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يعقوب الصانع

أحمد الري

قدم النائب يعقوب الصانع 
سؤاال لوزير الدولة لشؤون 
التخطي���ط والتنمية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 

د.روال دشتي، جاء فيه:
يرج���ى افادتي وتزويدي 

باآلتي:
1 – ه���ل هناك ربط بني خطة 
التنمية واملشاريع االسكانية 
واملخطط الهيكلي للدولة؟ واذا 
كانت االجابة بالنفي يرجى ذكر 
االسباب؟ واذا كانت االجابة 

بنعم ما آلية هذا الربط؟
2 – وما ه���و العائد املتوقع 
التحتية  البنية  من مشاريع 
التنمية،  املدرجة في خط���ة 
وما امل���دة الزمنية املتوقعة 
لهذا العائد؟ هل هناك جدول 
زمني خلطة التنمية؟ اذا كانت 
االجابة بنعم يرجى تزويدي 
باجلدول الزمني اخلاص بخطة 

التنمية؟
3 – صرحت���م بأنكم صرفتم 
7.5 مليارات دينار من ميزانية 
التنمية؟ ما أوجه هذا  خطة 
الصرف؟ مرفقا باملستندات 

الدالة على ذلك؟
4 – يرجى تزويدنا بالتقارير 
الالزمة بأوجه الصرف بصورة 
عامة وعلى ماذا مت الصرف، 
وان كانت هناك مشاريع، ما 
ه���ي تلك املش���اريع وهل مت 

االنتهاء منها ام ال؟

النائ���ب أحمد الري  قدم 
اقتراحا بقانون بإلغاء املادة 
12 من املرس���وم بشأن نظام 
القسائم مبناطق  فرز ودمج 
السكن اخلاص واالستثماري 
والشريط الساحلي والصناعي 
واحلرفي، وجاء فيه مادة أولى: 
إلغاء املادة 12 من املرسوم رقم 

119 لسنة 2010 املشار إليه.
مادة ثاني���ة: على رئيس 
مجلس ال���وزراء والوزراء � 
كل فيم���ا يخصه � تنفيذ هذا 

القانون.

الصانع: هل هناك 
ربط بني خطة 

التنمية واملشاريع 
اإلسكانية؟

الري: إلغاء املادة
 12  من قانون فرز 

ودمج القسائم اخلاصة 
واالستثمارية

بدر البذالي

عدنان املطوع

البذالي يطالب بتوحيد االمتيازات الوظيفية
بني كليات »التطبيقي« و»اجلامعة«

املطوع يسأل الشمالي عن سوق الصفارين

والتدريب حتى يتمكنوا من 
إقرار حقوقهم.

ان  البذال���ي  واعتب���ر 
املزايا  الهيئة توحيد  اقرار 
الهيئات  ب���ني  التقاعدي���ة 
التدريس���ية ورفع س���ن 
التقاع���د، خطوة جيدة في 
االجتاه الصحيح حلل بعض 
القضاي���ا العالقة، ويصب 
ف���ي النهاية ف���ي مصلحة 
العملية التعليمية واساتذة 
الوطنيني، مضيفا  الكويت 
أنه سيواصل سعيه خلدمة 
أعضاء الهيئة التدريسية في 
التعليم التطبيقي، والدفع 
باجتاه تعديل القانون واآللية 
احلالية املنظمة لسن التقاعد 

للهيئات التطبيقية.
وق���ال البذال���ي ان من 
املرتق���ب ان يحال للتقاعد 
170 استاذا من هيئة التعليم 
التطبيقي خالل السنوات 
الث���الث املقبلة، وجميعهم 
ميتلكون اخلبرة ومن ذوي 
الشهادات العليا، ما من شأنه 
ان يسبب نقصا واسعا في 
التدريس  أعض���اء هيئ���ة 
وإرباكا شديدا في العملية 
التعليمية، ولذا يتعني ان 
يتخذ مجلس الوزراء القرار 
املناسب واألخذ بتوصيات 
التربي���ة والتعليم  وزراء 
العالي في هذا اخلصوص 
بأسرع وقت، تفاديا حلدوث 
أزمة حادة في أعداد أعضاء 

التدريس مستقبال.
واشار البذالي إلى ان خلو 

احلرفية في تاريخ الكويت، 
وهو تركة اآلباء ألبنائهم علما 
بأن أغلب املالك قد فارقونا 
ال���ى الرفيق األعلى. وعلى 
ضوء ذلك طال���ب بإفادته 
مبا يلي: ما اإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة او تعتزم 
اتخاذها لتخصيص قسائم 
باملنطقة الصناعية ألرباب 
هذا النش���اط؟ وهل يوجد 
اقت���راح او دراس���ة حول 
تثم���ني هذه املنطق���ة؟ إذا 
كانت اإلجابة بنعم، ارجو 

هيئة التدريس التطبيقي من 
كل هذه الكفاءات واخلبرات 
الوطنية املتميزة يسهم في 
التأثير السلبي على العملية 
التعليمية، ويؤدي إلى افتقاد 
جميع كلي���ات الهيئة عددا 
كبيرا من اخلبرات والكفاءات 
الوطنية املتميزة، في وقت 
تتجه فيه الكويت وبتوجيه 
من صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد إلى 
التحول ملركز مالي وجتاري 
في املنطقة، ما يستدعي معه 
التعليمية  العملية  تطوير 
العناصر الوطنية  وإعداد 
الفعال���ة عبر كوادر متتلك 
اخلب���رة والكف���اءة عل���ى 

التطوير.
وأف���اد البذالي بأن رفع 
سن التقاعد ألعضاء هيئة 
التدريس التطبيقي من 65 
إلى 70 عاما يخدم العملية 
التعليمي���ة والتدريبي���ة 
البالد، ويخ���دم ايضا  في 
هذه الفئة التدريس���ية من 
الكويتيني أصحاب اخلبرة 
واملعرفة في املجاالت التي 
التزال الهيئة في حاجة اليها، 
معربا عن قناعته بأن متديد 
سن التقاعد لهم سيمنحهم 
االس���تقرار الذي يقود إلى 
التميز في األداء، ويستكمل 
دورهم الفع���ال في تأهيل 
الهيئ���ة لتكون  مخرجات 
على املس���توى األكادميي 
والتدريبي املطلوب لسوق 

العمل.

تزويدي بهذه اإلجراءات او 
متى سيتم االنتهاء منها؟ 
وما اسباب ايقاف التراخيص 
لهذه احملالت؟ وهل ستقوم 
الوزارة بإع���ادة النظر في 
هذه املنطقة؟ وهل وضعت 
الوزارة خطة محددة لنقل 
نشاط س���وق الصفارين 
الى منطقة اخرى؟ وما هي 
ومتى سيتم ذلك؟ وهل فكرة 
تثمني كل احملالت من األفكار 
التقدير  املطروحة؟ وم���ا 

املناسب للتثمني؟

طالب النائب بدر البذالي 
مجلس ال���وزراء بضرورة 
توحيد االمتيازات الوظيفية 
العامة  الهيئ���ة  في كليات 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
م���ع نظرائهم ف���ي جامعة 
الكوي���ت، وحتدي���دا فيما 
يتعلق برفع س���ن التقاعد 

من 65 إلى 70 عاما.
ف���ي  البذال���ي  وأك���د 
صحافي���ة  تصريح���ات 
مساندته لهذا املبدأ، معتبرا 
أن املساواة ورفع سن التقاعد 
التدريس  ألعضاء هيئ���ة 
التطبيقي إلى 70 عاما يدخل 
ضمن حقوقهم املشروعة، 
وتقديرا من الدولة للكفاءات 
الوطنية التي خدمت هيئة 
التعليم التطبيقي والتدريب، 
الواسعة  مبينا أن اخلبرة 
التي كونه���ا اعضاء هيئة 
التطبيقي بحكم  التدريس 
الشهادات العليا احلاصلني 
عليه���ا يدعو احلكومة إلى 
سرعة إنصافهم ومساواتهم 
بهيئات التدريس األخرى.

وقال البذالي: مادام اجلهد 
الهيئة  املقدم من أس���اتذة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب وأساتذة اجلامعة 
واح���دا، فالبد م���ن تعديل 
قان���ون الهيئ���ة وإقرارها 
التقاعد، أسوة  رفع س���ن 
بأس���اتذة اجلامعة، مؤكد 
انه لن يتوانى عن املطالبة 
بدعم هذا التحرك املشروع 
ألساتذة التعليم التطبيقي 

النائ���ب عدنان  وج���ه 
املط���وع س���ؤاال إلى وزير 
املالية مصطفى الش���مالي 
قال ف���ي مقدمت���ه: يعتبر 
س���وق الصفارين من أقدم 
القدمية  األسواق الشعبية 
وأحد معاملها التاريخية التي 
مازالت احلياة تنبض فيها، 
ومن اقدم املناطق الصناعية 
احلرفية في الكويت وكانت 
تخدم األهالي في املجاالت 
اإلنشائية والصناعية، ويعد 
الس���وق من أقدم األسواق 

البوص لتدارك مالحظات النواب عن  »القروض«

املويزري: على احلكومة مراجعة
 تقارير ديوان احملاسبة

طالب النائب سعد البوص جلنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية في اجتماعها اليوم 
مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية مصطفى الشمالي واملخصص ملناقشة موضوع 
معاجلة قضية القروض، بأن تتدارك املالحظات النيابية التي أبديت على القانون اجلديد الذي 

مت الكشف عنه في اجتماع اللجنة الذي عقد الثالثاء املاضي.
وقال البوص في تصريح له: أشكر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك على 
إعطاء توجهاته نحو التعاون مع اللجنة املالية البرملانية 
بهدف حل مش����كلة القروض، وتفهمه حجم الضرر الذي 
يلحق باملواطنني من جرائها، والتي باتت تؤرق أغلب األسر 
الكويتية. في املقاب����ل، أكد البوص انه يجب االتفاق على 
صيغة مناسبة حتل قضية القروض حاال جذريا وتطوي 
صفحتها، وفي الوقت نفسه حتقق العدالة االجتماعية بني 
املواطنني. وأضاف البوص: ان إسقاط فوائد القروض عمن 
اقترض قبل 30 مارس 2008 واستبعاد من دخل صندوق 
املتعسرين أو من أعاد جدولة قرضه بعد هذا التاريخ وكذلك 
من اقترض من البنوك اإلسالمية ال يحقق العدالة حتى بني 
املقترضني، لذا أطالب بأن يتم شمولهم في القانون إذا كنا 
جادين في حل القضية من جذورها. وشدد البوص على ان 
مجلس األمة يدفع نحو إقرار هذا القانون، بسبب معرفته 
بحجم الظلم الذي وقع على املواطنني الذين اقترضوا قبل 
ابري����ل 2008 نتيجة عدم قيام بنك الكويت املركزي بدوره ف����ي الرقابة على البنوك، وواهم 
من يعتقد ان الهدف منه دغدغة مش����اعر الناخبني وكسب أصواتهم. وأكد البوص انه سيدفع 
مع زمالئه النواب في جلس����ة الثالثاء في حال متكنت اللجنة املالية من إجناز تقريرها نحو 
إقرار القانون في املداولتني خاللها. وبني البوص انه حسب معلوماتي فإن منحة األلف دينار 
لكل مواطن لم يس����تفد من هذا القانون مت الغاؤها من القانون اجلديد اخلاص بإسقاط فوائد 

القروض، وباتت عند أمير املكارم، وهو ما يجعلنا متفائلون بصرفها.

أصدر النائب والوزير الس����ابق ش����عيب املويزري بيانا جاء فيه: نص البيان الصادر عن 
النائب الس����ابق ووزير الدولة لشؤون االس����كان وزير الدولة لشؤون مجلس االمة السابق 
ش����عيب املويزري ردا على بيان احلكومة فيما يخص مقابل����ة املويزري على قناة اليوم مبا 

يلي: بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال تعالى: )يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال، ودوا ما عنتم، 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد 

بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون � آل عمران: 118(.
الى كل من يهمه األمر 

كن����ت اتوقع ان تقوم احلكومة بفتح كل ما يتعلق مبا 
ذكرته في املقابلة مع برنامج توك ش����وك على قناة اليوم 
بتاري����خ 2012/12/17 وبدال من قي����ام احلكومة بواجباتها 
وجهت لي االتهامات وجاء ف����ي بيان ردها على ما ذكرته 
في تلك املقابل����ة ان كالمي غير صحيح! وردي على بيان 
احلكومة املذكور: اوال: فيما يتعلق في اخلسائر والفوائض 
املالية: اذا كان كالمي غير صحيح كما تقول احلكومة في 
بيانها املذكور فهل ما جاء في تقارير ديوان احملاسبة فيما 
يتعلق باملخالفات واخلسائر ايضا غير صحيح؟ وهل ما 
تضمنته تقارير اجلهات االقتصادية املتخصصة س����واء 
احمللية والعاملية غير صحيح ايضا؟ وهل ما تضمنته تقارير 
املؤسسات املصرفية احمللية والعاملية غير صحيح ايضا؟ امتنى من احلكومة مراجعة وتدقيق 
كل م����ا تضمنته تقارير تلك اجلهات والتحقق منها قبل ان تقول في بيانها ان كالم ش����عيب 
املويزري غير صحيح ألم يكن من املفترض على احلكومة تكليف اش����خاص وجهات محايدة 
ملراجعة ما ذكرته وما جاء في تقارير تلك اجلهات بدال من تكليف بعض املوظفني )مع االحترام 
لشخوصهم( من الذين يعملون في نفس اجلهات التي وردت ضدها مالحظات ديوان احملاسبة 
وتقارير اجلهات االخرى؟ ثانيا: فيما يتعلق مبا ذكرته بان تكلفة الكيلومتر الواحد 20 مليون 
دينار في بعض مشاريع الطرق: العقود موقعة وموجودة لدى وزارة االشغال وامتنى ان يتم 
نش����ر صورة من اصل هذه العقود في الصحف لك����ي يعرف اجلميع تفاصيلها ولكي يتمكن 
احملايدون من املتخصصني االطالع عليها ودراستها والتعليق عليها ومقارنتها مع املشاريع 
املماثل����ة لها. ثالثا: ردي على من قال ملاذا لم يتقدم ش����عيب املويزري ببالغ للنيابة العامة. 
الكل يعلم ان جميع اجلهات احلكومية )وزارات هيئات مؤسسات( تستلم تقارير دورية من 
ديوان احملاسبة تتضمن املالحظات واملخالفات في هذه اجلهات وتقوم بعض اجلهات احمللية 
والعاملية باصدار التقارير املتعلقة باألوضاع السياسية او االقتصادية او االمنية وغيرها في 
دولة الكويت وتقوم تلك اجلهات بنش����رها في وسائل االعالم فهل قامت احلكومة او اجهزتها 
مبراجعة هذه التقارير والتدقيق مبضامينها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم جتاه املالحظات 
واملخالفات سواء ملعاجلتها او حملاسبة املتسببني بها؟ من املعلوم ان احلكومة متلك السلطة 
وعليها اال تنسى ان عليها مسؤوليات وواجبات فهل قامت احلكومة مبا يجب عليها ان تقوم 
به بهذا اخلصوص؟ أطالب احلكومة بالقيام بواجباتها مبراجعة وتدقيق تلك التقارير والتحقق 

منها وان لم جتد اي مخالفة او جتاوز فعليها إحالتي للنيابة.

سعد البوص

شعيب املويزري

وزارة التربـيـــــة
إعــــالن

تعلن وزارة التربية بدولة الگويت عن حاجتها إلى 

فنــيــي تصــلــيـــح اآلالت املوسيــقــيــة
للعمل في قطاع التعليم العام بقسم صيانة اآلالت املوسيقية التابع للتوجيه الفني العام 

للتربية املوسيقية في التخصصات التالية وطبقًا للمؤهالت قرين گل منها :
الشروط والتخصصالشعبة واملسمىم
أورج وبيانو گهربائي1

)فني اليكترونيات(
حاصل على دبلوم صناعي ثالث أو خمس سنوات

آالت وترية2
)فني صيانة آالت وترية گمان- عود 

- قانون - تشيللو - گونترباص(

)لديه  التقدير  يشترط  ال  موسيقى  بگالوريوس  على  حاصل 
دراية بصيانة وتصليح وصناعة اآلالت الوترية(

1- حاصل على بگالوريوس موسيقى ال يشترط التقدير )لديه فني صيانة آالت نفخ3
دراية بصيانة وتصليح آالت النفخ(

2- حاصل على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها + )شهادة خبرة 
من إدارة املوسيقات العسگرية شعبة آالت نفخ(

فني صيانة بيانو تقليدي4
)گالسيك(

)لديه  التقدير  يشترط  ال  موسيقى  بگالوريوس  على  حاصل 
خبرة بضبط وشد وصيانة وتصليح البيانو اخلشبي(

)لديه فني صيانة أگورديون5 التقدير  يشترط  ال  موسيقى  بگالوريوس  على  حاصل 
خبرة بصيانة وتصليح األگورديون(

حاصل على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها + )شهادة خبرة من فني صيانة آالت إيقاعية6
إدارة املوسيقات العسگرية شعبة آالت إيقاعية(

شروط ومالحظات عامة جلميع املتقدمني:
1- أن تگون الشهادة معترفا بها من قبل وزارة التعليم 

العالي بدولة الگويت.
2- عمر املتقدم ال يزيد عن )40( عامًا.

توافر  بعد  إال  للتوظيف  طلب  أي  استقبال  يتم  ال   -3
جميع املستندات وفق االعالن.

4- ال تقبل طلبات حاملي تأشيرات الزيارة التجارية.
املؤهالت  ت��گ��ون  أن  يجب  الطلبات  استقبال  عند   -5
اجلهات  م��ن  م��ص��دق��ة  ال���درج���ات  وگ��ش��ف  العلمية 
الرسمية بصحة البيانات من املگاتب الثقافية لدولة 

الگويت ببلد التخرج.
6- معادلة املجلس األعلى للجامعات اخلاصة للشهادات الصادرة 

عن اجلامعات اخلاصة في جمهورية مصر العربية.
7- يجب احض��ار نسخ��ة طب���ق األص����ل ع�����ن الش����ه�����ادة 
وگ��ش��ف ال���درج���ات وإف����ادة ب��االن��ت��ظ��ام م��ص��دق��ة من 
عن  ال��ص��ادرة  للشهادات  الگويتي  الثقافي  امللحق 

اململگة العربية السعودية.
بطاقة  أو  الشخصية  األح���وال  بطاقة  إح��ض��ار  يجب   -8
دول مجلس  رعايا  يعادلها عند تقدمي  ما  أو  العائلة 

التعاون اخلليجي لطلب العمل بوزارة التربية.
9- صورة شخصية واحدة مقاس 4*6سم.

10- توافر جواز السفر وصورة عنه والبطاقة املدنية وصورة 
عنها أو سمة الدخول »الزيارة« وصورة عنها للوافدين.

11- موافقة مبدئية للعاملني بالقطاع اخلاص معتمدة من 
الگفيل باإلضافة إلى صورة اعتماد توقيع الگفيل.

نشر  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  الرسمي  ال���دوام  خ��الل  الطلبات  تقدم 
اإلعالن على العنوان التالي : إدارة املوارد البشرية - صالة 
مصحوبة  الشويخ،   -  )2( رق��م  ال���وزارة  مببنى  املراجعني 

باملستندات املنوه عنها أعاله.
والله ولي التوفيق،،،

وگيل وزارة التربية املدير املعني

اإعـالن عن ت�أجيل وعقد اجلمعـيـة العمـوميـة
لل�سـنــة املـ�لـيـة املنتهـيــة يف 2012/10/31

بناًء على كتاب وزارة ال�ش�������ئ�ن االجتماعية والعمل امل�ؤرخ يف 2013/3/13 

ب�ش�������اأن تاأجيل امل�عد ال�ش�������ابق للجمعية العم�مية وامل�افقة على حتديد 

ي�م الثالثاء امل�افق 2013/4/16 لعقد اجلمعية العم�مية لل�شنة املالية 

املنتهية يف 2012/10/31.

يت�ش�������رف املدير املعني جلمعية �شاحي�������ة عبداهلل املبارك التعاوني�������ة بدع�ة ال�شادة 

امل�شاهمني البالغني من العمر )21 عامًا فاأكرث( يف تاريخ انعقاد اجلمعية العم�مية 

وامل�شاهم�������ني يف اجلمعية حت�������ى تاري�������خ 2012/10/31 حل�ش�ر اجتم�������اع اجلمعية 

العم�مي�������ة العادية واملقرر عقده ي�م الثالث�������اء امل�افق 2013/4/16 يف متام ال�شاعة 

)4( الرابعة ع�شرًا مبركز تنمية املجتمع - �شاحية عبداهلل املبارك قطعة )7(.

وذلك ملنــاق�شــة جــدول الأعمــال التــالــي:

1( مناق�ش�������ة التقرير االإداري عن ال�شن�������ة املالية املنتهية يف 2012/10/31 

والت�شديق عليه.

2( مناق�ش�������ة تقرير مراقب احل�شابات والت�شديق على امليزانية العم�مية 

واحل�شابات اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية يف 2012/10/31.

3( تعي���������ني مراق����������ب ح�ش����اب�������ات للع���ام امل���������ايل املنته�������ي يف 2013/10/31 

وحت��ديد اتعابه.

4( مناق�ش�������ة اإخراج الزكاة واأخذ امل�افقة عل�������ى اإخراجها يف ال�شنة املالية 

التي تنتهي يف 2013/10/31 وال�شن�ات التالية.

مالحظات:

1( يج�������ب عل�������ى كل ع�ش� اإح�شار البطاقة املدني�������ة االأ�شلية اأو �شهادة ملن 

يهم�������ه االأمر من الهيئة العام�������ة للمعل�مات املدنية �شارية املفع�ل ولن 

يعتمد �ش�رة عنهما.

2( عل�������ى ال�ش�ادة امل�شاهم�ني والغري م�شتكملني مللف���ات�هم �ش�رورة مراجعة 

االإدارة خالل الدوام الر�شمي ال�شتكمال ملفاتهم.

3( عل�������ى ال�شادة امل�شاهمني الذين مل ي�شله�������م كتيب امليزانية عن طريق 

الربيد مراجعة اإدارة اجلمعية ال�شتالم ن�شخة من التقرير.

جمعية �ضاحية عبدالله املبارك التعاونية

عبداهلل املعيوف

النائ���ب عب���داهلل  ق���دم 
املعيوف اقتراحا برغبة جاء 
فيه: يس���تخدم جسر املشاة 
الواقع ب���ني منطقة العديلية 
ومنطقة اخلالدية مقابل جامعة 
الكويت كثير من ابنائنا الطلبة 

والطالبات بشكل يومي.
لذا فإنني اتقدم باالقتراح 
برغبة: »تركيب مظلة للجسر 
املذكور بشكل مناسب وتغطيته 
على ان يك���ون مزودا بنظام 
تكييف وتهوية نظرا ألحوال 

الطقس صيفا وشتاء«.

املعيوف لتركيب مظلة 
وتكييف جلسر املشاة 
بني العديلية واخلالدية


