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»الصحة«: اإلعالن عن إصابات »الخنازير« شهريًا
الكويت ـ أ.ش.أ: قررت وزارة الصحة اإلعالن عن 
حاالت اإلصابة بڤيــــروس »إيه إتش1 إن1« املعروف 
بإنفلونزا اخلنازير شــــهريا وليس اسبوعيا تنفيذا 
لتعليمــــات منظمة الصحة العامليــــة. وقال املتحدث 
الرسمي باســــم وزارة الصحة د.قيس الدويري في 
تصريــــح امس إن مرض إنفلونــــزا اخلنازير بدأ في 
االنحســــار، وأن وزارة الصحة استكملت إجراءاتها 

ملواجهة هذا املرض، مشــــددا على أن تعامل الوزارة 
معه كان على مستوى احلدث من حيث توفير األدوية 
واألمصال، باالضافة إلى اإلجراءات الوقائية والتوعوية 
التي اتبعتها ملكافحته. وأوضح أن اإلصابات بڤيروس 
إنفلونزا اخلنازير بالكويت بلغت خالل األسبوعني 
األخيرين 18 إصابة، فيما لم تشهد األسابيع القليلة 

املاضية أي حاالت وفاة جراء هذا املرض.

الجسار: قانون إسقاط الفوائد غير قابل للتطبيق 
والتصويت عليه كان لتبرئة الذمة أمام الناخبين

عسكر ينفي وجوده خارج قاعة عبداهلل السالم
ويؤكد أنه يعتبر قضية البدون هّمه الرئيسي

نفى النائب عســـكر العنزي األنباء التي تواترت عن انه كان 
خارج قاعـة عبداهلل الســـالم وقت رفع جلسة مناقشة الحقوق 
المدنية للبــــدون لعدم اكتمال نصـــاب التصويت على تمديد 
وقت الجلســـة، مشـــيرا الى انه مقرر لجنة البدون وظل طوال 
الوقت على المنصة منافحا عـــن القانون الذي يؤمن به ايمانا 
كامال، وكان وقت رفع الجلســـة داخل قاعة عبداهلل السالم آمال 
التصويت على تمديد وقت الجلســـة لحين حسم ملف الحقوق 

المدنية للبدون.
وأعرب عســـكر عن اســـفه للحملة التي تشن من وقت آلخر 
للتشكيك في اهتمامه بقضية البدون رغم انه من الواضح أنها 
تعد اولوية بالنسبة اليه، مشيرا الى انه كان من اكثر المدافعين 
عن حقوق البدون في الجلسة، لدرجة انه احتك بالكالم مع عدد 
من زمالئـــه المناوئين للقضية في ســـبيل ثنيهم عن التمادي 

في االســـاءة للبدون، وذلك من منطلقـــات ثالثة، األول قناعتي 
الشخصية، والثاني موقعي كنائب عن الدائرة الرابعة التي تئن 
من هذه المشكلة، وثالثا كمقرر للجنة البدون، ورئيس للجنة 
الداخليـــة والدفاع التي تتبنى وتؤمـــن بالحقوق المدنية لهذه 
الفئة المســـتضعفة التي عمل اغلب المنتمين اليها في الســـلك 

العسكري.
وتمنى عســـكر ان تنجح الســـلطتان خالل االجتماع المقبل 
بإقرار الحقوق المدنية يليها اســـتحقاق تجنيس المستحقين 
منهم، مبينا ان االتفاقيات الدولية حفظت لإلنسان كرامته ويأتي 
مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون لينفذ هذه 
االستحقاقات، نافيا ما يشيعه البعض من ان االقتراح سيعطي 
البدون امتيازات وحقوقا اكثر من الكويتيين، فالمشروع مجرد 

تنفيذ لما نصت عليه هذه المواثيق والمعاهدات.

الحل في تعديل صندوق المعسرين

حملة تشن من وقت آلخر للتشكيك في موقفه

عسكر العنزي

د.جعفر العريان

د.سلوى اجلسار

عدنان سيد عبدالصمد

الشيخ د.محمد الصباح

اآلن في املرحلة احلالية ان اللجنة 
امامها خياران: ان تقوم مبراجعة 
املقترحات املقدمة بحسب القانون 
ودراستها وفق ارقام واحصائيات 
دقيقة وتعيد تقدمي قانون يحقق 
العدالة وهذا لن »يكون« في الواقع 
بســـبب العديد من املكتســـبات 
الدستورية والقانونية، وان تذهب 
اللجنة في طلب احلكومة بإعادة 
النظر في طلب صندوق املعسرين 
بإدخال جميع التعديالت املطلوبة 
التي تضمن سداد جميع حقوق 
البنوك  املقترضني بحيث يشمل 
والشركات االستثمارية مع دراسة 
جميع احلـــاالت املتضررة وذلك 
حلصر الفئات »املستحقة الفعلية« 
اوال وليس تقدمي تشريع يخدم 

الفئات غير املستحقة.

واالرقام واالحصائيات التي توضح 
عمــــل جزئية فــــي القانون، الننا 
نتحدث عن قانون يرتبط بأموال من 
دون احصائيات، وال ميكن املناقشة 
االقتصادية والسياسية الصحيحة 
خاصة انه يرتبط بتشــــريع مهم 
يرتبط »باألموال العامة«، املناقشة 
من قبل االعضاء الداعمني للقانون 
حقه من يدفع لالستخدام واستنزاف 
املال العام لبعض الفئات التي قد 
ال تستحق ان يقر القانون، وزادت 
بقولها نحن نؤكد اننا دائما ندعم 
الفئة املتعسرة واملتضررة خاصة 
مما تأثرت بســــبب خلل واخطاء 
بعــــض البنوك احملليــــة وفقدان 
الرقابة من قبــــل البنك املركزي، 
لكن مناقشــــة هذا القانون هو ان 
نضع مواد ميكن تطبيقها، وال تخل 

مبنظومة االقتصاد الوطني.
ملعاجلــــة امــــوال املعســــرين 
واملتعثرين ليس امامنا اال صندوق 
املعسرين ولنا ان نطالب بإجراء 

أدان النائب عدنان سيد عبدالصمد بشدة اإلساءة للمرجع الديني 
الكبير السيد علي السيستاني الذي يعتبر رمزا من الرموز اإلسالمية، 
معتبرا تلك إساءة الى املسلمني كافة، وقال في تصريح صحافي ان 
اخلطاب الذي تعرض للسيستاني ما هو إال إثارة للنعرات الطائفية 
وتأجيج روح الفرقة وشق لوحدة الصف بني أبناء األمة اإلسالمية، 
والتي هي أحوج ما تكون الى اللحمة والوحدة للتصدي للمكر الذي 
يحيـــق بها ومتنع حتقيق األهداف الصهيونيـــة اخلبيثة، وأضاف 
عبدالصمد ان ذلك احلديث قد أســـاء الى مشاعر شريحة كبيرة من 
املسلمني، مؤكدا في الوقت ذاته الدور الذي يقوم به املرجع السيستاني 
من حفظ وحقن لدماء املســـلمني في العراق اجلريح، وهي مرجعية 
لها مريدوها ومقلدوها من كل أنحاء العالم، وال نقبل املســـاس بها 
والتطـــاول عليهـــا، مطالبا في ختام تصريحـــه احلكماء من علماء 
املسلمني شيعة وسنة بالتعبير عن موقف يوحد الصفوف، ويحول 

دون إذكاء نار الفتنة الطائفية بني املسلمني.

التعديالت املطلوبة حتى يشــــمل 
جميع الفئات بهدف حتقيق العدالة 

االجتماعية واالقتصادية،.
القانـــون احلالي  واضافـــت 
يجب ان يعرف الشعب الكويتي 
ان االعضـــاء الذيـــن وقعوا ضد 
القانون قـــد قدمـــوا العديد من 
املقترحات التي تسهم في تعديل 
بعـــض املـــواد بهدف مســـاعدة 
املستحقني من احلفاظ على املال 
العام والدستور، ان هذا القانون 
يضرب في االستحقاق الوطني الن 
القانون يشمل العديد من املثالب 
القانونية والدســـتورية النه لم 
ولن ينهي معاناة املتضررين بل 
يزيـــد معاناتهم، هذا القانون لن 
يحقق العدالة بني جميع »شرائح 
املقترضـــني«، واضافت املطلوب 

قالت النائبة د.سلوى اجلسار 
ان ما حدث من ممارسات سياسية 
داخل قاعة عبداهلل السالم حول 
آراء االعضاء في قانون اسقاط 
فوائد القروض اوجد حالة خلل 
سياســــي خطير قام على شق 
توجهات وفكــــر االعضاء حول 
القانون، واضافت اجلسار  هذا 
في تصريح صحافي ان ذلك بدا 
واضحا في عدم االتفاق من اعضاء 
اللجنة املالية واالقتصادية واللوم 
موجه اوال الــــى اللجنة املالية 
القانون  بان اسلوب مناقشــــة 
املتبعــــة لم تعتمد،  واملنهجية 
ولم تقدم الى املجلس منطلقات 
اساسية كان من االهمية ان تقدمها 
اللجنة مع القانون والتي منها: 
الرأي الشرعي في اسقاط الفوائد،   عبدالصمد: نطالب علماء المسلمين

بموقف موحد يحول دون إذكاء الفتنة

محمد الصباح بحث مع نظيره البريطاني
عقد مؤتمر من أجل اليمن في لندن 27 الجاري

ـ أ.ش.أ: يقوم رئيس  الكويت 
جمهورية سلوڤينيا دانيلو تورك 
بزيارة الى البالد بعد غد االثنني 
تستغرق يومني. وصرحت مصادر 
كويتية امس بأن الرئيس السلوڤيني 
الزيارة مباحثات  سيجري خالل 
مع اجلانب الكويتي تتناول سبل 
دعم وتطويــــر العالقات الثنائية 
بني البلدين والقضايا ذات االهتمام 
املشــــترك وآخر املستجدات علي 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

وأشارت املصادر إلى أن زيارة 
الرئيس السلوڤيني املرتقبة للكويت 
سيغلب عليها الطابع االقتصادي، 
وقالت ان وفدا اقتصاديا وجتاريا 
كبيرا سيرافق الرئيس تورك خالل 
الزيارة يضم في عضويته ممثلني 
عــــن قطاعات الصناعــــة والنفط 
والغاز والكهرباء والتكنولوجيا 

ومعاجلة املياه.
 وأضافت املصادر أن الرئيس 
الســــلوڤيني والوفــــد املرافق له 

الزيارة برئيس  ســــيلتقي خالل 
وأعضاء غرفة جتــــارة وصناعة 
الكويــــت والفعاليات االقتصادية 
الكويتية، مشــــيرة إلى أنه سيتم 
بحث فــــرص زيادة حجم التبادل 
التجــــاري بني البلديــــن وفرص 
التعاون واالســــتثمار املشــــترك 
فــــي ضوء  فــــي كافة املجــــاالت 
إرساء عالقات جيدة بني الكويت 
وجمهورية سلوڤينيا منذ استقالل 

األخيرة.

رئيس سلوڤينيا يزور البالد بعد غد
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العريان: جمعية الكشافة 
تشارك في المؤتمر العربي 

الـ 26 في السودان

عقــــد مجلس ادارة جمعية 
الكشــــافة اول اجتماع له بعد 
اعادة تشكيله من قبل وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، وقد مت خالل 
االجتماع الذي ترأســــه رئيس 
اجلمعية د.جعفر العريان توزيع 
املناصب بطريقة االنتخاب حيث 
الدعيج نائبا  مت تزكية دعيج 
للرئيــــس وصالــــح العوضي 
امينا عاما للجمعية ويوسف 

الطراروة أمينا للصندوق.
وقــــال رئيــــس اجلمعية 
العريان في تصريح  د.جعفر 
صحافي: تشــــرفت برئاســــة 
اجلمعية مع نخبة من زمالئي 
القيادات الكشفية كمجلس ادارة 
للجمعية معربا عن بالغ شكره 
وتقديره لوزيرة التربية على 
هذه الثقــــة الغالية متمنيا ان 
تترجم هذه الثقة الى برنامج 
عمل وأنشطة من اجل تفعيل 
دور اجلمعيــــة واالهداف التي 
انشــــئت من اجلهــــا. واضاف 
العريان ان اجلمعية شــــهدت 
العديد من االجنازات  حتقيق 
فــــي الســــنوات املاضية على 
املستوى اخلليجي والعربي، 
مشيرا الى اننا سنكمل مسيرة 
من سبقونا الذين ادوا االمانة 
بكل اخالص وتفــــان من اجل 
شباب الكويت وخدمة الوطن، 
واضاف د.جعفــــر ان احلركة 
الكشفية هي مصنع للرجال، 
الفتا الــــى ان اجلمعية اجنبت 
العديد من القيادات التي تبوأت 
مناصب في البلد، وذكر انه مت 
االتصال خالل اليومني املاضيني 
العربية  الكشفية  باجلمعيات 
واخلليجية للتنسيق معهم فيما 
يخص تفعيل احلركة الكشفية، 
مشيرا الى اننا لن نستغني عن 
دور القيادات الكشفية السابقة 
حيث ستكون استشارتهم دعما 

للحركة الكشفية بالكويت.

العربية والــــذي عقد في الكويت 
في الـ 14 والـ 15 من شهر ديسمبر 
البريطاني  الوزير  املاضي. وقال 
للشيخ د.محمد الصباح ان احلكومة 
البريطانية ســــتدعو لهذا املؤمتر 
التعــــاون اخلليجي  دول مجلس 
الست اضافة الى بعض االطراف 
الدوليــــة الفاعلة، مؤكــــدا ان هذا 
املؤمتر ســــيكون اضافة للجهود 
الواضحة التي تبذلها دول مجلس 
التعاون اخلليجي جتاه تعزيز االمن 
واالستقرار في اليمن وفي املنطقة 

عموما.
من جانبه شكر الشيخ د.محمد 
الصباح الوزير ميليباند على هذه 
االحاطة، مؤكدا اســــتمرار جهود 
التعــــاون اخلليجي  دول مجلس 
وتواصلها جتاه اليمن ودعمه في 

جميع املجاالت.

تلقــــى نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح امس اتصاال هاتفيا 
البريطاني  من وزير اخلارجيــــة 
ديڤيــــد ميليبانــــد بحثــــا خالله 
عالقات التعاون الثنائي اضافة الى 
بعض املواضيع املتعلقة بالتعاون 
اخلليجيـ  البريطاني. وعلى اعتبار 
ان الكويت ترأس الدورة احلالية 
ملجلــــس التعاون لــــدول اخلليج 
العربية فقد احاط الوزير ميليباند 
الشيخ د.محمد الصباح علما بعزم 
احلكومة البريطانية الدعوة لعقد 
مؤمتر من اجــــل اليمن في لندن 
بتاريخ الـ 27 من الشهر اجلاري 
حيث اشار الوزير البريطاني الى ان 
هذا املؤمتر سيبحث السبل الكفيلة 
ملساعدة اليمن للخروج من ازمته 

احلالية.

وأشاد الوزير البريطاني بهذا 
الصدد باملوقف اخلليجي املشترك 
جتاه اليمن واملعبر عنه في البيان 
اخلتامي للمجلس األعلى لقادة دول 
مجلــــس التعاون لــــدول اخلليج 


