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واحلفاظ  الرياضية  التمارين  مم��ارس��ة  عبدالله: 
على الوزن الصحي وجتنب الدهون والتدخني أهم 

سبل التعايش مع التهابات املفاصل
6

في سؤال وجهه إلى بوشهري عن غير املتزوجات واملطلقات واألرامل بدون أوالد

الدالل: ما اخلدمات التي تقدمها » اإلسكان« للكويتيات 
35 سنة؟! الالتي بلغن أكثر من 

وج��ه النائب محمد حسني ال��دالل 
س���ؤاال ال���ى وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون 
اإلس��ك��ان ووزي����ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون 
اخلدمات د. جنان بوشهري ، ونص 
السؤال : املرأة الكويتية تعد من أهم 
ش��رائ��ح وف��ئ��ات املجتمع الكويتي 
ولها دور كبير مبا تقوم به من أدوار 
في إط��ار املنزل والعمل والتدريس 
واملجتمع املدني ، ومن أب��رز شرائح 
املرأة التي تتطلب عناية ورعاية ودعم 
شريحة النساء أو الغير متزوجات 
) العزباء ( أو تلك التي تزوجت ثم 
طلقت أو ترملت دون وج��ود أوالد 
والتي تعد نسبة كبيرة من شرائح 
املرأة الكويتية ، ونظراً ألرتباط عدد 
من اخلدمات وصور الدعم التي تقدمها 
ال��دول��ة للمرأة وب��األخ��ص املتزوجة 
منهن إال أن امل��رأة الغير متزوجة أو 
مطلقة ب��دون أوالد أو ترملت بدون 
أوالد والتي يتجوز عمرها 35 سنة ال 
تقدم له اخلدمات أو في هذا النحو ال 
تقدم لها ذات اخلدمات وباألخص في 

أطار اخلدمات اإلسكانية.
وأضاف الدالل : لذا يرجى افادتنا 

بالتالي:
1 -ما هي اخلدمات واألمتيازات 
ال��ت��ي ت��ق��دم م��ن وزارة اإلس��ك��ان أو 
املؤسسات التابعة لها لفئة وشريحة 
النساء الكويتيات التي بلغن أكثر من 
35 سنة ولم يتزوجن أو مطلقة بدون 
أوالد أو ترملت ب��دون أوالد في أطار 

اخلدمات اإلسكانية.
2 -ما هي التشريعات واللوائح 
وال��ن��ظ��م وال����ق����رارات وال��ت��ع��ام��ي��م 
ال���ص���ادرة وال��ت��ي تنظم اخل��دم��ات 
واالم��ت��ي��ازات االس��ك��ان��ي��ة لشريحة 
النساء غير املتزوجات) العزباء ( أو 
مطلقة ب��دون أوالد أو ترملت بدون 
أوالدوالتي يبلغن أعمار أكبر من 35 
سنة مع تزويدي بنسخ من تلك النظم 

والتشريعات .
3 -م��ا هي خطط وزارة األسكان 
واملؤسسات التابعة لها املستقبلية 
لفئة امل��رأة الكويتية الغير املتزوجة 
أو مطلقة ب���دون أوالد أو ترملت 
بدون أوالد في شأن متتعها بالسكن 
احل��ك��وم��ي أو ال��ق��رض احل��ك��وم��ي أو 

اخلدمات األسكانية األخري.
محمد الدالل

استفسر عن املخصصات املالية ملوجهي التقنيات التربوية

الشاهني يسأل وزير التربية عن عدد خريجي 
تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي  قال فيه :يرجى تزويدي وإفادتي 

باآلتي: 
1( كم يبلغ عدد اخلريجني – تخصص بكالوريوس 
تكنولوجيا التعليم منذ يناير 2015 وحتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟ 
2( كم يبلغ عدد الذين تقدموا باستقاالتهم من وزارة 
التربية ممن يحملون بكالوريوس تكنولوجيا التعليم 

منذ يناير 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 
3( كم عدد االحتياج الوظيفي املقدر في السنة املالية 
2018/ 2019 م لتخصص تكنولوجيا التعليم في وزارة 
التربية؟ وما هو العدد املطلوب في مشروع االحتياج 

الوظيفي للسنة املالية املقبلة 2020/2019 م؟ 
4( هل يوجد مخصصات مالية ملوجهي التقنيات 
ال��ت��رب��وي��ة ت��س��اوي ن��ظ��رائ��ه��م امل��وج��ه��ني الفنيني في 

تخصصات املواد العلمية األخرى؟ 
5( هل يحق حلاملي بكالوريوس تكنولوجيا التعليم 
الترقية إلى وظيفة مساعد مدير في امل��دارس؟ في حال 
اإلجابة بنعم، يرجى تزويدي باألعداد خالل الفترة منذ 

سنة 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال. 
6( هل مت تسكني وظيفة رئيس قسم تقنيات تربوية 
داخل امل��دارس؟ في حال اإلجابة بنعم، يرجى تزويدي 

بعدد من مت الوظائف التي مت تسكينها. 
7( يرجى تزويدي بآخر القرارات الصادرة بشأن 

كادر الوظائف املساندة، وتقرير وزارة التربية وديوان 
اخلدمة املدنية ذات الصلة بهذا الشأن. 

ه��ل توجد مخصصات مالية على السلم   )8
ال��وظ��ي��ف��ي ملصممي ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��رب��وي��ة م��ن حملة 
بكالوريوس تكنولوجيا التعليم؟ ان كانت االجابة بنعم 

يرجى تزويدي بها ومتى بدأ تاريخ تطبيقها؟ 

أسامة الشاهني

خالل مشاركته في أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي في جنيف 

الدقباسي: الوفد البرملاني الكويتي يبذل جهودا كبيرة الستصدار 
قرارات تفعل دور »األونروا«

أكد عضو الشعبة البرملانية النائب علي سالم الدقباسي 
 حرص الوفد البرملاني الكويتي على اصدار قرارات لتفعيل 
وتنشيط عمل وكالة األون��روا مشيرا إلى اجلهود الكبيرة 

التي يبذلها الوفد في هذا االجتاه. 
واضاف الدقباسي في تصريح صحافي خالل مشاركته 
في أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي ال� ١٣٩ املنعقد 
في جنيف ان اعضاء الوفد الكويتي يشاركون بفعالية في 
مختلف جلان االحتاد ولديهم اوراق عمل خاصة مبواضيع 

عدة اهمها تلك املتعلقة بدعم وكالة )األونروا(. 
واوضح ان الوفد الكويتي يسعى لكسب التأييد لكل ما 
من شأنه دعم مقترح االون��روا بعد التراجع امللحوظ في 
اداء االمم املتحدة مضيفا “نحن حريصون على تفعيلها 
واستصدار قرار لتنشيطها ألن ذلك يعود بالنتيجة النهائية 
على اغاثة الضعفاء خاصة مبا يتعلق بالعالج وال��دواء 

واملأوى واملسكن”. 
وقال الدقباسي إن االحت��اد البرملاني الدولي يعد ثاني 
اكبر منظمة دولية  ويشارك به نواب ميثلون جميع شعوب 
العالم موضحا ان الوفد الكويتي يقوم بالتنسيق مع الدول 
العربية واإلسالمية واآلسيوية لكسب التأييد للقضايا 

العادلة. 
وذكر ان عمل الوفد البرملاني الكويتي يتوافق مع سياسة 
دول��ة الكويت املتزنة والقائمة على نشر السلم واالم��ن 
العامليني وتعزيز الدور االنساني للمنظمات الدولية معربا 

علي الدقباسيعن امله في ان تكون مشاركة الوفد نافعة ومفيدة

حول املالحظات واملخالفات التي وردت بتقرير »احملاسبة« للسنة 
2014 / 2013 املالية 

عمر الطبطبائي يسأل عن نتائج جلنة 
التحقيق التي شكلها وزير النفط األسبق

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤاال إلى وزي�ر ال�ن��ف��ط 
ووزي��ر ال�ك�ه��رب�اء قال فيه :

��يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١��قرار وزي��ر النفط السابق/د. علي العمير رقم ١٢ 
لسنة ٢٠١٥ بشأن تشكيل جلنة للتحقيق في املالحظات 
واملخالفات التي وردت في تقرير ديوان احملاسبة للسنة 

املالية ٢٠١٣-٢٠١4. 
٢�� محاضر اجتماعات أعضاء اللجنة وكافة األوراق 

املتعلقة بعملها. 
٣��مالحظات عضو اللجنة عيسى العون املقدمة لوزير 

النفط األسبق د. علي العمير. 
٤��من ال��ذي طلب وقف عمل اللجنة بعد ترك الوزير 
العمير وزارة النفط وعدم السماح للجنة الستكمال عملها 

مع ذكر األسباب.
٥��ما هو املوقف احلالي لقرار جلنة التحقيق املشكلة من 
قبل وزير النفط السابق د. على العمير والتحقيق فيما ورد 

في تقرير ديوان احملاسبة ونتائجها. 
٦�� هل مت استكمال عمل جلنة التحقيق وماهي النتائج 
والتوصيات لعملها مع تقدمي املستندات الدالة. وإذا لم 

تستكمل الرجاء تزويدي باألسباب لذلك.
٧�� وإذا كانت هناك جهة أخرى باشرت التحقيق ملاذا مت 

نزع اللجنة األولى من مباشرة عملها؟
٨��ما هي اإلجراءات املتخذة حيال املالحظات واملخالفات 

املدونة في تقرير ديوان احملاسبة سالف الذكر.

عمر الطبطبائي

طالب باستالم تقرير احلادث إما عن طريق البريد 
اإللكتروني أو الرسائل القصيرة

على  تطبيق  استحداث  يقترح  احلويلة 
احلوادث  عن  لإلبالغ  الذكية  الهواتف 

املرورية البسيطة 
تقدم النائب د. محمد احلويلة 
ب��اق��ت��راح باستحداث تطبيق على 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، ع��ل��ى امل��وق��ع 
اإللكتروني لوزارة الداخلية لإلبالغ 
ع��ن احل����وادث امل��روري��ة البسيطة 
واس��ت��الم ت��ق��ري��ر احل����ادث ام���ا عن 
طريق البريد االلكتروني او الرسائل 

القصيرة
وقال في االقتراح: تعد احلوادث 
املرورية البسيطة )دون إصابات( 
أحد األسباب في االزدحامات املرورية 
بسبب اصرار االطراف املشتركة في 
احل��ادث س��واء املتسبب أو املتضرر 
على عدم حتريك مركباتهم من مكانها 
إلى حني وص��ول الدورية املختصة 

ملكان احلادث.
ل��ذا يجب ان ت��ك��ون اإلج����راءات 
املتعلقة ب���اإلب���الغ ع��ن احل���وادث 
املرورية مريحة وال تستنزف جهدا 
ووقتا، فيجب االستفادة من التقدم 
التكنولوجي في مجال االتصاالت 
واستخدام الهواتف الذكية في االبالغ 
ع��ن احل����وادث امل��روري��ة البسيطة 
من خالل تصوير احل��ادث واستالم 
التقرير عبر البريد اإللكتروني كما 
هو متبع في العديد من ال��دول التي 
تستخدم هذا النظام والتي بال شك 
ستوفر وقتا وجهدا كبيًرا للطرفني، 
اجلهاز األمني وأص��ح��اب العالقة، 
وكذلك القضاء على مشكلة االزدحام 

امل����روري ال���ذي تسببه احل���وادث 
امل��روري��ة البسيطة بسبب التعامل 
معها وفق اآللية التي تتطلب وصول 

الدورية املختصة ملكان احلادث.
ل���ذا ف��أن��ن��ي أت���ق���دم ب��االق��ت��راح 
برغبة التالي باستحداث تطبيق 
على الهواتف الذكية، على املوقع 
اإلل��ك��ت��رون��ي ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
يتمكن من خاللها سائقي املركبات 
من اإلب��الغ عن احل���وادث املرورية 
البسيطة من خالل تصوير احلادث 
وإدخ���ال ارق���ام املركبات املرتبطة 
ب��احل��ادث واس��ت��الم تقرير احل��ادث 
اما عن طريق البريد االلكتروني او 

SMS الرسائل القصيرة

د. محمد احلويلة
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أكد ضرورة عدم تأخر تخرجهم

46 بكلية أحمد  املطيري يقترح منح دفعة 
اجلابر اجلوية دبلوم علوم عسكرية 

ق��دم النائب ماجد املطيري اقتراحا برغبة ق��ال في 
مقدمته: مبا أن دفعة 46 تأخر تخرجهم سنة كاملة بسبب 
تخبط قادة اجليش وفشل كلية أحمد اجلابر وأصبحت 
مدة الدورة أربع سنوات بدالً من ثالث سنوات حيث متت 
مفاجأة الطالب بعد سنتني من التحاقهم في كلية أحمد 
اجلابر اجلوية بزيادة مدة ال��دورة إلى أربع سنوات من 
دون وجود خطة مدروسة ومسبقة لزيادة مدة الدراسة، 
علما بأنه في لقاءات صحافية عدة  صرح أمر القوة اجلوية 
ال��ل��واء ال��ف��ودري ب��أن م��دة ال���دورة للدفعة 46 هي ثالث 

سنوات. 
لذا فإنني أتقدم ب� » االقتراح برغبة » التالي وبرجاء 
التفضل بعرضه على مجلس األمة املوقر :  منح دفعة 46  
بكلية أحمد اجلابر دبلوم علوم عسكرية وتخريج الدفعة 
في موعدها املعتاد شهر  2019/3م، وعدم حتميل الدفعة 

ماجد املطيريأخطاء القادة وتأخيرهم عام كامل. 

الستيعاب كبر حجم اجلالية املصرية في الكويت

البابطني يقترح نقل مقر القنصلية املصرية 
من الروضة إلى مكان آخر

قدم النائب عبدالوهاب البابطني اقتراحا 
برغبة لنقل مقر القنصلية املصرية من منطقة 
الروضة الى مكان آخر أكثر جاهزية واستيعاباً 

للجالية املصرية الكبيرة في الكويت.
وق��ال البابطني في مقدمة مقترحه:كثرت 
شكاوى املواطنني من أبناء منطقة الروضة في 
اآلون��ة األخيرة وذل��ك بسبب وج��ود قنصلية 
جمهورية مصر العربية في املنطقة وال��ذي 
يشكل وجودها ارتباكاً أمنياً وإزعاجاً لقاطنيها 

ن��ظ��راً لكثرة مراجعي القنصلية م��ن أبناء 
اجلالية املصرية الكبيرة وجتمهرهم بني 
احل��ني واآلخ���ر، م��ا جعل املنطقة تعاني من 
االزدحام الشديد على مر السنوات، لذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي:نقل قنصلية 
جمهورية مصر العربية املوجودة في منطقة 
الروضة قطعة 5 على أن تتوافر في املوقع 
اجلديد ش��روط األم��ن والسالمة ومساحات 

كافية خلدمة املراجعني.

طالب بإنشاء مستشفيات للمعاقني وجمعية تعاونية للمتقاعدين 
مع إعفائهم من الرسوم 

20 % من قيمة فواتير  عسكر يقترح خصم 
الكهرباء واملاء الشهرية للمتقاعدين

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقدميه ثالثة 
اقتراحات برغبة في شأن إنشاء مستشفيات 
خاصة باملعاقني وجمعية تعاونية للمتقاعدين 
واعفائهم من رسوم املعامالت في املؤسسات 
احلكومية ومنحهم األولوية في أي اكتتاب 

عام. 
وقال عسكر في مقدمة مقترحه األول: تنص 
املادة 11 من الدستور على أن “ تكفل الدولة 
املعونة للمواطنني ف��ي ح��ال��ة الشيخوخة 
أو امل���رض أو العجز ع��ن العمل كما توفر 
لهم خ��دم��ات التأمني االجتماعي واملعونة 
االجتماعية والرعاية الصحية “ كما تنص 
امل��ادة 15 من الدستور أيضا على أن “ تعني 
الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية 
والعالج من األم��راض واألوبئة “ وانطالقاً 
من هاتني املادتني وتكرمياً لدور املتقاعدين من 
اخلدمة املدنية والذين خدموا البالد من خالل 
وظائفهم ورداً جلميل عطائهم الذي الشك أخذ 
من صحتهم الكثير وتزامناً مع تقدمهم في 
السن كان البد أن مننحهم الرعاية الصحية 
اخلاصة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي:تقوم احلكومة بإنشاء مستشفيني 
خاصني للمتقاعدين يكون أحدهما في منطقة 
الصباح الصحية واآلخر في منطقة اجلهراء 
ويجهز بالكادر الطبي والتمريض واإلداري 
بأحدث األجهزة واملعدات الطبية، على أن تقدم 

اخلدمة فيها من دون مقابل.
وقال في مقترحه الثاني:نظراً ألن العديد 
من املتقاعدين ميرون بأزمات مالية ملواجهة 
حاجاتهم املعيشية أو ملساعدة أبنائهم في 
زواجهم أو لترميم مساكنهم وم��ا إل��ى ذلك، 
وال ي��ج��دون سبيال للخروج م��ن ضائقتهم 

إال بااللتجاء إلى االقتراض من البنوك التي 
ترهقهم بشروط منحهم القروض املطلوبة 
وفوائدها املرتفعة التي يضطرون لقبولها 
عن كره حتت ضغط احلاجة ثم ال يلبثون أن 
تضطرب حياتهم بالتردي في مشاكل مالية ال 

قدرة لهم للتغلب عليها. 
وتيسيراً على املتقاعدين الذين يتقاضون 
م��ع��اش��ات ت��ق��اع��دي��ة م��ن امل��ؤس��س��ة العامة 
للتأمينات االج��ت��م��اع��ي��ة م��ن ذوي ال��دخ��ل 
احملدود، وللتخفيف عليهم من الظروف املادية 
الصعبة التي قد يتعرضون لها، ل��ذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي: إنشاء جمعية 
تعاونية خاصة باملتقاعدين تكون تابعه 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، على 
أن تكون نسبة أرباح املبيعات بها ضئيلة جداً، 
وأن يكون العاملني في اجلمعية من املتقاعدين 
وتتحمل رواتبهم املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية. 
وق��ال في مقدمة مقترحه الثالث: نظرا ملا 
يعانيه املواطنون املتقاعدون عن العمل من 
غالء املعيشة في الظروف احلالية مع ارتفاع 
أسعار السلع االستهالكية وتقديراً ملا قدموه 
لبلدهم ملدة 25 سنة وأكثر كرسوها في العمل 
في مؤسسات ووزارات ال��دول��ة، ل��ذا فإنني 

أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
1 - إعفاء املتقاعدين والذين ليس لديهم 
رخص جتارية من رسوم املعامالت في كافة 

الهيئات واملؤسسات احلكومية.
2 - خصم %20 من قيمة فواتير الكهرباء 

واملاء الشهرية عن املتقاعدين.
3 - إعطاء املتقاعدين أولوية في أي اكتتاب 

عام يطرح للمواطنني.


