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عسكر يشيد بقرار صرف البطاقة التموينية للبدون

حماد يستفسر من وزير الصحة عن إستراتيجية الوزارة
للتخلص اآلمن من النفايات الطبية؟

احلويلة إليفاد ذوي املتقاعدين من »الدفاع« للعالج على نفقة الوزارة

توجه عضو جلنة غير محددي 
اجلنسية البرملانية النائب عسكر 
العن���زي بالش���كر إلى صاحب 
الس���مو األمير ملوافقة س���موه 
التموين  على صرف بطاق���ات 
للب���دون وللخليجي���ن الذكور 
املقيمن  وزوجاته���م وأوالدهم 
بالكوي���ت، مش���يرا إلى أن هذه 
اللفته اإلنس���انية من س���موه 
تضاف إلى مكارمه اإلنس���انية 
التي يغمر بها أهل الكويت وكل 
من يعي���ش على أرضها الطيبة 
ويقدم الغالي والنفيس حلماية 

ترابها الغالي.
وشكر عس���كر سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد العتماد مجلس الوزراء هذا 
القرار اإلنساني بصرف بطاقات 
التموين للمقيمن بصورة غير 
الذكور  قانوني���ة وللخليجين 
املقيمن  وزوجاته���م وأوالدهم 
بالكويت، شاكرا وزيرة التجارة 
والصناع���ة د.أماني بورس���لي 

وّجه النائب سعدون حماد سؤاال 
برملانيا إلى وزير الصحة د.هالل 
الساير جاء نصه كالتالي: في ظل 
حرص الدولة على حماية املواطنن 
واملقيمن م����ن األمراض واألوبئة 
وضمان وجود بيئة صحية سليمة 

بجميع مناطق الكويت.
ونظرا ملا للنفايات الطبية من 
آثار س����لبية على البيئة وزيادة 
معدالت التل����وث فيما لو لم تتم 
عملية التخلص منها بطريقة علمية 
ومدروسة إلى جانب كونها آمنة 

وعدمية املخاطر.
األمر ال����ذي يجعل من واجبنا 
استيضاح خطط وإجراءات وزارة 
الصحة النابعة من استراتيجيتها 
للتخلص اآلمن من النفايات الطبية 
واالستفسار عن الضوابط والقواعد 
التي تنظم أعمال التخلص اآلمن 
من النفايات الطبية وهل تتفق مع 
املعايير الدولية التي حتكم عمليات 
التخل����ص من النفاي����ات وتكفل 
احلفاظ على معدالت التلوث عند 
املستوى اآلمن وحتت السيطرة.

لذا يرجى موافاتي باآلتي:
م����ا اس����تراتيجية وخطة  واج����راءات وزارة الصحة 1
للتخلص اآلمن من النفايات الطبية 
مبستشفيات وزارة الصحة؟ وما 
التي تنوي  املشاريع املستقبلية 
الوزارة تنفيذها لضمان بقاء عملية 
التخل����ص بعيدا عن مس����تويات 
املهدد  التل����وث اخلطر  ومعدالت 
للبيئة وحلياة وصحة اإلنسان؟

ما اجلهة املختصة بوزارة  الصح����ة بوض����ع القواعد 2
التي تنظ����م اعمال  والضواب����ط 
التخلص من النفايات الطبية؟ وهل 
تقوم تلك اجله����ة بإعداد تقارير 

قدم النائ���ب محمد احلويلة 
اقتراحا برغبة جاء فيه: »تتكفل 
الدف���اع بتحم���ل نفقات  وزارة 
منتس���بيها عند احلاجة للعالج 
خارج البالد، حتى اصبحت ادارة 
العالج باخل���ارج بوزارة الدفاع 
ع���ن االدارات املهم���ة الرتباطها 
الوثيق بصحة وسالمة املنتمن 
لهذه ال���وزارة احليوية، بيد ان 
املالحظ ان قرارات العالج باخلارج 
بوزارة الدفاع تتم بطريقة مغايرة 
لتلك االجراءات املتبعة في وزارة 
الداخلية مما يعني غياب املساواة 
في تطبيق معايير االيفاد للخارج 
بن الوزارتن، ففي الوقت الذي 
يتم فيه ايفاد افراد عائلة منتسبي 

اإلنسانية واملدنية ولكن أيضا 
منح املستحقن منهم اجلنسية 
الكويتية خاصة للعس���كرين 
البدون وأبناء الشهداء منهم ومنح 
اجلنسية للبدون من إحصاء 1965 
ومنحها ألبناء األرامل واملطلقات 
الكويتين  الكويتيات وزوجات 
باإلضافة إلى الشرائح األخرى من 

البدون املستحقن للجنسية.
ومتنى عسكر ان يعامل البدون 
الذين سيحصلون على البطاقات 
التمويني���ة اجلدي���دة معاملة 
الكويتين والبدون الذين لديهم 
بطاقات متوينية ويحصلون على 
املكرمة األميرية، وذلك بصرف 
املواد الغذائي���ة مجانا مدة عام 
كامل للبدون الذين ستصدر لهم 
بطاقات متوينية، للتخفيف عن 
أبناء تلك الفئة في ظل الظروف 
اإلنسانية واالقتصادية الصعبة 
التي يعيش���ونها م���ن غالء في 
املعيشة وارتفاع كبير في أسعار 

السلع.

عن العمل لفترات طويلة وبطريقة 
متكررة؟

هل قام����ت وزارة الصحة  بتنفيذ البنود اجلزائية التي 9
يتضمنها عقد الصيانة للمحارق 
الطبية للنفاي����ات نتيجة لتكرار 
حدوث أعطال في احملارق أدى الى 
توقفه����ا عن العم����ل؟ وهل قامت 
الوزارة بفرض غرامات مالية على 
تلك الشركة عن مدة توقف احملارق 
عن العمل وتكلف����ة البدائل التي 
اتبعتها وزارة الصحة في التخلص 
اآلم����ن من نفاياته����ا أثناء توقف 

احملارق عن العمل؟
ما خط����ط وزارة الصحة  ملواجه����ة تعط����ل وتوقف 10
بعض احملارق املوجودة وخروجها 
عن نطاق التشغيل؟ وما البدائل 
ل����دى وزارة الصحة  املتواف����رة 
للتخلص م����ن النفايات في حالة 
توق����ف احمل����ارق والعج����ز عن 
استخدامها وتكدس النفايات امللوثة 

باملستشفيات؟
ما رؤية وقرار وزارة الصحة  بش����أن م����ا أورده دي����وان 11
احملاسبة بتقريره الذي يفيد بأن 
الشركة التي مت ابرام العقود معها 
لصيانة وتشغيل احملارق قد قامت 
بدفن النفاي����ات في مناطق نائية 
بالكويت نتيجة لتوقف احملارق 
عن العمل؟ وما اآلثار املترتبة على 
دفن تلك النفايات والتخلص منها 
بطريقة غير آمنة؟ وهل تلقت وزارة 
الصحة أي شكاوى عن حدوث أي 
آثار سلبية نتيجة لهذا التصرف؟ 
وما م����دى تكرار ه����ذا التصرف 
املخالف من الشركة املتعاقد معها 
لصيان����ة احمل����ارق خ����الل فترة 

تعاقدها؟

كانت النتائج العلمية والعملية 
لتأهيل وتدريس هذه الشريحة 
االنسانية مصدر تفاؤل وسعادة 
كان هناك تف���وق متميز وابداع 
مبتكر وقدرات تبعث على الفخر 
من هذه الشريحة االنسانية، لذا 
اقترح تخصيص جائزة سنوية 
للمتميزي���ن واملبدعن من ذوي 
االحتياجات اخلاصة في جميع 
املجاالت الدينية واالدبية والعلمية 
والرياضية، عل���ى ان يتم ذلك 
بالتعاون مع كل من وزارة التربية 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والهيئ���ة العامة لش���ؤون ذوي 
االعاقة والنادي العلمي والهيئة 

العامة للشباب والرياضة.

الصعبة التي يعيشونها، متمنيا 
اللفتة اإلنسانية  أن تكون هذه 
دليال على صدق النوايا احلكومية 
في معاجلة هذه القضية، مطالبا 
أن تتب���ع هذه اخلطوة خطوات 
عملي���ة أخرى إلغالق هذا امللف 

كامال.
 وأوضح عسكر أن قرار إصدار 
التموينية للبدون ال  البطاقات 
ميثل حال شامال للمشاكل التي 
تعاني منها تلك الفئة التي قدمت 
الكثير للكويت ودافعت عن تراب 
الوطن وقدمت دماءها وأرواحها 
رخيصة من اجل حترير الكويت، 
مطالبا احلكومة بالوفاء بتعهداتها 
السابقة بإقرار احلقوق اإلنسانية 
واملدنية للبدون من خالل إصدار 
قرارات وزارية وليس بقانون، 
مش���يرا إلى انه ل���م يتم إصدار 

معظم تلك القرارات حتى االن.
إلى سرعة حل  ودعا عسكر 
مشاكل اإلخوة البدون حال جذريا 
مبنحه���م ليس فق���ط احلقوق 

تش����رف عليه����ا وزارة الصح����ة 
وموجودة ف����ي جميع محافظات 
الكويت؟ وكم مدى اتفاق مواصفات 
تلك احملارق مع املعايير العاملية 
لتصنيع احمل����ارق الطبية؟ وهل 
هناك اي شكاوى بخصوص تقييم 
أداء هذه احمل����ارق وحاجة وزارة 
الصحة الى انشاء محارق جديدة 
ذات تقني����ة عالية تقلل من اآلثار 
الس����لبية الناجت����ة ع����ن ه����ذه 

احملارق؟
هل تقوم الوزارة بالتفتيش  والفحص الدوري للمحارق 6
الطبي����ة للتأكد م����ن اتباع جميع 
وسائل واجراءات األمن والسالمة 
املتعلق����ة بالتخل����ص اآلمن من 
النفايات الطبية؟ وما الفترة التي 
الطبية إلجراء  حتتاجها احملارق 
الصيانة الدورية لها وتس����تدعي 
التوقف عن العمل وخروجها عن 

نطاق التشغيل؟
هل تأك����دت وزارة الصحة  من ع����دم تس����بب وجود 7
احملارق اخلاصة بوزارة الصحة 
او قرب املستش����فيات من  داخل 
إحداث تلوث يسبب آثارا سلبية 
على البيئة وصحة اإلنسان وخاصة 
املرضى باملستش����فيات واملناطق 
السكنية احمليطة بها؟ وما خطة 
الوزارة للتخلص من اآلثار السلبية 
لوجود احملارق بالقرب من املناطق 
الس����كنية واحلفاظ على معدالت 

التلوث عند املعدالت اآلمنة؟
هل قام����ت وزارة الصحة  بإبرام عقود إلنشاء محارق 8
جدي����دة بالكويت؟ وه����ل قامت 
بالتجديد لعقود الصيانة مع نفس 
الشركة السابق التعاقد معها رغم 
كثرة وتعدد أعطال احملارق وتوقفها 

كما قدم احلويلة اقتراحا آخر 
جاء فيه: اميانا من حرص الدولة 
على توفير الرعاية للمعاق، حيث 
قامت الدولة بإنشاء ادارة مدارس 
التربية اخلاصة كأساس لتعليم 
وتأهيل ابناء هذا البلد العزيز من 
ذوي االحتياجات اخلاصة كما مت 
انشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة لهذا الغرض، وقد شهدت 
العقود املاضية تطورا كبيرا في 
مجال تقدمي االمكانيات والوسائل 
التعليمية واملهنية واتساع آفاق 
املناهج والبرامج التأهيلية وتزامن 
التكنولوجي  التط���ور  ذلك مع 
وس���بل التعليم املتطورة التي 
تصب في مساعدة تلك الفئة، واذا 

ق���رارا وزاريا ينظم  إلصدارها 
التموين  عملية إصدار بطاقات 
لتلك الفئة، شاكرا أيضا رئيس 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمن بص���ورة غير قانونية 
صال���ح الفضالة جله���وده في 
عل���ى  اإلنس���اني  التخفي���ف 

البدون.
وقال عس���كر ف���ي تصريح 
صحافي: ان قرار صرف البطاقات 
التمويني���ة لإلخ���وة الب���دون 
وعائالته���م هو قرار إنس���اني 
يستحق اإلشادة والتقدير ألنه 
يساهم في التخفيف من معاناتهم 
اإلنسانية، وهذا القرار سبق أن 
طالبنا به كثيرا إضافة إلى باقي 
املطالبات األخرى التي لم تنفذ 
حتى اآلن سواء من خالل تقدميي 
مقترح���ات برغبة أو مقترحات 
بقوانن أو من خالل جلنة غير 
مح���ددي اجلنس���ية البرملانية 
للتخفيف عن تلك الفئة في ظل 
الظروف اإلنسانية واالقتصادية 

مهنية وفني����ة بصفة دورية عن 
وضع التخلص من النفايات الطبية 
وعن التلوث الناجت من هذا التخلص 
من النفايات ومدى بقائه بعيدا عن 
مس����تويات التلوث اخلطر؟ وهل 
تضمنت تقارير تلك اجلهة وجود 
مخالفات وآثار سلبية تؤثر على 

البيئة وصحة اإلنسان؟
ما الضوابط والقواعد التي  وضعته����ا وزارة الصحة 3
للتخلص اآلمن من النفايات الطبية 
ملستش����فياتها؟ يرج����ى موافاتي 
بالقرارات واللوائح املنظمة بهذا 

الشأن.
هل هناك دراس����ات مهنية  متخصصة تتعلق بالتخلص 4
اآلمن م����ن النفايات الطبية معدة 
بواسطة وزارة الصحة او بتكليفها 
جهات عاملية إلجرائها؟ وهل احتوت 
تلك الدراسات على قياسات ملعدالت 
التلوث ومالحظ����ات وتوصيات 
الى  وإجراءات احترازي����ة تهدف 
احلفاظ على معدالت التلوث عند 
املستوى املعترف به عامليا؟ يرجى 
موافاتي بصورة من تلك الدراسات 
ان وج����دت مع ايضاح املالحظات 
والتوصيات الت����ي احتوتها هذه 
الدراسات واإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة لوضعها موضع التنفيذ، 
وفي حال����ة االجاب����ة بالنفي فما 
املعوقات والصعوبات التي واجهت 
عملية إع����داد الدراس����ات الفنية 
املرتبط����ة بالتخل����ص اآلمن من 
النفايات الطبية او التكليف بأدائها 

والتي حالت دون تنفيذها؟
كم عدد مح����ارق النفايات  املوج����ودة ومتلكها وزارة 5
الصحة ومستشفياتها بالكويت؟ 
وك����م عدد احمل����ارق الطبية التي 

الداخلية املتقاعدين لدى احتياجهم 
للعالج ف���ي اخلارج، يالحظ ان 
وزارة الدفاع ال توافق على ايفاد 
ذوي املتقاعد من منتسبي الدفاع 
ممن يحتاجون للعالج باخلارج، 
وال توافق جلان العالج بوزارة 
الدف���اع اال على ايف���اد املتقاعد 
نفسه للخارج رغم وجود حاالت 
القارب متقاعدين بوزارة الدفاع 
ممن يعانون من امراض خطيرة، 
ل���ذا اقترح ايف���اد وزارة الدفاع 
لذوي املتقاعد احملتاجن للعالج 
باخلارج على نفقتها وذلك على 
الداخلية،  غرار متقاعدي وزارة 
ويعامل موفدو الوزارتن من حيث 

حقوقهم املالية معاملة واحدة.

عسكر العنزي

سعدون حماد

د.محمد احلويلة

م���ادة 35: ويج���وز أن يقر 
الق���رار على عزل أحد األعضاء 
بعد التحقيق معه من خالل جلنة 
قانونية يش���كلها الوزير لهذا 
الشأن ويثبت لدى اللجنة ادانة 

العضو باملخالفة أو التجاوز.
وفي حالة حل مجلس اإلدارة 
بسبب ارتكاب اعضاء ملخالفات 
مالية وادارية يحظر على اعضائه 
الترشيح ملدة أخرى إذا ما أدين 
بحكم قضائي نهائي يؤيد هذه 
املالي���ة واإلدارية  املخالف���ات 

للعضو.
مادة 29: يدير احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية مجلس 
إدارة مكون من جميع اجلمعيات 

التعاونية االعضاء باالحتاد.
م���ادة 27: تتول���ى وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
الرقابة والتفتيش على نشاط 
التعاونية وأعمالها  اجلمعيات 
وحساباتها للتحقق من سيرها 
وفق احكام القانون والقرارات 

املنفذة له.
تلغى الفقرة الثانية للمادة 
الش���ؤون  بالكام���ل. ولوزارة 
االجتماعية والعم���ل الغاء أي 
قرار تص���دره الهيئات التابعة 
بإدارة اجلمعية ويكون مخالفا 

سريعا قبل فوات األوان.
وقال ان الطريقة التي يتعامل 
بها النظام اليمني مع ش���عبه 
طريقة بشعة ويندى لها اجلبن، 
متمنيا ان يقوم اجليش اليمني 
بالدفاع عن شعبه أسوة بنظيره 
املصري، مشيرا الى ان األوضاع 
األمنية تطورت بشكل سريع 
جدا خالل األي���ام األخيرة في 
اليمن، مشيرا في هذا الصدد الى 
ازدياد أعداد الضحايا األبرياء 
جراء الصراع احملتدم بن أنصار 
الرئيس عل���ي عبداهلل صالح 
ومعارضيه الذين ميثلون احدى 
أهم القبائل اليمنية املتصارعة، 
ما ينذر بحرب أهلية ال يعلم 

نتائجها إال اهلل.

السلطان يقترح تعديالت على قانون التعاونيات

املسلم: ننسق مع االحتادات في اجلامعة 
و»التطبيقي« لدعم املكافأة الطالبية

الطبطبائي يسأل عن اجلامعات اخلاصة
غير امللتزمة بفصل املباني بني اجلنسني

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير 
التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي جاء 
فيه: لوحظ بش���كل ال يقبل الشك عدم التزام 
ع���دد كبير من اجلامع���ات والكليات اخلاصة 
بالقانون ال���ذي بناء عليه مت الترخيص لهذه 
اجلامعات بوجوب توفير مبان وفصول وأنشطة 
منفصلة لكل من اجلنسن، لذا يرجى إفادتي 

عن اآلتي:
ملاذا لم يتم اتخاذ اجراءات قانونية بسحب  االعتماد األكادميي م���ن هذه اجلامعات 1

والكليات املخالفة؟
ملاذا لم يتم مصادرة الكفاالت والضمانات  البنكية من هذه اجلامعات والكليات؟2
ملاذا لم يتم مصادرة األراضي املخصصة  له���ذه اجلامعات املخالفة والتي هي من 3
أمالك الدول���ة وأعطيت لهم بناء على االلتزام 

بالقانون سالف الذكر.
ملاذا لم يتم سحب التراخيص من هذه  اجلامع���ات والكلي���ات املخالف���ة لهذا 4

القانون؟

النمالن يطالب وزير اخلارجية بإعادة 
البعثة الديبلوماسية من صنعاء

الح���كام القان���ون أو لنظ���ام 
التعاون )حتذف عبارة أو ملبادئ 
التعاون(. وللجمعية ذات الشأن 
أن تطعن في قرار االلغاء خالل 
أسبوعن من ابالغها أمام اللجنة 
املفوضة عليها من املادة رقم 8 

من هذا القانون.
وتفصل اللجنة في هذا الطعن 
طبقا ملا هو منصوص عليه في 

املادة 8 من هذا القانون.

قال املتحدث الرسمي لكتلة التنمية د.فيصل 
املسلم: تشرفنا في كتلة التنمية بتقدمي اقتراح 
زيادة املكافأة االجتماعية للجموع الطالبية 
الى 200 دينار للطالب األعزب و350 للطالب 
املتزوج تخفيفا من األعباء الواقعة على كاهل 

هؤالء الطلبة وأسرهم.
وأوضح املسلم انه وتعزيزا لهذا املقترح 
قامت الكتلة بإجراء التنس����يق واملتابعة مع 
جميع اجلهات املعنية بهذا األمر، خصوصا 
الطالبية منها، االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اجلامعة، واالحتاد العام للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك لتوحيد 
اجلهود الرامية حول هذا الشأن الطالبي للعمل 

على إقراره بالشكل النهائي.
واستكمل املسلم قائال انه من هذا املنطلق 
وحرصا منا على حتقي����ق آمال وطموحات 
اجلموع الطالبية بإخراجه الى حيز التنفيذ 
وإقراره في املداول����ة الثانية، خصوصا في 
ظل األعباء الواقعة على كاهل هؤالء الطلبة 
وأس����رهم والتي أصبحت تلك املس����تلزمات 
الدراسية بالنسبة لهم في بداية كل عام متثل 
لهم هاجس����ا يؤرقهم في كيفية العمل على 
تدابير تلك املصروفات املتزايدة بصفة عامة 

سنويا وبشكل مستمر.
واختتم املسلم بأنه يتمنى تضافر جميع 
اجلهود الالزمة لكي يتكلل هذا املشروع بشكل 
متكامل واملوافقة عليه في املداولة املقبلة التي 
ستعقد مبجلس األمة ولتكون خير بداية وخير 

بشارة ألبنائنا الطلبة خالل هذا العام.
ومن جهة اخرى أشاد وأثنى رئيس اللجنة 
املشتركة املش����كلة فيما بن االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت واالحتاد العام للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس الهيئة 
اإلدارية محمد العتيبي باالقتراح املقدم بزيادة 
قيمة املكاف����أة االجتماعية للجموع الطالبية 
للطالب األعزب الى 200 دينار، والطالب املتزوج 
الى 350 دين����ارا واملوافقة عليه في مداولته 

األولى التي عقدت مبجلس األمة.
وأضاف العتيبي قائال انه يثمن اجلهود 
التي بذلت ف����ي هذا الصدد ل����كل من طالب 

بهذه الزيادة وألعضاء اللجنة التعليمية في 
املجلس ولكتلة التنمية على موقفهم املشرف 
من تلك الزيادة وأعضاء مجلس األمة الذين 
وافقوا عليه في مداولته األولى، مشيرا الى 
ان إقرار اللجنة لزيادة املكافأة اسعد اجلموع 
الطالبية وان هذه الزيادة كانت من أهم مطالبات 
االحتاد باجلامعة واالحتاد العام للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، التي نتمنى ان 
تت����م املوافقة عليه في مداولته الثانية ويتم 
صرف الزيادة س����ريعا وان تخرج الى حيز 
التطبيق والتنفيذ. وأشار العتيبي الى ان تلك 
الطالبية بشغف،  الزيادة تنتظرها اجلموع 
نظرا الرتفاع األسعار التي طالت السلع كافة 
خالل الفترة األخيرة، معربا عن أمله وآمال 
جموع الطلبة بنجاح التصويت لصالح إقرار 
تلك الزيادة، خاصة انها تدعم الطلبة ماديا 
ومعنويا، وتزيح عن كاهلهم األعباء املادية 
ومتكنهم من مواصلة مسيرتهم الدراسية، علما 
ان تلك املكافأة هي القضية األكثر أهمية على 
الساحة الطالبية خالل الفترة احلالية وجميع 
اجلموع الطالبية تتطلع إلقراره، حيث ان هناك 
الكثير م����ن اجلموع الطالبية بأمس احلاجة 
لتلك الزيادة التي ستس����اعدهم على توفير 
احتياجاتهم الدراسية واليومية، الفتا الى ان 
هناك الكثير من الطالب والطالبات يعتريهم 
هاجس مصروفاتهم الدراس����ية ويواجهون 
كثي����را من املصاعب في ظل هذا الغالء. وفي 
نهاية تصريحه قام العتيبي بتوجيه كل الشكر 
الى جميع القائم����ن واملعنين لتفاعلهم مع 
أبنائهم الطلبة وشعورهم مبعاناة الطلبة ومدى 
حاجتهم لتلك الزيادة، مطالبا أعضاء املجلس 
بدعم مقت����رح الزيادة والتصويت لصاحله، 
مش����يرا الى ان اجلموع الطالبية لن تنسى 
أبدا من يقف الى جانبها ويش����عر مبعاناتها 
مطالبن جميع أعضاء املجلس الكرام بالعمل 
على جناح التصويت في مداولته الثانية التي 
ستكون حقا مصيرية في العمل على حتقيق 
آمال وطموحات الطلبة في رفع هذا العناء عن 

كاهلهم وتصب وتعمل على خدمتهم.
آالء خليفة  ٭

قدم النائب خالد الس���لطان 
تعديالت على قانون التعاونيات 
جاء فيها: اقتراح بتعديل املواد 
رق���م )11، 19، 27، 29، 35( من 

قانون التعاونيات.
املادة 11 من القانون لتكون 

على النحو التالي:
يكون لكل جمعية تعاونية 
مجلس ادارة يدير شؤونها يتكون 
من تس���عة اعض���اء تنتخبهم 
اجلمعي���ة العمومية باالقتراع 
السري من بن اعضائها البالغن 
من العمر ثالثن سنة ميالدية 
كاملة على األقل من تاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية طبقا لنظام 
اجلمعية واحلاصلن على مؤهل 
دراسي ال يقل عن الثانوية العامة 
املعتمدة وم���دة العضوية في 
املجلس أربع س���نوات وتكون 
االنتخابات كل س���نتن يسقط 
خاللها نصف املجلس بالقرعة 
بواقع خمسة أعضاء ثم أربعة 

أعضاء.
مادة 19: ل���كل عضو ثالثة 
أصوات في اجلمعية العمومية 
مهم���ا كان عدد االس���هم التي 
ميلكه���ا وال يج���وز العض���اء 
اجلمعي���ة العمومية أن ينوب 

عنهم غيرهم.

طالب النائب سالم النمالن 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح بإعادة أعضاء البعثة 
الكويتية من  الديبلوماس���ية 
العاصمة اليمنية صنعاء بعد 
تردي األوضاع األمنية، وفي 
ظل ما اعتبروه مؤشرات على 

قرب اندالع حرب أهلية.
ودعا النمالن نائب رئيس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصب���اح الى اتخاذ 
التي تضمن  جميع اإلجراءات 
الكويتي في  الس���فير  سالمة 
اليمن وأركان السفارة، مؤكدا 
ان خط���ورة وتفاقم األوضاع 
األمنية هن���اك تتطلب تدخال 

خالد السلطان

سالم النمالن

محمد هايف ومبارك الوعالن ود.وليد الطبطبائي أثناء خروجهم من القاعة بعد إجراء بروڤة االستجواب     )متن غوزال(

استعدادا جللسة االستجواب املقدم اليوم لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد واملقّدم من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد 

هايف ومبارك الوعالن واملدرج على جدول اعمال جلسة اليوم بعد 
االستجواب املقّدم من النواب مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي 

لنائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد.
وأجرى النواب املستجوبون ظهر امس بروڤة استجوابهم لرئيس 

الوزراء واملكّون من ثالثة محاور.
وحضر املستجوبون برفقة عدد من سكرتاريتهم الى جانب قاعة 

عبداهلل السالم وترافعوا لالستجواب وتناوب كل نائب احملور 
اخلاص به.

وتأكدوا من جميع االمكانيات الالزمة واملتاحة لشاشة العرض 
في القاعة والتي سيعرض بها عدد من املستندات التي أرفقت مع 

استجوابهم مع تواجد عدد من النواب أثناء البروڤة.
واستغرقت البروڤة ساعة ونصف الساعة ومت تسجيل املالحظات 

الالزمة وجلس عدد من السكرتارية في اجلهة املقبلة ملنصة 
املستجوبني وتأكدوا من جميع االستعدادات الالزمة.

الطبطبائي وهايف والوعالن أجروا 
بروڤة استجوابهم لرئيس الوزراء

كم عدد محارق 
النفايات املوجودة 

ومتلكها وزارة الصحة 
ومستشفياتها 

بالكويت؟


