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أحمد مطيع: «املوارد البشرية» توجه دعوة لبعض الوزراء 
ملناقشة أسس التعيني بناء على تكليف مجلس األمة

اجتمعت جلنة املوارد البشرية أمس 
ملناقشــة تكليف مجلــس األمة للجنة 
بالتحقيق في آليات اإلعالن واالختيار 
والتعيني خالل السنوات الثالث األخيرة 
في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية.

وقال مقرر اللجنــة النائب د.أحمد 

مطيــع، في تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة، ان وزير املالية عبدالوهاب 
الرشيد لم يحضر االجتماع ولم يرسل 
للجنــة أي كتــاب باالعتــذار عن عدم 
احلضور، كما لم يحضر أيضا رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 

للخطوط اجلوية الكويتية.
وطالــب مطيــع الــوزراء بتحمــل 
مســؤولياتهم وحضــور اجتماعــات 
اللجان املكلفة من مجلس األمة لتمكني 
اللجنــة من إعداد ورفع تقرير شــامل 
للمجلس بشأن أسس التعيني واالختيار 

في اخلطوط اجلويــة الكويتية خالل 
السنوات الثالث املاضية.

ووجه مطيع الدعوة إلى وزير العدل 
وزيــر الدولة لشــؤون تعزيز النزاهة 
جمال اجلالوي حلضور االجتماع الذي 
ستعقده اللجنة ملناقشة تكليف املجلس 

لها بالتحقيق في آلية التعيينات في إدارة 
اخلبراء خالل السنوات الثالث املاضية.

وأوضــح أن اللجنــة مكلفــة أيضا 
بالتحقيق في موضوعات تخص شركة 
املشروعات السياحية ومؤسسة البترول 
الوطنية والشركات التابعة لها، فضال 

عن عقود املقاولني في القطاع النفطي.
وأكد مطيع أن اللجنة أرسلت جميع 
الدعوات إلى الوزراء املعنيني، مشددا على 
ضرورة احترام الوزراء للجنة بصفتها 
جلنة حتقيق وحضور اجتماعاتها أو 

أن يتحمل كل وزير مسؤوليته.

طالبهم بحضور االجتماعات بشأن التحقيق في عدد من القضايا

د.محمد احلويلة ود.أحمد مطيعد.أحمد مطيع ود.محمد احلويلة خالل اجتماع اللجنة ً د.أحمد مطيع متحدثا

قدم النائب أسامة الشاهني 
اقتراحا برغبة بإدراج مبلغ ال 
يقل عن ١٥٢ مليون دينار في 
امليزانية للسنة املالية املقبلة 
يخصص للبنية التحتية في 
«جنوب سعدالعبداهللا»، جاء 

في مقدمته ما يلي:
تعد «مدينة جنوب سعد 
العبداهللا» من أهم املشاريع 
الســكنية التي تســعى من 
العامــة  خاللهــا املؤسســة 
للرعاية السكنية إلى إنشائها 
واعتبارها «مدينة املستقبل»، 
كونها حتتوي على العديد من 
التنموية، السيما  املشاريع 
الــذي  املشــروع الســكني 
يحتوي علــى ما ال يقل عن 
٢٢ ألف قسيمة سكنية لبناء 
البيوت باإلضافة إلى الشقق 
السكنية، واملرافق املختلفة.
وقد قامــت مجموعة من 
الذين يستحقون  املواطنني 
املدينة  التخصيــص بهــذه 
بإنشاء «جلنة جنوب سعد 
العبداهللا التطوعية»، تهدف 
إلى اإلسراع ببدء العمل في 
البنية التحتية لهذه املدينة، 
القســائم  وزيــادة توزيــع 

والبيوت ملستحقيها.
جلهودهــم  وتقديــرا 
وسعيا منا إلى إنهاء معاناة 

الواحــدة، على أال  للقرعــة 
يقل عــدد التوزيع عن ٣٥٠ 
طلبا سكنيا، مع زيادة عدد 
التوزيعات إلى توزيعتني في 

الشهر الواحد.
من جانب آخر، اســتقبل 
النائب  مراقب مجلس األمة 
أســامة الشــاهني في مكتبه 
أمس نائبــة املدير اإلقليمي 
الشــرق األوســط  ملنطقــة 
وشمال أفريقيا في مؤسسة 
وست منستر للدميوقراطية 
أرلي تايلور، ومدير البحث 

وســت  «مؤسســة  وفــد 
منستر» املتخصصة في دعم 
املؤسسات البرملانية من خالل 
القدرات املســتدامة  تطوير 
للبرملانيــني واملوظفــني في 
البرملانات واملجالس النيابية 
لضمان الشفافية واحملاسبة.

وبني ان الغاية من نشاطها 
هــي تقــدمي أداة للبرملانيني 
فــي تطوير وتقويــة النظم 
األخالقيــة فــي برملاناتهم، 
إضافــة إلــى تعزيــز أفضل 

املمارسات في هذا املجال.

والتقييــم فــي املؤسســة 
د.غراهام رامشــاو بحضور 
الســفارة  فــي  مســؤولني 

البريطانية.
أســامة  النائــب  وقــال 
الشــاهني، في بيــان صادر 
عن مكتبه، إن اللقاء تضمن 
مناقشة عدد من املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك، وتطرق 
إلى املســيرة الدميوقراطية 
بالكويــت ومنطقة الشــرق 

األوسط وسبل تطويرها.
الشــاهني بزيارة  وأشاد 

أسامة الشاهني: ١٥٢ مليونًا للبنى التحتية بـ «جنوب سعد العبداهللا»
مراقب املجلس استقبل وفد مؤسسة «وست منستر» للدميوقراطية

مراقب مجلس األمة أسامة الشاهني خالل استقباله وفد مؤسسة «وست منستر» للدميوقراطية

املواطنني الذين طاملا انتظروا 
هذا املشــروع ملدة جتاوزت 
العقديــن، لذا فإننــي أتقدم 

باقتراح برغبة التالي:
١ ـ إدراج امليزانية للسنة 
القادمــة مببلــغ ال يقل عن 
١٥٢ مليــون دينــار للبنيــة 
التحتية، وجتهيز كراســات 
واملناقصــات،  املمارســات 
وســرعة ترســيتها علــى 
املقاولني بعد إقرار امليزانية 

اخلاصة للمشروع.
٢ ـ زيادة أعداد املواطنني 

وجه النائب عدنان عبد الصمد سؤاال 
إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحــث العلمي د.علي املضف طالب 

بتزويده وإفادته باآلتي: 
١- في أي ســنة مت إيقاف الدراسة 
مبدرســة عبدالرزاق البصير الثانوية 

بنني في منطقة الرميثية؟
٢- ما مبررات إيقاف الدراسة فيها؟ 

وما وضعها احلالي واملوعد املتوقع إلعادة 
افتتاحها؟

٣- في أي ســنة مت إيقاف الدراسة 
مببنى مدرسة أم سلمة املتوسطة بنات 

في قطعة ٤ في الرميثية؟
٤- ما  مبررات إيقاف الدراسة فيها؟ 
وما وضعها احلالي واملوعد املتوقع إلعادة 

افتتاحها؟

كما وجه ســؤاال إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي  
د.علي املضف، طالب فيه بتزويده باآلتي:

١- ما التخصصات اجلامعية املشمولة 
ضمن خطة البعثات الداخلية للسنة املالية 
احلالية وأعداد املقاعد لكل تخصص منها؟
٢- على أي أســاس يتم احتساب 
قيمة البعثة لكل طالب في كل جامعة؟

٣- مــا معدل قيمة البعثة ســنويا 
لتخصصات اجلامعة والدبلوم لكل طالب 
في كل جامعــة من اجلامعات اخلاصة 

التي تستقبل طلبة البعثات الداخلية؟
٤- ما القيمة اإلجمالية التي صرفتها 
الوزارة للبعثات الداخلية لكل جامعة لكل 
سنة من اخلمس سنوات املاضية، مع 

تبيان أعداد الطلبة لكل جامعة؟

عدنان عبد الصمد لوزير التربية: ما التخصصات اجلامعية 
املشمولة بخطة البعثات الداخلية للسنة احلالية؟

استفسر عن إيقاف الدراسة مبدرسة عبدالرزاق البصير الثانوية بنني في منطقة الرميثية

عدنان عبدالصمد

هشام الصالح يؤكد دور الكويت 
اإلنساني جتاه قضايا الالجئني

الوفــد  شــارك عضــو 
البرملانــي الكويتي النائب 
د. هشام الصالح أمس في 
اجتمــاع اللجنــة الدائمــة 
وحقــوق  للدميقراطيــة 
اإلنسان، وذلك ضمن أعمال 
مؤمتــر االحتــاد البرملاني 
الدولي الـ١٤٤ املنعقد حاليا 
في جمهورية إندونيسيا.

فــي  الصالــح  وقــال 
تصريــح صحافــي عقــب 
االجتماع، إن الوفد البرملاني 
أكد دور الكويت اإلنساني 

جتاه قضايا الالجئني، مشيرا إلى قيامها 
مبؤمترات دولية مانحة عدة من أجل 

مساعدتهم. وقال الصالح «أكدنا خالل االجتماع دور الكويت 
املانح واملســاعد حتى إنه متت تسمية أمير الكويت الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح بأمير اإلنسانية». وذكر 
الصالح ان الكويت مســتمرة على مسيرة تقدمي املساعدات 
واإلغاثــات ملناطق ودول عدة منهــا أوكرانيا، الفتا إلى دور 
الكويت كوســيط حلل النزاعات الدولية الذي يســهم أيضا 

في تفادي موضوع الالجئني من األساس.

د.هشام الصالح

ناصر الدوسري يدعو إلعداد 
كوادر شبابية مؤهلة

القاهرة ـ هناء السيد 

دعــا عضــو مجلــس 
الدوســري  األمــة ناصــر 
عضو البرملان العربي إلى 
إعداد كوادر شبابية تكون 
مؤهلة وقادرة على القيادة 
والتعامــل مــع التحديات 
املختلفة التي تواجه الدول 
العربية حاليا ومستقبال، 
فضال عن ضرورة توفير 
كل الظروف املالئمة التي 
متكن الشــباب من اإلبداع 

واالبتكار، وتســاعد علــى إدماجهم في احليــاة البرملانية، 
وإشراكهم في عملية صنع القرار. وجاء ذلك في كلمة النائب 
ناصر الدوســري مبناســبة مشــاركته كممثل عن البرملان 
العربــي في اجتماع منتــدى البرملانيني الشــباب باالحتاد 
البرملاني الدولي، وذلك في إطار اجتماعات اجلمعية الـ ١٤٤ 

التي تستضيفها إندونيسيا في مدينة بالي.
وأكد الدوســري في كلمته على ضرورة تعزيز مشاركة 
الشــباب في العمل البرملاني، مســتعرضا بعض التجارب 
املختلفة في هذا السياق، سواء من خالل تخصيص «كوتا» 
محــددة لهم في بعض التجــارب االنتخابية، أو عبر زيادة 
نسب متثيلهم في الوفود املشاركة في الفاعليات البرملانية 
مبختلف مســتوياتها، مضيفا أن الشــباب هم أكثر الفئات 

احتياجا للدعم واملساندة والتمكني.

ناصر الدوسري

عادل اللوغاني ُيشارك باجتماع 
جمعية األمناء العامني

شارك األمني العام ملجلس 
األمــة عــادل اللوغاني في 
االجتماع السنوي جلمعية 
األمنــاء العامني للبرملانات 
الوطنية، وذلك ضمن أعمال 
مؤمتــر االحتــاد البرملاني 
الدولي الـ ١٤٤ املنعقد حاليا 
في جمهورية إندونيســيا. 
وقال اللوغاني، في تصريح 
صحافي عقب االجتماع، ان 
اجلمعيــة ناقشــت جتربة 
البرملان اإلندونيسي اخلاصة 
بتوفير اســتهالك الكهرباء 

واملاء في مباني البرملان اإلندونيسي. 
وأوضح اللوغاني أن التجربة كانت جدا 

مفيدة، حيث استعرضت تفاصيل دقيقة وحديثة الستخدام 
األلواح الشمسية في توفير الطاقة.

عادل اللوغاني

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


