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النائ���ب د.علي صالح 6 يعتذر 
العمير عن استقبال رواد ديوانه 
وملدة أسبوعني اعتبارا من السبت 
املقبل على ان يعاود اس���تقبالهم 
بتاريخ 2010/5/15 وذلك لس���فره 

في مهمة خارج البالد.

العمير يعتذر عن عدم 
استقبال رواد ديوانه

النائ����ب خال����د  غ����ادر 
البالد  أم����س  الطاح����وس 
متوجها إلى األراضي املقدسة 
ألداء مناسك العمرة، وسوف 
يعود الى ارض الوطن � ان 

شاء اهلل � غدا السبت.

الطاحوس 
غادر ألداء العمرة

العازمي  النائب مخل���د  يتقدم 
باالعتذار عن عدم اس���تقبال رواد 
ديوانه يوم االحد املقبل وذلك لسفره 
خارج البالد ضمن وفد رسمي من 
مجلس االمة ملجموع���ة الصداقة 

البرملانية السابعة.

مخلد يعتذر 
عن عدم استقبال رواد ديوانه

الوعالن يسأل الساير عن قرارات وقف التبرعات الخاصة 
باألجهزة الطبية والهيكل الوظيفي والمشاريع الصحية

التبرعات األخرى؟
وهل مت عرض املوضوع على 
الش����ركات األخ����رى املتخصصة 
لبيان موافقتها على تقدمي عروض 

بديلة؟
التي استدعت  وما األس����باب 
حصر العروض في شركة بعينها 

دون الشركات األخرى؟
مت تكليف وكيل الوزارة املساعد 
د.يوسف النصف بأعمال اختيار 
الهيئة التمريضية اجلديدة وتأهيل 
الشركات لذلك، برجاء اإلفادة عن 

التالي:
كم عدد الشركات املتقدمة لتزويد 

الوزارة بالهيئة التمريضية؟
وكم عدد الشركات املؤهلة مع 
بيان اسباب اس����تبعاد الشركات 

األخرى؟
وهل مت تأهيل ش����ركة بعينها 
وألول مرة نتيجة صلة القرابة بني 
احد أعضاء فريق التأهيل ومالك 

الشركة؟
وهل مت استبعاد شركات قامت 
بالتعاقد السابق مع الوزارة وأوفت 

بالتزاماتها؟
وم����ا نق����اط تقيي����م التأهيل 

للشركات؟
وما عدد املمرضات اللواتي مت 
التعاقد معهن من خالل الشركات 

املؤهلة؟
وهل مت����ت مقابلة املمرضات 
املقبوالت من قب����ل الوزارة؟ وما 
مؤهالت كل منهن ومدى االعتراف 

بالشهادات املقدمة؟
وإذا ما متت مقابلة املمرضات 
فبرجاء اإلفادة عن اسماء الوفد الذي 
قام باملقابلة ومناصبهم ومؤهالتهم 

العلمية.
لكل وزارات الدولة هيكل وظيفي 
معتم����د من قبل دي����وان اخلدمة 
املدنية، برجاء اإلفادة عن التالي:

هل تقدمت الوزارة بهيكل نهائي 
الى ديوان اخلدمة؟ وإذا مت فبرجاء 
تزويدي بنسخة من ذلك مع بيان 
أسماء القيادة العليا في الوزارة من 
مديري اإلدارات تصاعديا ومهمة كل 

منهم والتوصيف الوظيفي.
وهل التزمت الوزارة بتسكني 

الوظائف الشاغرة في الهيكل؟
وما األسباب التي دعت القيادة 
العليا الى تسكني وظائف معينة 
بالتكليف او اإلنابة وملدة جتاوزت 

العام؟

مؤهالت

وما مؤهالت املكلفني بالتكليف 
او اإلنابة؟ وما أسباب التكليف او 
اإلنابة وهل هناك منافسون آخرون 

للمناصب نفسها؟
وهل قامت الوزارة باالستعانة 
مبوظفني من خارج الوزارة لشغل 
مناصب قيادية؟ وان مت ذلك فبرجاء 
اإلف����ادة عن ه����ؤالء املوظفني من 
حيث املؤهالت التي استدعت هذا 

االنتداب.
ان كانت االجابة بال في السؤال 
أعاله فبرجاء اإلفادة عن االسباب 

احلبيب في مستشفى مبارك؟ هل 
تقدمت اي جهة للتبرع بانش����اء 
مراكز لدى الوزارة من دون مقابل 
ومت رفضها؟ ان كانت االجابة بنعم 
فبرجاء االفادة عن اسباب الرفض 
مع بيان هذه املشاريع، هل متت 
املوافقة على توسعات معينة لدى 
مستش����فيات  ال����وزارة ولم يتم 
تنفيذها الى حني هذا السؤال؟ ان 
كانت االجابة بنعم فبرجاء االفادة 
عن االسباب، من املتبرع بانشاء 
مركز للكلى في مستشفى اجلهراء 
وكيف مت توجيه التبرع مع وجود 
متبرع سابق مع بيان كيفية جتهيز 
هذا املركز ومدى تدخل الوزارة في 
ذلك؟ وهل مت تكليف اي ش����ركة 
بأعمال تأهيل وجتديد مستشفى 
االمراض السارية؟ ان كانت االجابة 
بنعم فبرجاء بيان الطريقة املتبعة 
في ذلك واالسباب التي استدعت 
ذلك، وهل يتدخل مديرو املناطق 
الصحية في حتديد الشركات التي 
يتم تكليفها بأي اعمال بناء لدى 
الوزارة؟ مع بي����ان الصالحيات 

املمنوحة لهم.

توسعة

قامت الوزارة وبناء على رغبة 
اميرية سامية بالتعاقد مع اربع 
شركات النشاء التوسعة االميرية، 
فبرجاء االفادة عن التالي: بيان 
بأسماء الشركات التي مت التعاقد 
معها وتواريخ التعاقد وقيمة هذه 
العقود، هل مت اس���تالم اي من 
املباني االربعة وان كانت االجابة 
بنعم فبرجاء بيان املتسلم منها، 
وهل مت افتتاح رسمي للمباني 
املتسلمة، ان كانت االجابة بنعم 
فبرجاء بيان ان كانت هذه املباني 
تعمل ام انها اقفلت بعد االفتتاح 
الستكمالها، بالنسبة للمباني التي 
لم يتم تسلمها برجاء بيان اسباب 
ذلك وما اتخذته الوزارة حيال هذا 
التأخير واسبابه، وما قيمة العقود 
التكميلية ل���كل مبنى مع بيان 
تاريخ التعاقد ومبلغ التعاقد؟ هل 
تتناسب قيمة االوامر التغييرية 
مع قيمة اص���ل التعاقد، برجاء 
االفادة ع���ن كيفية جتهيز هذه 
املباني والتاريخ املتوقع للبدء 
بالعمل بها، وبرجاء بيان مدى 
توافق الفترة الزمنية النشاء هذه 
املراكز مع اصل الرغبة االميرية 
في افتتاح هذه التوسعات واسباب 
عدم التوافق مع الرغبة االميرية 

السامية.
تقوم ادارة الهندسة الطبية على 
توفير التجهيزات الطبية ملرافق 
ال����وزارة كل في مكانه وحس����ب 
احتياجات����ه وبناء عل����ى موافقة 
مجالس االقس����ام التخصصية، 
فبرجاء االفادة عن التالي: هل هناك 
هيكل وظيفي لالدارة؟ ومن الذي قام 
بوضع هذا الهيكل واقتراحه؟ وهل 
هناك جهة ادارية وقانونية ملراجعة 
هذا الهيكل؟ اسم ومؤهالت مدير 
االدارة او من يناوب عنه ومؤهالته 

وجه النائ����ب مبارك الوعالن 
أس����ئلة الى وزير الصحة د.هالل 
الساير عن األوضاع غير  السليمة 
في القطاع الصحي، وتردي اخلدمات 
الصحية في البالد، وإصدار الوزارة 
عدة قرارات ال يفهم حتى اآلن املغزى 
احلقيقي منها وحتتاج الى املزيد 

من التوضيح.
وق����ال النائ����ب الوع����الن ان 
األس����ئلة تتناول قرارات للوزارة 
بوقف التبرعات اخلاصة باألجهزة 
الطبية املقدمة من بعض الشركات 
املتخصص����ة ومتبرعني كويتيني 
وبعض اجلهات اخليرية، والهيكل 
الوظيف����ي املعتمد من قبل ديوان 
اخلدم����ة املدني����ة، والتش����كيل 
اجلديد لقي����ادة املناطق الصحية 
واملستشفيات، واملشاريع الصحية 
القائم����ة بالوزارة، كم����ا تناولت 
ال����وزارة مع  األس����ئلة تعاقدات 
مجموع����ة من الش����ركات، وآلية 
عمل إدارة الهندسة الطبية، وطرق 
اختيار الهيئة التمريضية اجلديدة 

وتأهيل الشركات لذلك.

خدمات المستشفيات

وأكد الوعالن في مقدمة أسئلته 
ان اخلدمات في جميع مستشفيات 
الكويت تراجعت بشكل كبير ولم 
تعد املستش����فيات ق����ادرة على 
اس����تيعاب األع����داد املتزايدة من 
املرضى، فضال عن النقص الشديد 
في عدد األطباء واملمرضني، مشددا 
على ان هناك خل����ال واضحا في 
آلية عمل وزارة الصحة في شراء 
األجهزة الطبية للمستش����فيات، 
وجتهيز املستش����فيات باملعدات 
الالزمة، ما أث����ر على قدرات هذه 
املستشفيات، وبالتالي جلوء كثير 
من احلاالت الى العالج في اخلارج 

وتكبد الدولة مبالغ طائلة.
النائ����ب الوعالن أهمية  وأكد 
إصالح ه����ذا القط����اع والدفع به 
نحو اإلصالح الفني قبل اإلصالح 
ال����ذي تعان����ي منه  السياس����ي 
الوزارة، مبينا انه أوضح في عدة 
أسئلة سابقة تقدم بها الى وزير 
الصحة، العديد من هذه املخالفات 
والتج����اوزات داخل الوزارة، وان 
األسئلة املرفقة هي استكمال ملتابعة 
ه����ذا امللف املتخ����م بالتجاوزات، 

وجاءت األسئلة وفق اآلتي:
قامت الوزارة بإص����دار قرار 
التبرعات اخلاصة  داخلي بوقف 
باألجهزة الطبية واملقدمة من قبل 
الشركات املتخصصة، وعليه برجاء 

اإلفادة عن التالي:
هل قبلت الوزارة اي تبرع بعد 
اتخاذ هذا القرار من أي شركات؟ 
إن كانت اإلجابة بنعم فبرجاء ذكر 

التبرعات التي مت قبولها.
ال����وزارة على  وهل وافق����ت 
اس����تبدال أجهزة فحص مخبري 
مقابل الصيانة من إحدى الشركات 

بعد اتخاذ القرار؟
وم����ا أس����باب قب����ول التبرع 
من الش����ركة بعينها وعدم قبول 

العلمية واخلبرات السابقة مع بيان 
تدرجه الوظيف����ي، وبيان كيفية 
عمل االدارة ف����ي تنفيذ املطلوب 
منها، وعدد الطلبات الصادرة عن 
االدارة في  االعوام الثالثة االخيرة 
مع بيان عدد الطلبات املقدمة من 
اجله����ات املختلفة، هل هناك آلية 
حلصر الطلبات اجلديدة ومتابعتها 
واصدارها؟ وان كانت االجابة بنعم 
فبرجاء االفادة عن هذه اآللية، كم 
عدد الطلبات التي مت تسلمها وهي 
حتت التنفيذ، وما الفترة الزمنية 
التي تستغرقها عملية فتح الطلبات 
واعالنها؟ ما معدل الفترة الزمنية 
للتعاقد م����ع بيان كل عقد ومدته 
الزمنية منذ تسلم الطلب من اجلهة 
الطالب����ة الى زمن تس����ليم العقد 
للشركة، ما العدد احلالي للطلبات 
الواردة من املستشفيات لالدارة 
ومن الذي يقوم بتحديد االولويات 
في اصدار هذه الطلبات؟ ما املعدل 
الزمني الصدار الطلبات منذ وقت 
تسلم الطلب الى وقت جتهيز امللف 
واصداره الى اجلهة الطالبة؟ كم 
عدد املهندسني الذين يعملون في 
االدارة الرئيسية بصبحان وما مهام 
عملهم؟ كم عدد مساعدي مهندس 
في االدارة الرئيسية ومهام عملهم، 
ما اسماء رؤساء اللجان ومواقع 
عمله����م؟ وما مه����ام وصالحيات 
اللجنة العليا؟ وهل هناك تضارب 
في الصالحيات مع مجالس االقسام 
التخصصية في اعتماد الطلبات؟ 
وهل لهذه اللجنة العليا الصالحية 
في رفض الطلب����ات املعتمدة من 
مجالس االقسام وتستوفي الشروط 

الفنية والقانونية املطلوبة؟
وما مهام وصالحيات مجالس 
األقس����ام التخصصية في طلبات 
األجهزة إن كان هناك رفض لهذه 
العليا؟  اللجنة  الطلبات من قبل 
وهل هناك قرار إداري ينظم عمل 
اللجنة العليا وصالحياتها؟ وإن 
كانت اإلجابة بنعم فبرجاء تزويدي 

بنسخة منها. 

مرضى القوقعة

م����ازال مرض����ى القوقعة في 
الكويت يعانون الكثير في حصولهم 
على املتابعة والعناية اخلاصة بهم 

فبرجاء اإلفادة عن التالي:
ع����دد مرض����ى القوقع����ة في 
الكويت؟ ومن اجلهة املسؤولة عن 
هؤالء املرضى ومن الدكتور الذي 
يرأس هذه اجلهة مع بيان خبراته 
في التعامل مع مرضى القوقعة؟ 
وكيف تتم عملية توفير قطع الغيار 
البديلة لهؤالء املرضى وكيف تتم 
عملية التسليم لهم وهل هناك جهة 

رقابية على هذه العملية؟
وهل يتم حتديث اجهزة املرضى 
مبا يتواءم مع التقدم احلاصل في 

هذا املجال؟
وكيف تتم عملي����ة البرمجة 
لألجهزة ومن األش����خاص الذين 
يقومون بذلك مع بيان لشهاداتهم 

وخبراتهم العلمية؟

التي متنع ذلك في ظل عدم وجود 
الش����خص املناسب وعدم تسكني 

الوظائف بصورة دائمة.
قامت الوزارة بإعالن التشكيل 
اجلديد لقي����ادة املناطق الصحية 
واملستشفيات، فبرجاء اإلفادة عن 

التالي:
التي  القي����ادات  ما مؤه����الت 
تول����ت هذه املناص����ب وتواريخ 
التعي����ني واخلب����رات الس����ابقة 
واملناصب التي تولتها قبل القرار 
والتوصي����ف الوظيفي لكل منهم 

ومهام العمل؟
وما أس����باب االختيار لكل في 

موقعه؟
وملاذا لم يتم استكمال التعيني 
بالكام����ل وترك بع����ض املناصب 

شاغرة؟
ومل����اذا مت تكلي����ف البع����ض 

باملناصب وليس التثبيت؟
وما األس����باب الت����ي أدت الى 
استبعاد بعض املستحقني من تولي 
املناصب القيادية مع كون مؤهالتهم 

أعلى من آخرين مت تعيينهم؟
وه����ل هناك ح����د زمني معني 
للتعيني في املناصب القيادية، ام 
ان الق����رار مفتوح؟ اذا كان القرار 
مفتوحا فما الف����وارق في تعيني 
مجالس األقسام مع مديري املناطق 

واملستشفيات وأسباب ذلك؟
وملاذا مت ترك بعض املناصب 
شاغرة؟ وهل هناك خطط لشغل 
هذه املناصب مستقبليا من قبل 

أشخاص معينني؟
وكم ع����دد املبعوثني من قبل 
ال����وزارة للدراس����ات العليا في 
إدارة املستش����فيات،  تخص����ص 
واجلامع����ات التي تت����م البعثات 
اليها. مع بيان االعترافات الدولية 
الت����ي حازته����ا ه����ذه اجلامعات 
ومدى االعت����راف بها من الهيئات 

العاملية.
وهل هناك خريجو إدارة صحية 
لم يتم تسكينهم في وظائف شاغرة 
ال����وزارة؟ ان كانت اإلجابة  لدى 
بنعم فبرجاء تزويدنا باألس����ماء 

واألسباب.
بالنسبة للمشاريع الصحية 
القائمة في الوزراء برجاء االفادة عن 
التالي: عدد املشاريع القائمة حتت 
التنفيذ لل����وزارة مع بيانها، عدد 
املشاريع قيد الدراسة مع بيانها، 
هل مت البدء مبشروع الفاضلة هيا 

استفسر عن الشركات المتقدمة لتزويد الوزارة بالهيئة التمريضية

مبارك الوعالن

شعيب املويزري

د.سلوى اجلسار

سالم النمالن

محمد هايف أثناء تصريحه للصحافيني
د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك وعلي الراشد خالل اجتماع اللجنة

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي أثناء دخوله مجلس األمة أمس  

الخرافي هّنأ رئيس البرلمان 
السريالنكي بمناسبة انتخابه

طالب النائب ش����عيب املويزري مجلس الوزراء باتخاذ قرار عاجل 
بتغيير اس����م ش����ارع عبداهلل بن جدعان في منطقة اجلهراء وتسميته 
باسم النائب والوزير السابق طالل العيار رحمه اهلل، مبينا ان هذا اقل 
ما ميكن تقدميه له والسرته الكرمية ملا قدمه من تضحية للكويت خالل 
توليه العديد من املناصب القيادية. اوضح املويزري في تصريح صحافي 
ان املرحوم طالل العيار كان نعم االخ الوفي »وكانت تربطني به عالقة 
اخوية ومع اخيه مشعل العيار س����نني طويلة«، قائال ان املرحوم كان 
مثاال لالخالص والوفاء للكويت واهلها وكان للجهراء بعوائلها وقبائلها 

محبة خاصة عند املرحوم الذي كانت مواقفه مشرفة.

قدمت النائبة د.سلوى اجلسار اقتراحا برغبة جاء فيه: وضع 
الدراسات األكادميية في العلوم الهندسية التي حتتاج اليها الصناعة 
القائمة على البترول ال���ى جانب التخصصات العلمية واملهنية 
والتقنية، وان يعهد الى اجلامعة بالقيام باألبحاث والدراس���ات 
املتخصصة ف���ي املجاالت البترولية ومجاالت البيئة الصناعية، 
وإسهام القطاع اخلاص في متويل هذه األبحاث والدراسات باملشاركة 
مع احلكومة، ونقل مركز األبحاث البترولي التابع ملعهد الكويت 

لألبحاث العلمية ليكون جزءا من اجلامعة.

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة جاء فيه: بالنظر الزدياد الكثافة 
الطالبية في مدارس محافظ����ة األحمدي ومبارك الكبير ونظرا لالزدياد 
الطبيعي للسكان في هذه املنطقة وما تسببه هذه الزيادة من ازدحام عند 
دخول وخروج طالب املدارس يعرض الطلبة املطلة مدارسهم على شوارع 
رئيس����ية للحوادث خالل عبورهم الطريق، وحرصا على حياة وأرواح 
أبنائنا الطلبة والطالبات في جميع املراحل الدراس����ية، أتقدم باالقتراح 
برغبة لعمل جسر مشاة أمام كل مدرسة من املدارس املطلة على شوارع 

رئيسية او مزدحمة في محافظة األحمدي ومحافظة مبارك الكبير.

بعث رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس 
البرملان في جمهورية سريالنكا 
الدميوقراطية االشتراكية كمال 
انتخابه  راجاباكس مبناس���بة 

رئيسا للبرملان.
وق���ال اخلرافي ف���ي برقيته 
الى سعادتكم  ان ازجي  يسرني 
تهنئة صادقة مبناسبة انتخابكم 
رئيس���ا للبرملان في جمهورية 
سريالنكا الدميوقراطية االشتراكية 
الصديق���ة تقديرا وتأكيدا للثقة 
التي تتحلون بها في االضطالع 
مبس���ؤولية تولي هذا املنصب، 
متمنيا لسعادتكم دوام التوفيق 
والسداد وموقنا بامكاناتكم التي 
ستسهم في توثيق العمل املشترك 
البرملانيتني  بني مؤسس����تينا 
والذي سنحرص جاهدين على 
استمراره ومنوه نحو مزيد من 
التواصل ال���ى آفاق اكثر رحابة 

في قادم االيام.

المويزري إلطالق اسم طالل العيار 
على شارع عبداهلل بن جدعان

الجسار تقترح أن يعهد للجامعة
بالقيام بأبحاث ودراسات البترول

النمالن: إنشاء جسور أمام 
كل مدرسة مطلة على شارع رئيسي

لجنة األسرة تناقش الرعاية السكنية للمرأة الخميس المقبل

انسان كامل عاقل بالغ قادر على ممارسة 
حياته والدفاع عن نفسه، وبالتالي ال ميكن 

ان نعاملها كفئة حتتاج رعاية خاصة.
واكدت ان اللجنة تريد اصالح االعوجاج 
في التشريعات التي صاغها اخواننا النواب 
في السابق والتي ال تعطي املرأة حقوقها 
كاملة، بل هضم����ت حقوقها ولم تعاملها 

على قدم املساواة مع الرجل.
وقالت: نس����عى الى رفع التمييز عن 
املرأة، واذا ما اصدرت اللجنة قانونا خاصا 
باملرأة فما الذي مينع الرجل في املستقبل 

باملطالبة بقانون خاص به.

التسليف والتأمينات االجتماعية، مبينة 
انه سيتم استكمال جميع هذه التقارير الى 
التقرير النهائي اخلاص بالقانون والذي 

سيناقش يوم 25 مايو املقبل.
وقالت مقررة اللجنة  النائبة د.اسيل 
العوضي، في تصريح للصحافيني عقب 
االجتماع، ال ميكن من الناحية التشريعية 
اجناز قانون واحد فقط حلقوق املرأة املدنية 
واالجتماعي����ة للم����رأة، ألن هذه احلقوق 
متشعبة في قوانني عدة قائمة، موضحة 
ان اللجنة درست املقترحات النيابية وقدمت 
تقاريرها على هيئة تعديالت على قوانني 

قائمة. وع����ن تبرير بعض النواب جلواز 
دمج املقترحات في قانون واحد كما حصل 
مع قانون املعاقني، تساءلت العوضي: هل 
املعاق مثل املرأة؟ مش����يرة الى ان املرأة 
مواطنة لها كامل احلقوق ونتعامل معها 
على هذا االس����اس، وقمنا بتعديل بعض 

القوانني التي فيها غنب للمرأة.
واضافت: ال ميكن املقارنة في التشريعات 
بني املرأة واملع����اق والطفل، موضحة ان 
املعاق والطفل غي����ر قادرين على توفير 
احتياجاتهما من دون مساعدة اآلخرين، 
لذلك يحتاجا قانونا خاصا، اما املرأة فهي 

أكدت جلنة شؤون املرأة عدم امكانية 
تقدمي تقرير واحد فقط حيال املقترحات 
النيابية بش����أن حق����وق امل����رأة املدنية 
واالجتماعية، واعدة بإحالة تقاريرها كافة 
حول هذا املوض����وع قبل 25 مايو املقبل، 
التزاما بالقرار الذي صوت عليه مجلس 

األمة في جلسة الثالثاء املاضي.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة 
املبارك ان اللجنة قررت مناقشة هذا املوضوع 

في اجتماع يعقد الثالثاء املقبل.
وناقشت اللجنة ايضا الرعاية السكنية 
للمرأة مع تأكيدها على مشروع صندوق 
املرأة اإلسكاني. وأوضحت د.معصومة ان 
اللجنة لديها حتفظ حول هذا املقترح الذي 
عرض سابقا على اللجنة اإلسكانية التي 
لديها اعتراض على هذا املشروع. وأعلنت 
د.معصومة ان اجتماع اللجنة سيكون يوم 
اخلميس املقبل بحضور ممثلني عن بنك 
التسليف ملناقشة اقتراح بقانون إلنشاء 
الصندوق اإلس����كاني واملقدم من النواب 
والوصول الى توافق حول هذا املشروع. 
وردت النائبة د.معصومة على التصريحات 
النيابية والتي اتهمت جلنة املرأة بتقاعسها 
بعدم اكتمال تقريرها قائلة: ان األمر ليس 
تهربا ولكن اللجنة تستكمل اآلن التقرير 
ولذلك طلبت اللجنة متديد املدة اخلاصة 
بالتقرير واملتعلق بثالثة بنود وهي الرعاية 
السكنية والرعاية الصحية وصندوق بنك 

بحضور ممثلين عن بنك التسليف

عق���دت جلن���ة الظواهر 
الس���لبية البرملاني���ة أمس 
اجتماعا تطرق الى قانون قمع 
املعاكس���ات احملال إليها من 
اللجنة التشريعية والقانونية 
البرملانية، ومتت املوافقة على 
إقرار عقوبة السجن ملدة عام 
ملرتكب جرمية املعاكس���ة 
وغرامة ألف دينار أو إحدى 
العقوبت���ني، وقال  هات���ني 
رئيس اللجنة النائب محمد 
هايف املطيري في تصريح 
اللجن���ة  ان  للصحافي���ني: 
اجتمع���ت ام���س، بحضور 
الداخلي���ة،  ممثل���ي وزارة 
وناقشت قوانني عدة، أقرت 
منها قانون قمع املعاكسات 
ال���ذي ن���ص على تش���ديد 
العقوبة على املعاكسني لتصل 
الى احلبس مدة ال تتجاوز 
س���نة، وغرام���ة ال تتجاوز 
ألف دين���ار او إحدى هاتني 
العقوبتني لكل من تعرض 
ألنثى في مكان عام بالقول 
او حترش بها بالفعل او قام 
بتصويرها خلسة على وجه 

يخدش حياءها.
وبني هايف: ان املعاكسات 
انتشرت بصورة غير طبيعية 

في اآلونة األخي���رة، وكان 
البد ان نضع لها حدا، ألنها 
تهدد األمن وتزعج مرتادي 

األسواق.
وذكر هايف: ان االجتماع 
تطرق أيض���ا الى املخدرات 
وتأثيرها على كيان املجتمع، 
وض���رورة إيج���اد معاجلة 
للمدمنني من خالل توسعة 
املستشفى اخلاص بهم، الذي 
ض���اق بهم، بعدم���ا عمدت 

األسر الى تس���ليم املدمنني 
من أبنائها الى املستش���فى 

بغية عالجهم.
وشدد هايف على أهمية 
إيج���اد مستش���فى تأهيلي 
موس���ع للمدمنني، مع إنهاء 
مش���كلة قص���ور املناف���ذ، 
خصوصا انه ال توجد مكاتب 
ملكافحة املخدرات في املنافذ 
ترصد ما يدخل الى الكويت 

من سموم.

»الظواهر السلبية«: السجن لمدة عام 
وغرامة ألف دينار لمرتكب جريمة المعاكسة


