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الدقباسي إللغاء نظام البصمة للعاملين 
بنظام النوبات من رجال اإلطفاء

الحويلة: حماية األخالق واآلداب العامة
السور الواقي ألمننا االجتماعي

البراك: كم حجم اإليرادات السنوية
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي؟

الرومي استقبل رئيس جمعية الشفافية

استقبل رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل 
الرومي فــي مكتبه امس الثالثاء رئيس جمعية 
الشـــفافيــة الكويتية صالح الغزالي واعضاء 
اجلمعية، وحضـــر جانب من اللقـــاء النائبة 

د.سلوى اجلسار.

ومت خالل اللقاء طرح ومناقشة اهم القضايا التي 
تتبناها جمعية الشفافية الكويتية، ومن جانبه قدم 
رئيس اجلمعية صالح الغزالي كتابا رسميا بهذه 
القضايا الى رئيس مجلس األمة باالنابة لعرضه 

على رئيس مجلس األمة ومكتب املجلس.

قدم النائب علي الدقباسي 13 
اقتراحا برغبة طالب في االقتراح 
االول: »بإلغــــاء نظــــام البصمة 
للعاملني بنظام النوبات من رجال 
االطفاء«. وفي االقتراح الثاني طالب 
بـ»ضرورة وجود تأمني شامل على 
رخصة القيادة ملشــــغلي اآلليات 
وتوفير بعض االجهزة املساعدة 
لرجال االطفاء«. وطالب في االقتراح 
الـ 3 بـ»ترقية عقداء االطفاء ممن 
امتوا مدتهم القانونية برتبة عقيد 
منــــذ عام 2004 الى رتبة عميد«. 
وفي اقتراح آخر طالب الدقباسي 
بـ»توفير الرعاية الصحية لرجال 
االطفاء عن طريق التأمني الصحي 
الشامل«. وفي اقتراح آخر طالب 
»بعدم خصم اي مبالغ من راتب 
رجال االطفاء في حالة االجازة او 
التدريبية«.  اخلروج للتدريبات 

اكد مراقـــب مجلس األمة 
النائب د.محمـــد احلويلة ان 
حماية األخالق واآلداب العامة 
والدفاع عـــن قيمنا وثوابتنا 
اإلسالمية والعربية هي السور 
الواقي ألمننا االجتماعي والذي 
يجـــب ان نذود عنه ألنه خط 
الدفاع األول ضد أي محاوالت 

لتغريب املجتمع.
املمارســـات  ان  وقـــال 
الالأخالقيـــة التي حتصل في 
بعض األماكن العامة ســـواء 
باألسواق او املقاهي او الشقق 
املشبوهة تدق ناقوس اخلطر 
وتتطلب منـــا جميعا وعلى 
جميع املســـتويات أن نعمل 
بضميـــر واع وحـــس وطني 

البراك  النائب مســـلم  وجه 
ســـؤاال لوزير الدولة لشـــؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
تساءل فيه عن تاريخ تأسيس 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وكـــم حجـــم االيراد الســـنوي 
للمؤسسة؟ وكم املبالغ احملصلة 
في حساب املؤسسة منذ تأسيسها 

إلى اآلن؟.
وتســـاءل عن عدد املشاريع 
التي تبنتها  العلمية واألدبيـــة 
املؤسســـة منذ انشائها إلى اآلن 
موضحا فيه اسم املشروع واسماء 
املشرفني عليه واملبالغ املرصودة 
له من قبل املؤسسة والنتائج التي 
اثمرها املشـــروع ومع تزويدي 
النتائج سواء  بصورة من هذه 

كان املشروع علميا او ادبيا؟.
وكم عدد العاملني في املؤسسة 

وطالب في اقتــــراح آخر بـ»فتح 
دورات الترقيــــة للحاصلني على 
الشهادات اجلامعية والثانوية«. 
واقترح الدقباسي »صرف راتب 
24 شهرا لرجال االطفاء ـ لالفراد 

مســـؤول للقضـــاء على تلك 
الظواهر السلبية التي اخذت 
لألسف باالنتشار في ظل تراخ 

مع ذكر مناصبهـــم ومرتباتهم 
ومكافآتهـــم ومواقـــع عملهـــم 
االصليـــة كما ارجـــو تزويدي 
باســـماء اعضاء مجلس اإلدارة 
وكم عدد املستشارين العاملني في 

مساواة بالضباط عند التقاعد وعدم 
إلغاء البــــدالت للجميع« واطالق 
اسماء شهداء االطفاء على مراكز 
االطفاء. و»زيادة املكافآت السنوية 
لرجال االطفاء دون حتديد نسبة 
معينــــة للمتميزين، وزيادة بدل 
الطعام احلالي في ظل غالء املواد 
الغذائية احلالي الذي ال يتناسب 
مع البدل احلالي«. وفي اقتراح آخر 
طالب الدقباسي »بعدم خصم اية 
مبالغ من راتب رجال االطفاء في 
حالة االجازة او اخلروج للدورات 
التدريبية واقرار كادر خاص لرجال 
االطفاءـ  قسم املكافحة، وزيادة بدل 
اخلطر لرجال االطفاء لتتساوى 
مع بدالت اخلطر لرجال الطوارئ 
فــــي وزارة الداخلية، ومنح بدل 
تلوث للضباط واالفراد العاملني 

في مواقع احلوادث.

من األجهزة املسؤولة بالدولة 
الداخلية  وعلى رأسها وزارة 
والتي نطالبها بتفعيل دورها 
املهم واحليوي لضرب رؤوس 
الفساد ودك أوكارها، مضيفا ان 
على األسرة واملدرسة واملسجد 
واإلعالم ان يضعوا استراتيجية 
وخطة عمل هادفة للقضاء على 
مثل تلك التصرفات واملمارسات 

الالأخالقية.
وطالب احلويلـــة زمالءه 
بلجنة الظواهر السلبية مبجلس 
األمة بســـرعة عقـــد اجتماع 
للجنة ودعوة املسؤوليني ألن 
محاربة مثل تلك املمارســـات 
الالأخالقية تقـــع على عاتق 

املجلس واحلكومة.

املؤسسة سواء في اجلانب العلمي 
او اإلداري وكـــم عدد املتفرغني 
منهـــم للعمل في املؤسســـة أو 
الذين مت انتدابهم ســـواء بشكل 
كلـــي او جزئـــي مـــع حتديـــد 
اسمائهم وجنسياتهم ومرتباتهم 
ومخصصاتهم ومكافآتهم وطبيعة 

عمل كل منهم؟.
وهل رصدت املؤسسة جزءا 
من االموال لصالح العمل البحثي 
فـــي الكويت فـــإذا كان اجلواب 
باإليجاب ارجو تزويدي بجدول 
موضح فيه الدعم املقدم من قبل 
املؤسسة ملراكز البحوث سواء  في 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
او جامعة الكويت او كلية الطب 
كجزء من اجلامعة وما النتائج 
التي حصلت عليها من جراء دعم 

هذه االعمال البحثية؟

علي الدقباسي

د.محمد احلويلة

مسلم البراك

د.روال دشتيم.ناجي العبد الهادي

نائب رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي مستقبال رئيس جمعية الشفافية بحضور النائب د.سلوى اجلسار

مخلد: ال يمكن حل شراء مديونيات 
المواطنين إال بتعاون السلطتين

طالب باالتفاق على قواعد مشتركة بدالً من تضارب االقتراحات

عسكر إلنشاء نظام
 التأمين الصحي لرجال اإلطفاء

قــــال النائب مخلــــد العازمي 
انه الحظ في الفترة االخيرة ان 
قضية شراء مديونيات املواطنني 
حتتل أولوية لدى بعض اعضاء 
مجلس االمة واحلكومة، ويرى انه 
للوصول الى نتائج ايجابية تساعد 
على حل هذه املشكلة يجب تعاون 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
النه ال ميكن صدور هذا القانون 
إال بتوافق الســــلطتني مبا يخدم 
صالح املواطنــــني. واكد انه في 
ضوء كثــــرة االقتراحات املقدمة 
من بعض اعضــــاء مجلس االمة 
ورد بعض اعضاء احلكومة على 
هذه االقتراحات ملعاجلة مشكلة 
مديونيات املواطنني، األمر الذي 
يؤدي الى تعطيل حسم مشكلة 
املديونيات لذا يرى النائب مخلد 

العنزي  النائب عســــكر  قدم 
اقتراحا برغبة بشــــأن: ان تقوم 
العامة لالطفاء بإنشــــاء  االدارة 
نظام التأمني لصالح رجال االطفاء 
وان تتعاقد مع الشركات احمللية 
املتخصصة للتأمني على احلياة 
وضد االخطار واالمراض جلميع 
رجال االطفاء وميكن تغطية هذه 
التكلفة مبساهمة االدارة باجلزء 
االكبر مع خصم نسبة معينة من 
راتب رجال االطفاء على ان يغطي 
هــــذا العقد جميع ما يتعرض له 
رجال االطفاء من حوادث واصابات 
وامراض بسبب املهنة، كما يغطي 
هذا العقد وفاة رجل االطفاء اذا 
حدثت ال قــــدر اهلل بحيث يعود 
املبلغ الى اسرته وان لم حتدث 
االصابة او الوفاة في نهاية اخلدمة 
يعاد مبلغ التأمني ويدفع لرجل 
االطفاء فيكون مكافأة له بجانب 

مخلد العازمي
د.ناصر الصانع

مبارك اخلرينج

د.وليد الطبطبائيمرزوق الغامن

عسكر العنزي

العازمي ان على اعضاء مجلس 
االمة االتفاق علــــى قواعد عامة 
مشتركة بدال من كثرة االقتراحات 

وتضاربها.

ما يحصل عليه من مكافأة نهاية 
اخلدمة، كما يجــــب ان يتضمن 
التأمــــني حق رجــــل االطفاء في 
العالج له ولزوجته وابنائه في 
املستشفيات اخلاصة سواء داخل 

الكويت او خارجها.

الصانع: »حدس« ترّحب بتعاون القوى السياسية 
وتدعو للحفاظ على المكتسبات الشعبية

الخرينج: الحكومة ال تملك اتخاذ 
أي قرار بشأن الديون العراقية

اكد النائب مبــــارك اخلرينج انه بات من املهم التفرقة بني ديون 
العراق والتعويضات لدى العراق، مشيرا الى ان التعويضات قضية 
حسمتها األمم املتحدة، كما ان اي حديث حولها يجب ان يناقش في 
االطار الدولي متهيدا التخاذ اي قرار بشأن هذه التعويضات. واضاف 
اخلرينج: اما بالنسبة لديون العراق لدى الكويت فهي بيد صاحب 
القرار وهو مجلس األمة سواء بإسقاطها او استثمارها او اعادة جدولتها 
وال يحق للحكومة التقرير بأي من هذه اخليارات دون العودة ملجلس 
األمة وهذه قواعد واسس ال يجوز جتاهلها. ورفض اخلرينج توجه 

احلكومة نحو االستثمار في العراق مقابل الديون.

وحتقيق طموحـــات املواطنني، 
واضاف البيان: تشجب »حدس« 
املتكررة  االعتداءات الصهيونية 
على املســـجد االقصى واالوقاف 
واملقابر واآلثار االســـالمية في 

عقد املكتب السياسي االنتقالي 
الدســـتورية االسالمية  للحركة 
اجتماعه االسبوعي برئاسة األمني 
العام للحركـــة د.ناصر الصانع 
وقد صدر عـــن االجتماع البيان 

التالي:
تثمـــن احلركة الدســـتورية 
االســـالمية اجلهـــود امليدانيـــة 
والتوعوية القائمة واملستجدة في 
اطار التصدي للهجمة التغريبية 
واحلفاظ علـــى االخالق واآلداب 
العامة في بلدنـــا احلبيب، وفي 
ذات السياق اكد االمني العام في 
البيان على استمرار احلركة في 
منهجها واالشتراك في كل مبادرات 
التعاون بني القوى السياســـية 
عموما واالســـالمية خصوصا، 
من اجل احلفاظ على املكتسبات 
الشـــعبية والثوابت الدستورية 

القدس الشريف، وحتيي جهود 
املرابطني في فلسطني على جهودهم 
الشـــجاعة واملتواصلة في هذه 
االيام، وتؤكد احلركة الدستورية 
االســـالمية على رفض الشعوب 
العربية واالسالمية للتطبيع مع 
العدو الصهيوني، ورفض ضغوط 
االدارة االميركية على احلكومات 
العربيـــة من اجـــل التطبيع مع 
الكيان الغاصب، وحتيي »حدس« 
الشـــعبية  الوطنية  املطالبـــات 
والبرملانيـــة الرافضة للضغوط 
االميركيـــة ومحاوالت االختراق 
الصهيونية، واملوقف الرســـمي 
الرافض  الكويتيـــة  للحكومـــة 
للتطبيع مع اســـتمرار االحتالل 
لالراضي احملتلـــة واالعتداءات 
الصهيونية املتكررة على املقدسات 

االسالمية.

العبد الهادي ودشتي: إنشاء مدينة طبية 
متكاملة  برأسمال 100 مليون دينار

الغانم والطبطبائي من أربيل: زيارتنا كسرت 
الحواجز النفسية بين الشعبين

قدم النائبان ناجي العبدالهادي 
ود.روال دشــــتي اقتراحًا بقانون 

بشأن إنشاء مدينة طبية.
مادة أولى: تؤســــس احلكومة 
شركة مساهمة عامة يكون غرضها 
إنشــــاء مدينــــة طبيــــة متكاملة 
تتولى تقــــدمي اخلدمات الصحية 
املتميزة برأســــمال  التخصصية 
مقداره 100 مليون دينار وتخصص 

اسهمها كالتالي:
أ ـ 40% للقطاع اخلاص.

العامــــة  للهيئــــة   %10 ـ  ب 
لالستثمار.

جـ  50% تخصص كمنحة جلميع 
املواطنني تقوم بإجراء االكتتاب بها 
بأعداد متساوية من االسهم باسم 
كل منهم اجلهة احلكومية املكلفة 
بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة 
قيمة هذا االكتتاب، وتؤخذ املبالغ 
الالزمــــة لتغطيته من االحتياطي 
العام للدولة، وال يجوز ألي منهم 
التصرف في هذه األسهم قبل مضي 
ثالث سنوات من تاريخ تأسيس 
الشركة أو ادراج اسهمها للتداول 
في سوق الكويت لألوراق املالية 

ايهما اقرب.
مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة 
خالل سنة على األكثر من تاريخ 
العمل بهذا القانون، ويضع النظام 
األساســــي للشركة اسمها ويحدد 
الوزراء اجلهة احلكومية  مجلس 
القيام بإجراءات  إليها  التي يعهد 
التأسيس ويعني اول مجلس إدارة 

للشركة.
ويستثنى اعضاء مجلس ادارة 

أربيل - إبراهيم السعيدي
اســـتقبل رئيس برملان إقليم 
العراق كمال كركوكي  كردستان 
الغامن ود.وليد  النائبني مرزوق 
الطبطبائي على هامش زيارتهما 
االقليم برفقة وفد نادي الكويت 
الرياضي، بحضور نائب رئيس 
البرملان ارسالن بايز إضافة إلى 
البرملان فرست عيسى  سكرتير 
الرياضة والشباب  وكذلك وزير 
طه برواري ومحافظ اربيل نوزاد 
هادي حيث وجها له دعوة لزيارة 
الكويت كما تبادل اجلانبان وجهات 
النظر بشأن تطوير العالقات بني 

الطرفني.
وبني كركوكي فـــي تصريح 
أن االقليم تشـــرف  للصحافيني 
الكويت لبلده  بزيارة وفد نادي 
الثاني مؤكدا وجود روابط وقواسم 
مشـــتركة بني االقليم والكويت 
تتمثل بتعرضهما لالعتداء والظلم 

من نظام صدام حسني البائد.
وأشار كركوكي الى أن صدام 
حسني دمر 4200 قرية كردية خالل 
أبيها  الفترة املاضية عـــن بكرة 
موضحا أن األكراد جربوا مآسي 
احلرب والظلـــم كما تعرض لها 
الشعب الكويتي لذلك فهم ضد أي 
حرب في املنطقة ألن هذه احلروب 

تؤدي إلى اخلراب والدمار.
املواطنني  يـــرى  أن  ومتنـــى 
اقليم كردســـتان  الكويتيني في 
في أقـــرب وقت ممكن الســـيما 
أن االوضاع األمنيـــة جيدة جدا 
ومناسبة لالستثمار والسياحة.

وقال »سنكون سعداء بالوفود 
الســـياحية أو االستثمارية التي 
تنوي زيـــارة االقليم« مشـــددا 

الدستور وتعهدت بتقدمي افضل 
اخلدمات الصحية للمواطن داخل 
الكويت وتكفلــــت بتقدمي العالج 
باخلارج للمواطن الذي ال تتوافر 
له فرصــــة العالج داخل الكويت، 
واصبح العــــالج باخلارج يحمل 
الدولة مصاريف عالية القيمة بعد 
تزايد طلب العالج باخلارج لبعض 
التخصصات الدقيقة مثل جراحة 
العظام، جراحة املخ واألعصاب، 
عالج وجراحة األورام السرطانية، 
جراحة القلــــب وغيرها، مما ادى 
الى ان اصبحــــت ميزانية العالج 
باخلارج تعادل ميزانية انشاء عدة 
مستشفيات متكاملة وحرصا على 
تقدمي خدمة صحية مميزة داخل 
الكويت للمواطن الكويتي من قبل 
املراكز الصحية العاملية املعتمدة 
بالدولــــة وتقليل اعبــــاء العالج 
باخلارج من الناحية املادية للدولة 

واملعنوية للمواطن.

الشركة من شرط النسبة احملددة 
في القانون رقم 15 لســــنة 1960 
املشار إليه لعدد االسهم التي يجب 

ان ميلكها عضو مجلس اإلدارة.
مــــادة ثالثة: تتولى الشــــركة 
إقامة مدينة طبية مقابلة، تشمل 
مستشــــفيات ومراكــــز طبيــــة 
تخصصية، مثــــل عالج وجراحة 
األورام والعظام والقلب واالعصاب، 
الطبية  وغيرها من التخصصات 
الدقيقة، وذلك بإشراف وإدارة مراكز 
طبية عاملية، وعلى بلدية الكويت 
تخصيــــص االراضي الالزمة لهذا 

الغرض خالية من العوائق.
مادة رابعة: تسري على الشركة 
فيما لم يرد به نص في هذا القانون 
احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 

املشار إليه.
وجاء فــــي املذكرة اإليضاحية 
تكفلــــت الكويت بتقدمي اخلدمات 
الكويتي في  الصحية للمواطــــن 

العربي باءت بالفشل ألننا أصحاب 
تاريخ ومبادئ مشتركة مع العرب 
كما أننا نثق بأنفسنا ونثق بكل 

األشقاء العرب.
من جانبه أوضح رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية النائب مرزوق 
الغـــامن أن هذه الزيارة تاريخية 

على أهمية تبادل زيارات الوفود 
البرملاني أو  سواء على الصعيد 
الرياضي أو الرسمي بني الكويت 

واالقليم.
ولفت كركوكي إلى أن احملاوالت 
التي يروجها البعض الثارة الفنت 
بني الشـــعب الكردي والشـــعب 

وإن بدت رياضية إال أن لها أبعادا 
علـــى أكثر من صعيد األمر الذي 
سينعكس إيجابيا على الشعبني 

الشقيقني الكويتي والكردي.
الغـــامن باحلفـــاوة  وأشـــاد 
الرســـمي والشعبي  والترحيب 
لوفد نـــادي الكويت والتي تدل 
على العالقة الطيبة التي تربط بني 
الكويت وإقليم كردستان موضحا 
أن الزيـــارة حققت أهدافا كثيرة 
أهمها كسر احلواجز النفسية بني 
الشعبني وتوجيه رسالة للجميع 
على أن األوضاع االمنية في االقليم 
ممتازة. وأكـــد الغامن أنه فوجئ 
باستقرار األوضاع األمنية بهذه 
الصورة حيث كانت هناك بعض 
املخاوف من الوضع األمني ولكنها 
تبددت نهائيا من خالل جتوالنا في 
احملافظة واطالعنا على أبرز معالم 
مدينة أربيل. وقـــال الغامن اننا 
حملنا رسالة من رئيس البرملان 

الكويتي جاسم اخلرافي إلى رئيس 
برملان إقليم كردســـتان تتضمن 
دعوته لزيارة الكويت في أقرب 
فرصة ممكنة مبينا أننا تباحثنا 
بشأن أكثر من قضية تهم البرملانني 

الكردستاني والكويتي.
وتوقع الغـــامن أن تفتح هذه 
الزيارة مرحلة جديدة من العالقات 
والتعاون بـــني الكويت واالقليم 
موجها رســـالة إلى أســـر الوفد 
الكويتي بأن اجلميع بخير وأن 
األوضاع األمنيـــة بأفضل حال 
وال داعي للقلق. من جهته طالب 
النائب د.وليد الطبطبائي احلكومة 
بفتح قنصلية أو مكتب جتاري 
في إقليم كردستان مستغربا من 
وجود 16 بعثة أجنبية في اربيل 

ليس من بينها بعثة عربية.
وقال »أمتنى أن تكون الكويت 
أول دولة عربية تفتح قنصلية في 
اربيل وذلك من أجل تعزيز التقارب 
بني الشعبني« داعيا كذلك شركات 
االستثمار الكويتية إلى االستثمار 
إقليم كردســـتان فاألوضاع  في 
االمنية جيدة جدا والتســـهيالت 

االقتصادية موجودة.
الطبطائـــي أن اجلانب  وأكد 
الكردي شعب مضياف وقد أخجلنا 
بحفاوة االستقبال مشددا على أن 
هذه امليزة ليست بغريبة عليه. 
وقال الطبطبائي ان هناك قواسم 
مشـــتركة بني الشعبني الكويتي 
والكردي أهمها تعرضهما للظلم 
علـــى يد نظام البعث الســـابق، 
مشـــيرا إلى أن هدفنـــا من هذه 
العالقات بني  الزيارة تشـــجيع 
الكويت واالقليم وحتى تعود املياه 

إلى مجاريها بني الشعبني.

توزع أسهمها 40% للقطاع الخاص و10% للهيئة العامة لالستثمار و50% منحة للمواطنين

حمال رسالة الخرافي إلى نظيره الكردي تضمنت دعوته لزيارة الكويت

د.علي العمير

حفيد آخر 
للنائب العمير

النائـــب  تلقـــى 
د.علي العمير التهاني 
والتبريكات مبناسبة 
والدة حفيده الثاني 
لنجلـــه عاصم الذي 
جاء الى الدنيا مساء 
أول من أمس، جعله 
الذريـــة  مـــن  اهلل 

الصاحلة.

»آراء وحلول لقضية القروض« اليوم
أعلن أمني سر احلملة الوطنية الشعبية 
اإلعالمي محمد العثمان أن احلملة ستقيم ندوة 
شعبية اليوم حتت عنوان »آراء وحلول لقضية 
القروض« وذلك في متام الساعة السادسة 
والنصف مبقر جمعيـــة احملامني الكويتية 

وسيحاضر في اللجنة كل من: النائب سعدون 
حماد، حمد شـــريف احلربي رئيس احلملة 
الوطنية الشـــعبية، نواف الفزيع مستشار 
احلملة الوطنية، محمد العثمان امني ســـر 

احلملة الوطنية الشعبية.


