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 أكد  وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د. محمد الفارس ان التاريخ املتوقع الستالم 
احل���رم الرئيسي ملدينة ص��ب��اح السالم 
اجلامعية ) جامعة الشدادية( سيكون في 
عام 2019 و ال توجد أي مباني سيتم  تأجيل 
استالمها، الفتا الى أن بعض املشاريع قد مت 

االنتهاء منها ومت تسليمها.
 وقال الفارس في رده على سؤال النائب 
صالح عاشور وحصلت عليه » الوسط 
»: م��ش��روع مدينة ص��ب��اح ال��س��ال��م ليس 

مشروعا واحدا بل مجموعة مشاريع يقوم 
بتنفيذها  واإلشراف عليها مجموعة كبيرة 
م��ن امل��ق��اول��ني واالس��ت��ش��اري��ني العامليني 
واحملليني، وحاليا يعمل  باملشاريع 12 
مقاوال رئيسيا محليا وعامليا ملحق بهم 
أكثر م��ن 170 م��ق��اوال باطنا متخصصا، 
وبقوة عمل يومية تتعدى     13 ألف عامال 
وفنيا و مبتوسط إجناز يومي ألعمال تبلغ 

قيمتها مليون دينار.
  وتابع الفارس : قامت جامعة الكويت منذ 
بدء العمل بتصميم احلرم  اجلامعي اجلديد 

في الشدادية بإعداد جميع التصميمات مبا 
يتوافق مع متطلبات اجلامعة وبرامجها 
األكادميية وأع���داد الطلبة املتوقعة لكل 
كلية بجامعة ال��ك��وي��ت. و تبلغ الطاقة 
االستيعابية للحرم اجل��ام��ع��ي اجلديد 
بالشدادية حوالي 40 ألف طالب وطالبة 
وهو ما يتوافق مع العدد االجمالي احلالي 
لطلبة اجلامعة  ، وبالتالي ف��إن اجلامعة 
تسعى ال��ى تشغيل احل��رم اجلديد بكامل 
طاقته االستيعابية فور اإلنتهاء من اجنازه 
ونقل الهيئة األكادميية واإلداري��ة والفنية 

باملواقع احلالية الى املوقع اجلديد وذلك 
م��ع االس��ت��م��رار بتشغيل امل��واق��ع احلالية 
حلني ص��دور القرار النهائي فيما يتعلق 

باالستخدام املستقبلي لتلك املواقع.
 وأضاف الفارس:  وتتوفر لدى اجلامعة 
الكوادر الالزمة  لتشغيل احلرم اجلامعي 
اجلديد من الناحية األكادميية واإلداري��ة 
باإلضافة الى قيام اجلامعة حاليا بالبدء 
باتخاذ اإلج���راءات ال��الزم��ة نحو اختيار 
استشاري متخصص لوضع استراتيجية 
إدارة املرافق املرافق باحلرم اجلديد ومن ثم 

التعاقد مع إحدى الشركات  املتخصصة في 
مجال إدارة املرافق لتكليفها بإدارة املدينة 
اجلامعية اجلديدة خ��الل املرحلة األول��ى 

من التشغيل وتدريب الكوادر اجلامعية 
احلالية لتولي مهام إدارة وتشغيل املدينة 

اجلامعية مستقبال.
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2019 أكد في رده على »عاشور« أن استالم احلرم الرئيسي في 

الفارس: التعاقد مع شركة متخصصة إلدارة جامعة الشدادية

د. محمد الفارس

يرفض التشكيك في كفاءة وقدرة لقيادات األمنية

الهرشاني يطالب مبنح املبارك واخلالد واجلراح 
الوقت الكافي إلنهاء ملف املدانني بخلية العبدلي

صالح عاشور

حمد الهرشاني

وط�����ال�����ب�����ة ط��������ال��������ب  أل������������ف   40 اجل���������دي���������د  اجل�������ام�������ع�������ي  ل������ل������ح������رم  االس������ت������ي������ع������اب������ي������ة  ال�������ط�������اق�������ة 
ع��ام��ل أل����ف  و    13  ب��اط��ن��ا  م���ق���اوال   170 و  وع��امل��ي��ا  م��ح��ل��ي��ا  رئ��ي��س��ي��ا  م���ق���اوال   12 ي��ع��م��ل  ب���امل���ش���روع 

 طالب النائب حمد سيف الهرشاني 
أعضاء مجلس االمة مبنح رئيس مجلس 
ال�����وزراء س��م��و ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
والنائب االول لرئيس ال���وزراء وزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ونائب 
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية 
الشيخ خالد اجل��راح وجميع األجهزة 
املختصة الوقت الكافي ليقوموا بواجبهم 
ومسؤولياتهم في إنهاء ملف املدانني 
في خلية العبدلي واملتوارين عن أنظار 

العدالة.
وق��ال الهرشاني »ال نشك في كفاءة 
وق��درة اجل��راح والقيادات األمنية فهم 
العني الساهرة على أمن وأمان الوطن« 
مشددا على ضرورة حتلى النواب بروح 
املسؤولية الوطنية وجتنيب البالد 

الفنت ف��ي التعاطي م��ع م��وض��وع خلية 
العبدلي«.

ودع��ا الهرشاني النائب العام الذي 
»ال نشك ف��ي إخ��الص��ه ووطنيته« بأن 
يصدر قرارا مبنع تداول ونشر اي شيء 
يتعلق بهذا األم��ر ف��ي وس��ائ��ل االع��الم 
ومواقع التواصل االجتماعي حفاظا على 
وحدة الصف للمجتمع الكويتي وكذلك 
حلماية املؤسسة األمنية من أي تشويش 
على اداء عملها خاصة في ظل الظروف 

اإلقليمية التي تشهدها املنطقة.
وأض����اف »م���ن ي��ت��اب��ع االس��ت��ق��ط��اب 
الطائفي ال��ذي شهدته الساحة الكويت 
مؤخرا يدرك خطورة ترك األمور كما هي 
لفترة أط��ول حتى ال يخرج الوضع عن 

السيطرة.« 

أشاد بالتحركات التي شهدها الشارع الكويتي

العتيبي: صراعنا مع الكيان الصهيوني 
صراع وجود وليس صراع حدود 

خالد العتيبي

وصف النائب خالد محمد العتيبي 
االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ميارسها الكيان 
الصهيوني باالراضي املقدسة وكافة 
فلسطني بالهمجية مؤكدا انها حلقة 
ضمن سلسلة االٍره��اب الذي ميارسه 
احملتل لتهويد القدس وفرض سياسة 

األمر الواقع على شعب اعزل مسالم.
واع��ت��ب��ر العتيبي ان الشعوب 
ال��ع��رب��ي��ة ت��رف��ض ت��ل��ك االن��ت��ه��اك��ات 
وتتضامن بشكل كامل م��ع الشعب 
الفلسطيني وت��درك ان صراعنا مع 
ال��ك��ي��ان الصهيوني ص���راع وج��ود 
وليس ص��راع ح���دود، وعلى الرغم 
م��ن ح��ال��ة الصمت العربي وعجزه 
ع��ن مواجهة تلك التحركات عمليا 

لكننا على يقني ان احلقوق لن متوت 
طاملا هناك ضمائر حية من شعوبنا 

العربية ترفض الظلم واالستبداد.
وأش��اد العتيبي بالتحركات التي 
شهدها ال��ش��ارع الكويتي ودع��ا لها 
ام��س األح���د، قائال ان حت��رك القوى 
السياسية باختالف انتماءتها ومن 
قبلها التحركات الطالبية والتفاعل 
ال��ش��ع��ب��ي ض���د س��ي��اس��ات ال��ك��ي��ان 
الصهيوني تؤكد استعداد شعبنا 
للدفاع بكل ما هو غالي ونفيس عن 
مقدساتنا ب��ل وم��واج��ه��ة سياسات 
احمل��ت��ل الساعية إلق��ت��الع وتشريد 
الفلسطينيني من أراضيهم ومدنهم 

بكل ما اوتي لنا من قوة. 

تعاني اإلهمال وغياب اخلدمات

احلويلة يطالب جميع الوزراء متابعة 
خدماتهم  في مدينة اخليران السكنية

  استفسر عن أسباب تعطيل إصدار الشهادات اخلاصة بهم 

احلجرف للصبيح: كم عدد القضايا املرفوعة 
على الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة؟

طالب د. محمد احلويلة جميع الوزراء 
واجل��ه��ات املعنية متابعة خدماتهم في 
مدينة اخليران السكنية املدينة التي تعاني 
اإله��م��ال والعمل على سرعة تشغيل كل 
اخلدمات األساسية كاألمنية والتعليمية 
وال��ص��ح��ي��ة ك��ذل��ك اجلمعية وااله��ت��م��ام 
بالنظافة وغيرها من اخلدمات وذلك لرفع 

املعاناة عن األهالي.
 وقال احلويلة في تصريح صحافي له 
ان مدينة اخليران السكنية تعاني أهمال 
وتشوهات نتيجة تقاعس وزارات الدولة 
ومؤسساتها من تشغيل خدماتها بها وعدم 
احلفاظ على مبانيها املنجزة باملدينة من 
أي��دي بعض املخربني ال��ذي��ن وج���دوا بها 
متنفسا لسلوكيات خاطئة ومم��ارس��ات 
مشبوهة واس��ت��غ��الل الن��ع��دام األم���ن في 
تشويه املدينة وتدمير بعض خدماتها، 
واي��ض��ا ع��دم االه��ت��م��ام بالنظافة العامة 

للمدينة.
 وأضاف احلويله أن أهالي املدينة اآلن 
ومستقبال يواجهون مشكله عند مراجعتهم 
للخدمات احلكومية وان��ه��اء معامالتهم 
وذلك لبعد املدينة وعدم تشغيل اخلدمات 

بها.
 ودع���ا احلويلة ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر الداخلية الشيخ خالد 
اجل��راح الصباح تشغيل مخفر الشرطة 

بكامل طاقتة وتوفير دوري���ات متحركة 
وثابتة لضبط األم��ن وضبط املستهترين 

الذين وجدوا ضالتهم في املدينة. 
كما طالب وزي��ر األوق���اف وال��ش��ؤون 
االسالمية ووزي��ر الدولة لشؤون البلدية 
ات��خ��اذ االج�����راءات ال��الزم��ة للتعاقد مع 
شركة إلزالة الرمال والسافي من الشوارع 
وتنظيف ال��ش��وارع وتخصيص سيارات 
لرفع القمامة فالشوارع تعاني من األهمال 
وجتمع األت��رب��ة وامل��ه��م��الت التي عطلت 
امل��ج��اري وعمليات الصرف،كما أن على 
الهيئة العامة للزراعة التي كان يفترض 
عليها أن تضع حزاما من األشجار حول 
املنطقة لتكون عازال ومصدا للرياح احململة 

بالتراب، لذلك من الضروري االستعجال 
تشجير للمدينة ووضع حزاما من االشجار 
للحد من الرمال املتراكمة والسافي الذي 
غطى امل��دي��ن��ة.  وط��ال��ب احلويلة وزارة 
االش��غ��ال العامة التدخل السريع لرفع 
االت��رب��ة ال��ت��ي تسببت ف��ي اغ���الق بعض 
الطرق مما أدى إلى وقوع بعض احلوادث 
واالنزالقات لسيارات املواطنني وتعريض 
حياتهم للخطر، وك��ذل��ك امل��ج��اري التي 
تطفح لعدم صيانتها مما عرض األهالي 
خلطر للروائح الكريهة وخطر التعرض 

لألمراض.
وأضاف احلويله أنه على وزارة الصحة 
القيام بتشغل مستوصف اخليران حيث 
أن املستوصف يحتاج الى صيانة وأن يتم 
تزويدة بأحدث األجهزة الطبية وبالكوادر 
الطبية الالزمة لتقدمي الرعاية الصحية 
أله��ال��ي املدينة حيث انهم يعانون بعد 
املسافة عند مراجعتهم القرب مستوصف 

وكذلك مستشفى العدان لبعد املسافة. 
واخ��ت��ت��م احل��وي��ل��ة تصريحه م��ؤك��دا 
أن��ه سيتابع احتياجات مدينة اخليران 
السكنية مع جميع ال���وزراء واملسؤولني 
حتى يتم تشغيل جميع اخلدمات باملدينة 
وااله��ت��م��ام بأعمال النظافة والصيانة 
للطرق والتشجير للحد من الرمال التي 

غطت املدينة.

وجه النائب مبارك احلجرف سؤاال 
إلى وزيرة الشئون االجتماعية والعمل 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية هند 

الصبيح، قال فيه : 
-1 كم ع��دد القضايا املرفوعة على 
الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة منذ 
2013 وح��ت��ي االن؟ ي��رج��ي ت��زوي��دي 

بكشف تفصيلي لكل قضيه على حدا؟ 
-2 هل هناك أحكام قضائية نهائية 
ص���درت ض��د الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون 
االعاقة؟ إذا كانت االجابة بنعم يرجي 

تزويدي بكشف تفصيلي لتلك االحكام؟ 
-3 ه���ل مت ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك االح��ك��ام 
القضائية إذا كانت اإلجابة بنعم؟ يرجي 
ت��زوي��دي مب��ا يثبت ذل���ك؟ واذا كانت 
االجابة بال؟ فما هو السند القانوني لعدم 

تنفيذ تلك االحكام القضائية؟ 
-4 هل ترتب على تلك االح��ك��ام إي 
تعويضات مالية تدفع من قبل الهيئة؟ 
إذا كانت االجابة بنعم فيرجي تزويدي 
بكشف تفصيلي لتلك امل��ب��ال��غ؟ ومن 
هو امل��س��ؤول املباشر ال��ذي كبد الدولة 
مثل تلك التعويضات؟ وماهو االج��راء 
القانوني الذى قامت به الهيئة حملاسبة 

هذا املسئول؟ 
-5 ما هو السبب في تعطيل إصدار 
الشهادات اخلاصة ب��ذوي االعاقة ملدد 
تتجاوز شهر واحد رغم احلاجة الشديدة 

ملثل تلك الشهادات؟ 
-6 هل مت عمل اعالن من قبل الهيئة 
في اح��دى ال��دول العربية عن حاجتها 
ألطباء متخصصني في تقييم اإلعاقة؟ اذا 
كانت االجابة بنعم ما هو السند القانوني 
ب��ع��دم االك��ت��ف��اء ب��األط��ب��اء داخ���ل دول��ة 
الكويت والعاملني في وزارة الصحة 
العامة وه��ل هناك توجه ل��دي الهيئة 
لتعيني اطباء يعملون في اللجان العاملة 
لديها ويخضعون لسلطتها املباشرة 

وليس لهم سلطة مستقله؟ 
-7 كم عدد احل��االت التي مت تغيير 
درج��ة االعاقة لها من إعاقة شديدة الي 
متوسطة وم��ن متوسطة ال��ي بسيطة؟ 
وماهو معيار اللجنة الطبية في تغيير 
درج��ات االع��اق��ة؟ وماهو مبرر اللجنة 
في هذا التغيير؟ وما هو السند القانوني 
لتلك اللجان في تغيير مستويات االعاقة 
وامل��ع��ت��م��دة م��ن جل���ان س��اب��ق��ة؟ يرجي 
تزويدي بعدد وأسماء احلاالت التي مت 

تغييرها بكافة درج��ات االع��اق��ة مبينا 
أسباب التغيير والسند القانوني في 
تخفيض نسب االع��اق��ة لكل حالة على 

حدا؟ 
-8 ماهي اآللية املتبعة في تقييم تلك 
اللجان للحاالت التي تعرض عليها؟ 
وماهي األسس الطبية في هذا التقييم؟ 
وكم بلغ عدد حاالت مدعي اإلعاقة والتي 
صرحت بها الهيئة والتي كانت هي املبرر 
في اعادة فحص جميع امللفات؟ وما هو 
العدد احلقيقي بعد فحص هذه امللفات؟ 
يرجي ت��زوي��دي بكشف تفصيلي قبل 
إعادة فحص امللفات وبعد إعادة فحص 

امللفات مبينا كل حالة على حدا؟ 
-9 م��ا ه��ي املعايير املعتمدة لدى 
الهيئة في تصنيف مدعي اإلعاقة ومن 
تنطبق عليه ه��ذه التسمية؟ وماهي 
االس��ب��اب وامل��ب��ررات التي أدت إلع��ادة 
فحص جميع امللفات؟ ومل��اذا لم يقتصر 
الفحص على احلاالت التي يشتبه بأنها 

تقع حتت شبهة ادعاء إعاقة؟ 
-10 عند قيام الهيئة بتأخير اصدار 
ال��ش��ه��ادات وال��ت��ي يترتب عليها وقف 
مساعدات وروات���ب ذوي اإلع��اق��ة ومن 
يقوم برعايتهم هل تقوم الهيئة بصرف 
املبالغ التي يستحقونها بأثر رجعي بعد 
استكمال اوراقهم الرسمية؟ أم من تاريخ 
إصدار الشهادة؟ وما هو السند القانوني 

في ذلك؟ يرجي تزويدي مبا يثبت؟ 
-11 ه��ل ق��ام��ت وزي���ر ال��ش��ؤون أو 
مدير ع��ام الهيئة العامة لشؤون ذوي 

االعاقة باستثناء أي شخص ال تنطبق 
عليه ال��ش��روط اخل��اص��ة باإلعاقة منذ 
عام 2013 وحتي االن؟ إذا كانت االجابة 
بنعم يرجي تزويدي بالسند القانوني 
لهذا االستثناء؟ وإذا كانت االجابة بال 

يرجي تزويدي مبا يثبت ذلك؟ 
-12 هل لوزيرة الشؤون أو أيا من 
أقاربها من الدرجة االولي أو الثانية أو 
الثالثة عالقة جتارية مباشرة بالهيئة 
عن طريق املؤسسات التعليمية التي 
تتعامل معها الهيئة؟ إذا كانت االجابة 
بنعم يرجي ذك��ر درج��ة القرابة ونوع 
التعامل مع الهيئة؟ وه��ل حصلت تلك 
املؤسسات التعليمية على أي من املزايا 
املادية بخالف تلك املمنوحة للمؤسسات 
التعليمية األخ���رى؟ إذا كانت االجابة 
بنعم فما هو السند القانوني الستثناء 
تلك املؤسسات التعليمية؟ وإذا كانت 

االجابة بال يرجي تزويدي مبا يثبت؟ 
-13 يرجى تزويدي بعدد املوظفني 
الكويتني الذين مت تعيينهم في الوظائف 
االشرافيه خالل األعوام -2016 2017 
م��ع ب��ي��ان أس��م��ائ��ه��م ي��رف��ق ب��ه ش��ه��ادة 

بالتدرج الوظيفي لهم؟ 
14 – هل مت اختيارهم لشغل الوظائف 
االشرافيه من داخل الهيئة أما من خارج 
الهيئة وفى احلالة الثانية بيان األسباب 
التي دعت الهيئة لالستعانة بهم مع بيان 
أسمائهم وشهادات التدرج الوظيفي لهم 
وخبراتهم السابقة مع تزويدنا ببيان 
عما اذا كان هناك موظفيهم داخل الهيئة 

تنطبق عليهم شروط تولى تلك املناصب 
االشرافيه من عدمه؟ وفى احلالة األولى 
بيان األسباب التي أدرت الى عدم توليهم 
ه��ذه الوظائف االشرافيه؟ وف��ى جميع 
األح��وال بيان اإلج���راءات التي تتخذها 
الهيئة لترشيح للوظائف االشرافيه 

مدعوما باملستندات؟ 
-15 هل مت تعيني موظف في الشئون 
اإلداري��ة في اح��دى الوظائف االشرافيه 
وال تنطبق عليه ش��روط التعيني رغم 
وج��ود موظفني تنطبق عليهم الشروط 
اخلاصة بقرارات ديوان اخلدمة املدنية 

أرقام 2006/25، والقرار 2011/18؟ 
-16 أص�����درت وزي�����رة ال��ش��ئ��ون 
االجتماعية قرارا بإحالة امللفات املخالفة 
لذوي اإلعاقة الى النائب العام لإلبالغ 
ع��ن شبهة ج��رمي��ة جزائية ) ت��زوي��ر ( 
تتعلق مبلفات طبيه وش��ه��ادات اثبات 
اإلع��اق��ة ل��دى الهيئة ال��ع��ام��ة لشئون 
ذوى اإلع��اق��ة نتيجة لقصور وإهمال 
وتقصير من شأنه أحلاق ضرر جسيمه 
ب��امل��ال ال��ع��ام؟ يرجى تزويدنا بأعداد 
هذه احل��االت ومرفق صورة من امللفات 
اخلاصة بهم وبيان أسمائهم مع تزويدنا 
بأخر مستجدات تلك احل��االت املعرضة 

على النيابة العامة؟ 
-17 ي���رج���ي ت����زوي����دي ب���أع���داد 
وأسماء املوظفني خ��ارج الهيئة والذين 
يتم االستعانة بهم من قبل الهيئة من 
اجلهات احلكومية األخ��رى للعمل في 
اللجان التابعة لها مرفقا معها السيرة 
الذاتية لكل شخص وسبب االستعانة 
به و اللجان التي يعمل فيها في الهيئة 
ومبالغ املكافأة التي صرفت لهم منذ 

2013 وحتي االن؟ 
-18 يرجي تزويدي بكشف تفصيلي 
عن اجلهات اخلاصة التي تقدمت بطلبات 
تخصيص أراض إلقامة مراكز تأهيل 
ل��ذوي اإلع��اق��ة م��ع بيان االج���راء ال��ذي 
مت على تلك الطلبات وهل متت املوافقة 
عليهم جميعا أو رفضهم مع تزويدي 
ببيان أسباب الرفض أو املوافقة لكل جهة 
على حدا مع تزويدي مبحاضر اجتماعات 
اللجنة املختصة بذلك في الهيئة و اسماء 
أعضاء اللجنة وسيرهم الذاتية وحجم 
املبالغ التي تقاضوها من خالل عملهم 
في مختلف اللجان بالهيئة منذ 2013 

وحتي االن؟

د. محمد احلويلة

هند الصبيحمبارك احلجرف

أعلن النائب الدكتور عبدالكرمي 
الكندري بأنه انتهى م��ن اع��داد 
اق��ت��راح بقانون بتعديل خمس 
م��واد من قانون اجل��زاء رق��م 17 
ل��س��ن��ة 1960 وذل����ك بتشديد 
العقوبات على اجلرائم املتعلقة 
بفصل فرار احملبوسني واملقبوض 

عليهم.
 وبني النائب د. الكندري بأن 
هذه التعديالت تأتي على خلفية 
ه��روب احملكومني ف��ي مايسمى 

بقضية خلية ال��ع��ب��دل��ي وذل��ك 
بتشديد العقوبات على كل من 
يعاون احملبوسني أو احملكومني 
ع��ل��ى ال���ف���رار أو وي��س��اع��د في 
اخفائهم سواء كان هذا الشخص 
مكلفا باخلدمة العامة أو شخص 
ع��ادي.  وأك��د النائب د. الكندري 
بأنه يدعم توجه النواب بضرورة 
عقد جلسة خاصة ملناقشة طبيعة 
ال��ع��الق��ات الكويتية االي��ران��ي��ة 

وتداعيات حكم التمييز. 

على خلفية هروب احملكومني بقضية خلية العبدلي

الكندري يقترح تشديد العقوبات على كل
 من يعاون احملبوسني أو احملكومني على الفرار

د.عبدالكرمي الكندري

»األوق����������������������������اف«: »ال����������ري����������ادة 
ل��ل��ش��ب��اب« ي��س��ه��م ف���ي رع��اي��ة 
أب������ن������ائ������ن������ا وف������������ق امل�����ف�����اه�����ي�����م 
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