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عبداهلل الهاجري مديراً عاماً ملكتب اإلمناء االجتماعي بدرجة وكيل وزارةمحليات
صدر مرسوم أميري بتعيني عبداهلل محمد الهاجري مديرا عاما ملكتب االمناء االجتماعي بدرجة 
وكيل وزارة. ونصت املادة االولى من املرسوم الذي يحمل رقم 274 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 
2017/12/26 على أن »يعني عبداهلل محمد الهاجري مديرا عاما ملكتب االمناء االجتماعي بدرجة وكيل 
وزارة«. 
وجاء في املادة الثانية من املرسوم »على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية«.
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صاحب السمو عزّى الرئيس المصري بضحايا العمليات اإلرهابية في سيناء وحلوان والعريش ورئيس أفغانستان بضحايا تفجير مركز ديني في كابول

األمير: نؤيد إجراءات مصر وروسيا وأفغانستان للحفاظ على أمنها
الســمو  بعــث صاحــب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيــة تعزيــة إلــى أخيه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيــس جمهوريــة مصــر 
العربية الشقيقة أعرب فيها 
سموه عن استنكار الكويت 
الشــديدة للعملين  وإدانتها 
اإلرهابيين اللذيــن أديا إلى 
استشــهاد ضابط وخمســة 
جنود بانفجار عبوة ناسفة 
في إحدى المركبات الخاصة 
أثنــاء  المســلحة  بالقــوات 
مداهمة إحدى البؤر اإلرهابية 
بشــمال ســيناء واستشهاد 
عدد مــن الجنود والمدنيين 
وسقوط عدد من المصابين 
بمحاولــة الهجــوم اإلرهابي 
الذي استهدف كنيسة بمدينة 
حلوان، مشيرا سموه إلى أن 
هذيــن العمليــن اإلرهابيين 
يتنافيــان مــع كل الشــرائع 
والقيم اإلنسانية، مستنكرا 
أرواح  اســتهداف  ســموه 
األبريــاء اآلمنيــن وزعزعة 
أمن واستقرار البلد الشقيق، 
مؤكدا سموه وقوف الكويت 
إلى جانــب جمهورية مصر 
العربية الشــقيقة وتأييدها 
لكل ما تتخــذه من إجراءات 

لحماية أمنها واستقرارها.
سائال سموه المولى تعالى 
أن يتغمد الشــهداء بواســع 
رحمتــه ويســكنهم فســيح 
جناته ويلهــم ذويهم جميل 
الصبر وحسن العزاء وأن يمن 
على المصابين بسرعة الشفاء 
والعافية ويحفظ جمهورية 
العربيــة وشــعبها  مصــر 

الشقيق من كل مكروه.
وبعث ســمو ولــي العهد 

الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزيــة إلــى أخيــه الرئيس 
عبدالفتاح السيســي رئيس 
جمهوريــة مصــر العربيــة 
الشــقيقة أعرب فيها سموه 
عن استنكار الكويت وإدانتها 
الشديدة للعملين اإلرهابيين 
اللذيــن أديــا الى استشــهاد 
ضابــط و5 جنــود بانفجار 
عبــوة ناســفة فــي إحــدى 
المركبــات الخاصة بالقوات 
المسلحة أثناء مداهمة إحدى 
البؤر اإلرهابية بشمال سيناء 
واستشــهاد عدد من الجنود 
والمدنيين وسقوط عدد من 
المصابين في محاولة الهجوم 
اإلرهابي الذي استهدف كنيسة 

بمدينة حلوان.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
المبارك رئيس مجلس الوزراء 

إلى جانــب جمهورية مصر 
العربية الشــقيقة وتأييدها 
لكل ما تتخــذه من إجراءات 

لحماية أمنها واستقرارها.
سائال سموه المولى تعالى 
أن يتغمد الشــهيدين بواسع 
رحمتــه ويســكنهما فســيح 
جناته ويلهــم ذويهما جميل 
الصبر وحســن العــزاء وأن 
يحفظ جمهورية مصر العربية 
وشعبها الشقيق من كل مكروه.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
إلــى أخيــه الرئيس  تعزيــة 
عبدالفتــاح السيســي رئيس 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
الهجــوم  بضحيتــي حــادث 
الذي استهدف قوة تأمين أحد 

ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزيــة إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيســي رئيس 
جمهوريــة مصــر العربيــة 
الشــقيقة أعرب فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحيتــي حادث 
الهجوم الذي اســتهدف قوة 
تأميــن أحــد المصــارف في 
مدينة العريــش والذي أدى 
إلى استشهاد مجند ومدني.

مؤكدا ســموه اســتنكار 
الكويت لهذا العمل اإلرهابي 
وإدانتها الشديدة لهذه األعمال 
اإلجرامية التي تتنافى مع كل 
الشــرائع والقيم اإلنسانية، 
واســتهداف أرواح األبريــاء 
اآلمنيــن ووقــوف الكويــت 

المصارف في مدينة العريش.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
المبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية إلى الرئيس فالديمير 
روســيا  رئيــس  بوتيــن 
االتحادية الصديقة أعرب فيها 
سموه عن استنكار الكويت 
وإدانتهــا الشــديدة للهجوم 
اإلرهابي بتفجير عبوة ناسفة 
في مركز تجاري بمدينة سان 
بطرسبورغ والذي أسفر عن 

سقوط عدد من الجرحى.
مؤكــدا ســموه وقــوف 
الكويت مع روسيا االتحادية 
وتعاطفهــا معهــا وتأييدها 
بكل ما تتخــذه من إجراءات 
لحماية أمنها ولمواجهة مثل 

هذه األعمال اإلرهابية، متمنيا 
ســموه رعاه اهلل للمصابين 

سرعة الشفاء.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
إلى الرئيس فالديمير بوتين 
رئيــس روســيا االتحاديــة 
الصديقــة ضمنهــا ســموه 
اســتنكار الكويــت وإدانتها 
الشــديدة للهجوم اإلرهابي 
بتفجيــر عبــوة ناســفة في 
مركــز تجاري بمدينة ســان 

بطرسبورغ.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
المبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية مماثلة.
كما بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزيــة إلى الرئيس 
محمد أشــرف غنــي رئيس 
أفغانســتان  جمهوريــة 
اإلســالمية الصديقــة أعرب 
فيهــا ســموه عــن خالــص 
تعازيــه وصادق مواســاته 
تفجيــر  حــادث  بضحايــا 
مركــز دينــي وثقافــي فــي 
العاصمــة كابــول والــذي 
أسفر عن ســقوط العشرات 
مــن الضحايــا والمصابيــن 
سائال ســموه المولى تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواســع 
رحمته ومغفرتــه وأن يمن 
على المصابين بسرعة الشفاء 

والعافية.
مؤكدا ســموه اســتنكار 
الكويــت وإدانتها الشــديدة 
لهــذا العمــل اإلجرامي اآلثم 
الذي استهدف أرواح األبرياء 
اآلمنين والذي يتنافى مع كل 
الشــرائع الســماوية والقيم 

اإلنسانية.

وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزيــة إلى الرئيــس محمد 
أشرف غني رئيس جمهورية 
أفغانستان اإلسالمية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا 
حــادث تفجير مركــز ديني 
وثقافي في العاصمة كابول، 
سائال سموه المولى جل وعال 
أن يتغمد الضحايا بواســع 
رحمته ومغفرتــه وأن يمن 
على المصابين بسرعة الشفاء 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
المبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.
إلى ذلــك، أعــرب مصدر 
مسؤول في وزارة الخارجية 
عن إدانة واستنكار الكويت 
»الشديدين« لحادث التفجير 
اإلرهابي الذي وقع في متجر 
بمدينة سان بطرسبورغ في 
روســيا االتحادية الصديقة 
الــذي  والهجــوم اإلرهابــي 
استهدف مركزا ثقافيا وسط 

العاصمة األفغانية كابول.
وشدد المصدر على موقف 
الثابــت والمبدئي  الكويــت 
المناهــض للعنف واإلرهاب 
بكل أشــكاله وصوره مجددا 
الدولــي  المجتمــع  دعوتــه 
لمضاعفــة جهــود مواجهــة 
ظاهــرة اإلرهــاب الخطيرة 
العالم والبشرية  وتخليص 

من آثارها المدمرة.
وأكد وقــوف الكويت الى 
جانــب البلديــن الصديقين 
وتأييدهما في كل ما يتخذانه 
من إجــراءات للحفــاظ على 

أمنهما واستقرارهما.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس راؤول 
كاسترو رئيس جمهورية كوبا الصديقة 

عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس راؤول 
كاسترو رئيس جمهورية كوبا الصديقة 

ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له دوام 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
جوفينيل مويز رئيس جمهورية هاييتي 

الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد 
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 

جوفينيل مويز رئيس جمهورية هاييتي 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له 

دوام الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الكويت هنأت كوبا وهاييتي بالعيد الوطني

صاحب السمو 
استنكر تفجير 

عبوة ناسفة في 
مركز جتاري بسان 

بطرسبورغ

الفضل لفرض 200 دينار مخالفة مالية 
للمتسبب في االزدحام وعرقلة مرتادي الطرق

النائــب أحمــد  قــدم 
الفضل اقتراحا برغبة قال 
في مقدمتــه إن الحوادث 
تكثر في الطرق السريعة 
كطريــق الملــك فهــد بن 
عبدالعزيز وطريق الملك 
فيصــل وطريــق الملــك 
عبدالعزيــز، خاصــة أن 
هذه الطــرق تكون دائما 
بالمركبــات  مزدحمــة 
الحــوادث  وتكثــر بهــا 
وبسبب الحوادث ووقوف 
المركبات المتضررة إلى 

حين وصول مركبــات وزارة الداخلية 
لرســم كيفية حدوث الحادث والموقع 
وخالفه مــن المعلومات فيــؤدي األمر 
إلى زيادة في االزدحام وعرقلة مرتادي 
الطرق، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 

اآلتــي برجــاء التفضــل 
بعرضه على مجلس األمة 

الموقر.
ونص االقتــراح على 

اآلتي:
عند وقوع أي حادث وال 
توجد به إصابات بليغة 
تستدعي وصول مركبات 
اإلطفــاء  أو  اإلســعاف 
المتضــررون  يكتفــي 
بالحادث بتصوير الحادث 
بأجهزتهم النقالة أو أي آلة 
تصوير وابعاد المركبات 
عن الطريق العام في الحال لكتف الطريق، 
ومن يخالــف األمر توقع مخالفة مالية 
تقــدر بـ »مائتي دينــار كويتي« لمن ال 
يلتزم باألمر تسهيال لرواد الطرق ودرءا 

لتزايد االزدحام المروري.

أحمد الفضل

الشاهني يسأل وزيري األشغال واإلسكان واخلدمات 
عن تطورات مشروع السكك احلديد وخطة تطوير النقل العام

حمدان العازمي يسأل وزير الصحة عن مؤهالت وخبرات 
رئيس برنامج االكتشاف املبكر لسرطان القولون

أســامة  النائــب  وجــه 
الشاهني ٣ أسئلة إلى وزيرة 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون 
اخلدمات د.جنان بوشهري، 
العامــة  ووزيــر األشــغال 
م.حسام الرومي عن تطورات 
مشروع الســكك احلديدية، 
وخطــة املشــروع واملــدة 
الزمنية الالزمة لتنفيذه، وعن 
خطــة الدولة لتطوير النقل 
العــام، عموما و»الباصات« 
خصوصــا. ونص الســؤال 
األول لوزيرة الدولة لشؤون 
اإلسكان وزير الدولة لشؤون 

اخلدمات على ما يلي:
السكة احلديدية الكويتية 
ســتكون جاهزة عــام ٢٠١8 
وســيتم اختيار ١٢ شــركة 
لطرح مناقصة إدارة املشروع 
والتصميم مع نهاية الشهر 
اجلاري الذي ســيكون آخر 
الشــركات  لتقــدم  موعــد 

لتأهيلها.
الوكيــل  أكــده  هــذا مــا 
املســاعد لقطــاع النقــل في 
وزارة املواصالت في مؤمتر 
صحافي عقده بتاريخ ١9/ 8/ 

٢٠١4، موضحا أن مشــروع 
الســكة احلديديــة ســيمر 
مبرحلتــني: األولى تشــمل 
املناطق احلضرية والطرق 
 5٠٠ مبســافة  الرئيســية 
كيلومتــر، والثانية للطرق 
اخلارجيــة والفرعية بطول 
٣٠٠ كيلومتــر، وســيكون 
مسارها من النويصيب إلى 
احملطة الرئيسية في جنوب 
الدائري السابع وصوال إلى 
ميناء مبارك الكبير. وأضاف 
أن الســكة احلديدية ستمر 
عبــر 4٠ مزرعة مــن مزارع 
الوفرة. وسيتم منح أصحابها 
أراضــي بديلة. لــذا، يرجى 

إفادتي بالتالي:
بعد مــرور أكثر من )٣( 
أعوام على تصريح الوكيل 
النقــل،  لقطــاع  املســاعد 
يرجــى إفادتي ما مت إجنازه 
لهذا املشــروع احليوي. مع 
املناطــق  توضيــح ماهيــة 
احلضرية التي ســوف يتم 

العمل بها.
ونــص الســؤال الثانــي 
الدولــة لشــؤون  لوزيــرة 

اإلسكان على ما يلي:

النقــل اجلماعي  خدمــة 
تساهم بشكل كبير بالتخفيف 
من الزحمة املرورية، والدول 
املتقدمــة تبذل مبالغ كبيرة 
لتطوير هذه اخلدمة لكل من 
الكويت  يستخدمها. ودولة 
تعاني مــن الزحام املروري 
وعدم كفاءة النقل اجلماعي 
لعــدم تطورهــا خاصــة أن 
حافالت النقل اجلماعي تفتقد 
أغلبها التكييف والنظافة كما 
أن الصيانة الصحيحة غير 
متوافرة حيــث جند الكثير 
منهــا معطلــة بالشــوارع، 
بجانــب أن التلــوث البيئي 
الناجت من األدخنة الصادرة 
منها، باإلضافة إلى أنها تفتقد 
شروط السالمة ملستخدميها. 
كما أن فئــة ذوي اإلعاقة ال 
تستطيع اســتخدامها لعدم 
خاصــة  مصاعــد  وجــود 
للكراســي املتحركة أســوة 
بالنقــل العــام فــي الــدول 

املتقدمة.
لذا، يرجى إفادتي بالتالي:

٭ خطة الدولة لتطوير النقل 
العام، عمومــا و)الباصات( 

خصوصا.

٭ بيان الشــركات املعتمدة 
بالنقل العام، وعدد حافالتها 
املرخصة وخطوطها العامة، 
ونية الدولة بإدراج شركات 
جديدة. ونص السؤال الثالث 
إلى وزير األشغال العامة على 

ما يلي:
صــرح وزيــر األشــغال 
القنــوات  العامــة إلحــدى 
الفضائيــة بأنه مت إنهاء كل 
العقبات أمام مشروع سكك 
احلديــد ليتكامــل مــع دول 
اخلليج، وأنه ســيتم طرح 
املشروع للمستثمرين خالل 
الربع األول من ٢٠١٧، وأشار 
إلى أن مشــروع السكك من 
االســتراتيجية  املشــاريع 
في خطة التنمية، وســينفذ 
باملشاركة مع القطاع اخلاص.
لذا، يرجى إفادتي بالتالي:

٭ إفادتي إن كان قد مت طرح 
املشروع للمستثمرين خالل 
الربــع األول من عام احلالي 
٢٠١٧، والشــركات املتقدمــة 

للمشروع.
٭ إفادتــي بخطة املشــروع 
واملدة الزمنية التي ســوف 

يستغرقها تنفيذ املشروع.

النائــب حمــدان  وجــه 
العازمي ســؤاال الــى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
الصبــاح، حــول مؤهــالت 
رئيس برنامج وطني للمسح 
املبكر  الصحي لالكتشــاف 
القولــون. وقال  لســرطان 
العازمي في مقدمة ســؤاله: 
اعتمد وكيل وزارة الصحة 
الســابق د. خالد السهالوي 
قرارا بإنشاء برنامج وطني 
للمسح الصحي لالكتشاف 
املبكر لسرطان القولون يتبع 
مكتب وكيل الوزارة مباشرة.

وطالب العازمي بتزويده 
باآلتي: 

٭ شهادة من ديوان اخلدمة 

املدنيــة باملســمى الوظيفي 
لرئيــس البرنامج وتدرجه 

الوظيفي.
٭ هــل مت اســتثناء رئيس 
القــرارات  البرنامــج مــن 
والقوانني اخلاصة بالترقيات 
في وزارة الصحة، اذا كانت 
االجابة بنعم يرجى تزويدي 
باألســباب واســماء رئيس 
واعضاء اللجنة املســؤولة 

عن استثنائه.
إيفــاد رئيــس  ٭ هــل مت 
البرنامــج للحصــول على 
البورد من كندا.. وهل حصل 
على البورد ام ال.. وفي حال 
االجابــة بال يرجى تزويدي 
بأسباب عدم حصوله على 

البورد الكندي.
٭ مــا آلية اختيــار رئيس 
الوطني للمســح  البرنامج 
املبكر  الصحي لالكتشــاف 
لسرطان القولون.. ويرجى 
تزويــدي بأســماء رئيــس 

وأعضاء جلنة االختيار.
٭ مــا آلية عمــل البرنامج 
الوطنــي للمســح الصحي 
لالكتشــاف املبكر لسرطان 
القولون وما مواعيد استقبال 

املراجعني فيه.
٭ هل سبق ان عوقب رئيس 
البرنامج بســبب مخالفات 
ماليــة وإدارية منذ التحاقه 

للعمل بوزارة الصحة.
٭ هل مت استقبال أي شكاوى 

ضد رئيس البرنامج سواء 
من زمالئه او من املرضى.

القانونــي  الســند  مــا  ٭ 
رئيــس  عمــل  الســتمرار 
البرنامــج في مركــز ثنيان 
الغامن ومن رئيسه املباشر 

خارج عمله في البرنامج؟
٭ يرجــى تزويــدي بعقود 
شراء وتوريد االجهزة الطبية 
اخلاصة بالبرنامج الوطني 
للمسح الصحي لالكتشاف 

املبكر لسرطان القولون.
٭ هل مت التعاقد مع اطباء او 
استشاريني ضمن البرنامج 
الوطنــي للمســح الصحي 
لالكتشــاف املبكر لسرطان 

القولون.

ٔاسامة الشاهني

حمدان العازمي

ما املدة الزمنية 
املتوقع تنفيذ 

مشروع السكك 
احلديد فيها؟

الغامن ُيعزي نظراءه في مصر وأفغانستان 
وروسيا بضحايا الهجمات اإلرهابية

بعث رئيس مجلس 
االمة مرزوق الغانم 
ببرقية إلى رئيس 

مجلس النواب 
المصري د.علي 

عبدالعال سيد أحمد 
عبر فيها عن خالص 

العزاء وصادق 
المواساة بضحايا 

الهجوم اإلرهابي الذي 
استهدف قوة لحماية 

أحد المصارف في 
مدينة العريش والذي 

أودى بحياة مجند ومدني.
وأكد الغانم في برقيته التضامن 

الكامل مع الشعب المصري الشقيق، 
معربا عن التأييد التام لكــل 

االجراءات التي تتخذها مصر لحماية 
امنها واستقرارها.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقيتين 
إلى رئيس مجلس الدوما الروسي 

فياتشيسالف فولودين وإلى رئيسة 
مجلس االتحاد الروسي فالنتينا 
ماتفيينكو عبر فيهما عن خالص 
العزاء وصادق المواساة بضحايا 
التفجير االرهابي الذي استهدف 
مركزا للتسوق في مدينة سانت 

بطرسبيرغ واسفر عن سقوط عدد 

من الجرحى.
وأكد الغانم في 

برقيتيه التضامن 
التام مع الشعب 

الروسي الصديق 
في مواجهة مثل تلك 

االعمال االرهابية، 
مشددا على اهمية 

تعزيز التعاون 
االقليمي والدولي 
لمكافحة االرهاب.

من جانب آخر، 
بعث رئيس مجلس 
االمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى 

رئيس مجلس الشيوخ األفغاني 
فضل هادي مسلميار ورئيس 

مجلس النواب األفغاني عبدالرؤوف 
إبراهيمي عبر فيهما عن خالص 

العزاء وصادق المواساة بضحايا 
الهجوم اإلرهابي الذي استهدف 
مركزا ثقافيا في كابول وأسفر 

عن سقوط العشرات من الضحايا 
والجرحى.

وأكد الغانم في برقيتيه التضامن 
التام مع الشعب االفغاني، مشددا 

على الحاجة الى تعزيز التعاون 
االقليمي والدولي من اجل مكافحة 

االرهاب.

مرزوق الغامن

طلب السند القانوني الستمرار عمله رئيساً للبرنامج في مركز ثنيان الغانم

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد


