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قالت النائب د.روال دشتي ان جمعية كاتش 
المعروفة بــــ »بيت عبداهلل« هي جمعية نفع 
عام ونموذج للعمل االجتماعي اإلنساني الذي 
نفتخر بوجودها في الكويت، حيث ان القائمين 
عليها من المتطوعين المهنيين الذين يعملون 
بجد وإخالص لتوفير الراحة والرعاية الصحية 
والفرحة لألطفال المصابين باألمراض المؤدية 
الى الوفاة، كما انها تساعد األهالي على كيفية 

التعامل مع ان أبناءهم لن يعيشوا طويال.
وأكدت د.روال دشتي على أهمية دعم المجتمع 
المدني الفاعل وخاصة جمعية كاتش لترسيخ 
معاني التطوع والعطاء وخدمة المجتمع مما 
يســـاهم في تكريس روح المواطنة الصالحة 

والمحافظة علـــى الثـقافة والقيـــم الكويتية 
األصيلـــة، وقالت ان زج جمعيـــة كاتش في 
التجاذبـــات السياســـية والتشـــهير بها دون 
تقصي الحقائق بال شك سينعكس سلبا على 
حماس المواطنين لالنخراط في العمل التطوعي 
مما سيؤدي الى تبعثر الطاقات وتراجع دور 
المواطن في المشاركة المجتمعية، مشيرة الى 
ان المصلحـــة الوطنية والديموقراطية تحتم 
علينا جميعا تعزيز فكر وثقافة التطوع والعمل 
اإلنساني دون تسييس والدفع بتقدم المجتمع 
المدني دون تصفية حســـابات كون المجتمع 
المدني الركن األساسي الداعم والحامي لنظام 

الديموقراطية.

وجه النائب د.محمد احلويلة حزمة اسئلة لوزير 
االشغال ووزير الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل 

صفر جاء في السؤال األول:
أين وصل مشــــروع بناء مستشفى جابر الذي 
مت وضع حجر األســــاس له مند عدة سنوات وظل 
كما هو عليه على الرغم من حاجة البالد الى مثل 
هذه املشاريع الصحية وعلى الرغم من أنه يحمل 
اسم رمز من رموز الكويت الغالية فلو كانت هناك 
نية صادقة لتنفيذ  هذا املشروع احليوي ملا تأخر 
افتتاحه حتى هذا الوقت. وتقدم بســــؤال آخر عن 
مشروع جســــر بوبيان وأين وصل هذا املشروع 
التنموي احليوي الذي ال نسمع عنه إال من خالل 
الصحف وما االجراءات التي متت مباشرتها لتنفيذ 
املشروع واملدة الزمنية املتوقعة لالنتهاء منه ونأمل 

إرفاق جميع الوثائق واملستندات بالرد. وقال: منى إلى علمنا أن الهيئة 
العامة للشباب والرياضة وعند تسلمها ستاد جابر الرياضي كشفت 
العديد من العيوب باملشروع األمر الذي يتطلب اعادة العمل ببعض 
مواقع الستاد واجراء صيانة للبعض اآلخر خاصة امللعب الرئيسي 
واملشروع لم يتم افتتاحه بعد وأن هناك مبالغ باملاليني رصدت لهذا 
االمر مما جعل موعد افتتاح هذا الســــتاد الذي يحمل اســــم رمز غال 
على نفوس كل الكويتيني يتأخر عن املوعد املقترح الفتتاحه لذا نأمل 
افادتنا عــــن هذا املوضوع الذي تعتبر صحة املعلومات فيه فضيحة 

بكل املقاييس فكيف يتم اعادة صيانة للملعب الذي 
لم جتر عليه أي نشــــاط رياضي وكيف يتم اجراء 
صيانة ملشروع لم يفتتح بعد. وتساءل ما االجراءات 
التي مت اتخاذها جتاه مرادم النفايات بالكويت التي 

تساهم في تلويث البيئة بالكويت.
وفي ســــؤال آخر طلب تزويده بأســــماء جميع 
اللجان العاملة في الوزارة واجلهات التابعة للسنة 
املالية احلالية سواء كانت دائمة او مؤقتة وأسماء 
العاملني في تلك اللجان وجنسياتهم ومسمياتهم 
الوظيفية وقيمة املكافآت التي يتقاضونها والقطاع 
الذي يعملون به كل جلنة على حدة مع توضيح اذا 
كانت اعمال تلك اللجان تتم اثناء الدوام الرســــمي 
او بعد الدوام الرسمي. وموضحا بها ايضا اذا كان 
احد العاملني بتلك اللجان يعمل في أكثر من جلنة 
ومبالحظات ديوان احملاسبة على أعمال وزارتكم واجلهات التابعة لكم 
وردكم على تلك املالحظات وتعقيب الديوان على ردكم وما االجراءات 
التي اتخذمتوها جتاه تلك املالحظات نأمل تزويدنا بجميع املستندات 
الدالة على الرد. وقدم احلويلة اقتراحني برغبة طالب في االقتراح األول 
بـ »إنشاء مستشفى جديد في محافظتي االحمدي ومبارك الكبير يشتمل 

على جميع االقسام الطبية الضرورية لسكان احملافظتني«.
وطالب في االقتراح الثاني بـ »إنشاء فرع للنادي العلمي في منطقتي 

االحمدي ومبارك الكبير«.

انتقد النائب د.حســــن جوهر سطحية وزارة 
التربية في اطالق مشــــروع التعليم االلكتروني، 
معتبرا اخلطوات واالجراءات التي مت اتخاذها في 
هذا الشأن مازالت بعيدة جدا عن املنظور الشامل 
واحلقيقــــي ملفهوم التعليــــم االلكتروني والثورة 
التربوية املرجوة من هذا االنفتاح املعلوماتي غير 

املسبوق في تاريخ البشرية.
وقال جوهر ان التعليم االلكتروني ليس مجرد 
نقل املناهج الدراسية على اقراص مدمجة كما حتاول 
وزارة التربية تسويقه عبر بهرجة اعالمية ال متت 
الــــى تطوير التعليم بصلة، مؤكدا ان تقنية وضع 
املعلومات املكتوبة على اقراص الكترونية تعد من 
أبجديات التكنولوجيا املعلوماتية التي ال حتتاج 
الكثير من اجلهد والعناء والســــنوات الطويلة من 

االنتظــــار وصرف األمــــوال الطائلة، وال ميكن علــــى االطالق اعتبار 
تكديــــس اجهزة الكمبيوتر في املدارس قمة طموحنا في حتقيق حلم 

هذا املشروع احليوي والضروري.
وأكــــد جوهر أن التعليم االلكتروني عبارة عن 
منظومة متكاملة تنطلق من رؤية تربوية وفلسفة 
تنموية تختلف متاما عن منظور التعليم التقليدي، 
وهــــذا ما تفتقر اليه وزارة التربية، مبينا أن عجز 
الوزارة عن مواكبة هذا التطور العلمي من البداية 
كان جليا حيث لم يســــتند املشروع احلكومي الى 
دراسات تربوية فنية متكاملة ولم يتم اعداد الدراسة 
األولية واألساســــية على يد الكفاءات املتخصصة 
في هذا احلقل املعرفي اجلديد، األمر الذي يعد هدرا 
لألموال العامة في ظل استمرار انحدار مستويات 
التعليم في الكويت وتفاقــــم التخبط االداري في 
هذا اخلصوص، وقال ان وزارة التربية قد أرسلت 
مجاميع من الوفود وبرئاســــة قياديي الوزارة الى 
الكثير مــــن دول العالم في مجال التعليــــم االلكتروني ولكن ذهبت 

تقاريرها الى سلة املهمالت وطواها اإلهمال والنسيان

قدم النائب د.بادي الدوسري اقتراحا 
برغبة باستثناء املعاقني من االنتظار 
الرعاية السكنية  للحصول على حق 
الذي قد يطول الى ما يتجاوز العشر 
سنوات، مبينا ان املعاق من اشد الناس 
حاجة لتوفير السكن املالئم حلياة كرمية 
كفلها له الدستور، الفتا الى ان املعاق 

قد ال يحتمل فترة االنتظار الطويلة، 
نظرا لظروفه الصحية وان استثناءه من 
االنتظار يعكس تطور وازدهار واحترام 
املجتمع لهذه الفئة التي حتتاج منا لكل 
الدعم والتأييد للمساهمة في رفع الروح 
املعنوية لديهـــم لتكون عونا لهم في 
املعايشة مع اإلعاقة التي يعيشونها.

الدوسري الستثناء المعاقين من االنتظار للحصول على المسكن

القالف: ما سبب إنهاء ندب الفيلي 
كرئيس للمكتب الثقافي في باريس؟

 حماد الستحداث مخرج لمنطقة
فهد األحمد على طريق الملك عبدالعزيز

الخرينج يطالب بمناقشة وباء 
إنفلونزا الخنازير في الجلسة الطارئة

الطبطبائي لقصر مزاد قسائم خيطان 
العمير إلنشاء مستوصف متكامل على المستحقين للرعاية السكنية

في منطقة الخيران أو بنيدر

حسني القالف

عسكر العنزي

احمد السعدون

سعدون حماد

مبارك اخلرينج

د.روال دشتي

د.محمد احلويلة

د.حسن جوهر

د.وليد الطبطبائي

د.علي العمير

على األجانب وفرض رســـوم 
مقابل الخدمـــات الصـحية قد 
نصـــت المـــادة 12 منـــه على 
اســـتثناء بعـــض الفئات من 
الخـضـــوع لنظـــام التأميـــن 
المنصوص عليه في  الصحي 
هذا القانـــون، وكانت الحكمة 
من ذلك تخفيف األعباء المالية 
على هذه الفئـــات، ولما كانت 
فئـــة غير محددي الجنســـية 
تتوافر في شأنها ذات الحكمة 
ومع ذلك لم ترد ضمن الحاالت 
المستثــناة كما ان الحكومة لم 
تفعل دورها في شأنها استنادا 
الى البند »ج« من الــمادة الثانية 
عشرة باستثناء تلك الفئة من 

عاملية ال تقل عن اثنتني يختارها 
مجلس الوزراء تقييم جميع االصول 
املالية واملعنوية ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والشركات التابعة 
لها.. الخ. وكانت الشركة الكويتية 
خلدمات الطيران )كاسكو( وهي 
شــــركة تابعة ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية قد خالفت صريح 
النصوص القانونية السالف بيانها 
الريبة والتســــاؤالت  مما يثيــــر 
ووجهت دعوة نشــــرتها اكثر من 

صحيفة محلية وحددت فيها اقصى 
تاريخ للتأهيل 16 أغسطس 2009 

وكان مما جاء فيها ما يلي:
دعوة للحصول على حق امتياز 
وكالة كوستاكوفي مع املواقع في 
الكويت وقد مت تعيني )كي بي ام 
جي( لالستشارات ذ.م.م الكويتـ  
بصفته املستشار املالي للمساعدة 
في هــــذه الصفقة كوســــتاكوفي 
هي شركة عاملية رائدة في تقدمي 
نشاط القهوة ويتردد عليها اكثر 
من مليوني عميل اسبوعيا، وقد 
تأسست كوستاكوفي في اململكة 
املتحــــدة في عام 1971 ولها تواجد 
حاليا في اكثر من 20 سوقا عامليا 
ومتتلك )كاسكو( اثني عشر منفذا 
لبيع منتج كوستاكوفي في مواقع 

متميزة في الكويت.
مبوجب هذا االعــــالن تتوجه 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
)كاســــكو( بدعوة جميع املعنيني 
لتقدمي اوراق االعتماد اخلاصة بهم 
للتأهيل املســــبق للعطاء اخلاص 
بشراء حق تشغيل كوستاكوفي 
في الكويت، وسيتم تأهيل املعنيني 

وجه النائب احمد الســــعدون 
ســــؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري بشأن مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية. وقال السعدون 
في سؤاله: تنص املادة الثانية من 
القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن 
حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى شركة مساهمة على 
ما يلي: املادة الثانية: ال يجوز خالل 
مدة السنتني املنصوص عليها في 
املادة السابقة السحب او التنازل 
بأي وسيلة عن اي امتياز او حق 
للمؤسسة وحتتفظ الشركة بعد 
تأسيسها بهذه احلقوق واالمتيازات 
ويكون لها وحدها حق التصرف 
فيها، كما ال يجوز خالل املدة ذاتها 
منح امتياز او حق لشركة منافسة 
يكون من شأنه ان يؤثر في امتيازات 
واصول املؤسسة املادية واملعنوية. 
وجاء في املذكرة االيضاحية تعليقا 
على ذلك مــــا يلي: وضمنت املادة 
الثانية حقوق املؤسســــة ومن ثم 
الشركة اجلديدة فمنعت السحب 
والتنازل عن اي امتياز او حق مقرر 

بشكل مسبق بناء على عدد من 
املعايير منها وبالنظر ملا في هذه 
الدعوة من شركة تابعة ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية، من 
جتاوز على القانون والتصرف في 
حق امتياز، نص القانون صراحة 
على عدم جواز التصرف فيه خالل 
فترة التحويل واالبقاء عليه كحق 
للشــــركة اجلديدة، ورغبة في 
معرفة االجراءات التي اتخذمتوها 

لوقف هذا التصرف فورا.
وطلب الســــعدون تزويده 
باالجراءات التي اتخذت لسحب 
هذه الدعــــوة ومنــــع بيع حق 
االمتياز املشــــار إليه في دعوة 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
)كاسكو( باعتبار ذلك من حقوق 
املؤسسة اململوكة للدولة حاليا 
ومن حقوق الشركة اجلديدة الحقا 
التي نص القانون صراحة على 
منع التصــــرف فيها، وبصورة 
طبق االصل من القرار الذي اتخذه 
ادارة الشركة الكويتية  مجلس 
خلدمات الطيران )كاســــكو( او 

اي مسؤول في الشركة.

للمؤسسة او لشركاتها، وذلك بأي 
وسيلة سواء بالبيع او التأجير او 
التشغيل باسم الشركة او غير ذلك 

من الوسائل.
ونصت املادة الثامنة من القانون 

ذاته على ما يلي: 
الثامنة: يسمح ملوظفي  املادة 
الشركات التابعة ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية في حالة رغبتهم 
في ترك اخلدمة بالشركة خالل فترة 
التحويل باالختيار بني املزايا املقررة 
لهم وفقا لألنظمة املطبقة عليهم 
واملزايا املمنوحة ملوظفي املؤسسة 

وفقا للمواد السابقة.
وملا كانــــت املــــادة األولى من 
قرار مجلس الــــوزراء رقم 756 / 
رابعا لسنة 2008 بإصدار الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 6 لســــنة 
2008 في شــــأن حتويل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى شركة 
مساهمة، التي جاءت منسجمة مع 
املــــادة األولى من القانون ذاته قد 

استهلت مبا يلي:
تتولى مؤسســــات استشارية 
مستقلة ومتخصصة ذات خبرة 

الـــى االمني العـــام في مجلس 
االمة عالم الكندري بأن تكون 
اجللســـة ملناقشـــة موضوع 
املســـرحني في بداية انعقادها 
وملدة ثالث ســـاعات ومن ثم 
يناقـــش املجلس مع احلكومة 
مواجهـــة وزارة الصحة وباء 
انفلونـــزا اخلنازير وخططها 
املستقبلية في حماية االرواح 

من هذا املرض العاملي.
واختتم اخلرينج قوله ان 
املسؤولية في هاتني القضيتني 
تقع على عاتق السلطة التنفيذية 
ومدى استجابتها إليجاد احللول 
املنصفة والهادفة ملواجهة هذه 
الشارع  التي يراقبها  االحداث 
الكويتـــي وينتظـــر احللول 
الواقعية وامللموسة على ارض 

الواقع بشكل حقيقي.

الشــــروط  طالب فيه: مبراعاة 
التالية في حــــال رغبت الدولة 
في بيع قســــائم منطقة خيطان 
باملزاد العلني: قصر املزاد على 
املواطنني املســــتحقني للرعاية 
الســــكنية ممن هم على قائمة 
العامة  االنتظار في املؤسســــة 
للرعايــــة الســــكنية ومنع بيع 
هذه القســــائم او التنازل عنها 
من قبل مالكها اجلدد واشتراط 
انقضاء مدة عشر سنوات للبيع، 
واالستفادة من املتخصصني في 
هذا املجال وفتح نقاش عام من 
اجــــل اخلروج بصيغــــة عادلة 
تضمن حصول مستحقي الرعاية 
القسائم باسعار  السكنية على 

مناسبة.

انتهت وعليه العودة الى الكويت 
ومباشـــرة اعماله كعضو هيئة 
تدريس في جامعة الكويت خاصة 
ان اجلداول الدراســـية قد اعدت 
للفصل املقبل، كما انه باستمراره 
ملحقا ثقافيا يزاحم العاملني في 
الذين لم يطلب  الثقافي  املكتب 
رأيهم فـــي التجديد له ملدة عام 
كما ان هذا يعد هدرا للمال العام 
في صرف املخصصات واملزايا 
الثقافي  امللحق  التي يتمتع بها 
دون احلاجة لوجـــوده، فضال 
عن املصاريف االدارية والتأمني 
الصحي وتذاكر السفر وغيرها.

وجه النائب حسني القالف سؤاال 
التعليم  التربية ووزيرة  لوزيرة 
العالي د.موضي احلمود تســــاءل 
فيه: ما ســــبب انهاء ندب د.محمد 
الفيلي كرئيس للمكتب الثقافي في 
باريس؟ وقبل إنهاء ندب الدكتور 
املذكور هل متــــت مواجهته بأي 
مالحظات أو مخالفات ظهرت اثناء 
عمله كرئيــــس للمكتب الثقافي؟ 
وهل توجد أي مراسالت بني وزارة 
اخلارجية والسفارة تتعلق بأداء 
د.الفيلي وعالقته بالسفارة هناك؟ 
أرجو تزويدي باملستندات املتعلقة 

بهذا الشأن.

خالل اعتبارها ضمن الحاالت 
الخاصة، كما وعدت الحكومة 
في أثناء مناقشـــــة القــانون 
بإدخالها ضمـــن فئة الحاالت 

الخاصة.
وال يخفـــى علـــى احـــد ما 
تعانيـــه هذه الفئة من ظروف 
اجتماعية وصحية تتمـثل في 
نقص األموال وقلة فرص العمل 
نتيجة لعدم تعديل أوضاعهم 
القانونيـــة وعلـــى الرغم من 
هذا كله قامت وزارة الصـحة 
بتطبيق قانون التأمين الصحي 
والرسوم الصحية عليهم، وهـــو 
ما يؤدي الى زيـــادة األعــباء 
الـمالية الملقـــاة على عاتقهم 
وتحملهـــم مـــا ال يطيــقونه، 
األمـــر الذي يقتضـــي، مراعاة 
لحالتــهـــم وظروفهم وهم من 
الفئة التــي قـدمت الكثير لهذا 
الوطن، استثناءهم من أحكام 
نظام التأمين الصحي من خالل 
نص قانوني ملـــزم يقرر هذا 
االستثناء الذي ينصرف أيضا 
الى اســـتثنائهم من الرســـوم 
التـــي تفرض عـلـــى األجانب 
التي  الخدمات الصحية  نظير 
تقدمها وزارة الصحة، وهو األمر 
الذي استلزم إعداد هذا االقتراح 

بقانون.

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اقتراحا بقانون بشأن التأمين 
الصحي على األجانب وفرض 
الخدمـــات  مقابـــل  رســـوم 

الصحية.
مادة أولى: يستبدل بنص 
المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 
1999 المشار اليه، النص التالي: 
»تستثنى من أحكام هذا القانون 

الفئات اآلتية:
أ ـ األجنبيـــات المتزوجات 

من كويتيين.
الكويتيـــات من  ـ أوالد  ب 

أزواج أجانب.
ج ـ غير محددي الجنسية 
البـــت فـــي أوضاعهم  لحين 

القانونية.
العمالـــة  ـ ثالثـــة مـــن  د 

المنزلية.
»وكـــذا الحـــاالت الخاصة 
التي يصدر بها قرار من وزير 

الصحة«.
المذكرة اإليضاحية  وقالت 
لالقتراح بقانون بتعديل المادة 
12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 
في شأن التأمين الصحي على 
األجانب وفرض رسوم مقابل 

الخدمات الصحية.
لما كان القانون رقم 1 لسنة 
1999 في شأن التأمين الصحي 

النائب ســـعدون حماد  قـــدم 
اقتراحـــني برغبة قال في االقتراح 
األول ان االزدحام املروري الشديد 
يؤثر على سكان منطقة فهد االحمد، 
وينص االقتراح على »استحداث 
مخرج ملنطقة فهد األحمد من اجلهة 
الشرقية على طريق امللك عبدالعزيز 
السريع للتخفيف من االزدحام في 
طريق الرقـــة وأبوحليفة«. وقدم 
اقتراحـــا آخر بشـــأن عمل مدخل 
ملنطقـــة هدية مـــن دوار جمعية 
الرقة التعاونية الكائن في شارع 
الغوص الفاصل بني منطقتي هدية 

والرقة.

ناشد النائب مبارك اخلرينج 
اعضاء مجلس االمة ان تكون 
اجللسة الطارئة التي ستعقد في 
19 أغسطس املقبل ملناقشة قضية 
املسرحني الكويتيني العاملني في 
القطاع اخلاص، ان تناقش ايضا 
موضوع انفلونزا اخلنازير هذا 
املرض العاملي ومدى قدرة وزارة 
الصحة على حماية االنسان من 

هذا الوباء.
وأوضـــح ان يتم في اجلزء 
األول مـــن اجللســـة اي مـــن 
الساعة التاسعة صباحا حتى 
الثانية عشـــرة ظهرا مناقشة 
قضية املسرحني الكويتيني، ثم 
يخصص من الساعة الواحدة 
حتى الرابعة عصرا ملناقشـــة 
داء انفلونزا اخلنازير ومعرفة 
مدى قوة وزارة الصحة حلماية 
الذين  املواطنـــني واملقيمـــني 

يعيشون على ارض الكويت.
وقـــال اخلرينـــج ان هاتني 
القضيتني يتطلبان من السلطتني 
التشريعية والتنفيذية التصدي 
لهما بشـــكل فعال وشـــفاف 
ليتواكب مع حماية الناس من 
مرض انفلونـــزا اخلنازير اما 
املســـرحون الكويتيون فعلى 
احلكومة ان تتقدم بحلول جذرية 
وهادفـــة لتحقيق االســـتقرار 
للشـــباب الكويتي العامل في 

القطاع اخلاص.
واضاف انه سيتقدم باقتراح 

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحني برغبة، قال في االقتراح 
االول ان املبالــــغ الكبيرة التي 
صرفتهــــا الدولــــة الســــتمالك 
قسائم منطقة خيطان ورغبتها 
فــــي اســــترداد جزء مــــن هذه 
املبالغ عن طريق بيعها باملزاد 
العلني حتــــى تخفف من كلفة 
هذا االستمالك على املال العام، 
مضيفا واليجاد آلية جيدة ألي 
استمالكات مستقبلية، ولتكون 
قسائم خيطان ملكا ملن يرغب 
في السكن واالستقرار بخيطان، 
األمر الذي يسهم في حل املشكلة 
االسكانية، نقدم االقتراح التالي: 
مراعاة اآلتي إن رأت الدولة بيع 
قســــائم منطقة خيطان بنظام 
املزايدة: الزام اجلهات املسؤولة 
بتهيئة البنية التحتية اجلديدة 
لالراضــــي التــــي تقــــوم عليها 
القسائم وتوفير اخلدمات العامة 
لها باســــرع وقت، والعمل على 
تنظيم املنطقة تنظيما حضريا 
ســــليما، وتخصيــــص مواقع 
الكهربائية،  مناسبة للمحوالت 
وتخصيص املساحات املفتوحة 
العــــام، ومراعاة  لالســــتخدام 
االرتدادات واالرصفة بالشــــكل 
الذي يضمن ان تكون تلك املنطقة 

منظمة تنظيما مناسبا.
وقدم الطبطبائي اقتراحا آخر 

العمير  النائب د.علـــي  قدم 
اقتراحني برغبة بشأن »ضرورة 
وضع خطة عاجلة وشاملة لبناء 
عوازل خاصة جلميع احملاوالت 
الكهربائية متنع انبعاث االشعة 

الكهرومغناطيسية منها«.
من جهة اخرى شدد العمير 
التعليمية على  اللجنـــة  عضو 
ضرورة احترام اللوائح والقوانني 
املنظمة العمال املكاتب الثقافية 
والعاملني فيها من مستشارين 
وملحقني ثقافيني، وقال العمير 
اننا نتابع مـــا يحصل اآلن في 
الثقافي بواشـــنطن من  املكتب 
انتهاء ندب احد امللحقني الثقافيني 
بتاريخ 2009/7/31 وتعيني د.حمد 
العدواني خلفا له والذي يقضي 
بتعيينه ملحقا ثقافيا في مكتب 
واشنطن اعتبارا من 2009/7/1، 
انه ولالســـف فقد  اال  واضاف: 
خاطبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي مدير عام جامعة 
الكويت مـــن اجل التجديد عاما 
كامـــال للمنتهية فتـــرة انتدابه 

اعتبارا من 2009/8/9.
وقال العمير ان هذه االجراءات 
غيـــر الئحية وال قانونية حيث 
ان فترة انتداب امللحق الثقافي 

دشتي: »كاتش« المعروفة بـ »بيت عبداهلل« 
نموذج للعمل االجتماعي اإلنساني

الحويلة لصفر: أين وصل مشروع بناء مستشفى جابر؟

 جوهر: التعليم اإللكتروني ليس مجرد
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عسكر: استثناء البدون وزوجات الكويتيين 
األجنبيات وأبناءالكويتيات من التأمين الصحي السعدون للبصيري: بيع حق امتياز »كوستا كوفي« 

في »الكويتية« غير قانوني ويجب وقفه فورًا

طلب تزويده بقرار منع بيع حق االمتياز


