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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه سفراء الدول العربية املعتمدين في البرازيل مصطفى الشمالي متحدثا للصحافيني

رئيس الوزراء يتوجه اليوم إلى تشيلي المحطة السادسة في جولته بأميركا الالتينية

الشمالي: البرازيل من الدول الواعدة اقتصادياً وفرص االستثمار فيها جيدة 

برازيليا � كونا: يختتم اليوم س���مو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء زيارته الرسمية جلمهورية 
البرازيل االحتادية التي استغرقت عدة أيام متوجها 
إلى جمهورية تشيلي، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس 
وزراء كويتي إلى هذه اجلمهورية الواقعة على احمليط 

الهادئ.
وكان س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد قد استقبل مبقر إقامته في العاصمة برازيليا 
أمس س���فراء الدول العربية املعتمدين لدى البرازيل 

بحضور أعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه.
جتدر اإلشارة الى أن جمهورية تشيلي وهي احملطة 
السادس���ة في جولة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى 
عدد من دول أميركا الالتينية والكاريبي متتلك عددا من 
الثروات الطبيعية فهي تضم حوالي ثلث االحتياطي 
العاملي من النحاس باإلضافة لثروات معدنية أخرى 
من الذهب والفضة واملنجنيز وغيرها، كما تضم ثروة 
سمكية هائلة نظرا لس���واحلها الطويلة املمتدة على 
احمليط الهادئ، حيث تعد تشيلي من أشهر الدول في 

الصناعات السمكية على مستوى العالم.
ومن املقرر أن يجتمع سمو رئيس مجلس الوزراء 
خالل زيارته مع رئيس جمهورية تش���يلي ورئيس 
احلكومة، حيث يج���ري مباحثات رس���مية تتناول 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 

وتطويرها في شتي املجاالت.
كما سيلتقي سموه مع كل من رئيس احملكمة العليا 

ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب.
من جانبه، أكد وزير املالية مصطفي الش���مالي أن 
زيارة س���مو رئيس مجلس ال���وزراء على رأس وفد 
حكوم���ي ومن القطاع اخل���اص للبرازيل تعد فرصة 
كبي���رة للكويت للتواجد في الدول الواعدة في مجال 

االستثمار.
وأضاف الوزير الشمالي في تصريح له أن أهمية 
زي���ارة البرازيل تكمن في كونها م���ن أكبر الدول في 
أميركا اجلنوبية، وأن الفرص االستثمارية فيها أكبر 
من جيدة، فنسبة النمو فيها خالل األعوام املنصرمة 
وحتديدا العام املاضي ورغم األزمة االقتصادية كانت 

نسبة عالية.
وب���ني أن االقتصاد البرازيلي بدأ يس���ترد موقعه 
وهي فرصة كبيرة للهيئة العامة لالستثمار والقطاع 
اخلاص الكويتي كي يتواجدا في البرازيل وغيرها من 

الدول الواعدة اقتصاديا.
وأشار الوزير الشمالي الى أنه ونظيره البرازيلي 
جيدو مانتيغا اتفقا على تبادل زيارات الوفود االقتصادية 
في القريب العاجل للبحث في امكانية العمل في مختلف 

املجاالت.
من جانبه، قال سفير األرجنتني في الكويت خورخي 
عمر انطونيو بيجا ان زيارة سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء الى األرجنتني ستشهد توقيع عدد 
من اتفاقيات التعاون املشترك في املجاالت السياسية 

والعلمية والبيئية والثقافية.
ج���اء ذلك في مقابلة خاص���ة أجرتها معه »كونا« 
مبناس���بة زيارة س���مو رئيس الوزراء املرتقبة الى 
األرجنتني في إطار جولة يقوم بها سموه في قارة أميركا 
الالتينية والكاريبي الى كل من البرازيل واألرجنتني 

وكوبا وتش���يلي وأوروغواي وتريني���داد وتوباغو 
واملكسيك وغيانا وأنتيغوا وباربودا.

وأوضح الس���فير بيجا ان الكويت تهدف الى فتح 
قنوات جديدة تعمل على تعزيز االستثمارات والتجارة 

مع دول أميركا الالتينية والكاريبي.
ووصف العالقات بني الكوي���ت واألرجنتني بأنها 
ممتازة وان زيارة سمو رئيس الوزراء ستجلب فرصا 

جديدة لتعزيزها وتوطيدها.
وأش���ار الى ان اقليم »س���انتا في« أحد أهم اقاليم 
األرجنتني استفاد من قرض قدمه الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في بناء الطرق الرئيسية 
التي تربط مناطق االقليم، مؤكدا ان حكومة االقليم تتطلع 
الى اجراء دراسة تتعلق بآليات تعزيز التعاون املتاحة 

مع الكويت في املجاالت االقتصادية والتجارية.
وذكر ان »األرجنتني والبرازيل وپاراغواي واوروغواي 
تشكل سوقا موحدا يطلق عليه »ميركوسور« وتعد 
أهم أس���واق املنطقة وأن أهمي���ة البرازيل في الوقت 
احلاضر تنعكس بشكل ايجابي على األرجنتني كشريك 

جتاري«.
وفيما يتعلق بإقليم »سالتا« اوضح السفير بيجا 
ان اقتصاد االقليم يرتكز على قطاع الصناعة الزراعية 
الذي يعتمد على محاصيل القطن والتبغ وقصب السكر 
واملوز والليمون والبقوليات والعنب والفلفل والبطاطا 

وحلوم البقر واملاعز.
وأضاف ان االقليم يزخر بالنفط والغاز الطبيعي 
ومناج���م تضم الذهب والنحاس والرصاص والفضة 

والليثيوم والبوتاسيوم وغيرها.
وأشار الى وجود املصانع األوروبية واألرجنتينية 
في اقليم »س���التا« املتخصصة في صناعات النسيج 
واألغذية واألحذية، مؤكدا ان مجاالت االستثمار متاحة 
للش���ركات العاملية في هذا االقليم وغيره من األقاليم 

الرئيسية.
ويبلغ تعداد سكان األرجنتني وهي ثاني اكبر دولة 
في قارة أميركا الالتينية من حيث املساحة 40.13 مليون 
نسمة وفق احصائيات أجريت عام 2009 يشكل العرب 

واآلسيويون منهم نسبة %4.

فيصل الدوسري

حنان عبدالمعبود
أعلن مدير إدارة العالقات 
العام���ة واإلع���الم ب���وزارة 
الصحة فيصل الدوسري عن 
وصول وفد رفيع املس���توى 
من االستش���اريني الزوار في 
تخصص جراحة مخ وأعصاب 
سيباشر العمل صباح اليوم 
ابن  )األحد( في مستش���فى 
س���ينا، مبينا أن الوفد يضم 
)6( استشاريني مت استقدامهم 
أملاني���ا ملعاينة احلاالت  من 
العمليات  املرضية وإج���راء 
الدقيقة للمرضى  اجلراحية 
 Volker وه���م البروفيس���ور
Bühren ود/ Karin Bauerود/ 
 Schulz/ود  Hans Jaksche
Johannes Gabel /ود Joachim
 Johachim والبروفيس���ور 
Michael. وقال الدوسري في 
تصريح صحافي انه بالرغم 
من أن الفترة احلالية موسم 
إال أن وزارة  صيف وس���فر 
ارتأت ع���دم توقف  الصحة 
استضافة األطباء االستشاريني 
م���ن مختل���ف التخصصات 
وذل���ك ألن ال���وزارة جنحت 

العالج باخلارج  في حتويل 
الداخل بص���ورة غير  إل���ى 
مباشرة من خالل استقطاب 
العاملني، والوزارة  اجلراحني 
تريد من هذه اخلطوة توفير 
اجلراحات النادرة للمواطنني 
وجتنيبهم عناء السفر فضال 
عن تخفيف تكاليف ونفقات 
الع���الج باخلارج، وبش���كل 
خاص خالل فت���رة الصيف 
للقضاء على ظاهرة ما يسمى 
بالعالج السياحي، مؤكدا على 
الزيارات على  استمرار هذه 
مدار العام ملا لها من دور في 
تدريب الطاقم الطبي الكويتي 
على أحدث الطرق العالجية 
وتبادل اخلبرات العالجية مبا 
يع���ود بالنفع على اخلدمات 
الصحي���ة املقدم���ة من قبل 
وزارة الصحة ورفع ش���أنها 
عبر خب���رات متطورة قادمة 
من أكبر املراكز الطبية العاملية 
إضافة الى توفير عناء الغربة 
ومشقة السفر على املرضى 
وذويهم في ظل توافر احدث 
األجهزة واملعدات الطبية في 

املرافق الصحية بالبالد.

في األشهر املاضية في تقنني 
ابتع���اث املرضى للعالج في 
اخلارج لوجود االستشاريني 
املتخصص���ني ف���ي مختلف 
التي مت  الطبي���ة  املج���االت 
التعاقد معهم من أشهر املراكز 
الطبية العاملية ملعاينة احلاالت 
العمليات  املرضية وإج���راء 
اجلراحية مبش���اركة الطاقم 
الطبي املوجود مبستشفيات 
وزارة الصحة باإلضافة، الى 
أن وزارة الصح���ة تس���عى 
ال���ى حتقيق هدفه���ا املتمثل 

الوزارة تسعى لتحويل العالج بالخارج إلى الداخل

الدوسري: استشاريون ألمان متخصصون في جراحة 
المخ واألعصاب يزورون مستشفى ابن سينا اليوم

في رد المؤسسة على اقتراح تقدم به النائب الصيفي

 »التأمينات« ترفض زيادة المعاشات التقاعدية 
عن كل ولد دون حد أقصى لألوالد: تخرج عن اختصاصنا

سامي الجدعان
التأمينات  أك���دت مؤسس���ة 
االجتماعية ان تكلفة منح زيادة في 
املعاشات التقاعدية عن كل ولد من 
األوالد املولودين بعد انتهاء خدمة 
املوظف بواقع 50 دينارا شهريا 
دون حتديد حد أقصى لعدد األوالد 
الذين متنح عنه���م هذه الزيادة 
تتحملها اخلزانة العامة وان ذلك 
يخرج عن اختصاص املؤسسة 

ابداء الرأي في هذا الشأن.
وقالت املؤسسة في ردها على 
اقتراح تقدم به النائب الصيفي 
مب���ارك الصيفي وينص على ان 
»يستبدل بنص الفقرة األولى من 
املادة السادسة من القانون رقم 
25 لسنة 2001 املشار اليه النص 
التالي: متنح زيادة في املعاشات 
التقاعدية عن كل ولد من األوالد 
املولودين بعد انتهاء اخلدمة اذا 
كانت اخلدمة قد انتهت في احدى 
العاملون  التي يستحق  اجلهات 

في القانون رقم 19 لس���نة 2000 
في ش���أن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات غير 
احلكومية فيما يخص تقرير حد 
أقصى لعدد األوالد الذين تؤدى 
عنهم عالوة األوالد والذي أصبح 

7 أوالد من 2003/7/1.
وحيث ان االقت���راح بقانون 
املش���ار الي��ه مب�����ا يق�رره من 
إلغ���اء احلد املذكور بالنس���ب��ة 
ألصح��اب املعاش��ات التقاعدي��ة 
م��ن شأن��ه ان ي��ؤدي ال��ى نتيجة 
غير منطقية مؤداه��ا ان اصحاب 
املعاش���ات التقاعدية سيكونون 
في وض���ع مميز مقارنة باملؤمن 
عليهم املوجودي���ن في اخلدمة، 
وهم الذين تقرر صرف زيادة لهم 
عن األوالد بغرض مس���اواته��م 
باملؤم�����ن عليه��م فيما يخ��ص 
استحقاقهم لعالوة أوالد، ومن ثم 
ال يتص���ور ان يكونوا في وضع 

أفضل منهم.

هذا وباألخ���ذ في االعتبار ان 
االقتراح بقانون مبا يش���ترطه 
الستحقاق الزيادة من ان يكون 
الولد مولودا بعد انتهاء اخلدمة 
من شأنه ان يترتب عليه صرف 
اكثر من زيادة عن الولد الواحد، 
وذلك ألنه حتى 1992/2/29 فإن 
جميع األوالد املولودين بعد انتهاء 
اخلدمة استحقت عنهم زيادات في 

املعاشات التقاعدية.
وحي���ث ان تكلف���ة التعديل 
املقت���رح مبا يترت���ب عليه من 
اعباء اضافي���ة ناجتة عن إلغاء 
احل���د األقص���ى ل���أوالد الذين 
تستحق عنهم الزيادة، وشموله 
جلمي���ع األوالد املولودي���ن بعد 
انتهاء اخلدم���ة، والعمل به من 
2003/7/1 )تاريخ العمل بالقانون 
رقم 2 لس���نة 2005( تتحمل بها 
اخلزانة العامة، فانه يخرج عن 
اختصاص املؤسسة ابداء رأي في 

هذا الشأن.

فيها عالوة األوالد، وذلك بواقع 
50 دينارا شهريا ودون حد أقصى 
لعدد األوالد الذين متنح عنهم هذه 
الزيادة، وال تستحق الزيادة اال 
عن املعاش الذي استحق أوال اذا 
كان صاحب املعاش قد جمع بني 

معاشني«.
وينص في املادة الثانية منه 

على انه »يعمل بهذا القانون اعتبارا 
من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 
لسنة 2005 املشار اليه وال تصرف 

فروق مالية عن املاضي«.
وأضافت املؤسسة في ردها ان 
حتديد عدد األوالد الذين تستحق 
عنهم الزيادة في املعاش التقاعدي 
قد روعي فيه االستهداء مبا ورد 

الصيفي مبارك الصيفي فهد الرجعان

لتفادي حدوث أي احتراقات بسبب ارتفاع األحمال والضغط على المحطات

»الكهرباء«: 17 ألف دينار لفحص الكيبالت في بعض المناطق
وإجراء عمليات صيانة على معدات مكافحة الحريق واإلنذار المبكر

دارين العلي
جتري وزارة الكهرباء واملاء عمليات صيانة ألنظمة احلريق 
في العديد من احملطات حيث سيتم تركيب قطع غيار جديدة 
ملعدات مكافحة احلريق مبحطة الدوحة الغربية باالضافة الى 
تركيب قطع غيار النظم���ة انذار احلريق في محطة الصبية 
وذلك لضمان مواجهة احلرائق في احملطات خاصة خالل فصل 
الصيف وما يشهده من ارتفاع  لالحمال وزيادة االعباء على 

هذه احملطات.
وتقبل الوزارة قريبا على توقيع عقد مع احدى الشركات 
املتخصصة للقيام بأعمال جتهيز وفحص كيبالت املغذيات 
الرئيس���ية والثانوية املوجودة ف���ي مناطق العمرية والري 
والصليبخ���ات مببلغ اجمالي 17الف دين���ار  ويأتي ذلك في 
سياق خطط وعقود الصيانة املتعددة في الوزارة والتي كان 
من ضمنها جتديد عقدها مؤخرا مع احدى الشركات احمللية 
التي تقوم بعمل الصيانة الدورية للس���اعة اخلارجية ملبني 
مركز التحكم ملدة 3سنوات شاملة قطع الغيار مببلغ اجمالي 

12 الف دينار.
كما تنفذ الوزارة اعمال صيانة اخرى في احملطات من خالل 
تركي���ب قطع الغيار اخلاصة بالغالي���ات البخارية وانابيب 
التسخني للمياه العذبة مبحطة الدوحة الغربية بتكلفة اجمالية 
77 ألف دينار واعمال اصالحات مطلوبة على »مغير اجلهد« 
للمحول 20كف مبحطة التحويل الرئيس���ية مبصنع اطارات 

)أسامة البطراوي(درجة احلرارة بلغت 47 درجة مئوية في الساعة الواحدة ظهراالشعيبة مببلغ 20 ألف دينار.

احملامية فوزية الصباح

طالبت احملامي���ة فوزية 
الصب���اح وزي���ر الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل بحل 
مجلس إدارة جمعية احملامني 
واإلعالن عن موعد انتخابات 
مبكرة للجمعية بعد نشوب 
خالف���ات حادة ب���ني أعضاء 
مجل���س اإلدارة مما انعكس 
أداء اجلمعية  س���لبا عل���ى 

ومصالح احملامني.
وأعرب���ت احملامية فوزية 
الصباح عن استيائها للوضع 
الراهن الذي تعاني منه إدارة 
جمعية احملام���ني، مؤكدة ان 
سياسة التخبط ملجلس إدارة 
اجلمعي���ة أصبحت واضحة 
للعيان ولم تعد خافية على 
أح���د، باإلضاف���ة الى اخللل 
اإلداري وسوء تسيير العمل 
الذي ان ل���م يكبح في مهده 
فإنه سيجنح الى غير مصلحة 
احملامني وان ل���م يؤخذ بيد 
عسراء فإنه سيتعاظم خطره 
أمره ويتعذر  وسيس���تفحل 
بالتال���ي ت���دارك أض���راره. 

احملددة، كما تنص املادة 47 من 
النظام األساسي بضرورة عقد 
اجتماع ملجلس اإلدارة مرة كل 
أسبوعني في حني ان املجلس 
ل���م يجتمع من���ذ 2010/4/15 
رغم املناشدات املكتوبة التي 
قدمها احملامون بضرورة عقد 
االجتماع لطرح املشاكل العالقة 
وإيجاد حلول لها. وأش���ارت 
ال���ى ان النيابة العامة تنظر 
حاليا ف���ي البالغ املقدم منها 
ضد اجلمعية والذي تتمحور 
حول 16 بن���دا من املخالفات 
اإلداري���ة واملالية ومنها دفع 
5000 دينار إلحدى اجلرائد 
اإللكترونية لقاء نشر إعالنات 
دون الرجوع ملجلس اإلدارة 
في مخالفة واضحة ملا ينص 
عليه النظام األساسي للجمعية 
من وجوب عرض املبالغ التي 
تزيد عل���ى 500 دينار على 
مجلس إدارة اجلمعية، رغم ان 
اجلمعية ليست بحاجة لنشر 
إعالنات في جريدة إلكترونية 

بهذا املبلغ.

وأضافت ان اخلالفات أصبحت 
أكبر مما كانت عليه في السابق 
ب���ني بعض أعض���اء مجلس 
اإلدارة ممن ينتمون الى قائمة 
واحدة وه���ذا اخلالف جتلى 
ف���ي التصريحات الصحافية 
املتضاربة التي نش���رت في 
الصحف على لسان اجلمعية 
خالل األيام القليلة املاضية، 
باإلضافة الى ان مجلس اإلدارة 
ل���م يجتمع خ���الل املواعيد 

فوزية الصباح لحّل مجلس إدارة »المحامين«
وعقد انتخابات مبكرة للجمعية


