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عزى آل الشيخ بضحايا حادث حافلة املدينة املنورة

الغامن :عالقة مميزة جتمعنا كشعب
بسمو األمير الوالد والقائد
ق��ال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغامن الى ان العالقة املتميزة التي
جتمع الشعب الكويتي بسمو األمير
الشيخ صباح األح��م��د ،الفتا ال��ى أن
أبناء الشعب يعتبرون سمو األمير
وال��دا لهم يحبهم ويحبونه قبل أن
يكون قائدا وأميرا للبالد.
وف���ي ف��ي��دي��و ن��ش��ره أم���س عبر
حسابه على تويتر وتضمن لقطات
من املسيرة التاريخية احلافلة لسمو
األم��ي��ر ،ق��ال ال��غ��امن :ب��األص��ال��ة عن
نفسي وعن كل أبناء الشعب الكويتي،
نهنئ أنفسنا بعودة الوالد والقائد
سمو األمير الشيخ صباح األحمد من
رحلته العالجية ساملا معافى ليعود
الى شعبه ومحبيه في الكويت.
وأضاف الغامن :إن عالقة الشعب

الكويتي بسمو األمير هي عالقة مميزة
ال يتمتع بها أي قائد مع شعبه سواء
في املنطقة او على مستوى العالم،
فهو الوالد قبل ان يكون القائد وهو
الكبير قبل أن يكون األمير
ك��م��ا ب��ع��ث رئ��ي��س مجلس األم��ة
مرزوق الغامن امس ببرقية إلى رئيس
مجلس الشورى في اململكة العربية
السعودية الشقيقة الشيخ الدكتور
عبدالله بن محمد آل الشيخ عبر فيها
عن خالص العزاء وص��ادق املواساة
ب��ض��ح��اي��ا ح����ادث اص���ط���دام حافلة
باملدينة املنورة وال��ذي أودى بحياة
ع��دد م��ن ال��رك��اب وس��ق��وط ع��دد من
اجلرحى راجيا من الله جلت قدرته
الرحمة للضحايا والشفاء العاجل
للجرحى

مرزوق الغامن

الدالل :استمرار جمود
نظامنا الدميقراطي عيب في حقنا
طلب النائب محمد ال���دالل من
ال��وزي��ر ال��ص��ال��ح ت��زوي��ده بعدد
س��ن��وات اخل��ب��رة املطلوبة لشغل
الوظيفة في قسم تخطيط البرامج
ال��ت��دري��ب��ي��ة مب��رك��ز اب���ن الهيثم
للتدريب في التطبيقي واملستندات
املطلوبة ال��ت��ي ت��دع��م رأي دي��وان
اخلدمة في رفض من مت ترشيحه
ملنصب رئيس قسم
وقال الدالل من خالل تصريحه
ظهر امس في املركز االعالمي ملجلس
االمة عيب في حقنا استمرار اجلمود
ف��ي نظامنا الدميقراطي..فوجود
االح���زاب ال يعني ب��ال��ض��رورة ان

تشكل احلكومة او ان تكون مقدمة
للحكومة املنتخبة
وأضاف الدالل مقترحنا في شأن
انشاء الهيئات السياسية واالحزاب
ال يتعارض مع الدستور الذي اجاز
للمشرع انشاء االحزاب
ولفت ال��دالل الى انه ال ميكن ان
يكون النظام الدميقراطي سليما
ومكتمال دون وجود هيئات سياسية
او احزاب حتت مظلة القانون
وق����ال ال�����دالل ي��ج��ب ت��رش��ي��د
جتربتنا الدميقراطية والدستورية
ل��ل��خ��روج م��ن م��ث��ال��ب وسلبيات
الوضع الراهن

محمد الدالل
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الشاهني يسأل وزير الشؤون عن منتجع املسنني
وج��ه النائب اس��ام��ه الشاهني
س�����ؤاال ال�����ى وزي�����ر ال���ش���ؤون
االجتماعية  ،ونص السؤال على :
في نوفمبر عام  2017تقدمت
ب��اق��ت��راح برغبة إلن��ش��اء أندية
خاصة للمتقاعدين في احملافظات
كافة ملمارسة األنشطة املختلفة،
وقدم االقتراح تقديرا ً لهذه الفئة
التي لم تتفان في خدمة الوطن
خالل فترة خدمتها .وقد افتتحت
وزارة الشؤون االجتماعية ناديني
لكبار السن (نادي البر مبحافظة
م��ب��ارك الكبير  -ن���ادي البركة
مبحافظة الفروانية) ،كما صرحت
وزي�����رة ال��ش��ئ��ون االج��ت��م��اع��ي��ة
ال��س��اب��ق��ة أن ال������وزارة ب��ص��دد
ان��ش��اء منتجع خ��اص باملسنني
ملمارسة الرياضة وتقدمي العالج
الطبيعي لهم ،وأن ه��ذا املشروع
سيبدأ تنفيذه ف��ي ع��ام ،2020
وأنه حتى ينجز هذا املشروع فإن

ال��وزارة ستنشئ أندية للمسنني
ف��ي جميع احمل��اف��ظ��ات ف��ي دول��ة
الكويت حتت إدارة جمعيات النفع
ال��ع��ام وإش���راف ال����وزارة بحيث
توفر ال��وزارة املكان وما يحتاجه
من مستلزمات لوجستية ويقوم
القطاع األهلي بإدارته.لذا يرجى
تزويدي وإفادتي باآلتي:
ت��اري��خ افتتاح ن��ادي
)1
امل��س��ن�ين ف��ي محافظتي حولي
والعاصمة وبقية احملافظات.
)2الدراسة التي أعدتها الوزارة
ح����ول ان���ش���اء م��ن��ت��ج��ع خ��اص
للمسنني ،وتاريخ البدء بإنشائه،
م��ع ت���زوي���دي بنسخة م��ن ه��ذه
الدراسة.
)3اآللية التي يجري من خاللها
اخ��ت��ي��ار جمعيات ال��ن��ف��ع ال��ع��ام
إلدارة أندية املسنني.
)4ساعات وأي���ام العمل في
النوادي املفتتحة.

اسامه الشاهني

الصالح :استبدال رصيد
إجازات املوظفني بحد أقصى  180يوم ًا

ريا�ض عواد

ق��ال النائب خليل الصالح إن
ق���رارا سيصدر قريبا م��ن وزي��ر
املالية د .نايف احلجرف يسمح
للموظف وه��و على رأس عمله
باستبدال اجازاته ببدل نقدي بحد
أقصى  180يوما .
وأوض��ح الصالح في تصريح
باملركز االعالمي ملجلس األمة أنه
قام بالتنسيق مع وزير املالية ومت
التوصل إلى اتفاق ايجابي بتعديل
قانون اخلدمة املدنية ملعاجلة هذه
القضية ومنح املوظفني احلق في
استبدال االجازات ببدل نقدي وفق
الراتب الشامل.
ولفت الصالح إلى أن القانون
احل���ال���ي ي��ق��دم ب����دال ن��ق��دي��ا عن

االج���ازات للموظف وق��ت التقاعد
ف��ق��ط  ،ول��ك��ن س��ي��ك��ون ب��إم��ك��ان
املوظفني استبدال االج��ازات أثناء
اخلدمة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يعد
انتصارا حلقوق املوظفني ،مبنحهم
احلق في استبدال اجازاتهم ببدل
نقدي م��ن دون احل��اج��ة النتظار
التقاعد ،مع وضع شروط معينة
 ،كما أن��ه ه��ذا االق��ت��راح يخفف من
العبء على املواطنني .
وهنأ الصالح الشعب الكويتي
بعودة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد متمنيا أن
مين الله عليه بالصحة والعافية
وقال «قرّت عيون الكويتيني بعودة
خليل الصالح
العود

