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احلجرف يسأل وزير الداخلية عن احلسابات الوهمية بوسائل التواصل  
وج��ه النائب مبارك احلجرف س��ؤاالً في 
2 م��ارس إل��ى وزي��ر الداخلية في احلكومة 
السابعة والثالثني السابقة، قال في مقدمته 

ما يلي:
ذك��ر النائب الفاضل شعيب امل��وي��زري 

في استجوابه لوزير الداخلية السابق في 
ت��اري��خ 2020/8/8 ع��ن وج��ود حسابات 
وهمية بإدارة وإشراف ضباط في جهاز أمن 
الدولة واملباحث اإللكترونية تبتز املغردين 
وتهددهم بالصمت عن أقطاب أو لالنتقام 

السياسي أو مقابل مبالغ من املال.
وطلب تزويده وإفادته باآلتي:

هل شكلت جلنة للتحقيق فيما ورد في 
االس��ت��ج��واب امل��ذك��ور؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة 
اإلي��ج��اب فيرجى ت��زوي��دي بجميع تقارير 

اللجنة والنتائج التي توصلت إليها مع شطب 
األس��م��اء، وإذا كانت اإلجابة النفي فيرجى 
تزويدي بأسباب عدم تشكيل جلنة حتقيق 
في املواضيع املذكورة حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال

»امليزانيات« تدعو رئيس الوزراء ملناقشة 
أسباب العجز املالي األربعاء املقبل 

ريا�ض عواد 

اج��ت��م��ع��ت جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات 
واحلساب اخلتامي امس ملناقشة 
النظ��ام امل��الي املقت���رح ب��ني 
مؤسس���ة البت���رول ووزارة 
ال����نفط واملتعل����ق بأس����س 
التحاس����ب عل����ى عملي����ات 
استكش����اف وإنت����اج وتسويق 
ال��ن��ف��ط اخل���ام وال���غ���از، وك��ذل��ك 
مناقش���ة أس���باب ع���دم توري���د 
األرب�����������اح احملتج���زة ل���دى 
مؤسس���ة البت���رول إلى اخلزينة 

العامة للدولة.
وق���ال م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة النائب 
د.بدر الداهوم في تصريح باملركز 
االعالمي ان اجتماع اليوم  مت رفعه 
لعدم حضور الوزير املختص وال 
مسؤولي اجلهات املعنيه، بحجة 
عدم أداء ال��وزراء القسم في قاعة 
عبدالله السالم، مؤكدا ان هذا العذر 
غير صحيح ومخالف للدستور الن 

القسم داخل قاعه عبدالله السالم 
هو من اجل متكينهم من ممارسة 
اعمالهم كأعضاء في املجلس، بينما 
صفتهم التنفيذية فهي موجوده 

منذ القسم امام صاحب السمو امير 
البالد حفظه الله واع��اده الله الى 

البلد ساملا معافا.
وبني الداهوم ان اللجنة ستوجه 

دع��وة لرئيس ال���وزراء وال��وزراء 
املختصني وكذلك للنواب ملناقشة 
هذا األمر الهام في مسرح املجلس 
ي���وم االرب���ع���اء امل��ق��ب��ل ال��س��اع��ة 
العاشرة صباحا متمنيا من سمو 
الرئيس ان يشرح اسباب العجز 
املالي، واسباب عدم توريد االرباح 
احملتجزة وأي��ض��ا أس��ب��اب اخللل 
التام باقتصاد الدولة وكذلك طلب 
ال��س��ح��ب م��ن ص��ن��دوق االج��ي��ال 

القادمة.
واك���د ال��داه��وم ع��دم صحة ما 
يتردد عن عجز امليزانية، مرجعا 
أسباب اخللل املالي إلى القصور 
احلكومي في توريد بعض االرباح 
احمل��ت��ج��زة ال��ت��ي تتعدى قيمتها 
م��ل��ي��ارات ل��س��د ع��ج��ز امل��ي��زان��ي��ة، 
مضيفا ان »ت��وري��د تلك األرب��اح 
ت��غ��ن��ي ع���ن امل���س���اس ب��ص��ن��دوق 
االجيال القادمة او اللجوء للدين 

العام من األساس

د.بدر الداهوم 

احلمد يقترح رفع سقف راتب احتساب 
املعاش التقاعدي في القطاع األهلي

أعلن النائب أحمد احلمد عن تقدمه 
باقتراح بقانون بتعديل املادة )2( من 
قانون التأمينات االجتماعية الصادر 
ب��األم��ر األم��ي��ري بالقانون رق��م )61( 

لسنة 1976. 
وج��اءت م��واد االق��ت��راح بقانون كما 

يلي:
املادة األولى

يستبدل بنص امل��ادة )2( من األمر 
األم��ي��ري بالقانون رق��م )61( لسنة 

1976 املشار إليه النص اآلتي:
ي���ك���ون احل����د األق���ص���ى ل��ل��م��رت��ب 
املنصوص عليه في ه��ذا القانون على 

النحو التالي:
أ - )1500( دينار شهرياً، بالنسبة 
للمؤمن عليهم املشار إليهم في البنود 1 
و3 و4 من البند )م( من امل��ادة )1( من 

هذا القانون.
ب – )1750( دينار شهرياً، بالنسبة 
للمؤمن عليهم املشار إلي�����هم في البند 
2 م����ن البند )م( من املادة )1( من هذا 
ال��ق��ان��ون، وحت���دد قيمة االش��ت��راك��ات 
وفق شرائح يصدر بها قرار من مجلس 

اإلدارة.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس 
اإلدارة، تعديل احلد األقصى املشار إليه 
وذلك في احلدود التي يسمح بها املركز 
املالي للصندوق املنصوص عليه في 

املادة )11( من هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح 

بقانون على اآلتي:
حددت املادة ٢ من قانون التأمينات 
االجتماعية ال��ص��ادر ب��األم��ر األميري 
بالقانون رقم )٦١( لسنة ١٩٧٦، سقف 
امل��رت��ب ال���ذي يحتسب ع��ل��ى أس��اس��ه 
املعاش التقاعدي ب� ١٥٠٠ د.ك شهريا، 
وأج����ازت نفس امل���ادة ل��ل��وزي��ر - بعد 
موافقة مجلس اإلدارة - تعديل هذا 
السقف وذلك في احلدود التي يسمح بها 

املركز املالي لصندوق تأمني الشيخوخة 
والعجز وامل��رض وال��وف��اة املنصوص 
عليه في كل من امل��ادت��ني 10 و11 من 

نفس القانون.
واعتبارا للقرار الصادر في 6 فبراير 
٢٠٠٥ ب��رف��ع احل��د األق��ص��ى للمرتب 
في التأمني التكميلي إل��ى ١٢٥٠ د. ك 
شهرياً ابتداء من ١ يوليو ٢٠٠٥، فإن 
مجموع احلد الذي يحتسب على أساسه 
املعاش التقاعدي يكون ٢٧٥٠ د.ك وذلك 
بالنسبة جلميع املؤمن عليهم املذكورين 
ف��ي امل����ادة ١ م��ن ق��ان��ون التأمينات 

االجتماعية املشار إليه.
وإذا ك��ان القانون قد أج��از للوزير 
تعديل سقف احلد األقصى على نحو ما 
جاء في )امل��ادة ٢( فإمنا لكون املشرع 
قد استشعر ضرورة مراجعة هذا احلد 
دوري��ا ملواكبة التطورات وال��زي��ادات 
والتغيرات التي قد تطرأ على الرواتب أو 
على أوضاع مختلف فئات املؤمن عليهم.

وال���واض���ح أن جميع االع��ت��ب��ارات 

ت��ت��ق��اط��ع ع��ل��ى أن س��ق��ف ال���رات���ب 
ال��ت��ق��اع��دي بوضعه احل��ال��ي ال يخدم 
العمالة الكويتية احلالية واملستقبلية، 
واملعاشات املستحقة يجب أن تكون 
انعكاساً ل��دخ��ل امل��ش��ت��رك وع��ل��ى قدر 
حتمالته الفعلية وذل���ك م��ا ه��و غير 
متحقِّق بالنسبة للعاملني في القطاع 
اخلاص الذين يتحملون قسطا أعلى من 
نظرائهم في القطاع العام، إذ ُتضاف 
في حساب الراتب األساسي قيمة دعم 
العمالة كما يتحملون االشتراك في بدل 
البطالة الذي ال يستفيدون منه بالطبع 

عند اإلحالة إلى التقاعد.
ث��م إن زي���ادة ال��روات��ب ف��ي القطاع 
اخل��اص تنعكس على القسط املدفوع 
للتأمينات كما أن العديد من الرواتب 
أض��ح��ت ت��ق��ارب م��س��ت��وي��ات ال��رات��ب 
التقاعدي األساسي ما يبرر إعادة النظر 

في السقف املعتمد حاليا.
لذلك أع��د االق��ت��راح بقانون املرفق 
الستدراك هذا األمر حيث نصت مادته 
األولى على أن يستبدل بنص املادة )2( 
من قانون التأمينات االجتماعية نص 
ج��دي��د ُي��رف��ع مبقتضاه احل��د األقصى 
للمرتب بالنسبة للمؤمن عليهم في 
القطاع النفطي واألهلي إل��ى ١٧٥٠ د 
ك ب��دال م��ن ١٥٠٠ د. ك ليكون املبلغ 
اإلجمالي هو ٣٠٠٠ د ك بدال من ٢٧٥٠ 
د ك )باعتبار أن السقف بالنسبة للراتب 

في التأمني التكميلي هو ١٢٥٠ د. ك.(
وه����ذا االق���ت���راح م��ن ش��أن��ه أيضا 
املساهمة في تشجيع اإلقبال على العمل 
بالقطاع اخل��اص انسجاما م��ع رؤي��ة 
ال��ك��وي��ت ٢٠٣٥ وال����دور امل��ن��وط لهذا 
القطاع كشريك في التنمية االقتصادية 
وجاذب للعمالة الوطنية، كما من شأنه 
أي��ض��ا حتفيز العاملني البالغني سن 
التقاعد على إفساح املجال لتوفير املزيد 

من فرص العمل أمام الشباب

أحمد احلمد 

املطر يطالب بإعادة تبعية »التعليم 
التطبيقي« لوزير التعليم العالي

ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب د.ح��م��د املطر 
ب��إع��ادة تبعية الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب إلى 
وزارة التعليم العالي، وتعديل 
ما اعتبره خطأ اكادميي وقانوني 
ف��ي التشكيل ال����وزراي اجلديد 
الذي جعل الهيئة تابعة لوزارة 

التربية.
 وقال املطر في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة إن “إسناد 
اإلش����راف ع��ل��ى الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي التدريب لوزير 
التربية إجراء خاطئ، مضيفا ان  
املرسوم رقم ١٣٠/ ٨٨ ينص في 
مادته األول��ى على تبعية الهيئة 

لوزير التعليم العالي.
وأك����د أن “ راب���ط���ة اع��ض��اء 
هيئة التدريس بالتطبيقي ضد 
ه��ذا االج���راء املخالف للقانون” 
متسائال ك��ي��ف تببع مؤسسة 
أك��ادمي��ي��ة متنح البكالوريوس 

والدكتواره لوزارة التربية”.
 وأض��اف ان الترحيب بفكرة 
فصل التربية عن التعليم العالي 
تستند إلى إتاحة الفرصة لوزير 
التربية للتركيز ف��ي القضايا 
ال��ت��رب��وي��ة ف���ي ه���ذه ال��ظ��روف 

االستثنائية .
 وشدد على عدم جواز اشراف 
أي وزير على مؤسسة أكادميية 
ت��ت��ب��ع التعليم ال��ع��ال��ي بحكم 
القانون، بخالف الهيئات املستقلة 
وال��ت��ي يتم نقل تبعيتها بقرار 

مجلس الوزارء.
وقال املطر إن اللجنة التعليمية 
ل��ن تتعاون م��ع الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب طاملا 
تبعيتها لوزير غير مختص بحكم 
القانون”، مطالبا رئيس احلكومة 
ان يوقف ه��ذا التعيني اخلاطيء 
حفاظا على املؤسسات التعليمية 

حمد املطر والقانون
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املطيري: مشاكل الفصل 
الدراسي الثاني تكشف ضعف 

استعدادات »التربية«
أع��رب النائب د. صالح املطيري عن 
استغرابه من استعدادات وزارة التربية 
للعام الدراسي اجلديد، معتبراً أن هناك 
تقصيرا من املعنيني بالعملية التعليمية 

في البالد. 
وق��ال املطيري ف��ي تصريح باملركز 
االعالمي ملجلس األم��ة، إنه توجه خالل 
األشهر الثالثة األخيرة بأسئلة تخص 
وزارة التربية عن استعداداتها للفصل 
الدراسي املقبل، مؤكدا اهمية موضوع 
التعليم باعتباره ركيزة أساسية لالرتقاء 

باألمم.
وأض��اف أن » وزارة التربية مهيكلة 
بنظام متطور، ورغ��م ذل��ك هناك أوجه 
قصور طالت املناهج، حيث إن هناك كتباً 
دراس��ي��ة للفصل ال��دراس��ي الثاني غير 

متوافرة ولم توزع حتى اآلن.
وأش��ار إلى وجود شكاوى من أولياء 
األمور في هذا اجلانب  توافر تلك الكتب، 
معتبرا ذل��ك دل��ي��ل ضعف اس��ت��ع��دادات 

الوزارة  للعودة إلى املدارس. 
وط���ال���ب امل��ط��ي��ري وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة 
بضرورة ال��رد على األسئلة البرملانية، 
والقيادات التعليمية التي ال تريد العمل 

بالتقدم باستقالتها.

وأكد على أن »هذه القيادات التربوية 
قيد الرقابة النيابية وسوف حتاسب كما 

وزير التربية ليس مبنأى عن احملاسبة.
واختتم املطيري مبديا استغرابه 
من تهديد املعلمني من فئة غير محددي 
اجلنسية بالفصل نتيجة ع��دم حملهم 

بطاقات أمنية صاحلة

د. صالح املطيري 

الصالح يطالب احلكومة
بالتخفيف عن املواطنني

طالب النائب خليل الصالح احلكومة، 
وبشكل ف��وري بااللتزام بتوجيهات سمو 

األمير والتخفيف عن كاهل املواطنني.
 وق���ال ال��ص��ال��ح ف��ي ت��ص��ري��ح باملركز 
اإلعالمي في مجلس األم��ة إن “ توجيهات 
سمو االمير للحكومة بعد اداء القسم مباشرًة 
تسطر بالذهب وسموه حفظه الله ورعاه 
ال��ذي يعيش معاناة ابنائه ام��ر احلكومة 

بالتخفيف عن املواطنني”.
 وأضاف “ نكرر ما قلناه في اللجنة املالية 
باننا لن نقبل بتهديد املواطنني في رواتبهم 
واملساس بجيوبهم او استنزاف صندوق 
االجيال ، وسنقف باملرصاد لوزير املالية 
ال��ذي ق��ال إن��ه ال توجد روات��ب لشهر ابريل 

بسبب عدم وجود سيولة”.
  وأوضح أن موضوع عدم وجود السيولة 
سبق وذك��ره الوزير السابق بانه ال توجد 
رواتب في شهر سبتمبر املاضي، ثم جاءت 
احلكومة بأمر لم يسبقها إليه أح��د  بطلب 
سحب ٥ مليارات دينار من صندوق االجيال 
سنوًيا دون حتديد تاريخ معني اي بشكل 

مفتوح .
وأك����د ال��ص��ال��ح ان ص��ن��دوق األج��ي��ال 
القادمة هو العمود الفقري للنظام املالي في 
الداخل واخلارج كما انه مرتبط بالتصنيف 
االئتماني وحتول له سنويا ٪7 تقريبا من 
اإلي����رادات، مشيرا إل��ى أن السحب من هذا 

الصندوق يهدد التصنيف االئتماني للبالد .
 وأكد أن “ موضوع السحب من الصندوق 
االجيال، كما أن طلب السماح بالدين العام 
يجب ان يكون وف��ق آلية ومراقبة كي يتم 
معرفة كل دينار اين مت صرفه ، وال يكون 

الطلب عاما كما هو في الطلب املوجود”.
وش���دد ال��ص��ال��ح ع��ل��ى ت��أي��ي��ده جلميع 
القضايا التي تهم امل��واط��ن وف��ي مقدمتها 
اسقاط القروض وإق��رار استبدال اإلجازات 

اثناء اخلدمة

خليل الصالح 

اخلنفور يقترح إنشاء مركز 
إسالمي متكامل في إشبيلية 

أعلن النائب سعد اخلنفور عن تقدميه 
اق��ت��راح��ا برغبة ب��إن��ش��اء م��رك��ز إسالمي 
متكامل مبنطقة إشبيلية لتحفيظ القرآن 
الكرمي وتعليم العلوم الشرعية، جاء في 

مقدمته:
 نظرا لإلقبال املتزايد على مراكز حتفيظ 
القرآن الكرمي من قبل جميع األعمار وعدم 
وج��ود مركز متخصص لتحفيظ القرآن 
وتعليم التجويد والعلوم الشرعية في 
منطقة إشبيلية على ال��رغ��م م��ن كثافتها 
السكانية املرتفعة، أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
إنشاء مركز إسالمي متكامل مبنطقة 
إشبيلية لتحفيظ القرآن الكرمي وتعليم 
العلوم الشرعية لديننا اإلسالمي احلنيف 

لكافة األعمار – أطفال، رجال، سيدات
من جهة أخرى أعلن اخلنفور عن تقدميه 
اقتراحا برغبة بالسماح للمواطنني بإقامة 
ديوانيات خارج املنزل وذلك في املساحات 
القريبة من أماكن السكن اخلاص، جاء في 

مقدمته:
ن��ظ��را أله��م��ي��ة ال��دي��وان��ي��ات ف��ي حياة 
األس��رة واملجتمع الكويتي، ومع صعوبة 
إقامة وجتهيز ديوانية داخل أغلب منازل 
املواطنني بسبب وجود أكثر من جيل وأسرة 
باملنزل الواحد الناجت عن تكدس الطلبات 
اإلسكانية منذ سنوات، فضال عن مساحات 

البيوت الصغيرة التي ال حتتمل إقامة 
ديوانية بداخله، أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
السماح للمواطنني بعد التنسيق مع 
اجل��ه��ات املختصة ووف���ق رس���وم إيجار 
سنوية رم��زي��ة مبنح ترخيص بإقامة 
دي��وان��ي��ة خ���ارج امل��ن��زل وف��ق اشتراطات 
حتددها البلدية واجلهات األخرى املختصة 
وذل���ك ف��ي امل��س��اح��ات القريبة م��ن أماكن 

السكن اخلاص

سعد اخلنفور 

العنزي يسأل وزيري األشغال وشؤون مجلس 
الوزراء عن الهيكل التنظيمي لـ»الطرق«

وجه النائب د.خالد العنزي 
ف��ي 2 م����ارس 2021 س��ؤال��ني 
إلى كل من نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء ووزير األشغال 
العامة ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
البلدية في احلكومة السابعة 
والثالثني السابقة، ونص السؤال 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 

الوزراء على ما يلي:
ص��در ال��ق��ان��ون رق��م )115( 
لسنة 2014 ف��ي ش���أن إن��ش��اء 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
ال��ب��ري وذل���ك إلدارة منظومة 
ن���ق���ل ب�����ري ح���دي���ث���ة وآم���ن���ة 
واق��ت��ص��ادي��ة واإلش����راف عليها 
وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة 
والتمتع بجميع الصالحيات 
واالختصاصات التي تكفل لها 
حتقيق التنمية املستدامة في 
مجالها، وتبع ذلك تعيني ألعضاء 
مجلس اإلدارة في عام 2015 ثم 
نقل ون��دب موظفني إل��ى الهيئة 
وتعيني موظفني ك��ذل��ك وحتى 
اليوم لم يتم إقرار الهيكل للهيئة 

العامة للطرق والنقل البري.
ل��ذا يرجى تزويدي وإفادتي 

مبا يلي:
1 - ه���ل ج���رت م��خ��اط��ب��ات 
العتماد الهيكل التنظيمي بني 
الهيئة ومجلس اخلدمة املدنية؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، ما 
هي وملاذا لم تنته باعتماد الهيكل 

التنظيمي حتى اآلن؟
2 - م��ا ه��و ال��ت��اري��خ احمل��دد 
العتماد الهيكل التنظيمي للهيئة 

العامة للطرق والنقل البري.
ون���ص ال��س��ؤال إل���ى وزي���رة 
األشغال العامة ووزي��رة الدولة 

لشؤون البلدية د. رنا الفارس

على ما يلي:
ص��در ال��ق��ان��ون رق��م )١١٠( 
لسنة 2014 ف��ي ش���أن إن��ش��اء 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
ال��ب��ري وذل���ك إلدارة منظومة 
ن���ق���ل ب�����ري ح���دي���ث���ة وآم���ن���ة 
واق��ت��ص��ادي��ة واإلش����راف عليها 
وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة 
ولتتمتع بجميع الصالحيات 
واالختصاصات التي تكفل لها 
حتقيق التنمية املستدامة في 

مجالها.
وت��ب��ع ذل���ك ت��ع��ي��ني أع��ض��اء 
مجلس اإلدارة في عام ٢٠١٥ ثم 
تعيني مدير عام للهيئة العامة 
للطرق والنقل البري عام ٢٠١٧ 
حتى تقاعده ف��ي ع��ام ٢٠١٨ ، 
وتبع ذلك العديد من اإلج��راءات 
منها نقل وندب موظفني ثم فتح 
باب التعيني وذلك حتى يتسنى 
للهيئة أداء األعمال املنوط بها 
وف��ق قانونها املقر م��ن مجلس 
األم���ة وح��ت��ى تستكمل الهيئة 

اختصاصاتها.
يرجى إف��ادت��ي وت��زوي��دي 

باآلتي:
1 - م��ا اإلدارات التي نقلت 
م��ن وزارة األش��غ��ال العامة أو 

الوزارات األخرى إلى الهيئة؟
2 - ما اإلدارات التي لم تنتقل 
حتى اآلن؟ وما سبب ذل��ك؟ وما 
اإلجراءات التي اتخذت التصحيح 

هذا الوضع؟
3 - ه��ل هناك إدارات نقلت 
ط��ب��ق��ا ل��ق��رار م��ج��ل��س ال����وزراء 
)١٢٧٨( م��ن وزارة األش��غ��ال 
العامة إلى الهيئة ثم ردت لوزارة 
األشغال العامة باملخالفة لقرار 

مجلس الوزراء )١٢٧٨(؟
4 - هل هناك هيكل تنظيمي 
مقترح أو معتمد للهيئة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
ت��زوي��دي ب��ص��ورة ضوئية منه 
وص��ورة ضوئية من املخاطبات 
ذات الصلة، وإذا كانت اإلجابة 
ب��ال��ن��ف��ي ف��ه��ل خ��اط��ب��ت الهيئة 
مجلس اخل��دم��ة املدنية إلق��رار 
الهيكل التنظيمي اخل��اص بها؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية من 
هذه املخاطبات وحتديد التاريخ 
احملدد االعتماد الهيكل التنظيمي.

5 - نقلت ب��ع��ض اإلدارات 
من وزارة األشغال العامة إلى 
الهيئة، هل استكملتم نقل وندب 
موظفيها إل��ى الهيئة أم الزال��وا 
يتبعون جهاتهم الرئيسية؟ وما 
سبب ع��دم استكمال نقلهم رغم 
مرور أكثر من ثالث سنوات على 

نقل اإلدارات؟
6 - هل هناك مبنى مخصص 
للهيئة بخالف املبنى املخصص 
ملجلس اإلدارة؟ إذا كانت اإلجابة 
بالنفي فلماذا لم يخصص مبنى 
أو يستأجر مبني حتى تتمكن 
الهيئة من أداء مهامها ونقل جميع 

االختصاصات املعينة لها،.

خالد العنزي 

الديحاني يقترح إنشاء 
مدرستني ثانويتني في 

منطقة النسيم  
أعلن النائب فرز الديحاني عن 
تقدمه ب��اق��ت��راح برغبة بإنشاء 
م��درس��ت��ني ثانويتني ف��ي منطقة 
النسيم أحدهما للبنني واألخ��رى 

للبنات، قال في مقدمته: 
ت��ع��ت��ب��ر م��ن��ط��ق��ة ال��ن��س��ي��م في 
محافظة اجلهراء من أقل املناطق 
حظاً ف��ي الرعاية التعليمية من 
قبل وزارة التربية، خاصة بعد 
ان مت توزيع قسائم القطعتني 3 
و 4 ، كما تعتبر الكثافة السكانية 
للمنطقة كبيرة مقارنة باملناطق 
االخرى، لذا اتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
»ب���ن���اء وجت��ه��ي��ز م��درس��ت��ان 
تخصص واح��دة للثانوية للبنني 

وأخرى ثانوية للبنات

الشاهني يقترح 
صيانة عاجلة 
لشوارع مشرف

أعلن النائب أس��ام��ة الشاهني 
عن تقدميه اقتراحا برغبة بعمل 
صيانة ل��ش��وارع منطقة مشرف، 

قال في مقدمته:
نظراً لتردي جودة الطرق والتي 
تسبب ض��ررا بالغا ملستخدميها، 
س����واء ح��اف��الت أو م��رك��ب��ات أو 
دراج����ات أو م��ش��اة، وملّ���ا كانت 
ط��رق وش��وارع منطقة »مشرف« 
الرئيسة والداخلية تعاني من هذا 
التردي العام للطرق، فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
» عمل صيانة عاجلة لشوارع 
م��ن��ط��ق��ة م���ش���رف )ال��رئ��ي��س��ة 

والداخلية( بشكل كامل .


