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امبرن بن بوانغ متوسطا املشاركني في البرنامج االستعراضي لدول  منظمة أجهزة الرقابة اآلسيوية ويبدو سعد العجمي ممثل ديوان احملاسبة

د.محمد احلويلة عسكر العنزي خالد العدوة سعدون حماد سعد اخلنفور محمد هايفروضان الروضان

»الصحة«:  9 استشاريين عالميين
 يزورون المستشفيات خالل يوليو

اللجنة الكويتية ـ العمانية تنعقد في سبتمبر
الكويت ـ أ.ش.أ: تعقد اللجنة 
الكويتيــــة ـ العمانية املشــــتركة 
اجتماعها املقبل في الكويت خالل 
النصف الثاني من شهر سبتمبر 

املقبل.
وصرح مصــــدر كويتي مطلع 
ملراسل وكالة انباء الشرق االوسط 
امس بأنه ســــيتم خــــالل اجتماع 
اللجنة بحث ســــبل دعم وتطوير 
عالقات التعاون القائم بني البلدين 

في مختلف املجاالت.
العالقات  ووصــــف املصــــدر 
الكويتيــــة ـ العمانيــــة باملتميزة 
جدا في مختلف املجاالت قائال ان 
االجتماع املقبل للجنة املشتركة بني 
البلدين يؤكد احلرص على زيادة 
توطيد العالقات بينهما وتوسيع 
آفاق التعاون بني البلدين اضافة 
الى التواصل املستمر بني املسؤولني 

الكويتيني والعمانيني.

كمــــا وصف املصــــدر الزيارة 
االخيــــرة التي قام بها الســــلطان 
قابوس بن ســــعيد سلطان عمان 
للكويت منذ ايام قليلة بأنها زيارة 
اخوة ومحبة تعكس متيز العالقات 
االخوية بني البلدين الشــــقيقني، 
مؤكدا احلرص على زيادة توطيدها 
في ظل القيادتني احلكيمتني للبلدين 
ومتمنيا االمن واالســــتقرار لكل 

منطقة اخلليج.

حنان عبدالمعبود
كشف مدير ادارة العالقات العامة واالعالم بوزارة 
الصحة فيصل الدوسري عن جدول الزيارة املعد 
لالطباء االستشاريني الزوار ملستشفيات ومرافق 
وزارة الصحة خالل شـــهر يوليو 2010 استكماال 
للنهج الذي تتبعه وزارة الصحة في اســـتضافة 
كبار االستشاريني كل شهر ملعاينة احلاالت املرضية 
واجراء العمليات اجلراحية النادرة مبشاركة الفرق 
الطبية الكويتية العاملة في مستشـــفيات وزارة 
الصحة فضال عـــن إلقاء احملاضرات العلمية، مما 
يعمل على إحداث نقلة نوعية في اخلدمات الصحية 

املقدمة للمتعاملني مع مرافق وزارة الصحة.

وبني الدوسري في بيان صحافي ان »الصحة« 
دعت في شـــهر يوليو 9 استشـــاريني عامليني من 
مختلفة التخصصات الطبية سيصلون الى البالد 
خالل الشهر اجلاري تباعا ابتداء من اليوم السبت 
وســـتكون تخصصاتهم موزعة على مجاالت عدة 
مثل االمراض الســـرطانيةـ  جراحة قلبـ  جراحة 
التجميلـ  جراحة العمود الفقريـ  االعصاب، مؤكدا 
على استمرار هذه الزيارات على مدار العام ملا لها 
من دور في تدريب الطاقـــم الطبي الكويتي على 
احدث الطرق العالجية وتبادل اخلبرات العالجية 
مبا يعود بالنفع على اخلدمات الصحية املقدمة من 

قبل وزارة الصحة.

الذويخ: سفراء دول »التعاون« اطلعوا 
على الفرص االستثمارية في غرب تركيا

أنقرةـ  كونا: قام سفراء دول 
مجلس التعاون اخلليجي لدى 
تركيا بجولة في اقاليم البحر 
املتوسط بناء على دعوة من 
رئاســــة اجلمهورية للتعرف 
على فرص االستثمار املتاحة 
امام املستثمرين اخلليجيني 
في هذه االقاليم. اكد ذلك عميد 
السلك الديبلوماسي وسفيرنا 
في انقرة عبداهلل الذويخ في 
حديث لـ )كونا( أمس قال فيه 
ان رئاسة اجلمهورية وجهت 
دعوة لســــفراء دول مجلس 
التعاون الست املعتمدين لدى 

تركيا لزيارة اقاليم »انطاليا واســــبارطا وبوردور« بجنوب غرب 
البالد. واضاف الذويخ ان »رئاسة اجلمهورية فوضتني بالتنسيق 
مع الســــفراء اخلليجيني وحتديد املوعد املناســــب للقيام باجلولة 
االستطالعية في االقاليم املذكورة بعد االتفاق على ترتيبات اجلولة 
مبا فيها جدول اللقاءات والزيارات«. وكشف السفير الذويخ ان وفد 
الســــفراء اطلع خالل اجلولة على االمكانات والفرص االستثمارية 
املتوافرة في كل مــــن هذه االقاليم الثالثة وعقد لقاءات متعددة مع 
والتها واملسؤولني فيها وجرى خاللها استعراض العالقات التركية 
ـ اخلليجية وسبل تطويرها في اجلوانب االقتصادية واالستثمارية 
والسياحية. وختم الذويخ حديثه بالتأكيد على اهمية تركيا املتزايدة 
في املنطقة العربية واخلليجية خصوصا، داعيا الى االستفادة من 
سياسة االنفتاح التي تتبعها تركيا على االصعدة كافة بخاصة على 
الصعيد االقتصادي الذي يعد مدخال مهما لتوثيق العالقات والروابط 

القائمة بني اجلانبني التركي واخلليجي.

عبداهلل الذويخ

العجمي: المراجع العام في »الرقابة الماليزية«
يشيد باستقاللية وفاعلية ديوان المحاسبة

نيالي )ماليزيا( ـ كونا: أشاد 
الرقابة  العام في جهــــاز  املراجع 
املاليــــة املاليزية امبرن بن بوانغ 
بديوان احملاسبة باعتباره مستقال 
وفعاال. جاء ذلك خالل لقاء املدقق 
االول في ديوان احملاســــبة سعد 
املاليزي على  العجمي باملسؤول 
هامش مشــــاركته فــــي البرنامج 
االستعراضي لدول منظمة اجهزة 
الرقابة االسيوية )اسوساي( والذي 
تستضيفه اكادمية التدقيق الوطنية 

في مدينة )نيالي( املاليزية.
وذكــــر العجمي فــــي تصريح 
لـ »كونــــا« امس ان املراجع العام 
لفت خالل اللقاء كذلك الى وجوب 
استقاللية اجهزة الرقابة املالية في 
جميــــع دول العالم لتؤدي عملها 

على اكمل وجه.
كما اشاد العجمي بجهاز الرقابة 
املالية املاليزية التي تتمتع ايضا 
بكامل استقاللها اضافة الى سعيها 
الــــى تبادل واكتســــاب  احلثيث 

اخلبرات مع الدول االخرى مشيرا 
الى ان املراجع العام اكد ان الدين 
االسالمي احلنيف يحث على عدم 

كتمان العلم.
واكد اهمية تبــــادل اخلبرات 
والبرامج التدريبية بني اجلهازين 
الكويتي واملاليــــزي في دواوين 
املالية لرفع  احملاســــبة والرقابة 
بــــني دول  التعــــاون  مســــتوى 
منظمة اجهزة الرقابة االســــيوية 

)اسوساي(.

صفر اطلع على تجربة سنغافورة في التنمية الوطنية

سنغافورةـ  كونا: التقى وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر امس وزير البيئـــة ومصادر املياه 
ابراهيم ووزيرة  السنغافوري د.يعقوب 

التنمية الوطنية غريس فو.
واوضح صفر في تصريح لـ»كونا« على 
هامش مشـــاركته في فعاليات )قمة مدن 
العالم( و)اسبوع املياه الدولي( سنغافورة 
2010 انه ناقش مع الوزير ابراهيم مواضيع 
املياه والبيئة والتي تركزت على معاجلة 
امليـــاه والنفايات الصلبة والســـائلة من 

الصرف الصحي واملصانع.
واضاف انـــه بحث مع وزيرة التنمية 
الوطنيـــة مشـــاريع وخطـــط التنميـــة 
الوزارات في  الســـنغافورية وآلية عمل 

تنفيذ اخلطط واجنازها وتنفيذ املخطط 
الهيكلي.

وناشد صفر خالل زيارته املسؤولني 
السنغافوريني تفعيل اتفاقيات التعاون التي 
مت توقيعها في فترات ســـابقة بالتنسيق 
مع سفيرنا لدى ســـنغافورة عبدالعزيز 

العدواني.
واوضح ان تفعيل االتفاقيات يهدف الى 
تدريب الشـــباب الكويتي في سنغافورة 
او عن طريق ارســـال خبراء الى الكويت 
لتدريبهم على مختلف املخططات وطرق 
العمل واداء ومراقبة ومتابعة املشـــاريع 
التنموية مشيرا الى توقيع مذكرة تفاهم 

الدارة ميناء )بوبيان( البحري.
واكد صفر ان زيارة املسؤولني الكويتيني 

الى ســـنغافورة ترمي الى االستفادة من 
جتربتها والتقدم الذي حققته في مختلف 
املجاالت خاصة في مجال التخطيط العمراني 

واالنشاءات ومجال االشغال العامة.
ولفت الى ان ســـنغافورة تتشابه مع 
الكويت في الكثير من اجلوانب كاملساحة 
ومكوناتها مما يتيح الفرصة لالستفادة 

منها في مجال تطبيق خطة التنمية.
واطلع صفر خالل زيارته على املشاريع 
التنموية السنغافورية والتطور العمراني 
وطرق معاجلة الكثير من املشـــاكل التي 
تواجههـــم كالطرق ومعاجلـــة النفايات 

والتخطيط العمراني.
وقال ان املجال مفتوح لكل الشركات 
العاملية للتقدم واملشاركة في خطة التنمية 

الكويتية مبا فيها الشركات في سنغافورة 
ملا لها من خبرة ودراية وتنظيم وتخطيط 

وتنسيق راق.
وقـــام صفـــر بزيـــارة الـــى هيئـــة 
لـــوزارة  التابعة  التنميـــة احلضريـــة 
التنميـــة الســـنغافورية اطلـــع خاللها 
علـــى بعض املخططات )ماســـتر بالن( 
للتخطيط املستقبلي والعمراني ملدينة 

سنغافورة.
يذكر ان وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وصل 
الى ســـنغافورة اليوم والوفد املرافق له 
في زيارة رسمية تستمر يومني حيث كان 
في استقباله لدى وصوله سفير الكويت 

لدى سنغافورة واركان السفارة.

التقى وزير البيئة ووزيرة التنمية الوطنية خالل مشاركته

الهتار: زيارة الحماد إلى اليمن ستشهد
االتفاق على استقدام خطباء يمنيين إلى الكويت

صنعاءـ  كونا: قال وزير األوقاف واإلرشاد اليمني 
القاضي حمود الهتار ان زيارة نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد لليمن غدا 

ستعزز عالقات البلدين مبا يخدم مصاحلهما.
وأضاف الهتار في تصريح لـ »كونا« »أنه ومسؤولني 
في احلكومة اليمنية سيبحثون مع املستشار احلماد 
جوانب تعزيز التعاون والتنسيق بني اليمن والكويت 
في مختلف املجــــاالت وخصوصا في مجاالت العدل 

واألوقاف والشؤون اإلسالمية«.

وأشار إلى أنه سيتم خالل زيارة احلماد إلى اليمن 
التوقيع على مذكرة تفاهم بني البلدين للتعاون في مجال 
األوقاف باإلضافة لتبادل اخلبرات في مجال استثمار 
أموال األوقاف وتنظيم احلج والعمرة وتنظيم شؤون 
الزكاة وتعليم القرآن الكرمي وغيرها من اجلوانب فضال 

عن استقدام خطباء مينيني الى املساجد الكويتية.
وأكد وزير األوقاف اليمني أن زيارة املستشــــار 
احلماد تأتي في إطار العالقــــات املتميزة بني اليمن 
والكويت في مختلف املجاالت كما أنها ستعزز التعاون 

املشترك بني البلدين.

مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال استثمار أموال األوقاف

الروضان: تنسيق بين »اإلزالة« والبلدية قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الساللم المخالفة

للجميع انه رجل دولـــة من الطراز االول 
والذي دائما ميد يد التعاون مع اجلميع ولكل 
ما فيه اخلير والصالح للوطن واملواطنني 
وتســـهيل امورهم وعدم التضييق عليهم 
في كل النواحي، داعيا اجلميع الى االقتداء 
بسموه صاحب القلب الكبير والرحوم الذي 

ال يقبل الحد من شعبه بالظلم والغنب.
وفي أمر موضوع آخـــر، دعا اخلنفور 
احلكومـــة للعمل خالل فترة الصيف على 
تفعيل القوانني التي اقرها مجلس االمة في 
آخر جلساته وكذلك االمر فيما يتعلق ايضا 
بالتوصيات التي اقرت من املجلس وذلك 
احتراما لغياب املجلس في عطلته الصيفية، 
مؤكـــدا ان اجلميع يتطلع الن يكون الدور 
املقبل حافال بالقضايا التي تهم املواطنني 
والوطن للنهوض به ورفعة شأنه واعادة 
ريادته الى سابق عهدها والذي يتمثل في 

تعاون السلطتني من اجل االمة.

هذه الساللم.
وقال احلويلة ان قرار سموه يأتي ليؤكد 
انه يتلمس هموم املواطنني ومعاناتهم ورفع 
الظلم عنهم وان مثل هذه القرارات ستزيد 
من التعاون النيابي ـ احلكومي الستمرار 
عجلة التنمية والتأكيد على دور السلطتني 
التشريعية والتنفيذية من اجل حتقيق آمال 

وتطلعات املواطنني.
واضاف احلويلة ان هذا القرار يأتي من 
اجل ان تبتعد جلنـــة االزاالت عن مواقع 
الســـكن اخلاص والتي تخـــص املواطنني 
موضحا ان هذا النهج اجليد بالتعاطي مع 
مشـــاكل املواطنني يجعل مستقبل العالقة 

بني السلطتني افضل مما سبق.
من جهته، اشاد النائب سعد اخلنفور 
باستجابة احلكومة ممثلة في سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وجتاوبها 
مع مطالب املواطنني بشأن وقف ازالة الساللم 

النواب بإيقاف قـــرار اللجنة فيما يتعلق 
مبداخل البيوت والدواوين والساللم.

كما اشاد النائب سعدون حماد بالقرار 
احلكومي قائال ان وقف االزاالت الظاملة عن 
بيوت املواطنني دليل تعاون احلكومة مع 
املجلس في االخذ بتوصيات النواب لتحقيق 

مصلحة الوطن واملواطنني.
من جهته، أكد النائب عســـكر العنزي 
انه كان على ثقة بأن مناشدة النواب سمو 
رئيس الوزراء بشـــأن وقف ازالة الساللم 
ستتم االستجابة لها الفتا الى ان سموه ال 

يقبل ابدا بتضرر اي مواطن او مقيم.
كما أشاد النائب د.محمد احلويلة بقرار 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بوقف إزالة الســـاللم اخلارجية في 
بيوت املواطنني، مؤكدا على أنه من الذين 
طالبوا بوقف ازالتها بسبب صغر مساحة 
بيوت بعـــض املواطنني مما دعاهم لوضع 

اخلارجية التي شرعت جلنة االزاالت قبل 
فترة بجميع املناطق في ازالتها بالقوة.

وقال اخلنفـــور في تصريـــح له بهذا 
اخلصوص ان جلنـــة االزاالت متادت في 
عملها حتى بلغ االمر بها الى احلدائق وساللم 
املواطنني التي ال تضر احدا ابدا، ولكن يبدو 
ان هذه اللجنة اخـــذت على عاتقها تدمير 
كل شـــيء جميل في البالد، بل انها تقوم 
بعمل كل ما هو مزعـــج للمواطنني وكأن 
االمر مقصود منه محاربة اهل الكويت في 
حياتهم ومعيشتهم والتضييق عليهم في 
كل النواحـــي، مطالبا بضرورة وقف عمل 
اللجنة او حتويل نشـــاطها الى املخالفات 
الكبيرة في الشاليهات واملناطق الصناعية 
التي ازعجت الناس ولـــم تتحرك اللجنة 
جتاهها النها ال تستطيع الوصول لها خوفا 

من اصحابها.
واكد ان سمو رئيس احلكومة دائما يثبت 

املختصني في اجلهات احلكومية املعنية قبل 
البدء باتخاذ اي اجراء بشأنها.

وقد قوبل القرار احلكومي بإشادة نيابية، 
حيث اثنى عليه عدد من النواب معتبرين انه 
يحافظ على العالقة الطيبة بني السلطتني 
ويفسح املجال لبحث وضع حلول للمشكلة 

التي تهم شريحة كبيرة من املواطنني.
النائب محمـــد هايف أشـــاد بتجاوب 
احلكومة السريع في هذا األمر، بعد الطلب 
الودي الذي قدمه بعض النواب امس األول 
لوقف إزالة الساللم، للمحافظة على العالقة 
الطيبة بني السلطتني من خالل ايجاد احللول 
املناسبة لهذه املشكلة، وايقاف ازالة الساللم 
كونها مشـــكلة تعني شـــريحة كبيرة من 
املواطنني، وميكن حلها دون االضرار مبصالح 

املواطنني.
وفي االطار ذاته ثمن النائب خالد العدوة 
وقفة رئيس الوزراء واستجابته لتوصيات 

كشـــف وزير الدولة لشـــؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضـــان عن انه طلب 
من نائب رئيس جلنة ازالة التعديات على 
امالك الدولة واملظاهر غير املرخصة املهندس 
املختص خالد احملسن اعداد تقرير شامل 
املقامة  بشأن االدراج والساللم اخلارجية 

على امالك الدولة.
وقال الروضان في تصريح لـ »كونا«: 
اكـــدت له ضرورة عدم اتخـــاذ اللجنة اي 
اجراء بشـــأنها اال بعد الرجوع والتنسيق 

مع بلدية الكويت وعرضه عليها.
واضاف ان موضوعي االدراج املقامة امام 
مداخل املنازل والساللم اخلارجية التي تصل 
الدور االرضي باالدوار العليا للمنزل واملقامة 
على امالك الدولة مسائل فنية بحتة تعلق 
بحدود املنزل ومناســـيب البناء والالئحة 
اخلاصة بنظام البناء في بلدية الكويت لذا 
البد ان يتم بحثها ومناقتشها مع املسؤولني 

ليتم بحثها ومناقشتها مع المسؤولين المختصين باعتبارها مسائل فنية تتعلق بحدود المنزل ومناسيب البناء

نواب: اسـتجابة الحكومة للتوصيـات النيابية بوقف إزالة السـاللم دليل على تعاونهـا وحرصها على العالقة الطيبة بين السـلطتين
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