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قال النائب حســــني القالف ان صندوق املعسرين فاشل 4
في املقاييس االنسانية واالجتماعية والسياسية وبعيد عن 
صاحب القلب الكبير املتميز بالكرم والعطف، والصندوق تبرير 
للمخطئ وحماية للمرابي، مشــــيرا الى ان العوائل املعسرة 
لن تنسى املبلغ الذي قدمه الشيخ سالم الصباح شفاه اهللا 
وعافاه واعتقد ان صاحب القلب الكبير لن يتردد في فك ازمة 

االسر املعسرة ورفع الضبط واالحضار املجحف.

القالف: صندوق المعسرين فاشل

اخلرافي مترئسا مكتب املجلس

(متين غوزال)الشيخ أحمد الفهد مترئسا الفريق احلكومي في اجتماع اللجنة االسكانيةناجي العبد الهادي وأحمد السعدون وعدنان املطوع في اجتماع االسكانية أمس

قرر مكتب مجلس األمة استدعاء رئيس وأعضاء 
جلنة الفحم املكلسن لالجتماع معهم يوم االحد املقبل 

للتباحث حول تصريحات رئيس اللجنة.
وشدد أمني سر مجلس األمة دليهي الهاجري في 
تصريح صحافي بعد االجتماع على ضرورة احترام 
النواب سرية اللجان، مشيرا الى ان االجتماع املقرر 
عقده مع رئيس وأعضاء جلنة الفحم املكلسن الساعة 
الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم االحد سيتطرق الى 

تصريحات رئيس اللجنة وضرورة التقيد بالالئحة 
الداخلية وسرية اللجان. من جانبه، أكد النائب سعدون 
حماد أن اعضاء جلنة الفحم املكلســــن لم يتطرقوا 
الى اســــماء بعينها، وما تطرقوا له هو رؤوس اقالم 
فقط، مســــتنكرا تصريح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي، حيث قال ان النائب سعدون حماد «ال يداوم»، 
مؤكدا أن «حماد عضو مجلس أمة وليس موظفا عند 

الرئيس اخلرافي».

الخنفور: الشريعان مثال يحتذى به وجوالته 
الميدانية تدل على حرصه على سير العمل

أشاد النائب سعد اخلنفور بتعاون وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشــــريعان وجتاوبه 
الكبير والسريع في التعامل مع حاالت التلوث 
ونزولــــه الى أرض الواقع بنفســــه ملتابعة 
األحداث والتطورات عن قرب، مشــــيرا الى 
ان تعــــاون وزير الكهرباء واملاء مثال يجب 
ان يحتذي به جميــــع وزراء احلكومة فهم 
متواجدون خلدمة املواطنني وراحتهم وإيجاد 

احللول املناسبة لقضاياهم.
وقــــال اخلنفــــور ان ما قام بــــه الوزير 
الشريعان عمل جيد من خالل حرصه على 
متابعة املشكلة بنفسه وعن قرب ولم يكتف 
بالتقاريــــر التي ميكــــن ان تعد وجتهز له، 

مشــــيدا في الوقت ذاته بالشفافية واملصداقية التي تعامل 
بها وزير الكهرباء واملاء ما اكسبه احترام اجلميع، متمنيا 
ان يسير جميع الوزراء على نفس النهج واملنوال في كشف 
احلقائق حتى تكون الصورة واضحة امام اجلميع، مشيدا 
بخطــــوات الوزير التي يقوم بها والتــــي يتابعها بجوالت 
وزيارات ميدانية للعديد من مواقــــع العمل داخل الوزارة 
وخارجها لالطالع عن قرب على كيفية التعامل مع جمهور 
املراجعني وايجاد بيئة مناسبة لعمل املوظفني مما يدفعهم 

للعمل بجهود مضاعفة.
ورأى ان زيــــارة الوزير بنفســــه حملطة 
الشعيبة للوقوف على ما أثير حول مشكلة 
مياه الشــــرب هي خطوة تسجل في سجله 
الناصع وكذلك تأكيده على عدم تلوث املياه 
املخصصة للشرب من خالل شربه للماء أمام 
املواطنني كان له األثــــر الطيب في نفوس 
أهــــل الكويت ما أعطى الناس الثقة الكاملة 
في سالمة مياه الشــــرب وعدم تلوثها كما 

تردد عن ذلك.
واستذكر اخلنفور في هذا الصدد حضور 
الشــــريعان الى منطقة القادسية واشرافه 
شــــخصيا على اصالح أحد الكيبالت التي 
تعرض للعطل واستماعه ملشاكل املواطنني في مواقع احلدث، 
وكذلك وجوده الدائم في كل عطل تتعرض له أقسام الوزارة 
في جميع مناطق البالد مؤكــــدا «اننا اليوم نحتاج ألمثال 
الوزير بدر الشريعان في جميع الوزارات حتى نطمئن الى 
ان بلدنا بخير وان به رجاال أوفياء يعملون دون كلل أو ملل 
خلدمتها وخدمة املواطنني، وهذا ال يعني ان الوزراء الباقني 
ليسوا على قدر املســــؤولية بل هناك رجال أكفاء يعملون 

بنفس مستوى عمل الوزير الشريعان».

الهاجري: تصريح وزير المالية عن القروض 
متسرع وغير مدروس

استنكر امني سر مجلس 
االمة النائب دليهي الهاجري 
«تصريـــح وزير املالية عن 
موضوع القروض» ووصفه 
«باملتسرع وغير املدروس» 
الوزير ال ميلك  ان  موضحا 
وحده البت في هذا املوضوع 
دون الرجوع لرأي السلطتني 
الســـلطات  فاألمـــة مصدر 
واملجلس ميثـــل االمة وهو 
ســـيد قراراته الفتا الى ان 
عددا من االعضاء قد تقدموا 
بأكثر من صيغة حلل مشكلة 
القروض وســـنتبنى افضل 

هذه الصيغ بعد انتهاء اللجنة التشريعية من دراسة املقترحات 
واحالتها للمجلس.

وقال الهاجـــري في تصريح صحافي: مـــن غير املعقول ان 
ندعم الدول االخرى وكذلك نناقش اسقاط القروض عنها بينما 
اوامـــر الضبط واالحضار الصادرة بحـــق املواطنني متأل ادراج 
وزارة الداخلية، مؤكدا على ان املواطن الكويتي اولى بهذه املنح 
والتســـهيالت املالية، مضيفا: ثم ما الذي مينع وزير املالية من 
تبنـــي هذا املقترح وهو الذي من املفتـــرض ان يكون االحرص 
على االقتصاد الوطني، فأبسط دروس االقتصاد ان املالءة املالية 
للمواطن ستنعكس على حركة املال وتنعش االقتصاد، مشيرا 
الـــى ان املواطن املرتاح ماديا يحرك االقتصاد باملشـــتريات او 
البناء او التجارة فأموال الفوائد املســـقطة ســـتعود للدولة في 
االخير ولكن بعد ان حترك السوق واالقتصاد، مبينا ان هذا األمر 
سيكون افضل من ان تكون حركة املال في اجتاه واحد فقط وهو 

من جيوب املواطنني الى البنوك.

الفهد: سنعطي القطاع الخاص دورًا فاعًال 
في بناء المدن الجديدة من خالل الشركات المساهمة

بعد اجتماعه مع أعضاء اللجنة اإلسكانية البرلمانية

بّني نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ 
أحمد الفهد ان هنــــاك توافقا كبيرا بني رئيس 
وأعضاء اللجنة االسكانية البرملانية والرعاية 
السكنية فيما يتعلق باملشاريع االسكانية وآلية 
تنفيذها، متمنيا ان تكون هناك نقلة نوعية في 
التنفيذ من خالل مشاركة القطاع اخلاص في 
تنفيذ املشاريع. وقال الفهد بعد اجتماعه امس 
مع اعضاء اللجنة االسكانية: سيكون للقطاع 
اخلــــاص دور فاعل في بناء املدن اجلديدة من 

خالل منظومة الشركات املساهمة العامة التي 
ميتلك فيها املواطن ٥٠٪ ومن املدن التي ستنفذ 
وفق هذا النظام املطــــالع واخليران والبيوت 

منخفضة التكاليف. 
وذكــــر الفهد انه يوجد توافــــق بني النواب 
والرعاية السكنية حول القضايا التي تهم فئات 
متعددة من املجتمع مثل فئة املعاقني، وبعض 
اللوائــــح واألنظمة املتعلقة ببنك التســــليف، 
فهناك توافق وصل الى مراحله النهائية وهناك 
توصيات من املرجح ان ترفع الى اللجنة بعد 

العيد مباشرة.
وأعلن الفهد ان برنامج احلكومة ســــيقدم 
قبل دور االنعقاد املقبل، مشــــيرا الى ان هناك 
مناطق جديدة يســــتطيع املواطن البناء فيها، 
وفي السابق كان ال يستطيع بداعي عدم وجود 
كهربــــاء أو نقص في اخلدمات كافة، ولكن في 
مجلس الوزراء وبتوصيات من ســــمو رئيس 
الوزراء وافق علــــى مقترح اعطاء التراخيص 
بالبناء في املناطق اجلديدة مع احلرص على 

تقدمي اخلدمات في وقت متزامن.

المطوع إلقرار كادر تدرج وظيفي
 ألفراد الهيئة التمريضية

قــــال النائــــب عدنــــان املطوع 
التمريــــض تعتبر مهنة  ان مهنة 
انسانية رفيعة املستوى كما انها 
تعد من اشــــرف املهــــن على وجه 
االرض واقدمهــــا ملــــا تقدمــــه من 
خدمات اساسية ملموسة صحية 
للوطن ككل وملا لهــــا من مهارات 
متخصصة تعليمية لرعاية الفرد 
واألسرة واملجتمع بهدف احلفاظ 
على الصحة والوقاية من االمراض، 
واكد ان هذه املهنة تخضع لقوانني 
العمل بدولة حتكمها وتنظمها لوائح 
وقوانني خاصة بها ال يستطيع ان 
يقوم بتأديتهــــا اال من كان مؤهال 
علميا وعمليا للقيام بها فاالعمال 
التمريضية الدقيقة واملتخصصة ال 
تقتصر على مساعدة الطبيب وامنا 
العناية بشكل مباشر وبالتعاون مع 
افراد الطاقم الطبي املتكامل الذي ال 
ميكن االستغناء عنه لتقدمي الرعاية 
املثلى خلدمة املريض حيث تبذل 
الهيئة التمريضية اقصى جهودها 
في سبيل شفاء املرضى من خالل 
خلق جو مــــن الثقة والراحة التي 
تؤدي بالطبع للغاية املرجوة من 
الرعاية التمريضية وتخفيف اآلالم 
ســــواء كانت جسمانية او نفسية 
كما لها الدور في السرية حلفظ كل 

ما يتعلق باملرضى احتراما للثقة 
املوضوعة فيها. واكد ان املؤسسات 
الصحية في الدول املتقدمة في شتى 
انحاء العالم حتظى باهتمام بالغ 
بالدور التمريضي ملا لها من قيمة 
واعتبار ولكن لالســــف لدينا في 
الكويــــت مهنة التمريض لم حتظ 
مبا تستحقه من تقدير او اي قدر من 
االهمية بالرغم من االهداف النبيلة 
التي تقوم بها والتي ال ميكن ممارسة 
الطب من دونها في اي وقت، واكد انه 
البد من انصاف الهيئة التمريضية 
ملا تتعرض له من مخاطر صحية 
املــــواد املشــــعة واالصابات  منها 
الكيميائيــــة والضغوط  واملــــواد 
النفســــية والعصبية واالعتداءات 
من املراجعني. وقال: وتتقدم كل تلك 
املخاطر ما تواجهه الهيئة التمريضية 
بشكل مباشــــر من امراض معدية 
وبائية بانواعها كااليدز وااللتهاب 
الكبدي واخرها التي ظهرت علينا 
ڤيروس انفلونــــزا اخلنازير التي 
تفتك بالرئة وجهــــاز املناعة عند 
البشــــر اما اباالحتكاك املباشر مع 
املرضى الذين حتــــت رعايتهم او 
من خالل االتصال بهم داخل املراكز 
الطبية واملستشفيات او العيادات 
وكذلك من خالل االصابة باحلقن 

واملواد احلــــادة امللوثة باالمراض 
الوبائية املعدية عند التعامل معها 
بشكل دوري ومستمر ومع ذلك تتم 
املماطلة في اقرار كادرهم رغم ما 
تواجهه من مخاطر، مضيفا ومن 
منطلق املسؤولية فانه يجب علينا 
التدخل الفوري والعاجل باملطالبة 
باقــــرار كادر التمريــــض املنصف 
ببدالت ومكافــــآت وتدرج وظيفي 
مربــــوط مبســــميات وظيفية لهم 
اسوة بغيرهم من اطباء وفنيني مع 
عدم التقصير او التقليل من حقهم 
لتكون وظيفــــة التمريض جاذبة 
وليســــت طاردة ملا لها من اهمية 
قصوى واعتبارهــــا من الوظائف 
النادرة والشاقة وال يقل  اخلطرة 
شأنهم شــــأن من يخدم وينتسب 
الى السلك العسكري، فنحن نعيش 
في حالة حرب مع امراض وبائية 
فتاكة ال يواجهها اال من كان عمله 
عمال انسانيا بطوليا، وملا كان عدد 
الهيئة التمريضية ال يتجاوز ١٤ ألف 
ممرض وممرضة مبا ميثل ٣٠٪ من 
اجمالي موظفي وزارة الصحة والذي 
حتما عند افراز ذلك الكادر سيكون 
حافزا ويرتقي باالداء الوظيفي لهذه 
املهنة لتقدمي اخلدمات املطلوبة على 

اكمل وجه.

د.ضيف اهللا بورمية

دليهي الهاجري

بورمية: قضية القروض 
أصبحت كارثة إنسانية واجتماعية

صرح النائب د.ضيف اهللا 
بورمية بــــأن قضية القروض 
باتت واضحــــة للحكومة بعد 
ان اصبحــــت كارثة اجتماعية 
وانسانية، وان هذا ما حذرنا 
منه سابقا ولكن احلكومة دأبت 
على املكابرة كعادتها في مشاكل 

وقضايا املواطنني.
وقال: قلنا مرارا وتكرارا ليس 
املهم من يحل هذه القضية سواء 
كان املجلس او احلكومة ولكن 
انهاء معاناة املواطنني،  يجب 
مشيرا الى ان الوضع اختلف 
عن الســــابق فأعــــداد النواب 
املؤيدين حلل هذه القضية بدأ 
بالتزايد بعدما انكشفت آثار هذه 
الكارثة االنسانية على املجتمع 
الكويتي بدءا من اوامر الضبط 
واالحضار الى التفكك واملشاكل 

االسرية التي اصابت املواطنني 
املدينــــني. وحمــــل احلكومة 
مسؤولية خلق قضية القروض 
من خالل اهمال البنك املركزي 
لدوره الرقابي على البنوك التي 

ذبحت املواطنني من الوريد الى 
الوريد.

وامهل بورمية احلكومة الى 
بداية دور االنعقاد املقبل حلل 
هذه املشكلة االنسانية بعيدا 
عن صندوق املعســــرين الذي 
اعلنــــت وفاته في يوم والدته 
والذي ثبت فشله حتى للنواب 
الذين صوتوا معــــه، وان لم 
تتقدم احلكومة بحل عادل لهذه 
القضية ينهي معاناة املواطنني 
ويرفع عن كاهلهم اعباء هذه 
الديــــون فإنني ســــأتقدم مع 
بعض النواب فــــي بداية دور 
االنعقاد املقبل بطلب جلســــة 
خاصة ملناقشــــة هذه القضية 
النيابية  املقترحات  من خالل 
املقدمــــة حلل قضية القروض 

والتصويت عليها.

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة 
بشـــأن ان تقوم الدولة ممثلة في وزارة الصحة 
بإنشاء عيادات صحية متكاملة في جميع مدارس 
الكويت في جميع مراحل الدراســـة في القطاع 
احلكومي واإلشراف على القطاع اخلاص وان تقوم 
هذه العيـــادات بتقدمي جميع اخلدمات الصحية 
وليســـت الطبية فقط جلميـــع الطلبة خدمات 
التشـــخيص والعالج، الصحة العامة، توعية، 
الصحة الوقائية، منع العدوى، اجلودة الصحية 

للبيئة املدرسية وغيرها من اخلدمات الصحة.
وان تكون هـــذه العيادات تابعـــة للمنطقة 
الصحيـــة التابعة لها باحملافظـــة على ان تقوم 
املنطقة الصحية مبتابعة ســـير عمل العيادات، 
وعمل ملـــف صحي لكل طالب يتضمن الفحص 
الدوري جلميع األمراض الشائعة لهذه الفئة من 
املجتمع، وجميع ما يلزم للبناية الصحية لتلك 
الفئة ووضع اخلطط للعناية الصحية في الوقت 

احلاضر واملستقبل.

العبدالهادي إلنشاء عيادات صحية  في المدارس

مكتب مجلس األمة قرر استدعاء
رئيس لجنة «المكلسن» األحد المقبل

«تيتان» تقدم تشكيلة الساعات اجلديدة «أوريون»
إلضفــاء ملســة مــن 
على  والرقي  األناقــة 
مبوســم  االحتفاالت 
األعيــاد، قدمــت 
خامــس  «تيتــان»، 
مصنعــي  ـر  أكـب
العالم،  في  الساعات 
تشــكيلة «أوريون» 
اجلديدة من الساعات 
املتعددة  الكالسيكية 
الوظائــف. وتشــكل 

من  املســتوحاة  اجلديدة،  الســاعات 
دنيــا الكواكــب والنجــوم، امتــداداً 
الرجل  لدى  والــذكاء  الرجولة  جلوهر 
العصــري. وتضــم املجموعة 32 من 
الســاعات الرســمية األنيقــة. وقال 
أجوي تشــاوال، نائب الرئيس، تيتان 
وجتارة التجزئــة، وتيتان للصناعات 
احملــدودة: «يأتــي إطالق تشــكيلة 
العام  هذا  املتميزة  ساعات «أوريون» 
فــي أســواق دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي بالتزامــن مــع االحتفاالت 
بعيــد الفطــر الســعيد»  ومــن أبرز 
خصائــص مجموعــة أوريــون، هي 
احتساب  على  القادرة  ســاعة «ألفا» 
الثانيــة.  مــن  جــزء   20/1 حتــى 
الفنيــة  التحفــة  هــذه  تزويــد  ومت 
الفريــدة بأرضية متعــددة الطبقات، 
للثوانــي  فرعيــة  مقاييــس   3 مــع 
والدقائــق والســاعات. كما مت جتهيز 

الســاعة بحــزام أســود مبطــن من 
جلد التمســاح، ومت تزيينهــا بثالثة 
مقابــض جانبيــة ذات رؤوس نافرة 
لتســهيل التحكــم بها. وأما شــعار 
العالمة التجاريــة فهو محفور بالليزر 
بأســلوب يضفي على الســاعة ملسة 
رائعــة من األناقــة والتميــز. وتأتي 
ساعة «ألفا» من مجموعة «أوريون» 
الوردي  الذهبــي  الفضــي أو  باللون 
أو األســود، وتتوفــر لــدى منافــذ 
تيتــان املعتمــدة في جميع أســواق 
دول مجلــس التعــاون اخلليجي. هذا 
وتتواجــد تيتان لدى متاجر «شــركة 
الكاظمي»؛  وزيد  البشــر  عبدالرحمن 
و«الغــامن لإللكترونيــات»؛ و«لولــو 
و«لولــو  الــري»؛  هايبرماركــت- 
ســنتر- الفحاحيــل»؛ و«جيانــت»؛ 
و«ســيتي ســنتر»؛ وكافــة املنافــذ 

الراقية لبيع الساعات.

سعد اخلنفور


