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السعدون يستقبل عددًا 
من سفرائنا في اخلارج

استقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون في مكتبه 
أمس سفراء الكويت لدى عدد من الدول الصديقة.

والتقــى الســعدون على حــدة كال من ســفيرنا لدى 
جمهوريــة أذربيجــان عبداهللا محمد املوعد، وســفيرنا 
لدى اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بدر عبداهللا املنيخ، 

وسفيرنا لدى إيطاليا ناصر صنهات القحطاني.
كما اســتقبل السعدون سفير جمهورية النيبال لدى 
الكويت دورجا براســاد بهانداري، وســفير اجلمهورية 

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون خالل استقباله سفيرنا لدى إيران بدر املنيخاإلسالمية اإليرانية لدى الكويت محمد إيراني.

الرئيس السعدون خالل استقباله السفير اإليراني محمد إيراني

.. ومستقبال سفيرنا لدى أذربيجان عبد اهللا املوعد

السعدون خالل استقباله سفيرنا  لدى إيطاليا ناصر القحطاني ومستقبال سفير جمهورية النيبال دورجا براساد بهانداري

عالية اخلالد تقترح إنشاء مزارع عمودية في «الوفرة»
قدمت النائبة عالية اخلالد 
اقتراحا برغبة إلنشاء مزارع 
عموديــة لإلنتــاج الزراعــي، 
وتخصيص مساحات لها في 
منطقة الوفرة، ونص االقتراح 
على ما يلي: ميثل اســتخدام 
نظام الزراعــة العمودي أحد 
احملــاور التــي تعمــل الدولة 
على تطوير مصــادر اإلنتاج 
الزراعي ووسائله مبا يحقق 
مواكبة التطوير التكنولوجي 
للتنميــة االقتصادية وإحدى 
هذه الوســائل اجلادة (نظام 
العموديــة) لزيادة  الزراعــة 
اإلنتاج الغذائي مبا يكفي للوفاء 
باحتياجات السوق احمللي من 
األمن الغذائي ملختلف السلع 
مــن اإلنتاج الزراعــي ويدعم 
الوسيطة  نشــوء الصناعات 
من اإلنتاج باملشاريع اجلديدة 

االستراتيـجـــــي  املخــزون 
للميـــاه اجلوفية بسبب قلة 
حاجته إلــى اســتهالك املياه 
والتــي ال تتجــاوز ١٠٪ مــن 
استهالك األســلوب التقليدي 

للزراعة ذات املساحة.
ـ تعدد الــدورات الزراعية 

بإنشاء مزارع اإلنتاج الزراعي 
الفنية  العمودي باملواصفات 
والتقنية احلديثة إلنشــائها 
واســتغاللها لصالــح الهيئة 
وحتقيق اإلنتاج للسوق احمللي 
وتصدير الفائض منه للدول 
االخرى، أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
العامــة  الهيئــة  مبــادرة 
الســمكية  للزراعــة والثروة 
بتخصيــص مســاحات مــن 
٥٠ ـ ١٠٠ م٢ مبنطقــة الوفرة 
الستخدامها في إنشاء مزارع 
الزراعــي  عموديــة لإلنتــاج 
املتنوع به تقدمي التســهيالت 
والدعم املناسب لتحقيق هذا 
النوع من املشاريع ألغراضه 
في توفير األمن الغذائي للسوق 
احمللي وتصدير الفائض إلى 

الدول األخرى.

الســنوية ومــن ثــم تعــدد 
احملاصيل ومضاعفة اإلنتاج 
بتكاليــف اقتصادية ما يخدم 
اإلنتاج احمللي واالكتفاء الذاتي 

من اإلنتاج الزراعي.
إلــى مــا أكدته  وبالنظــر 
دراسات اجلدوى االقتصادية 
لهذا النوع من اإلنتاج الزراعي 
العمــودي والــذي يعد واحدا 
من أهــم املــوارد االقتصادية 
احلديثة، واستنادا إلى وجود 
العديد من املؤسسات الزراعية 
املتخصصة في هذا النوع من 
اإلنتاج الزراعي يكون من الدائم 
مبادرة الهيئة العامة للزراعة 
والثــروة الســمكية في إعداد 
وطرح مساحات من األراضي 
لهــا  التابعــة  الصحراويــة 
تخصص مساحات من ٥٠ـ  ١٠٠

م٢ لشركة أو أكثر متخصصة 

لتوفير األمن الغذائي للسوق احمللي وتصدير الفائض إلى الدول األخرى

عالية اخلالد

للشباب والباحثني عن العمل.
كما توفر الزراعة العمودية 
مزيــدا من اإلنتــاج من خالل 
وتيرة جديدة بتقنية حديثة 
الزراعــة يخــرج عن  لنمــط 
النمط التقليــدي بل ويعالج 
مبا يحققه من مميزات وآثار 
إيجابيــة خلدمة االســتهالك 
احمللي وتقليص االستيراد من 
اخلــارج للعديد من املنتجات 

الزراعية.
ومــن ضمن املميزات التي 
أكدتها األبحاث املنشورة علميا 
حول جدوى استخدام أسلوب 
العمودية مناســبته  الزراعة 

للظروف املناخية للبالد:
ـ احملافظة علــى البيئة بعدم 
استخدام املواد الكيميائية في 
الزراعة املستخدمة في تخصيب 
التربة وحتقيق احملافظة على 

٥ نواب يقترحون تعديل قانون اجليش برفع سن التطوع 
إلى ٣٨ عامًا للجامعيني و٣٥ للدبلوم واستحقاق جميع اإلجازات

قــدم ٥ نــواب اقتراحــا 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧

في شأن اجليش، مع إعطائه 
صفة االستعجال.

الذي  ويقضي االقتــراح 
تقدم به النواب خالد العتيبي، 
أسامة الشاهني، حمد العبيد، 
خالد الطمار، وفارس العتيبي 
برفع سن التطوع ليصبح ٣٨
عاما للجامعيني و٣٥ حلملة 
دبلوم سنتني بعد الثانوية، 
العســكريني مــن  ومتكــني 
اســتحقاقهم كامل اإلجازات 
لتتوافــق مــع االتفاقيــات 
الدولية والقوانني واللوائح 

احمللية ملوظفي الدولة.
وجاء في نص االقتراح:

بعد االطالع على الدستور، 
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة 
١٩٦٧ فــي شــأن اجليــش 
والقوانــني املعدلة له، وافق 
مجلس األمة علــى القانون 
اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

وأصدرناه:
املــادة األولى: يســتبدل 

الدبلوم» سنتني بعد الثانوية 
العامــة «بحيــث ال يتجاوز 
العمر عند تاريخ التطوع ٣٥
ســنة ميالدية واحلاصلون 
على املؤهل اجلامعي بحيث 
ال يتجاوز العمر عند تاريخ 

التطوع ٣٨ سنة ميالدية».
املادة ٨٢: «اإلجازات التي 
يجوز منحها للعسكريني هي:

١ - اإلجازات الدورية.
٢ - اإلجازات املرضية.
٣ - اإلجازات اإلدارية.

٤ - إجازة احلج.

متنــح للموظفــة مبقتضى 
قانــون اخلدمة املدنية وفقا 
ألحكامه، وذلك لإلناث الالتي 
يعملن في اجليش الكويتي.
ويجوز بقرار من الوزير 
إضافــة اإلجــازات األخــرى 
املقررة ملوظفي الدولة وينظم 

القرار إجراءات منحها».
املادة (٨٦ الفقرة الثانية): 
رصيــد  بــدل  «ويصــرف 
اإلجــازات كافة عنــد انتهاء 
اخلدمــة للعســكريني كافة 
الضبــاط وضبــاط الصف 

من شرط العمر احلاصلون 
على شهادة الدبلوم «سنتني 
بعد الثانوية العامة» بحيث 
ال يتجاوز العمر عند تاريخ 
التطــوع ٣٥ ســنة ميالدية 
واحلاصلــون علــى املؤهل 
اجلامعــي بحيث ال يتجاوز 
العمر عند تاريخ التطوع ٣٨
ســنة ميالدية وذلك لتمكني 
الكويتيــني احلاصلني على 
الدبلوم واجلامعي  مؤهالت 
للعمل في اجليش الكويتي 
القــوى  وســد احتياجــات 
البشــرية وحتقيقا للصالح 

العام.
فبناء على ســوابق عدة، 
فقد أثبتت التجربة أن هناك 
أعدادا من الكويتيني يرغبون 
فــي التطــوع فــي اجليــش 
الكويتي ولكن حال شــرط 
العمر بعد تخرجهم اجلامعي 
أو بعد حصولهم على الدبلوم 
سنتني بعد الثانوية دون ذلك، 
ولذلك تقدمنا بهذا االقتراح 
بقانون ملعاجلة هذه املشكلة 
وإتاحة الفرص أمام املواطنني 

٥ - اإلجازة الطارئة.
٦ - إجــازة خاصة من دون 
راتب ال تزيد على ســنة وال 
تدخل ضمــن مــدة اخلدمة 

الفعلية.
٧ - إجازة دراسية.

٨ - إجازة خاصة للعالج.
٩ - إجازة مرافق مريض.

١٠ - إجازة التفرغ العلمي.
١١ - إجازة التفرغ الرياضي.
١٢ - إجــازة مرافقــة الزوج 

أو الزوجة.
١٣ - اإلجازات األخرى التي 

واألفراد من أصل الرصيد».
املادة الثانيــة: يلغى كل 
حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
املادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ووفقا للمذكرة اإليضاحية 
فإن هدف التعديل في املادة 
األولى بإضافة فقرة جديدة 
إلــى البند رقم ٢ مــن املادة 
٤٠ بحيــث يســتثنى أيضا 

للتطوع في اجليش الكويتي 
عن طريق رفع احلد األعلى 
للتطــوع باجليش الكويتي 
من احلاصلني علــى املؤهل 
اجلامعي ودبلوم سنتني بعد 
الثانوية العامة، وكذلك هدف 
التعديل على املادة ٨٢ إضافة 
إجازات يستحقها العسكريون 
مبــا يحقــق الصالــح العام 
وحتقيــق العدالــة وإضافة 
نص مرن ميكن وزير الدفاع 
من إصدار قــرارات لتنظيم 
وإضافة اإلجــازات اخلاصة 

للعنصر النسائي.
وفيمــا يتعلــق بتعديل 
املادة ٨٦ فقد هدف إلى متكني 
العســكريني واســتحقاقهم 
مستحقاتهم كافة من ضمنها 
اإلجازات، حيث إن االتفاقيات 
الدوليــة والقوانني احمللية 
املشابهة تنص على استحقاق 
املوظف العام كامل إجازاته 
التــي لــم يتمتع بهــا وذلك 
حتقيقا للعدالة واملســاواة 
بني أطياف املجتمع الكويتي 

وموظفي الدولة كافة.

فارس العتيبي أسامة الشاهني حمد العبيد خالد الطمارخالد العتيبي

بنص البنــد ٢ من املادة ٤٠
واملادة ٨٢ والفقــرة الثانية 
من املادة ٨٦ من القانون رقم 
٣٢ لســنة ١٩٦٧ املشار إليه 

النصوص اآلتية:
املادة (٤٠ البند ٢): «٢- 
أن يكــون قد أمت مــن العمر 
ثماني عشــرة سنة ميالدية 
ولم يتجاوز ستا وعشرين 
ســنة ميالدية، ويســتثنى 
الفنيون واملهنيون  اجلنود 
من احلد األعلى، ويســتثنى 
أيضا احلاصلون على شهادة 

أسامة الشاهني يقترح إنشاء وكالة للفضاء 
والفلك تعنى بعلوم الفضاء اخلارجي

قدم النائب أسامة الشاهني 
اقتراحا برغبة بإنشاء هيئة 
أو وكالــة الفضــاء والفلك، 
الفضــاء  بعلــوم  تعنــى 
اخلارجي، ونــص االقتراح 

على ما يلي:
ملا كان لعلوم الفضاء من 
أهمية متعاظمة حيث قدرت 
إيرادات اقتصاد الفضاء في 
٢٠١٩ بنحو ٣٦٦ مليار دوالر، 
ويتوقــع بلوغها ٦٤٠ مليار 

دوالر في ٢٠٢٦.
وقد قامــت دول اخلليج 

العربي بإنشاء هيئات ووكاالت تهتم بدراسة 
علم الفضاء وهــي: «الهيئة الوطنية لعلوم 
الفضاء مبملكة البحرين ٢٠١٤، وكالة اإلمارات 
للفضاء ٢٠١٤ مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك 

الهيئــة الســعودية   ،٢٠١٠
للفضاء ٢٠١٨، الشركة العاملية 
والتكنولوجيــا  للفضــاء 

بسلطنة عمان ٢٠١٨».
وملــا كانــت الكويــت قد 
أطلقــت فــي يــوم الثالثاء 
املوافق ٣ يناير ٢٠٢٣ القمر 
االصطناعي «كويت سات-
١»، فإنــه من األولى إنشــاء 
مؤسســة أو هيئــة ترعــى 
علــوم الفضــاء، واقتصاده 
والصناعــات والتراخيــص 
املرتبطة به. ونص االقتراح 
على ما يلي: تنشــئ الكويت هيئة أو وكالة 
الفضاء والفلك، تعنى بعلوم الفضاء اخلارجي، 
وتطويــر وســائل االتصــال واالســتفادة 

االقتصادية واالستراتيجية منه.

لتطوير وسائل االتصال واالستفادة االقتصادية واإلستراتيجية

أسامة الشاهني

فالح الهاجري: ما أسباب خلو الوظائف 
اإلشرافية في منطقة اجلهراء التعليمية؟

وجه النائب د.فالح الهاجري سؤاال إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
بشــأن خلو الوظائف اإلشــرافية في منطقة اجلهراء 

التعليمية، ونص السؤال على ما يلي:
 منــى إلــى علمــي وجــود شــواغر فــي الوظائف 
اإلشــرافية في قطاع التعليم العام في بعض املناطق 
التعليمية واإلدارات املركزية في وزارة التربية ومنها 
منطقة اجلهراء التعليمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي: 
ما أســباب خلــو الوظائف اإلشــرافية في منطقة 
اجلهراء التعليمية وعدم تسكينها حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال ما ينعكس بالسلب على املوظفني واملراجعني؟

استفسر عن عدم تسكينها

د.فالح الهاجري

الصيفي الصيفي: وزير الصحة  عليه حتمل املسؤولية 
السياسية  لعدم تصحيح أوضاع برامج البورد الكويتي

وجه النائب الصيفي الصيفي سؤاًال إلى وزير املالية 
وزير الدولة للشــؤون االقتصادية واالستثمار في شأن 
نظــام (oracle) املتبع في القطاع املالي بوزارات الدولة، 

ونص السؤال على اآلتي:
ملاذا أوقف صرف اســم املســتخدم user name لنظام 
(oracle) ملوظفــي القطاع املالي في وزارات الدولة، علما 
بأن جميع موظفي القطاع يجب أن تكون لديهم خاصية 
الدخول على النظام باســتخدام اسم املستخدم ليتسنى 
إجناز املعامالت بسهوله؟ وما مدى صحة أن سبب اإليقاف 

فقط أنه يكلف (٧٠٠) دينار سنويا للمستخدم من دون 
االلتفات إلى مصلحة سير العمل؟

من جانب آخر، قال النائب الصيفي الصيفي ان وزير 
الصحة د. أحمد العوضي  عليه حتمل املسؤولية السياسية 
 لعدم تصحيح اوضاع برامج البورد الكويتي الذي يحتاج 
إلعادة النظر في املشرفني عليه،  والوزارة تعلن عن زيادة 
مقاعد برامج البــورد الكويتي، لكننا ال جند إال التعنت 
والالمباالة من املســؤولني على هــذه البرامج في تدمير 

مستقبل أطباء  الكويت.

سأل عن إيقاف صرف اسم املستخدم لنظام «oracle» ملوظفي القطاع املالي في وزارات الدولة

الصيفي الصيفي

ليتوافق مع االتفاقيات الدولية والقوانني واللوائح احمللية ملوظفي الدولة


