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المسابقة الدعوية الرمضانية لعام1437 هــ
   بالتعاون مع جريدة           

هذه املسابقة برعاية  للمساهمة

22444117
ميكن التبرع واملساهمة على حساب رقم: 0119810007 بنك بوبيان

  http://ipc.org.kw/shop :أو عبر املوقع االلكتروني 
@ipcorgkw :والتواصل االلكتروني

شروط المسابقة: 

>  المشاركـة متـاحـــة طــوال شهــــر رمضـــان.
.@ipcorgkw »متابعة حساب اللجنة على »تويتر  <

>  ترسـل اإلجابــة علـى »تويتــر« مع عمــل منشـــن
.@ipcorgkw لحسـاب اللجنة   

>  يتم السحب إلكترونيا في 15- 8 - 2016 م.
• جمعية النجاة الخيرية هي المسؤولـة عن إعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز الكوبونـات وتحديد الفائزين عن طريق

  السحب وتسليم الجوائز للفائزين.

جوائز المسابقة:
>  30 جائزة مالية مقدمة من شركة الهدف الذكي للتسويق واالستثمار العقاري.

6- قصة إسالم أمريكية تسأل عن احلجاب
هــذه املهتديــة مــن أمريــكا أســلم زوجهــا وكانــت فكــرة فــرض الحجــاب هــي مــا متنعهــا عــن اإلســام وحــاول معهــا 
زوجهــا تكــراًرا ومــراًرا للدخــول يف اإلســام فتحدثــت إلينــا فقلنــا لهــا أن عــدم لبــس الحجــاب ال مينعــك مــن الدخــول 
يف اإلســام وأن العبــادة للخالــق قامئــة عــى املحبــة فلكــا أحببنــا الخالــق ســبحانه وتعــاىل أحببنــا أن نطيعــه وكــم 
للــه علينــا مــن نعــم وفضــل وليــس مــن طبــع اإلنســان الحــر إنــكار الجميــل والفضــل فكيــف نعــم الكريــم التــي ال 

تعــد وال تحــى والتــي أعطانــا إياهــا قبــل أن نســأله إياهــا.
 من قصص موقع الحوار املبارش )لجنة الدعوة اإللكرتونية(

س6: صحابي جليل لقب مبؤذن الرسول كان عبدا مملوكا قبل اسالمه فمن هو ؟
أ- أبو ذر الغفاري    

ب- بال بن رباح     
ج- زيد بن حارثة

الدعوة رسالة .. بلغها معانا 

بالتعاون مع جريدة

رقم الهاتف : االســــم :    

املسابقة الرمضانية  الصحية لعام 1437هـ/ 2016م

الوعي  املرضى على نشر  إعانة  انطالقـــا من حرص جمعيـــة صنــدوق 
الصحي بني كل شرائح املجتمع ، تقوم اجلمعية بعمل مسابقة صحية 
مع  املشكور  وبالتعاون  الفضيل  الشهر  مبناسبة  عــام  كل  في  توعوية 
جريدة »األنباء« تقدم من خاللها معلومة طبية أو صحية مفيدة من 

خالل اختيار اإلجابة الصحيحة. 

www.phf.org.kw

شروط املسابقة:
1-جمع كوبونات املسابقة الثالثني من صفحات اجلريدة وإرسالها في مغلف مغلق الى 

مقر اجلمعية في غضون أسبوعني بعد انتهاء شهر رمضان. 
2- ال يلتفت للكوبونات املصورة. 

3- ال يلتفت للكوبونات التي ال يكتب عليها العنوان والبيانات واضحة.
4- كتابة رقم الهاتف واالسم ثالثيا.

5- جمعيــة صنــدوق إعانــة املرضـى هي املسؤولـة عن اعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز 
الكوبونـات وحتديد الفائزين عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

جوائز املسابقة: 
للفائزين بعد اجراء السحب  الراعية  الشركات  تقدم اجلمعية جوائز نقدية وعينية من 
بحضـــور عضــو مجلـــس االدارة ورئيـــس اللجنة االعالمية ويتم نشر أسماء الفائزين في 

الصحف الرئيسية.

السؤال السادس
آليات  والشراب، وتشجيع  الطعام  الصيام مبنية على ترك  إن فلسفة 
الغذائي،  التمثيل  عملية  على  احليوية  الكيميائية  والعمليات  الهدم 
والنهار هو الوقت الذي تزداد فيه عمليات التمثيل الغذائي، وخصوًصا 
البشري  للجسم  وتعالى-  -سبحانه  الله  أ  هَيّ وقد  الهدم،  عمليات 
يكون  فقد  لذلك  الصماء،  الغدد  هرمونات  تنظم  بيولوجية  ساعة 
وقت  النهار  في  الصيام  أجلها  من  الله  جعل  التي  األسرار  أحد  هذا 
النشاط واحلركة والسعي في مناكب األرض، ولم يجعله بالليل وقت 
الصيام  أثناء  واحلركة  النشاط  فإن  هذا  أجل  والراحة.ومن  السكون 
يوفران للجسم مادة هامة  تعتبر الوقود املثالي إلمداد املخ وكرات الدم 
احلمراء ونقي العظام واجلهاز العصبي بالطاقة الالزمة لتجعلها أكثر 

كفاءة ألداء وظائفها، ما اسم هذه املادة؟
أ - الفركتوز

ب - اجللوكوز

   

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

التلفون

الرقم املدين

@Capitalgovkwt

امل�سابقة الثقافية
ملحافظة العا�سمة 
لعـــام 2016 

بالتعاون مع جريدة

- يحق للمو�طنني و�ملقيمني �مل�صاركة يف هذه �مل�صابقة وال يحق �ال�صرت�ك ملوظفي حمافظة �لعا�صمة و�أقاربهم.

- �لقيمة �الجمالية للجو�ئز تبلغ �ألفني وخم�صمائة دينار كويتي (2500) د. ك وهي عبارة عن جو�ئز نقدية توزع 

على �لع�صرة �الأو�ئل على �لنحو �لتايل: 500 - 400 - 250  – 200 - 150 – ع�صر جو�ئز بقيمة  100د.ك.

- ين�صر كوبون �مل�صابقة يوميا طو�ل �صهر رم�صان (30) �صوؤ�الً، وي�صرتط �أن تكون �الجابة �صحيحة على �لكوبون 

�الأ�صلي للم�صابقة.

- يدخل ��صم �ملت�صابق �ل�صحب مرة و�حدة.

- تر�صل �الإجابات يف موعد �أق�صاه �ل�صاعة �لو�حدة ظهر�ً من يوم �الأحد �ملو�فق 2016/7/21 على �لعنو�ن �لتايل:  

حمافظة �لعا�صمة – �ص.ب: -28483 �لرمز �لربيدي 13145 – �لكويت (�مل�صابقة �لثقافية) �أو ت�صلم مبحافظة   

�لعا�صمة يدويا - ق�صر نايف .

- يجرى �ل�صحب لتحديد �لفائزين بح�صور مندوبي وز�رتي �لتجارة و�ل�صناعة و�لد�خلية.

- حمافظة �لعا�صمة هي �مل�صوؤولة عن �إعد�د �الأ�صئلة وم�صمونها وفرز �لكوبونات 

وحتديد �لفائزين  عن طريق �ل�صحب وت�صليم �جلو�ئز للفائزين.

 لال�صتف�صار �الت�صال على: 98077763

بــرعايــة البنـــك التـجـــاري الكــويـتـــي

كوبون اليوم ال�ساد�س

اأول عامل و�سع مقيا�سا لقيا�س الذكاء هو:

1- األفريد نوبل
2- اأنريكو فريمي

3- األفرد باتن

الطريجي يطلب تزويده مبخالفات 
شركة نقل وجتارة املواشي

عبداهلل: ما صحة استهزاء أستاذ بطلبة »البدنية«؟

الدويسان: هل رست سفينة أغنام
 في الكويت بعد توقفها في إسرائيل؟

املستندات ذات العالقة وأي 
مراسالت بهذا اخلصوص 
بني الوزارة والشركة سالفة 
الذكر، وهل قامت الشركة 
سالفة الذكر بصرف مكافآت 
ألعضاء مجلس اإلدارة مبا 
يخالف قانون الشركات مادة 
229؟ اذا كانت االجابة بنعم، 
فيرجى توضي���ح جميع 
الت���ي اتخذتها  االجراءات 
التجارة والصناعة  وزارة 
به���ذا الش���أن وخصوصا 
فيما يتعلق باحملافظة على 
املال العام باعتبار الشركة 
خاضعة لقانون املال العام؟ 
مع تزويدي بكل املستندات 

واملراسالت ذات العالقة.

العلمي الذي يتبعه.
وم����ا اإلج����راءات  التي 
اتخذته����ا الهيئ����ة العام����ة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بهذا الشأن؟ وهل مت اجراء 
حتقيق مع االستاذ املقرر؟ اذا 
كانت االجابة »نعم« يرجى 
موافاتي بنسخة من الشكاوى 
املقدمة ضده، ونس����خة من 
محض����ر التحقيق واملذكرة 
املتضمن����ة نتائج التحقيق 
القانون����ي والقرار  والرأي 
التأديبي الصادر بشأنه � ان 
وجد، وفي حال كانت اإلجابة 
بالنفي يرجى توضيح اسباب 
عدم اتخاذ اي اجراء قانوني 
اللوائح  وأكادميي حس����ب 

املتبعة بالهيئة.

اإلسرائيلي لعدة ايام. لذا 
نرجو إفادتنا بالتالي: ما 
مدى صحة هذه األخبار؟ 
وفي حال صحتها، بيان 
وخريط����ة  حت����ركات 
البحرية  متابعة املالحة 
املذكورة، وهل  للسفينة 
او  أنزلت بالفعل أغناما 
البالد؟  الى  أي منتجات 
ومن التجار الذين تسلموا 
الش����حنات الت����ي كانت 

حتملها؟

النائب د.عبداهلل  وّجه 
الطريجي سؤاال إلى وزير 
التجارة والصناعة د.يوسف 
العلي طالب فيه بتزويده 
مبلف عن جميع املخالفات 
واملالحظات التي سجلت من 
قبل الوزارة ضد شركة نقل 
وجتارة املواشي مبوجب 
القوانني ذات العالقة بنشاط 
وعمل الشركة واجتماعات 
العمومي���ة  اجلمعي���ة 
وامليزانيات منذ عام 2012 
ولغاية عام 2015، اضافة 
الى اي شكاوى ملواطنني او 
شركات ضد الشركة سالفة 
الذكر مبوجب قانون حماية 
املستهلك، مع تزويدي بكل 

في وقت سابق خبر بعنوان 
»اس����تاذ يس����تهزئ بطلبة 
البدني����ة ف����ي احملاضرات« 
وش����كوى رس����مية ملكتب 
العامة  بالهيئة  العام  املدير 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

مبا يلي:
ما مدى صحة خبر قيام 
التربية  املقرر بقسم  استاذ 
العامة  االساس����ية بالهيئة 
للتعليم التطبيقي  باالستهزاء 
بطلب����ة البدنية خالل إلقاء 
احملاضرات؟ اذا كانت اإلجابة 
»نعم« يرجى موافاتي باسم 
االس����تاذ متضمنا شهادته 
العلمي����ة وخبرته العملية 
الوظيفي والقسم  ومسماه 

النائب فيصل  وج����ه 
الدويس����ان س����ؤاال إلى 
وزير املواصالت ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية 
عيسى الكندري جاء فيه: 
تناولت إحدى الصحف 
احمللي����ة الكويتي����ة في 
تقرير إخباري لها خبر 
وصول سفينة برؤوس 
أغنام الى املوانئ الكويتية 
بعد ان توقفت في ميناء 
تابع للكيان الصهيوني 

وج����ه النائ����ب د.خليل 
الى  عبداهلل سؤاال برملانيا 
وزير التربية ووزير التعليم 
العيسى جاء  العالي د.بدر 
فيه: ورد في احدى الصحف 

د. عبداهلل الطريجي

د.خليل عبداهلل

فيصل الدويسان

الغامن يهنئ نظيره في جمهورية 
البرتغال بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة 
إلى رئيس مجلس اجلمهورية في جمهورية البرتغال 

إدواردو فيرو رودريغويز، وذلك مبناسبة العيد 
مرزوق الغامنالوطني لبلده.

حمود احلمدان

احلمدان: هل قامت »البيئة« بدراسات 
لقياس حجم امللوثات في منطقة الظهر؟

للكشف على املسلخ مشفوعة 
بأس����ماء من قام����وا بالزيارة 
وتخصصاتهم وطبيعة املخالفات 
التي مت رصده����ا؟ كما يرجى 
تزويدي بعدد الزيارات التي قامت 
بها إدارة تقييم املردود البيئي 
للتأكد من التزام مشغل املسلخ 
باالشتراطات التشغيلية الواردة 

في دراسة املردود البيئي. 
3 � نظ����را ملالصق����ة محط����ة 
معاجلة املجاري ملنازل منطقة 
الظهر يرجى تزويدي بدراسة 
املردود البيئي حملطة املعاجلة 
التي وافقت عليها الهيئة العامة 
للبيئة، كما يرجى تزويدي بعدد 
وتواريخ الزي����ارات امليدانية 
الروتينية التي قامت بها الهيئة 
للكش����ف على محطة املعاجلة 
مش����فوعة بأس����ماء من قاموا 
بالزيارة وتخصصاتهم وطبيعة 
املخالفات التي مت رصدها، كما 
يرجى تزويدي بعدد الزيارات 
التي قامت بها إدارة تقييم املردود 
البيئي للتأكد من التزام مشغل 
محطة املعاجلة باالشتراطات 

التشغيلية الواردة في دراسة 
املردود البيئي فإن لم تكن هناك 
دراسة مردود بيئي للمحطة فما 
هي طبيعة الدراسات التي قامت 
بها الهيئة لتحديد طبيعة اآلثار 
البيئية للمحطة؟ فإن لم تكن 
هناك دراس����ات، فما األسباب 
التي حال����ت دون عملها؟ وهل 
يتم جتميع احلماة اجلافة في 
احملطة وهي أحد مسببات تكاثر 
احلشرات والروائح؟ اذا كانت 
االجابة باإليجاب فلماذا ال يتم 
حتويلها لهيئة الزراعة لالستفادة 

منها أو ملواقع الردم؟
4 � نظرا لتحول اجلهة الغربية 
املقابلة ملنطقة الظهر إلى ساحة 
لرمي األنقاض منذ فترة طويلة 
أدت لتراك����م النفاي����ات يرجى 
إفادتنا باألسباب التي أدت الى 
عدم حترك الهيئة العامة للبيئة 
لضبط املتسببني في هذه املشكلة 
وإحالتهم للنيابة واألس����باب 
التي حالت دون حترك الهيئة 
إللزام اجلهات املعنية مبعاجلة 

املشكلة

للبيئة بإجراء دراسات لقياس 
حجم امللوثات التي تتعرض لها 
منطقة الظهر؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب يرجى تزويدي بجميع 
الدراسات وتواريخها وأسماء 
من أشرفوا عليها ومن نفذوها 
مشفوعة بتخصصاتهم العلمية 
وما هي طبيعة االجراءات املتخذة 
على ضوء ما خرجت به نتائج 
الدراسات إن وجدت؟ وفي حال 
كانت االجاب����ة بالنفي يرجى 
تزويدي باألسباب التي حالت 
دون ذلك وهل هناك خطة إلزالة 

هذه األسباب؟
2 � نظ����را لقرب املس����لخ من 
منطق����ة الظهر وتأث����ر قاطني 
املنطقة بامللوثات الصادرة عنه 
هل قامت الهيئة باملوافقة على 
دراسة املردود البيئي للمسلخ؟ 
اذا كانت االجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بدراسة املردود البيئي 
للمسلخ التي وافقت عليها الهيئة 
العامة للبيئة، كما يرجى تزويدي 
بعدد وتواريخ الزيارات امليدانية 
الروتينية التي قامت بها الهيئة 

قدم النائب حمود احلمدان 
سؤاال الى وزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشئون مجلس 

األمة د. علي العمير جاء فيه:
وفق����ا للقانون رق����م )42( 
لس����نة 2014 في ش����أن إصدار 
قان����ون حماية البيئ����ة والذي 
حدد مه����ام وصالحيات الهيئة 
العامة للبيئة في املادة )السابعة( 
من ذات القانون ونظرا حلجم 
املعاناة البيئية التي يتعرض 
لها أهالي منطقة الظهر بسبب 
تفاقم املشاكل البيئية احمليطة 
بهم بسبب وجود املسلخ جنوب 
املنطقة ومحطة معاجلة الصرف 
الصحي جن����وب غرب املنطقة 
وتراكم األنقاض غرب املنطقة 
وما نتج عنه من تزايد للروائح 
الض����ارة وتكاثر للحش����رات 
وانتش����ار للنفايات واألنقاض 
ومبا أن الهيئة العامة للبيئة هي 
املعنية بحماية البيئة ومعاجلة 
املش����اكل البيئية. ل����ذا يرجى 

تزويدي وإفادتي باآلتي:
1 � ه����ل قامت الهيئ����ة العامة 

احمد الري

الري يسأل عن الهيكل التنظيمي للشركة الكويتية خلدمات الطيران
يولي����و 2015،  ف����ي  املق����رر 
والتعديالت التي أدخلت عليه 
في مايو 2016، واألسباب التي 
دعت الى هذا التغيير خالل 10 
أش����هر فقط من اعتماد هيكل 
تنظيمي جديد مت صرف مبالغ 
مالية طائلة لتصميمه من قبل 
ش����ركة استشارية متخصصة 
واستغرق فترة زمنية طويلة من 
الدراسة واالجتماعات املتواصلة 

العتماده؟
2- األسس التي مت بناء عليها 
تسكني املوظفني على مسميات 
الهي����كل التنظيمي اجلديد في 
ماي����و 2016، واألس����باب التي 
دعت لتسكني بعض املوظفني 
على تلك املناصب القيادية دون 
اعالن للشواغر كما مت بعد اقرار 
الهيكل التنظيمي الس����ابق في 
يوليو 2015، وه����ل مت اعتماد 
اشتراطات وظيفية للمناصب 
املستحدثة؟ وما اجلهة التي قامت 

بوضع تلك االشتراطات؟
3- ما اجلهة التي قامت بإعداد 
وثيقة املوارد البشرية اجلديدة، 
ومدى اختالفه����ا أو مطابقتها 
مل����ا مت تقدمي����ه من الش����ركة 

االستشارية؟
4- هل مت����ت ترقية موظفني 
في الشركة على مسميات غير 
مدرجة ف����ي الهيكل التنظيمي 
خالل الفترة ما بني اقرار الهيكل 
التنظيمي في يوليو 2015 وبني 

اقرار الربط املالي اجلديد، وذلك 
بناء على الربط املالي السابق؟ 
وفي حال االجابة بنعم يرجى 
تزويدي بكشف مفصل بأسمائهم 
وباملسميات التي تقلدوها ودرجة 

الربط املالي لكل منهم؟ 
5- هل مت إيقاف أو تأجيل ترقية 
أي م����ن املوظفني املس����تحقني 
للترقي����ة خالل نف����س الفترة 
السابقة بحجة إلغاء املسميات 
املفترض الترقية لها من الهيكل 
التنظيمي أو عدم إقرار الربط 
املال����ي ملس����مياتهم اجلديدة؟ 
وفي حال االجابة بنعم يرجى 
تزويدي بكشف مفصل بأسمائهم 
واملسميات التي يفترض الترقية 
عليها، والدرجة املالية املعادلة 
لهذه املسميات وفق الربط املالي 
القدمي، وما مت تسكينهم عليه 
بعد إقرار الربط املالي اجلديد 

في مايو 2015
6- هل مت إدراج وتسكني موظفني 
معينني بعقود خاصة على جدول 
الرواتب املقر ف����ي مايو 2015 
وبدرجات تفوق الدرجات التي 
سكن عليها نظراؤهم من موظفي 
الشركة العاملني بنفس املسميات 
واملستوى الوظيفي؟ في حال 
االجابة بنع����م يرجى تزويدي 
ببيان تلك احلاالت، وصورة من 
العقود اخلاصة لهؤالء املوظفني، 
واألسس التي مت بناء عليها هذا 

التسكني.

2- قيمة التعاقد والتاريخ احملدد 
إلجناز املهمة، والتاريخ الذي مت 

فيه االنتهاء من هذا التعاقد
3- مخرج����ات كل مرحلة من 
مراحل التعاقد كما مت تسليمها 

من الشركة االستشارية
4- أي مه����ام ملحقة أو عقود 
اضافية مت توقيعه����ا مع ذات 
الشركة االستشارية إلجناز أعمال 
خارج نطاق االتفاقية األساسية، 
مع بيان التكلفة وتاريخ التوقيع 
ونطاق التكليف ومدى إجنازه 

من عدمه
5- بيان وج����ود أي من بنود 
التعاقد التي ل����م يتم إجنازها 
من قبل الشركة االستشارية، 
أو مت اجنازها بشكل ال يعكس 

متطلبات الشركة من عدمه؟
وقال في مقدمة سؤاله الثاني: لقد 
مت اقرار الهيكل التنظيمي للشركة 
الكويتية خلدمات الطيران في 
جلسة مجلس ادارة الشركة رقم 
2015/5 بتاريخ 2015/6/8، بناء 
على الدراسة املقدمة من الشركة 
االستشارية املتعاقد معها، وفي 
اجتماعه رقم 2016/12 بتاريخ 
2016/4/19 مت اعتم����اد هي����كل 
تنظيمي جديد، مع اقرار الربط 
املال����ي الذي لم يقر منذ اعتماد 
الهيكل الس����ابق، وكذلك اقرار 

وثيقة املوارد البشرية.
وطالب تزويده باألتي:

1- نسخة من الهيكل التنظيمي 

وّجه النائب احمد الري عدة 
أس����ئلة الى وزي����ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
عيسى الكندري قال في مقدمة 
األول منه����ا: لق����د أقر مجلس 
ادارة الشركة الكويتية خلدمات 
الطيران »تشكيل جلنة حتقيق 
في اجراءات التعيني التي متت 
طبق����ا للش����واغر املعلن عنها 
في س����بتمبر 2015، والقرارات 
االدارية الصادرة خالل فترة خلو 
منصب رئيس مجلس االدارة« 
كما جاء في خطاب رئيس مجلس 
االدارة املرسل للموظفني بتاريخ 
2016/2/28، وعل����ى أن تنتهي 
اللجنة من عملها وتقدم تقريرها 
ملجلس االدارة خالل أسبوعني من 
تاريخه، وطالب بإفادته وتزويده 

باآلتي: 
1- أس����ماء املوظفني املتظلمني 
من اج����راءات التعيني لالعالن 
املذكور والذين متت مقابلتهم 
من قبل اللجنة، وأسباب استبعاد 
كل منهم مع بيان مس����مياتهم 
الوظيفية واملؤهل الدراس����ي 

وسنوات اخلبرة لكل منهم؟
2- أسماء املعينني وفقا لإلعالن 
املذكور، وبي����ان مدى انطباق 
االشتراطات الوظيفية املطلوبة 
عليهم، وتزويدي بنسخة من 
ش����هاداتهم الدراسية وسيرهم 
الذاتية وشهادات اخلبرة املقدمة 

عن فترات عملهم السابقة؟
3- نسخه من التقرير النهائي 
املقدم من اللجنة شامال املستندات 
التي اطلعت عليها، واملراسالت 
وال����ردود التي صدرت عنها أو 
وجهت اليها مع أي من اجلهات 

داخل أو خارج الشركة؟
4- هل انتهت اللجنة الى صحة 
جميع االجراءات التي مت اتخاذها 
من قبل االدارة التنفيذية للشركة 
خالل اع����الن الش����واغر محل 
التحقيق وع����دم أحقية أي من 
املوظفني املتظلمني في التظلم 

من تلك االجراءات؟
5- هل مت التحقق مما نشر في 
بعض الصحف والقنوات احمللية 
من وجود عالقات ش����خصية 
ومباشرة بني بعض املسؤولني 
في الشركة وبني بعض ممن وقع 
عليهم االختيار، مبا يتضمنه 
ذلك من شبهة التنفيع وتضارب 

املصالح؟
6- ما الق����رارات التي اتخذها 
مجلس ادارة الشركة بناء على 
التقرير املشار اليه مع تزويدي 
بنسخة منها؟ وقال في مقدمة 
س����ؤاله الثان����ي انه ف����ي عام 
2014 عينت الشركة الكويتية 
خلدمات الطيران إحدى الشركات 
االستش����ارية املتخصصة في 
تقدمي االستشارات االدارية ومت 
تكليفها بإعداد دراس����ة شاملة 
إلعداد الهيكل التنظيمي للشركة 
وسياسة املوارد البشرية، وكذلك 
رسم اس����تراتيجيات الشركة، 
وإعادة صياغة مسارات العمل 

فيها.
وطالب تزويده باآلتي:

1- نسخة من العقد املوقع مع 
الشركة املذكورة

ما دراسة املردود 
البيئي لوجود 
املسلخ قرب 

املنطقة؟

ما األسس التي 
مت بناء عليها 

تسكني املوظفني 
على مسميات 

الهيكل التنظيمي 
اجلديد في مايو 

2016؟

اجليران يصدر بياناً حول تناقضات »اخلارجية األميركية«
أصدر النائب د. عبدالرحمن اجليران بيانا جاء 
عنوانه: »اخلارجية األميركية والتناقضات!« 

وجاء بيان اجليران كالتالي:
ما زالت قوانني بعض الواليات في أميركا جتيز 
حمل السالح اخلاص وتعترف بامليليشيات 
املسلحة، والدستور األميركي يقر بوجود اكثر 

من 200 حزب مسيحي يحمل السالح!
وأكبر جماعة ضغط سياس��ي هي مصنعو 

األسلحة!

وهي ضد تش��ريع أي قان��ون يحد من بيع 
األسلحة اخلاصة!

هذه الفوضى ال جنده��ا عندنا في الكويت 
وهلل احلمد، إال ان اشادة اخلارجية األميركية 
بإجراءات الكويت ضد اإلرهاب، في التقرير 
السنوي لعام 2015 عن اإلرهاب الدولي، وخاصة 
في جمع التبرعات، وانضمام الكويت للتحالف 
الدولي ضد »داعش«، وأشاد بأحكام القضاء 
الكويت��ي ضد مرتكبي تفجي��ر »الصادق«، 

وخلص التقرير الى اعتبار ايران الدولة الراعية 
لإلرهاب على مستوى العالم!

واعتبر حزب اهلل اللبناني ذراع ايران في اليمن 
ولبنان واثيوبيا وأميركا اجلنوبية.

هذا ف��ي اجلانب األمني فق��ط، اما اجلانب 
االقتصادي فيبدو ان العم س��ام - كما يقال 
- قد نسى الشيطان األكبر واعتبره األصغر 
وشرع في إبرام العقود االستراتيجية مناصفة 

مع روسيا وإيران!
د. عبدالرحمن اجليران


