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اكد النائب س���الم النمالن ان انشاء جلنة دائمة لضبط جودة 6
اخلدمات الطبية ميكن »الصحة« من الكشف عن االخطاء الطبية 
في كل املستشفيات واملرافق الطبية وتقييم هذه االخطاء لالخذ 
على ايدي املخطئني ومحاس���بتهم، لذا فانني اقترح انشاء جلنة 
دائم���ة لضبط ج���ودة اخلدمات الطبية مبا ف���ي ذلك رفع جودة 
اخلدمات الطبية والكشف عن االخطاء الطبية في كل املستشفيات 

واملرافق الطبية بالدولة.

طالب النواب عدنان عبدالصمد وسعد اخلنفور 
وشعيب املويزري وزير الصحة د.هالل الساير 
باتخاذ االجراءات الالزمة الصالح اجهزة العالج 
االشعاعي لالورام في مركز حسني مكي جمعة، 
واملعطلة منذ ايام عدة. وأشاروا الى انهم تلقوا 

معلومات عن ان بعض احلاالت املرضية قد تفاقمت 
وازدادت صعوبة بسبب عدم عمل هذه االجهزة 
بالشكل الصحيح. من جهتها نفت وزارة الصحة 
أي تأثير على أجهزة العالج االش����عاعي لالورام 

بسبب هذاالعطل البسيط.

النمالن يطالب بإنشاء لجنة دائمة لضبط جودة الخدمات الطبية عبدالصمد والخنفور والمويزري ينتقدون تعطل
 أجهزة العالج اإلشعاعي في »مكي جمعة«.. و»الصحة« : لم تتأثر

قدم النائب د.يوس���ف الزلزلة اقتراحا برغبة ينص على 
تكليف خبراء دوليني او محليني مختصني بالش���أن البيئي 
العداد تقرير شامل محايد عن التلوث في منطقة علي صباح 
الس���الم ومقارنته بباقي مناطق الكوي���ت وحتديد املصادر 
احلقيقية للتلوث ونس���بتها في منطقة الشعيبة الصناعية 
واتباع منهجية علمية في معاينة وتفتيش املصانع من الناحية 
البيئي���ة وحتديد نوع وطبيعة وقي���اس املخالفة ان وجدت 
وحتدي���د جهة في الهيئة العام���ة للصناعة للتظلم اليها من 
القرارات املتخذة ضد املصانع واعطاء مهلة للمصانع لتنفيذ 
املتطلبات البيئية التي فرضت عليها وذلك في برنامج زمني 
مناس���ب. من جهة اخرى، جدد النائب سعدون حماد دعوته 
ونواب الدائرة ال� 5 الى اغالق املصانع املخالفة في ام الهيمان 
ما لم تلتزم باالش���تراطات البيئية، مؤكدا ان اس���تمرار هذه 
املخالفات يستوجب ازالة هذه املصانع املخالفة، رافضا ايالء اي 
اهتمام لتصريحات جماعة اخلط االخضر باعتبارها جهة غير 
رسمية وال الزام للجنة البيئية بدعوة غير اجلهات الرسمية. 
واكد النائب سعدون حماد ان قضية ام الهيمان البيئية متت 
متابعتها قبل انتخابات مجلس االمة ونحن نوليها اهتماما، 

السيما اننا حرصنا ان نكون اعضاء في اللجنة البيئية.
واشار حماد الى ان ملف ام الهيمان البيئي شائك والتلوث 
البيئ���ي بدأ منذ مت توزيع املنطقة ف���ي العام 1994 يأتي من 
منطقة الش���عيبة الغربية، موضحا ان النواب حرصوا على 

اغالق املصانع املخالفة وهذا ما مت بالفعل. 
وبني حماد ان نواب الدائرة ال� 5 تهمهم صحة ابناء منطقة 
ام الهيمان، والدليل ان الهيئة العامة للبيئة اغلقت 12 مصنعا 
مخالف���ا من بني 37 مصنعا. وقال حم���اد ان اللجنة البيئية 
البرملانية مازالت حتقق في تلوث ام الهيمان والذي سيكون 
منصفا الهالي ام الهيمان، مشددا انه لن يلتفت ألي تصريح 
س���واء من جماع���ة اخلط االخضر او اخلط���ر االحمر، وهي 
مجموعة غير معترف بها واخذوا موقفا بسبب عدم استدعائهم 
في اللجنة البيئية البرملانية، الس���يما ان اللجنة البيئية ال 

تستدعي اال اجلهات الرسمية. 
واضاف حماد اننا مصرون على مطالبنا باغالق املصانع 
املخالفة واالستمرار باغالقها حتى تلتزم بالشروط البيئية 

او يتم ازالتها.

سعدون حماد

صورة زنكوغرافية حملضر االجتماع التأسيسس

.. وأخرى حملضر اجللسة األولى

غالف كتاب محاضر املجلس التأسيسي

د. يوسف الزلزلة

الزلزلة: تكليف خبراء إلعداد 
تقرير عن »أم الهيمان«

المجلس أعاد طبع محاضر المجلس التأسيسي 
الذي أعّد مشروع الدستور

حماد إلغالق المصانع المخالفة

أعادت األمانة العامة في مجلس األمة طبع 
محاضر املجلس التأسيسي الذي أعد مشروع 

الدستور خالل عام 1962.
وقد احتوت املضبطة/ الكتاب على جميع 
املناقشات املتعمقة للمجلس التأسيسي وشارك 
فيها جمع كثير من رموز الكويت الذين وضعوا 

اللبنة االولى ملواد الدستور.
وعقدت اجللسة يوم 20 يناير 1962 الساعة 
العاشرة صباحا بحضور االعضاء وهم احمد 
الفوزان ود.احمد اخلطيب، الشيخ جابر االحمد، 
الشيخ جابر العلي، حمود الزيد اخلالد، خالد 
عبداهلل الس����الم، خليفة طالل اجلري، الشيخ 
سالم العلي، الشيخ س����عد العبداهلل، سعود 
العبدالرزاق، س����ليمان احلداد، الشيخ صباح 
األحمد، الش����يخ صباح السالم، عباس حبيب 
مناور، عبدالرزاق ام����ان، عبدالعزيز الصقر، 
الالفي،  الش����يخ عبداهلل اجلاب����ر، عب����داهلل 

عبداللطيف ثنيان الغامن، علي االذينة، مبارك 
احلساوي، الشيخ مبارك عبداهلل االحمد، الشيخ 
محمد احمد اجلابر، محمد رفيع معرفي، محمد 
الس����ديران، محمد يوس����ف النصف، منصور 
املزيدي، نايف الدب����وس، يعقوب احلميضي 
ويوس����ف املخلد، ولم يحضر اجللسة الشيخ 
مبارك احلمد الصب����اح وزير االوقاف وتولى 

االمانة العامة خالد الغربللي.
وقد امتن����ع الوزراء ع����ن التصويت على 
الدس����تور رغبة منهم في أن يتركوا أمر ذلك 

لالعضاء املنتخبني وحدهم.
واقترح د.احمد اخلطيب ان تكون جلسات 
املجلس علنية، اال ان املجلس قرر تأجيل نظر 

هذا االقتراح الى جلسة اخرى.
وفي جلس����ة 31 يناير صادق املجلس على 
محضر جلسة االفتتاح ثم ناقش الرسائل الواردة 

وشكل جلنة الرد على اخلطاب األميري.

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�شابقة من ع�شرين �شوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�شة �أ�شئلة يتم ن�شرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�شر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�شر جميع �الأ�شئلة �لع�شرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�شاركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�شرين �شوؤ�اًل.

پ ي�شرتط �الإجابة على �الأ�شئلة �لع�شرين من خالل �لكوبونات �الأ�شلية �ملن�شورة وتو�شع يف ظرف و�حد وتر�شل �إىل �ملكان �ملخ�ش�ص.

پ يحق للم�شرتك �إر�شال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�شم و�حد.

پ تو�شع �الجابات يف �ل�شندوق �ملخ�ش�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�شهد�ء �الأ�شرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�شيمة 28.

�أو تر�شل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�شفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�شليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�شرت�ك يف �مل�شابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�شرورة من �أهايل �ل�شهد�ء.

پ �شيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�شول على ن�شخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »1« تن�شر من 6 فرباير وحتى 10 فرباير 2010

1 - يف اأي عهد من حكام الكويت مت بناء ال�شور الأول ؟
❏ �أ - عبد�هلل بن �شباح بن جابر           ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �شامل �ملبارك �ل�شباح

1899؟ اأبرم اتفاقية احلماية مع بريطانيا يف  2 - من هو حاكم الكويت الذي 
❏ �أ - جابر �ملبارك �ل�شباح                  ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �أحمد �جلابر �ل�شباح

3 - متى وقعت معركة هدية ؟
❏ �أ - 1915             ❏ ب - 1917       ❏ ج - 1910

4 - متى مت افتتاح مدر�شة املباركية يف الكويت  ؟
❏ �أ - 1911             ❏ ب - 1915       ❏ ج - 1917

5 - متى وقعت معركة اجلهراء ؟
❏ �أ - 1920             ❏ ب - 1925       ❏ ج - 1927

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

الخرافي بحث مع رئيسة وزراء بنغالديش التعاون 
في مجاالت التجارة والسياحة والثقافة

»الميزانيات«: 90% خسارة »التأمينات« نتيجة مساهمتها في صناديق استثمارية
استكملت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية 
مناقش���ة مالحظات ديوان احملاسبة عن احلساب اخلتامي 
ملؤسس���ة التأمينات االجتماعية للسنة املالية 2008/2007 
بحضور املدير العام للمؤسسة فهد الرجعان وفريق العمل 

املرافق وممثلي وزارة املالية، وممثلي ديوان احملاسبة.
وصرح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد بأن املؤسسة 
ساهمت مببلغ 25 مليون دوالر في صندوقني عقاريني بناء 
على عرض مقدم من الشركة الكويتية للمال، وكانت مساهمة 
الصندوقني كالتالي: األول 10 ماليني دوالر والثاني 15 مليون 
دوالر، وبلغت خس���ارة املؤسسة 90% من قيمة مساهمتها 
بالصندوق األول، وعدم تسلم املؤسسة لباقي مستحقاتها 
من تصفية الصندوق الثاني، وأفادت املؤسسة بأنها توجه 
بعض استثماراتها لدعم الشركات الكويتية وناقشت اللجنة 
عدم متثيل املؤسسة مبجلس ادارة الصندوقني مبا يتناسب 
مع ملكية املؤسس���ة في الصندوق���ني، وضرورة حتصيل 
املؤسسة ملستحقاتها من تصفية الصندوق الثاني، واالبتعاد 
عن الصناديق عالية املخاطر، ودعم ادارة االس���تثمار في 

املؤسسة، والعمل على تنويع أدوات االستثمار.
واش���ار عبدالصمد الى ان اس���تثمارات املؤسسة فيما 
يتعلق باحملافظ املالية حققت خسائر تبلغ 5.7% من األموال 
املستثمرة. وطالبت اللجنة بدراسة أوضاع احملافظ املالية 
في ضوء النتائج، واتخاذ ما يلزم من االجراءات للحفاظ على 
االستثمارات وحتسني أدائها باملقارنة مبؤشرات األسواق 
العاملية واحمللية، ثم ناقشت اللجنة آلية توزيع االستثمارات 
على احملافظ والصناديق، والئحة االستثمار في املؤسسة 

وتقارير تقييم األداء. 
وناقش���ت اللجنة عدم وجود ضوابط تنفيذية ألعمال 
التمويل االس���تثماري وعدم وجود دراسة للمراكز املالية 
للش���ركات التي يتم التعامل معها باملخالفة لالئحة حتديد 
قواعد وبرامج استثمار املؤسسة، وعدم متابعة العقود املبرمة 
مع بعض الش���ركات للتأكد من االلتزام ببنود التعاقدات، 
وايضا يالحظ التعاقد مع ش���ركة ال يحق لها ادارة أموال 
الغير. وطالبت اللجنة بااللتزام بالئحة حتديد قواعد وبرامج 
استثمار أموال املؤسسة، وضرورة متابعة العقود التي تبرم 

لهذا النوع من االس���تثمار، كما ناقشت اللجنة باستفاضة 
تبعية ادارة التدقيق الداخلي.

وأكدت اللجنة على ان يكون التدقيق الداخلي مس���تقال 
عن االعمال التنفيذية اخلاصة باملؤسسة وعن املدير العام 
تنفيذا لقرار مجلس ادارة املؤسسة واعطاء املزيد من االهتمام 
ألعمال التدقي���ق على قطاع االس���تثمار، وأوكلت لديوان 
احملاسبة دراسة افضل اآلليات اخلاصة بتعيني ادارة التدقيق 

ملجلس االدارة. 
وأكدت اللجنة على سرعة اجناز الدراسة اخلاصة بانشاء 
مستشفى املتقاعدين التي استغرقت قرابة ثالث سنوات حتى 
تعود بالفائدة على املواطنني، وأفادت املؤسسة بأن الهدف 
انش���اء مدينة طبية متكاملة، ومت انشاء شركة مببلغ 100 
مليون دينار وفي انتظار عملية تخصيص املوقع واملوافقات 

من جلنة املناقصات املركزية وادارة الفتوى والتشريع.
وناقشت اللجنة انواع اخلدمات التي ميكن ان تقوم بها 
املؤسسة للمواطنني مثل دار كبار السن واملستشفى وغيرها 

من اخلدمات التي تفيد املتقاعدين.

جنس����يته او ديانته او جنس����ه 
اهتماما كبيرا. واضاف اخلرافي 
ان الكويت ساهمت ومازالت تساهم 
في رفع املعاناة عن شعوب العالم 
قاطبة وما مساعداتها املستمرة 
جتاه الدول الفقيرة واملعوزة اال 
دليل واضح على حرصها املستمر 
جتاه االنسانية، الفتا الى تقدير 
الكويت لكل من يعمل على اراضيها 
املتاحة  ومراعاة حقوق االنسان 
للجميع كما ان مجلس االمة لديه 
جلنة دائمة تعنى بحقوق االنسان 
يس����اعدها نحو ثالث جمعيات 
اهلية تعمل في االجتاه نفس����ه. 
بدورها، اشادت د.كليوباترا دومبيا 
هنري باقرار مجلس االمة لقانوني 
العمل ف����ي القطاع االهلي وذوي 
االحتياجات اخلاصة، مشيرة الى 
تقدير منظمة العمل الدولية لكل 
اجلهود الكويتية في مجال حقوق 
االنسان ومعاجلة اي اشكاالت قد 
تأتي ف����ي التقارير الدولية جتاه 

الكويت.

على اهمية ان تكون معايير كتابة 
التقارير عادلة وموضوعية على 
اجلميع، الفتا الى حرص الكويت 
الدولية  الق����رارات  على تطبيق 
اخلاصة بحقوق االنسان والعمل 
به����ا، الس����يما ان الكويت كانت 
ومازالت تولي االنسان ايا كانت 

االقليمية والدولية. واس����تقبل 
املعايير  ادارة  اخلراف����ي مدي����ر 
الدولية مبنظم����ة العمل الدولية 
د.كليوباترا دومبيا هنري ومدير 
املكتب االقليم����ي للدول العربية 
التابع ملنظمة العمل الدولية ندى 
الناشف. واكد اخلرافي خالل اللقاء 

وسفيرنا لدى جمهورية بنغالديش 
عبداللطيف املواش.  كما استقبل 
اريتريا  اخلرافي وزير خارجية 
عثمان صالح والوفد املرافق له، 
حي����ث جرى خ����الل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 
الساحتني  التطورات على  وآخر 

استقبل رئيس مجلس االمة 
جاس����م اخلرافي امس رئيس����ة 
وزراء جمهوري����ة بنغالدي����ش 
الشعبية الشيخة حسينة واجد 
والوفد املرافق لها. وجرى خالل 
اللقاء بحث العالقات الثنائية بني 
اجلانبني وسبل تطويرها من خالل 
تأكيد رئي����س مجلس االمة على 
الدولتني  ب����ني  التعاون  ضرورة 
في املجال التجاري والس����ياحي 
والثقافي، مش����ددا على ضرورة 
البرملانني  ب����ني  العالقات  تقوية 

الكويتي والبنغالديشي.
بدورها، اشادت رئيسة الوزراء 
بجمهورية بنغالديش الشعبية 
الشيخة حس����ينة واجد مبوقف 
الكويت جتاه العمالة البنغالديشية 
داخلها، الفتة الى تقدير احلكومة 

البنغالديشية لهذه املعاملة.
حض����ر اللقاء رئي����س بعثة 
املراف����ق املستش����ارة  الش����رف 
بديوان س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الشيخة د.رشا الصباح 

التقى وزير خارجية إريتريا ومدير إدارة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية

جاسم اخلرافي مستقبال د.كليوباترا دومبيا هنري


