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احلكومة تق����دمي تصوراتها، 
إال أن القرار في النهاية للجنة 
املالية ومن ث����م ملجلس االمة 
أثناء التصويت على التصور 

النهائي.

ذوو الدخل احملدود واملتوسط. 
وأضاف ان املجتمعني طرحوا 
كل اخلي����ارات املالية والفنية 
املتعلقة بكيفية تعديل اسعار 
الكهرب����اء، مبين����ا ان من حق 

الكهرباء ومدى انعكاس آثارها 
على ترشيد االستهالك، مشيرا 
إلى أن اللجنة أبلغت احلكومة 
بأنها لن توافق على أي تصور 
حكومي ميكن أن يتضرر منه 

تتوصل حت����ى اآلن إلى قرار، 
النقاش  حيث قررت استكمال 
في اجتماع آخر تعقده السبت 
املقب����ل. وأوض����ح أن اللجنة 
طرحت بدائل معينة لشرائح 

من خالل الش����رائح اجلديدة، 
كي ال تكون التسعيرة اجلديدة 
بهدف جباية األموال، بل بهدف 

ترشيد االستهالك.
وأكد الشايع أن اللجنة لم 

الكهرباء اجلديدة.
وأوض����ح رئي����س اللجنة 
النائ����ب فيص����ل الش����ايع أن 
إمكانية  النق����اش دار ح����ول 
الكهرباء  تخفيض اس����تهالك 

الش����ؤون  ناقش����ت جلنة 
املالية خ����الل اجتماعها أمس 
م����ع وزارة الكهرب����اء وامل����اء 
املقترح����ات والبدائ����ل املمكن 
اعتمادها لش����رائح استهالك 
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الغامن ترأس اجتماعاً في اللجنة املالية مع فريق وزارة الكهرباء لبحث مقترح الشرائح

الشايع: لن نوافق على أي تصور حكومي للكهرباء يضرّ باملواطن

بدالً من 55 عاماً وما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت

5 نواب لشمول قانون املساعدات العامة
 املرأة الكويتية البالغة 45 عاماً

من املساعدات لعدم بلوغهن 
سن 55 سنة، لذا نصت املادة 
االولى من االقتراح بقانون ان 
يضاف بند جديد برقم ج الى 
املادة الثالثة من القانون رقم 
12 لسنة 2011 املشار اليه نصها 
التالي: املرأة الكويتية املتزوجة 
التي بلغت 45 سنة ميالدية ما 
لم يثبت وجود مصدر دخل 

ثابت خاص.
جدي����ر بالذك����ر ان املادة 
الثالثة تتكون من بندين أ وب 
وتنص على صرف مساعدات 

اجتماعية لالس����رة الكويتية 
والتي تتعرض لظروف قهرية 
)البند أ( وكذلك املرأة الكويتية 
اذا  املتزوجة من غير كويتي 
تعرضت لظروف مماثلة )البند 
ب(. كما نصت املادتان الثانية 
والثالثة من االقتراح بقانون 
على احكام تنفيذية بأن قضت 
املادة الثانية بأن على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء � كل 
فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون 
وان يعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

رقم 23 لس����نة 2013 بش����أن 
اس����تحقاق وتقدي����ر وربط 
املس����اعدات العامة ليش����مل 
فئات عدي����دة من الكويتيني، 
ولكن الفقرة االخيرة من املادة 
االولى اخلاصة باملرأة الكويتية 
املتزوجة اشترطت املساعدة ان 
تكون قد بلغت من السن 55 
سنة ميالدية، وبعد مراجعة 
من يشملهن القرار تبني كذلك 
ان عددا كبيرا من الكويتيات 
املتزوج����ات الالتي ال ميلكن 
مصدر دخ����ل ثابت قد حرمن 

الن����واب فيص����ل  تق����دم 
الكن����دري ود.عودة الرويعي 
ود.عب����داهلل املعيوف وطالل 
اجلالل وماجد موسى باالقتراح 
بقان����ون باضاف����ة بند جديد 
برقم ج الى املادة الثالثة من 
القانون رقم 12 لسنة 2011 في 
شأن املساعدات العامة. ونص 

القانون على ما يلي:
مادة أولى: يضاف بند جديد 
برقم ج الى املادة الثالثة من 
القانون رقم 12 لس����نة 2011 
املشار اليه نصها التالي: املرأة 
الكويتية املتزوجة التي بلغت 
45 سنة ميالدية ما لم يثبت 
وجود دخل ثابت خاص بها.

مادة ثانية: يلغ����ى كل حكم 
يتع����ارض م����ع اح����كام هذا 

القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس 
الوزراء وال����وزراء، كل فيما 
يخصه، تنفيذ ه����ذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نش����ره 

في اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة االيضاحية 
على ما يلي: صدر املرس����وم 

ماجد موسىد.عبداهلل املعيوفد.عودة الرويعي فيصل الكندري

دعا الصبيح إلى مقاضاته أو صعود املنصة

الطريجي: قيادي يعمل في »الشؤون« 
اعترف بتغريداته الطائفية وال بد من محاسبته

عبد اهلل: ما إجراءات تعيني أعضاء هيئة التدريس في »التطبيقي«؟

إلى رفع الدع����وى اجلزائية 
اس����تنادا إلى قوانني الوحدة 
الوطنية واإلعالم اإللكتروني 

واجلزاء.
وأك����د أن����ه س����يتابع ما 
ستقوم به الصبيح ويقيمه، 
وإذا ما ثبت لديه وجود تراخ 
أو تس����ويف فإنه س����يتخذ 
املوقف املتناس����ب مع حجم 
ارتكبها هذا  الت����ي  اجلرمية 
الوزيرة  املس����ؤول وصمت 
عن محاسبته طبقا للقانون، 
ما يعن����ي صعودها منصة 

االستجواب.
وق����ال ان قضية القيادي 
ال حتتاج إل����ى حتريات بعد 
اعترافه الصريح بتغريداته 
وادعائه بأنها لم تكن موجهة 
إلى أي طائف����ة أو فئة داخل 
املجتمع الكويتي، مشددا على 
الوزي����رة الصبيح  اضطالع 

3 � هل قام���ت الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
خالل الس���نة املالية )2013-
2014( وحت���ى تاري���خ طرح 
ه���ذا الس���ؤال بتعيني أي من 
املتقدمني في األقسام العلمية 
ممن مت رفضهم من قبل جلان 
التعيينات في األقسام العلمية 
وجلان التعيينات في الكليات؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم � يرجى 
تزويدي بكش���ف أس���مائهم 
وتخصصاتهم العلمية وسنوات 
اخلبرة العملية وش���هاداتهم 
العلمية وسنة التخرج والدرجة 
العلمية ومكان التخرج مع بيان 
إذا كانوا حصلوا على الشهادة 

مبس����ؤولياتها واتخاذه����ا 
الالزمة كي يكون  اإلجراءات 
القيادي عب����رة لغيره،  هذا 
أقلية  وللحد من مح����اوالت 
إثارة الفتن����ة داخل املجتمع 
والتي لن يردعها سوى تطبيق 

القانون.
وأش����ار الطريجي إلى أن 
أك����دت كثيرا على  احلكومة 
الوطنية  الوح����دة  حماي����ة 
والتصدي لكل ما من ش����أنه 
اإلض����رار به����ا، ليأت����ي أحد 
مسؤوليها اآلن ويضرب بعرض 
احلائط كل ه����ذه االلتزامات 
احلكومية، ويقوم مبحاولة 
تهييج الشارع وإثارة الفتنة 
التي س����يتصدى لها العقالء 
في بلدنا، لكن هذا يتطلب في 
القانون على  املقابل تطبيق 
املس����يئني واملتجاوزين على 

القانون.

األكادميية ع���ن طريق تفرغ 
دراسي كامل أو بعثة دراسية 
أو هم يؤدون وظائفهم وعلى 

رأس عملهم.
4 � ما مدى صحة قيام مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بإصدار قرار ندب 
ألستاذ دكتور ودكتور للعمل 
بوظيفة مس���اعد نائب املدير 
الع���ام للش���ؤون األكادميية 
املس���اندة بالهيئة ومن ثم مت 
سحب القرارين اخلاصني بهما؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم � يرجى 
إفادتي بالسند القانوني الذي 
مت بناء عليه إصدار القرارين 

ومن ثم سحبهما؟

إليه من تغريدات، وهذا هو 
املهم، وإن حاول عبثا التالعب 
باأللفاظ وتصوير التغريدات 
على غي����ر حقيقتها، وهو ما 
ستبحت فيه النيابة والقضاء 

العادل.
وكشف الطريجي أن سمو 
الوزراء الشيخ جابر  رئيس 
املبارك س����لم خالل جلس����ة 
إلى  الثالثاء املاضي  املجلس 
وزيرة الشؤون هند الصبيح 
نسخة من التغريدات املشينة 
لهذا القيادي وطلب منها اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بعد التحري، 
إال أنه وبعد اعتراف القيادي 
الصريح بتغريداته، فإن على 
الوزيرة الصبيح اآلن املبادرة 
اتخ����اذ اإلجراءات  إلى  فورا 
القانونية املتعارف عليها مع 
هذا القيادي من خالل التحقيق 
الداخل����ي أو غي����ره وصوال 

أعضاء هيئ����ة التدريس؟ إذا 
كان����ت االجابة بنعم � يرجى 
تزوي����دي مبحاض����ر جلنة 
التعيينات باألقسام العلمية 
التعيينات  وموافقات جلنة 
الهيئة،  بكلي����ات ومعاه����د 
مع كش����ف يتضمن أس����ماء 
املعينني واملسميات الوظيفية 
والش����هادة العلمية وس����نة 
العلمية  التخرج والدرج����ة 
وم����كان التخرج مع بيان إذا 
كانوا حصلوا على الشهادة 
األكادميي����ة عن طريق تفرغ 
دراسي كامل أو بعثة دراسية 
أو هم يؤدون وظائفهم وعلى 

رأس عملهم. 

النائ����ب د.عبداهلل  أك����د 
الطريجي ض����رورة حتريك 
الدعوى اجلزائية بحق القيادي 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل والذي نش����ر على 
حسابه في تويتر تغريدات 
طائفية من شأنها إحداث فتنة 
وشرخ داخل املجتمع الكويتي، 
مشيرا إلى أن عدم محاسبته قد 
تدفع آخرين إلى تكرار العمل 
غير املسؤول الذي قام به هذا 

القيادي.
وأض����اف الطريج����ي في 
تصريح صحافي أنه وبعدما 
أثار في جلسة املجلس املاضية 
قضية التغريدات الطائفية لهذا 
القيادي، فإنه حاول التهرب من 
املساءلة القانونية من خالل 
تقدمي تفسير لهذه التغريدات 
مغاير للحقيق����ة، مؤكدا أن 
القيادي اعترف مبا نس����ب 

وج����ه النائ����ب د. خليل 
إل����ى وزير  عبداهلل س����ؤاال 
التربية ووزير التعليم العالي 

د.بدر العيسى
1 � ما اإلج���راءات املتبعة في 
تعيني أعضاء هيئة التدريس 
ف���ي هيئة التدري���ب بكليات 
ومعاهد الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدري���ب؟ مع 
تزويدي باملستندات الدالة على 

النظام املتبع بهذا الشأن. 
2 � هل قام����ت الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بتعيني أو ندب كلي ألي من 
أعضاء هيئة التدريب بكليات 
إل����ى كادر  الهيئة  ومعاه����د 

د.عبداهلل الطريجي

د.خليل عبداهلل 

أبدى النائب طالل اجلالل 
رفضه املطلق مل���ا ورد على 
لسان النائب عبداهلل املعيوف 
جتاه مدير املكتب الصحي في 

أملانيا سليمان احلربش.
وقال اجلالل في تصريح 
صحافي »ان الدكتور سليمان 
احلربش من الكفاءات الوطنية 
الت���ي نفتخر به���ا، وما قاله 
املعيوف بحقه مرفوض جملة 

وتفصيال«.
إن  اجل���الل  وأض���اف 
إدارة  ف���ي  د.احلربش جنح 

اجلالل: سليمان احلربش كفاءة وطنية

املعيوف للصانع: من رئيس
 فريق مراجعة األسئلة البرملانية؟

وج����ه النائب عبداهلل املعيوف س����ؤاال الى 
وزي����ر العدل ووزير األوق����اف يعقوب الصانع 

جاء فيه:
كنت قد تقدمت بسؤال برملاني بتاريخ 2016/2/2 
لوزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وكان مضمون السؤال عما اذا كان الوزير قد قام 
بترشيح أي من قياديي األمانة العامة لألوقاف 
أمينا عاما خلفا للدكتور عبداحملسن اخلرافي إال 
انني قد فوجئت بأن رد الوزير بتاريخ 2016/2/28 
ال يتفق مع ضوابط األس����ئلة البرملانية حسب 
قرار احملكمة الدستورية والرد كان مذيال بتوقيع 

رئيس فريق مراجعة األسئلة البرملانية.
يرجى تزويدي وإفادتي عن اآلتي:

1 � من الش����خص الذي يرأس فريق مراجعة 
األس����ئلة البرملانية؟ وما مسماه الوظيفي الذي 

يشغله في الوزارة؟
2 � ما مؤهالت رئيس الفريق؟ وما شهاداته 
العلمية؟ وما الس����يرة الذاتية اخلاصة برئيس 

الفريق؟
3 � ال����ى ماذا اس����تند رئي����س الفريق بعدم 
دستورية سؤالنا املوجه ملعاليكم وأين املخالفة 
الدس����تورية في نص السؤال؟ يرجى بيان ذلك 

بالتفصيل.
4 � صورة ضوئية من كتاب التكليف الصادر 
من معاليكم بتكليف رئيس الفريق مبهام مراجعة 

األسئلة البرملانية.

املكتب الصحي في أملانيا بكل 
القيادة  اقتدار ويحظى بثقة 
البالد نظرا  السياس���ية في 
ألمانت���ه وتفانيه في العمل، 
ونشد على يديه في مواصلة 
دوره الوطني املتمثل في خدمة 
املرضى املبتعثني للعالج في 

املانيا.

طالل اجلالل

علي اخلميس

اخلميس يسأل عن العاملني 
اإليرانيني بقناة العدالة اإلعالمية

وجه النائب علي اخلميس سؤاال الى وزير اإلعالم ووزير 
الشباب الش���يخ سلمان احلمود وجاء فيه: منى لعلمي ان 
مجموعة من املوظفني من اجلالية االيرانية مت إنهاء خدماتهم 
من الشركة الوطنية املتحدة لإلعالم )قناة العدالة( منذ 7 
أش���هر إال انهم مازالوا على كفالة الشركة، مطالبا بتزويده 
بأسماء العاملني من اجلالية اإليرانية بقناة العدالة مع صور 
من عقود العمل، وكذلك بصور من إنهاء خدمات العاملني من 
اجلالية اإليرانية بالقناة، وبصور من الترخيص التجاري 

لقناة العدالة.

الوقيت يكرّم عدداً من أفراد حرس مجلس األمة

كّرم األمني العام املس���اعد لشؤون حرس 
مجل���س األمة اللواء خال���د الوقيت عددا من 
أفراد حرس املجلس مبناس���بة تخرجهم في 
دورة األمن العسكري املشترك رقم )26( والتي 
متت إقامتها مبديرية األمن العسكري »معسكر 

الصمود« باحلرس الوطني.
وأشار الوقيت خالل التكرمي إلى حرص قيادة 
حرس املجلس على تطوير قدرات ومهارات أفراد 

احلرس من خالل خطة متكاملة تسعى لتطوير 
املنظومة األمنية اخلاصة بحرس مجلس األمة. 
وأوضح ان إحلاق عس���كري حرس املجلس 
في هذه الدورات جاء تنفيذا لتوجهات رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
الوقيت بتسليم اخلريجني شهادات  وقام 
التقدير مبناسبة تفوقهم والتزامهم بالواجب 
العسكري، وذلك بحضور الرائد بدر املطوع.

األمني العام املساعد لشؤون حرس مجلس األمة اللواء خالد الوقيت متوسطا املكرمني ويبدو املالزم بدر املطوع


