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قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة جاء 8
فيه: نظرا لتقاع���س احلكومة والهيئة العامة 
للصناعة والهيئة العام���ة للبيئة من تطبيق 
اشتراطات األمن والسالمة واالشتراطات البيئية 
في املصانع اجلنوبية ووجود جتاوزات بيئية 
صارخ���ة ذات معدالت تلوث عال، مما أدى الى 
تدهور صح���ة املواطنني واملقيمني في املناطق 

القريبة من تلك امل���دن الصناعية، خاصة في 
ضاحية علي صباح السالم )أم الهيمان( املنكوبة 
حيث ان الوضع املأساوي ألهالينا سكان ضاحية 
علي صباح السالم )منطقة أم الهيمان( الذين 
يعانون الكثير من األمراض اخلطيرة وأمراض 
احلساسية والربو وخصوصا األطفال الذين ال 
ميلكون خيارا في االنتقال الى مناطق اخرى.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة إلزالة جميع 
املصانع ذات احلمل الثقيل في منطقة الشعيبة 
الصناعية، وانشاء مدن صناعية حدودية بديلة 

عن املدن السكانية.
واس���قاط جميع القروض املتعلقة من بنك 
التسليف على جميع املواطنني سكان ضاحية 

علي صباح السالم )منطقة أم الهيمان(.

العدوة: إزالة جميع المصانع ذات الحمل الثقيل من أم الهيمان

»التشريعية« ترفض تعديل قانون الجزاء
النتفاء حالة الضرورة

هايف: ُيرّقى ضابط الصف الجامعي إلى رتبة 
مالزم أول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة

اقترح تعديالً على قانون قوة الشرطة

أحالته الحكومة بمرسوم لتغليظ عقوبة مقاومة رجل األمن

حسني احلريتي

عسكر العنزي

محمد هايف

عدنان املطوع

الم���ادة 135 الخاصة بالتعدي 
على الموظف العام أو م�قاومته 
بالقوة أثناء تأدية عمله جاعال 
الح��ب���س مدة ال  العق��وب���ة 
ت��ج�اوز س���نتين والغ��رامة 
التي ال تجاوز ثالثة آالف دينار 
اذا كان المجني عليه من قوة 

الشرطة.
وفي الفق���رة الثانية جعل 
العقوبة الحبس مدة ال تجاوز 
التي  خمس سنوات والغرامة 
ال تجاوز خمسة آالف دينار اذا 
وقع االعتداء على رجل الشرطة 
أثناء قيام���ه بفض تجمهر أو 
اجتم���اع أو مظاهرة أو موكب 
أو تجمع، بقص���د مقاومته أو 

تعطيل مهام وظيفته.
والفقرة الثالثة، ويس���ري 
حكم الفقرتين السابقتين على 
العسكريين من منتسبي الجيش 

أو الحرس الوطني.

سنتين ويرقى الى مالزم اول، 
حيث ان ذلك س����يؤدي الى ان 
يحصل االول على اقدمية على 
زميله بع����د ان صدر بحقهما 
قرار واح����د بمنح رتبة مالزم 

لكليهما.
لذل����ك الب��د م����ن توحيد 
القانوني�ة  المراك����ز  اصحاب 
المتماثلة وعليه يرقى ضباط 
الصف الحاصلون على المؤهل 
الجامعي اثناء الخدمة الى رتبة 
مالزم اول بعد قضائهم سنة 
في رتبة مالزم اسوة بزمالئهم 
الضب����اط من خريج����ي كلية 
الشرطة الذين يحصلون على 
المؤهل الجامعي اثناء الخدمة، 
كم����ا ان وزارة الداخ�لية ق��د 
س�����بق لها ان اصدرت القرار 
الوزاري رقم 659 لسنة 1996 
بترقية ضباط صف حصلوا 
عل����ى ال مؤه����ل الجامعي بعد 
قضائهم سنة برتبة مالزم الى 

رتبة مالزم اول.

والحرس الوطني«.
العقوبة من  فرف����ع ح���د 
ثالثة أش���هر الى س���تة أشهر 
اذا كان المجني عليه من ق�وة 
الشرطة أو الجي�ش أو ال�حرس 

الوطني.
كما أضاف ثالث فقرات الى 

تق����ل عن 3 آالف دين����ار وال تزيد 
على 5 آالف دينار او إحدى هاتني 
العقوبتني، وذلك حرصا من اللجنة 
على ضرورة حماية البالد والتصون 
حلدودها وأمنها، ومواجهة محاوالت 

التسلل بالصرامة والشدة.
ثانيا: املوافقة على املادة األولى 
من مش����روع القانون الثاني، كما 
ورد م����ن احلكومة مع اس����تبدال 
عبارة »أية تشريعات« بعبارة »أي 

تشريعات«.
ثالث����ا: عدل����ت اللجنة صياغة 
املادة التنفيذية للمشروعني، وذلك 
بإلغاء عبارة »ويعمل به اعتبارا من 
تاريخ نشره باجلريدة الرسمية« 
ألنها تتطل����ب أغلبية خاصة عند 

التصويت عليها.

النص كما انتهت إليه اللجنة

أول����ى: يس����تبدل بنص  مادة 
الفقرتني اخلامسة والسادسة من 
املادة 24 من قانون إقامة األجانب 
املشار إليه النصان التاليان: وتكون 
العقوبة احلبس مدة ال تزيد على 
6 أش����هر والغرامة التي ال تقل عن 
200 دينار وال تزيد على 600 دينار 
او إحدى هاتني العقوبتني لكل من 
يخالف حكم اي من املواد 1 و12 مكرر 

و14 فقرة 3 و4 من هذا القانون.

الى رتبة مالزم اول وبين من 
الجامعي  المؤهل  حصل على 
من ضباط الص����ف وال يرقى 
الى مالزم اول اال بعد انقض�اء 
سن��تين، ال مبرر لها، فإذا كانت 
ترقي����ة االثنين في قرار واحد 
فمن غير المقبول بعد ذلك ان 
يرقى احدهما بعد قضائه سن�ة 
الى مالزم اول واآلخر يقضي  ان الترقي���ات واملس���ميات قد 

ش���ابتها جتاوزات وانتهاكات 
الفرص،  ملبدأ االفضل وتكافؤ 
الكفاءة  بش���روط اس���تيفاء 
واالنتاج، واالقدمية واخلبرة كما 
ان بعض املسميات ال تتطابق مع 
املؤهالت العلمية التي يجب ان 
تتوافق مع مركز او جهة العمل، 
مما يعد تعديا على املكتسبات 
العاملني  املهنية واستحقاقات 
الوظيفية، علما ان املسؤولني 
عل���ى علم بذل���ك وعلى اعلى 
املستويات. وتساءل: بخصوص 
التوظيف في مؤسسة البترول 
الكويتية والش���ركات التابعة 
لها يرج���ى تزويدي: باجمالي 
ع���دد العاملني في املؤسس���ة 
والشركات التابعة لها، ونسبة 
ال���ى االجمالي في  الكويتيني 
املؤسسة والش���ركات التابعة 
لها كل على حدة، وصورة من 
اعالنات الوظائف منذ 2007/4/1 
حتى تاريخه، واسماء املوظفني 
املتقدمني لشغل الوظائف املعلن 
عنه���ا من���ذ 2007/4/1 حت���ى 
تاريخه، موضحا فيها مؤهالتهم 
الدراسية وخبراتهم السابقة 
س���واء من اخلريج���ني اجلدد 
أو اصحاب اخلبرات، واسماء 
املقبولني من املتقدمني خالل تلك 
الفترة سواء اخلريجون اجلدد 
او اصحاب اخلبرة والوظائف 
والدرج���ات التي عينوا عليها 
واالمتيازات االخرى التي قدمت 
لهم، واس���ماء املرفوضني من 
الفترة املشار  املتقدمني خالل 
اليها س���واء اخلريجني اجلدد 
او اصحاب اخلبرة مع تزويدي 

بأسباب الرفض.

لالستكشافات البترولية اخلارجية 
)KUFPEC( وهي املسؤولة عن 
اكتشاف واستهالك النفط والغاز 
في خارج الكويت، وشركة بترول 
الكويت العاملي���ة )KPI( تتولى 
تنسيق عمليات ومرافق التكرير 
والتوزيع التي متلكها املؤسسة 

في أوروبا.
البترول  وقال ان مؤسس���ة 
الكويتية من كبرى الشركات داخل 
وخارج الكويت، السيما الشركات 
النفطية العاملية التي حتمل كوادر 
وعمالة ليست بالقليلة وتتطلب 
منه���ا ان تعمل وفق نظام دقيق 
وموث���ق، حيث ان اس���تقطاب 
ك���وادر في اي مؤسس���ة يجب 
ان يخضع ال���ى آلية ونظام ذي 
هيكل، تطبق فيه لوائح وانظمة 
واجراءات تخت���ص بالتوظيف 
حسب االحتياج وبنظام ترقيات 
ذي قياس وليس حس���ب أهواء 
ومحاباة، حيث اصبحت تتفشى 
وبشكل علني ظاهرة عدم املساواة 
بني طالب���ي الوظائف املتقدمني 
حس���ب االعالنات، مضيفا: كما 

وّجه النائ���ب عدنان املطوع 
سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل، أكد فيه 
ان: مؤسس���ة البترول الكويتية 
تعد املؤسسة االم، حيث جتمع 
كل الشركات الوطنية العاملة في 
مجال البترول، وهي التي قامت 
بتوزيع أنشطة صناعة النفط على 
الش���ركات الوطنية التابعة لها، 
وتلك الشركات تتمثل: في شركة 
نفط الكويت )KOC( ومناط بها 
مسؤولية اكتشاف وانتاج النفط 
والغاز داخل الكويت، وش���ركة 
البترول الوطنية )KNPC( ومناط 
بها مسؤولية التكرير وعمليات 
الغاز السائل وتسويق منتجات 
البترول داخل الكويت نيابة عن 
التابع ملؤسسة  التسويق  قطاع 
الكويتي���ة، ش���ركة  البت���رول 
صناع���ة الكيماويات البترولية 
)PIC( تقوم بعمليات التصنيع 
وتسويق االس���مدة واملنتجات 
البتروكيماوية، والشركة الكويتية 
الطائ���رات بالوق���ود  لتزوي���د 
)KAFCO( تتحم���ل مس���ؤولية 
تزوي���د الطائ���رات بالوقود في 
مطار الكويت الدولي، وش���ركة 
البترول الكويتية )Q8( اسندت 
اليها مهمة مراقبة تسويق وبيع 
النفط اخلام، ومنتجات البترول 
وغازات البترول السائلة خارج 
الكويت، والشركة الكويتية لنفط 
اخلليج تهتم بالنفط املوجود في 
املنطقة املقس���ومة بني الكويت 
واململك���ة العربية الس���عودية، 
وملتابعة اهدافها املتعلقة بالتنويع 
واملرونة، قامت مؤسسة البترول 
الكويتية، بإنشاء شركتني تابعتني 
لها باخلارج هما: الشركة الكويتية 

وّجه النائب صالح المال سؤاال 
لوزير اإلع���الم ووزير النفط 
والش���يخ احمد العبداهلل جاء 
فيه: نظرا لألهمية التي يحظى 
بها القطاع النفطي، وأهمية ما 
يقدم للقطاع من استش���ارات 
ودراسات مالية وإدارية، وما 
تمثل���ه التنمية البش���رية في 
هذا القطاع من أولوية قصوى 
واالهتم���ام بالعنصر الوطني 
تحديدا تدريبا وتطويرا مهنيا 
وإداري���ا كي يواك���ب القفزات 
المتس���ارعة في مجال التقدم 
التكنولوجي واإلداري وترسيخا 

لمبدأ الشفافية وتطبيق القانون بشأن الشركات التي تستعين بها 
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لتقديم الدراسات واالستشارات 

الفنية واإلدارية والمالية والتدريبية.
وطلب المال تزويده بعدد لجان التأهيل بمؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة وأسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية 
الخاصة بتقييم الش���ركات التي تقدم الدراسات واالستشارات 
الفنية واإلدارية والمالية والتدريبية وبأسماء الشركات المؤهلة 
وكذلك غير المؤهلة بكل ما يتعلق بالبند رقم 1 أعاله، وبأسماء 
 SKوكالء الش���ركات التالية: ساينو بك الصينية وبترو فاك و

الكورية ودوسان الكورية وهيونداي الكورية.
وتساءل: هل تمت ترسية مناقصات او استشارات أو خدمات 
عليها منذ 3 سنوات وحتى تاريخه؟ وما قيمة المناقصة والغرض 

منها مدعما بالوثائق والمستندات؟
وقال: نمى إلى علمنا انه تمت الموافقة على إرس���اء عقود 
على شركات او محاولة لاللتفاف على القانون بإرسائها، خاصة 
المتعلقة بالمناقصات واالستشارات والخدمات المالية والفنية 

واإلدارية والتدريبية.
علما ان تلك الش���ركات لم يتم تأهيلها أو تم اس���تبعادها 
نظ���را لعدم اجتيازها المعايير الفنية، لذا يرجى تزويدي بكل 
الم��ستندات والمراسالت والوق��ائع واسم المس��ؤول المع��ني 
الذي قام بهذا النوع من اإلجراء إن تم، والذي لم يس���توفي من 
خالل الش���كل القانوني الس���ل�يم وإعط�ائه صفة غير شرعية 

للتعاقد.

التشريعية  اللجنة  رفضت 
ب��قانون بت�عديل  المرس���وم 
بع���ض أحكام قان���ون الجزاء 

النتفاء حالة الضرورة.
اللجن���ة لهذا  وقد عق���دت 
الغرض اجتماعا في 2010/5/9، 
الدراس���ة  حيث تبين لها من 
ومطالعة المرسوم بقانون انه 
المادتين  ادخل تعديال عل���ى 
134 و 135 م���ن قانون الجزاء، 
وذلك بإضافة فقرة ثانية الى 
الم���ادة 134 الخاص���ة بإهانة 
العموميين بالقول  الموظفين 

نصها اآلتي:
الم��ج�ني عليه  »فإذا ك��ان 
م���ن ق���وة الش�����رطة تكون 
العقوبة الحبس مدة ال تج��اوز 
س����تة أش����هر والغرامة التي 
ال تجاوز ثالث����ة آالف دينار، 
وعلى أن يس���ري ه���ذا الحكم 
على العس���كريين من الجيش 

مدة ال تقل عن 6 أشهر وال تزيد 
على 3 س����نوات والغرامة التي 
ال تقل ع����ن ألف دينار وال تزيد 
على 3 آالف دينار او إحدى هاتني 
العقوبتني لكل من يخالف حكم 
املادت����ني 4 و19 من هذا القانون، 
وفي حالة العود تكون العقوبة 
احلبس مدة ال تقل عن 3 سنوات 
وال تزيد على 5 سنوات والغرامة 
التي ال تقل عن 3 آالف دينار وال 
تزيد على 5 آالف دينار او إحدى 

هاتني العقوبتني.
وقد استهدف املشروع من ذلك 
تشديد العقوبة على األجنبي الذي 
يدخل الكويت او يخرج منها من 
غير األماكن املخصصة لذلك بقرار 
من وزير الداخلية )مادة 4( وكذلك 
األجنبي الذي س����بق إبعاده ثم 
دخل البالد بدون إذن خاص من 

وزير الداخلية )مادة 19(.
كما نص����ت املادة الثانية من 
هذا القانون على ان: »تس����تبدل 
مسميات »اإلدارة العامة لشؤون 
اإلقامة« و»إدارة شؤون اإلقامة« 
و»إدارة اإلقامة« و»إدارتي اإلقامة«، 
مبسميات »اإلدارة العامة لشؤون 
الهجرة« و»إدارة شؤون الهجرة« 
الهج����رة« و»إدارت����ي  و»إدارة 
الهجرة«، أينما وردت في املرسوم 
األميري رقم 17 لسنة 1959 املشار 
إليه واللوائح والقرارات املنفذة 
له او في اي تشريعات اخرى«، 
وذلك ألن وزراء الداخلية في دول 
مجلس التع����اون لدول اخلليج 
العربي����ة قد أق����روا حذف كلمة 
»الهجرة« من مس����ميات إدارات 
الهجرة في دول املجلس، ألن هذا 
املسمى ال يتناسب مع طبيعة هذه 
الدول ومنها الكويت التي ال تعد 
التي تسمح بالهجرة  الدول  من 
إليها، فضال عن ان هذا املسمى ال 
يتفق مع االختصاصات املسندة 

لهذه اإلدارات.

الداخلية في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية قد أقروا حذف 
كلمة »الهجرة« من مسميات إدارة 
الهجرة في دول املجلس، وذلك ألن 
هذا املسمى ال يتناسب مع طبيعة 

الكويت.
ورأت اللجنة أوال: املوافقة على 
مشروع القانون األول بعد تعديله 

على النحو التالي:
أ � املوافقة على التعديل املقترح 
للفقرة اخلامسة من  املادة 24 من 
قانون إقامة األجانب املش����ار اليه 
بحالته والذي ينحصر في نقل املادة 
4 من التعداد الوارد بهذه الفقرة، 
وإدراجها ضمن التعداد املنصوص 
عليه في الفقرة السادسة � العقوبة 
فيها أشد من الفقرة اخلامسة � وذلك 
بقصد تشديد العقوبة على مخالفة 
حكم املادة 4 التي تنص على انه: 
»ال يجوز ألجنبي دخول الكويت او 
اخل����روج منها إال من األماكن التي 
تخصص لذلك بق����رار من رئيس 
دوائر الشرطة واألمن العام، وبعد 
التأشير على جواز السفر او الوثيقة 
التي تقوم مقامه من املوظف املختص 

بالرقابة«.
ب � تعديل الفقرة السادسة من 
املادة 24 املشار إليها، وذلك بوضع 
حد أدنى للعقوبة املقيدة للحرية 
لتكون احلب����س مدة ال تقل عن 6 
أش����هر، وخفض احلد األقصى لها 

من 5 سنوات الى 3 سنوات.
ج � وضع ح����د أدنى للعقوبة 
املالية املنصوص عليها في الفقرة 
السادسة سالفة الذكر )ألف دينار( 
بحيث ال يجوز النزول عن هذا احلد 
عند احلكم بالغرامة، وخفض احلد 
األعلى للغرامة من 5 آالف دينار الى 

3 آالف دينار.
د � شددت اللجنة العقوبة في 
حالة العود لتكون العقوبة احلبس 
مدة ال تقل عن 3 سنوات وال تزيد 
على 5 س����نوات والغرامة التي ال 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن 6 أش����هر وال تزيد على 3 
سنوات والغرامة التي ال تقل عن ألف 
دينار وال تزيد على 3 آالف دينار 
او إحدى هاتني العقوبتني لكل من 
يخالف حكم املادتني 4 و19 من هذا 
القانون، وف����ي حالة العود تكون 
العقوبة احلبس مدة ال تقل عن 3 
س����نوات وال تزيد على 5 سنوات 
والغرامة الت����ي ال تقل عن 3 آالف 
دينار وال تزيد على 5 آالف دينار 

أو إحدى هاتني العقوبتني.
مادة ثانية: تستبدل مسميات 
»اإلدارة العامة لش����ؤون اإلقامة« 
و»إدارة ش����ؤون اإلقامة« و»إدارة 
اإلقامة« و»إدارتي اإلقامة«، مبسميات 
»اإلدارة العامة لش����ؤون الهجرة« 
و»إدارة ش����ؤون الهجرة« و»إدارة 
أينما  الهجرة«  الهجرة« و»إدارتي 
وردت في املرسوم األميري رقم 17 
لس����نة 1959 املشار إليه واللوائح 
والق����رارات املنفذة ل����ه او في اي 

تشريعات أخرى.
وجاء في املذك����رة اإليضاحية 
للقان����ون م����ا يلي: كان����ت الفقرة 
اخلامسة من املادة 24 من املرسوم 
األميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون 
إقامة األجانب تنص على عقاب كل 
من يخالف أحكام املواد التي أشارت 
إليها ومن بينها املادة 4 من القانون 
املذكور باحلبس مدة ال تزيد على 
6 أش����هر والغرامة التي ال تقل عن 
200 دينار وال تزيد على 600 دينار 

او إحدى هاتني العقوبتني.
كما كانت الفقرة السادسة من 
املادة ذاتها تنص على عقاب كل من 
يخالف حكم املادة 19 منه باحلبس 

مدة ال تزيد على سنة.
وق����د نصت امل����ادة األولى من 
الفقرتني  القانون على تعديل  هذا 
املذكورتني، وذلك بتشديد العقوبة 
ملن يخالف حكم املادتني 4 و19 من 
القانون املشار إليه بجعلها احلبس 

أجنزت جلنة الداخلية والدفاع 
تقريرها السادس والتسعني اخلاص 
باملشروعني بقانونني املقدمني من 
احلكومة بشأن تعديل بعض أحكام 
املرسوم األميري رقم 17 لسنة 1959 

بقانون إقامة األجانب.
وتبني للجنة ان مشروع القانون 
األول يهدف الى تشديد العقوبة على 
األجنبي الذي يدخل البالد او يخرج 
منها من غير األماكن املخصصة لذلك 
)مخالفة حك����م املادة 4 من قانون 
إقامة األجانب(،وكذلك األجنبي الذي 
سبق إبعاده ثم دخل البالد بدون إذن 
خاص من وزير الداخلية )مخالفة 
حكم امل����ادة 19 من القانون ذاته(، 
وذلك بجعل العقوبة احلبس مدة ال 
تزيد على 5 سنوات والغرامة التي 
ال تق����ل عن 5 آالف دينار او إحدى 

هاتني العقوبتني.
كما تبني لها ان مشروع القانون 
الثاني يهدف الى استبدال مسميات 
اإلدارات املذكورة أدناه في اجلدول 
أينما وردت في قانون إقامة األجانب 
واللوائح والقرارات املنفذة له او في 

اي تشريعات أخرى.

رأي وزارة الداخلية

بالنسبة للمشروع األول رأت 
الوزارة تشديد العقوبة على األجنبي 
الذي يخالف حكم املادة 4 من قانون 
إقامة األجانب، واألجنبي الذي سبق 
إبعاده ثم دخ����ل البالد بدون إذن 
مخالف����ة حلكم املادة 19 من قانون 
إقام����ة األجانب وش����ددت عقوبة 
مخالفة املادتني 4 و19 من القانون 
بجعلها عقوبة جناية ونص على ان 
تكون العقوبة احلبس ملدة ال تزيد 
على 5 سنوات والغرامة املالية التي 
ال تق����ل عن 5 آالف دينار او إحدى 
هاتني العقوبتني، وذلك بهدف احلد 

من عملية التسلل الى البالد.
أما بالنسبة للمشروع الثاني فإن 
سبب تغيير املسميات هو ان وزراء 

النائ����ب محمد هايف  قدم 
اقتراحا بقانون بإضافة فقرة 
جديدة الى المادة 63 من القانون 
رقم 23 لس����نة 1968 بش����أن 
نظام قوة الشرطة، وجاء في 

القانون:
مادة أولى: تض����اف فقرة 
جديدة رابعة ال����ى المادة 63 
من القانون المشار اليه نصها 
كالتالي: »يرقى ضابط الصف 
الجامعي الى رتبة مالزم اول 
بعد قضائه س����نة واحدة في 

الرتبة«.
م����ادة ثاني����ة: على رئيس 
مجل����س الوزراء وال����وزراء � 
كل فيما يخص����ه � تنفيذ هذا 

القانون.
وجاء في المذكرة اإليضاحية 
المفارق����ة بين  ان  للقان����ون 
الضابط الحاصل على المؤهل 
الجامعي فيقضي سنة واحدة 
برتبته وفقا لنص المادة 63 من 
القانون المشار اليه ثم يرقى 

 »الداخلية والدفاع«: الحبس 5 سنوات لألجنبي الُمبعد
عن البالد إذا سبق إبعاده وعاود الدخول بدون إذن

اللجنة أقرّت تغيير مسمى إدارة الهجرة 

المال: ما عدد لجان التأهيل 
بمؤسسة البترول الكويتية؟

استفسر عن ترسية مناقصات واستشارات وخدمات  المطوع يسأل عن عدد الموظفين
في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها

أسيل الستحداث أقسام متخصصة لعالج
مرض نقص المناعة الخلقي في مستشفيات الحكومة

اقتراحا  النائبة د.أس���يل العوضي  قّدمت 
برغبة جاء فيه:

يعتبر نقص املناعة اخللقي مرضًا نادرًا وهو 
عبارة عن مجموعة من االمراض او املتالزمات 
التي تنجم عن خلل خلقي او وراثي في احدى 

وظائف اجلهاز املناعي.
ونظرا لتزايد عدد احل���االت املصابة بهذا 

املرض في الكويت واضطرار اهالي املصابني 
به الى اللجوء الى مستشفيات القطاع اخلاص 
نظرا لعدم وجود عالج لها في املستش���فيات 

احلكومية مما يشكل عليهم عبئا ماليا.
وينص االقتراح على انش���اء واستحداث 
اقسام متخصصة لعالج مرض نقص املناعة 

اخللقي في املستشفيات احلكومية.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلة/ عبداهلل فهد جازع العتيبي الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

�سارة مطارد مناور العتيبي
زوجة/ عبداهلل فهد جازع العتيبي

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

صالح املال


