفيذ خطة التنمية 
للكويت والتي جتاوز حجم املشاريع 
التي مت طرحها في العام األول للخطة 

2 مليار دينار.
وق���ال الكلي���ب ف���ي تصريحات 
للصحافيني عقب تقدمي التهنئة لرئيس 
العليا  اللجنة االستشارية  وأعضاء 
للعمل على تطبيق أحكام الشريعة 
االسامية مساء امس األول: »ان جلنة 
املناقصات »مس���خرة« بكل أجهزتها 
لتنفيذ خطة التنمية وتقوم بأكثر من 
دور لتسهيل ذلك األمر أولها تخفيض 
نسبة الضمانة البنكية الى 2% حتى 
تتيح لصاحب العمل االش���تراك في 

أكثر م���ن مناقصة رغم األزمة املالية الت���ي مرت بالكويت 
والعالم.

واألمر الثاني القيام في الوقت احلالي بتقليص الدورة 
املستندية والوقت الازم الجناز عرض املناقصات، واألمر 
الثالث القيام بعملية تصنيف لكل قطاع من قطاعات العمل 
سواء قطاع النظافة او الزراعة او غيرها حتى يكون هناك 
تسهيل في طرح املناقصات وعدم التأخير في اإلعان عن 

تصنيف او تأهيل مجموعة من املناقصات.
وش���دد الكليب على ان قانون جلنة املناقصات اجلديد 
املطروح على مجلس األمة سيحقق املتابعة املنشودة، معربا 

عن أمله في أن يقر بسرعة هذا القانون 
في أسرع وقت ألنه سيعالج العديد 

من مثالب القانون احلالي.
واضاف قائا: »نأم���ل ان يكون 
قانون املناقصات اجلديد من أولويات 
اللجنة التشريعية في مجلس األمة 
فور عودة النواب من اإلجازة حتى يتم 
القضاء على بعض الثغرات املوجودة 
في القانون احلالي وهو ما سيساعدنا 
في حتقيق إجناز أكبر ورقابة اكبر 
ومتابع���ة أكثر ملا يتميز به القانون 
من مرونة اكبر في طرح املناقصات 

واملتابعة.
وردا على سؤال حول ما يثار عن 
عدم توفير األم���وال الازمة لطرح 
التنمي���ة، وكيفية  مش���اريع خطة 
التعامل مع طرح املناقصات في ظل 
الازمة لذلك،  األم���وال  عدم توفير 
قال الكليب: ه���ذا األمر يطرح على 
املختصني، والش���ك ان مجلس الوزراء شكل اآلن جلنة من 
اجلهات املعنية مبا فيها البنك املركزي، وستقدم تقريرها 
ملجلس الوزراء، واض���اف اننا كلجنة مناقصات نطمح ان 
يكون هناك اجناز بشكل اكبر حتى تسير عجلة التنمية«.

وختم تصريحاته بالقول »ان الكويت أجنزت حت������ى 
اآلن الكثير من املش����اريع في الس����نة االولى للخط�������ة، 
حي����ث جتاوز حج������م املشاري�����ع الكب������رى 2 مليار 
دينار، وهي إجمالي املشاريع التي طرحت في العام األول 
خلطة التنمية، ووصفها بأنها جهود كبيرة تستحق الشكر 

والثناء«.

أعل���ن رئي���س مكتب 
الرحم���ة  ف���ي  فلس���طني 
العاملية بجمعية اإلصاح 
د.ولي���د  االجتماع�������ي 
العنج���ري أن�������ه بنهاية 
الش���هر اجل���اري س���يتم 
االنتهاء من املرحلة الثانية 
م���ن مش���روع ترمي�����م 
املنازل املهدمة جزئي������ا 
في قطاع غزة والتي تشمل 
ترميم 400 منزل تهدم�����ت 
نتيجة العدوان الظالم على 
انه  إلى  القط����اع، مشيرا 
فور االنته���اء من املرحلة 
الثاني�����ة ستب������دأ املرحلة 

الثالث������ة واملسته������دف فيها ترمي���م 600 من���زل.
وقال د.العنجري ان مشروع ترمي������م املنازل هو مشروع 
إنساني يستهدف إعادة األسر املتض�������ررة إلى منازله�����ا 
ورفع املشقة عن األسر منكوبة، والتخفي�������ف من آث������ار 
العدوان الظالم والذي خلف أكثر من 50 ألف وحدة س���كنية 
مدمرة جزئي���ا أو كليا، وفي ذات الوق���ت إيجاد فرص عمل 
ملئ������ات الش���باب العاطلني من خال تش���غليهم في البناء 

والترميم.
وأشار د.العنجري إلى أنه مت حتى اآلن ترميم 300 وحدة 
سكنية أجنزت خال شهر ديسمبر من عام 2009، وجار حاليا 
ترميم 400 وحدة س���كنية، مشيرا إلى أن »الرحمة العاملية« 

تقوم باملتابعة احلثيثة لتنفيذ املشروع. 
 وناش���د د. العنجري أصحاب األيادي الكرمية والقلوب 
الرحيمة إدخال الفرحة إلى األسر التي فقدت املأوى واملسكن 
من خال التبرع ملس���اعدة هذه األسر والتخفيف من املعاناة 
التي يعانون منها، مذكرا بحديث النبي الكرمي ژ »من فرج 
عن مؤمن كربة م���ن كرب الدنيا، فرج اهلل عنه بها كربة من 

كرب يوم القيامة«.

أكد أن المشروع إنساني لدعم األسر المتضررة

د.وليد العنجري

السفير احمد الكليب


