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محمد هايف أثناء اجتماع جلنة الظواهر السلبية

مسلم البراك وصالح عاشور وسعدون حماد أثناء اجتماع »املال العام«

د. جمعان احلربش وعسكر العنزي وشعيب املويزري وسعد اخلنفور أثناء اجتماع اللجنة

د. سلوى اجلسار ود. علي العمير ود. أسيل العوضي خالل اجتماع »التعليمية«

الشيخ جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية أثناء االجتماع

الشيخ أحمد العبداهلل والشيخ فيصل املالك خالل االجتماع

وجهت النائبة د.روال دش���تي س���ؤاال برملانيا الى وزي���ر املالية جاء فيه في 
2009/3/26 صدر املرس���وم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز االستقرار 
املالي في الدولة، ومت العمل به اعتبارا من االول من ابريل 2009 »تاريخ نش���ره 
في اجلريدة الرسمية«. لذا ارجو افادتي باآلتي: تنص املادة الثانية من املرسوم 
بالقانون س���الف الذكر على انه »يجوز ان تضمن الدولة، وملدة ال جتاوز خمس 
عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، العجز في املخصصات احملددة التي يتعني 
تكوينها مقابل محفظة التس���هيالت االئتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 

2008/12/31«. وتنص املادة الثالثة منه على انه »يجوز ان تضمن الدولة، وملدة 
ال جتاوز خمس عش���رة سنة، االنخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة 
االس���تثمارات املالية واحملفظة العقارية القائمة ل���دى البنوك في 2008/12/31«. 
وتنص املادة الرابعة منه على ان »يصدر بنك الكويت املركزي نيابة عن الدولة 
وثيقة الضمان اخلاصة بكل بنك«. فهل اصدر بنك الكويت املركزي وثيقة الضمان 
املنصوص عليها في املادتني الثانية والثالثة »عمال بأحكام املادة الرابعة«، وما 
البنوك التي صدرت لها وثيقة الضمان، وما قيمة الضمان لكل بنك على حده؟

دشتي: هل أصدر »المركزي« وثيقة ضمان للبنوك وفقاً لقانون االستقرار المالي؟

اجتمع مع لجنة الداخلية والدفاع والمسلم طالبه ببيان تفصيلي من الوزارة

الخالد: لم ولن يدخل البالد إسرائيلي
والصحافي دخل بجواز سفر نمساوي

»التعليمية« أرجأت البت في إنشاء هيئة عامة 
لـ»المرئي والمسموع« إلى 3 اكتوبر

عقدت جلنة الشؤون الداخلية والدفاع 
اجتماعها الثاني عشر ظهر أمس األربعاء وذلك 
ملناقشة ما أثير مؤخرا من دخول صحافي 
اسرائيلي للبالد واستيضاح مالبسات هذا 
املوضوع، وقد حضر االجتماع وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد ووزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق عبداللطيف 
الرجيب وبعض القياديني من الضباط في 

وزارة الداخلية.
وأكد وزير الداخلية عدم دخول اي شخص 
يحمل جواز سفر اسرائيليا الى البالد، مشيرا 
الى تفهم جلنة الداخلية والدفاع البرملانية 

ملا طرحه حول هذا املوضوع.
وق����ال الوزير اخلالد ف����ي تصريح الى 
الصحافيني عقب حضوره اجتماعا  للجنة 
الداخلية والدف����اع البرملانية: تلقيت دعوة 
من اللجن����ة اليضاح بعض االمور حول ما 
يسمى دخول اسرائيلي الى الكويت، وبينت 
للجن����ة ان من دخل البالد كان يحمل جواز 
س����فر منس����اويا، معربا عن تقديره لتفهم 

اللجنة هذا األمر.
وأضاف: أما ما حص����ل في العام 2005 
فكان خطأ والتباس����ا من موظف استخدم 
الرمز »الكود« املتعلق بإسرائيل، ومت بعد 
ذلك تصحيح اخلطأ، ومت رفع الرمز املتعلق 
بإسرائيل من احلاسوب، معربا عن تقديره 
لتفهم أعضاء اللجنة للمصلحة العامة والهدف 
املنشود وعدم دخول اسرائيليني للكويت.

وأوضح ان الدولة ال تتعامل مع الديانة 

في حتديد من يدخل الكويت، بل مع جواز 
السفر، مجددا التأكيد على انه لم ولن يدخل 
الكويت حامل جواز سفر اسرائيلي، مذكرا 

بأن اليهود كانوا بجوار النبي ژ.
وردا على سؤال أكد الوزير اخلالد عدم 
وجود ازدواجية جنس����ية في الكويت، بل 
لدينا اجلنسية الكويتية فقط. وقال رئيس 
اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح 
صحافي ان وزير الداخلية شرح مالبسات 
هذا املوضوع وتب����ني للجنة ان الصحافي 
الذي أثيرت حوله الضجة اإلعالمية ما هو 
اال احد رعايا جمهورية النمس����ا الصديقة 
ويحمل جواز س����فر منساويا، وان ما أثير 
كان غير حقيقي وقد قدمت وزارة الداخلية 
الى اللجنة صورة عن جواز سفر املواطن 
النمساوي وكل البيانات التي جمعتها، كما 
أبلغت اللجنة عن مجري����ات التحقيق في 

هذا الشأن.
أما ما يخص احلادث الذي وقع في عام 
2005 عن دخول مواطن اسرائيلي للبالد فقد 
شرحت وزارة الداخلية للجنة أيضا مالبسات 
هذا املوضوع، وه����و ان أحد أفراد اجليش 
األميركي دخل الى الب����الد قادما من تركيا 
وقد أنش����ئت له قاعدة بيانات بناء على ما 
يتطلبه سير عمل ادارة املنافذ، اال ان املوظف 
املختص الذي أنشأ قاعدة البيانات قد أخطأ 
في رمز البلد وقد وضع رمز اسرائيل، وبعد 
املراجعة الدورية لنظم املعلومات ظهر في 
االحصائية دخول أحد رعايا اسرائيل وهذا 
ما لم يحدث، وقد فتح حتقيقا موس����عا في 

هذا املوض����وع وثبت اخلطأ في حق اربعة 
موظفني من املنافذ اثنان عسكريان واثنان 
مدنيان ومت توقيع العقوبة عليهم آنذاك، وقد 
زودت وزارة الداخلية اللجنة بتلك العقوبات 
وأسماء الذين عوقبوا، وقد مت الغاء الرمز 
الدولي السرائيل من مركز النظم واملعلومات 
التابع لوزارة الداخلية والذي يغذي أجهزة 

املعلومات في ادارة املنافذ.
واللجنة ال يس����عها اال ان تشكر وزير 
الداخلية على الشفافية التي متيز بها اثناء 
اللقاء كما تشكر جميع اجهزة وزارة الداخلية 
وعلى رأس����ها الفريق عبداللطيف الرجيب 

وكيل وزارة الداخلية.

ردود

وبني مقرر جلنة الداخلية والدفاع شعيب 
املويزري ان اللجنة بحثت أمس ما أثير في 
بعض الصحف احمللية عن دخول صحافي 
إسرائيل الى البالد، موضحا انها استمعت 
ال����ى ردود وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها 

بهذا اخلصوص.
وأضاف ان اللجن����ة تطرقت الى كل ما 
يتعلق في هذا املوض����وع والظروف التي 
صاحبت دخ����ول الصحافي، مش����يرا الى 
ان وزير الداخلية تعام����ل مع اللجنة بكل 
شفافية ووضوح وخرج املجتمعون »شبه 
متفقني على ان ما مت« كان خطأ. وكش����ف 
املويزري ان اللجنة وجهت دعوة الى وزير 
الداخلي����ة حلضور اجتماع اللجنة الثالثاء 
املقبل للتحقيق في قضية اإلفراج عن تاجري 

مخدرات التي أثارها النائب مسلم البراك.

انتقاد

من جانبه انتقد النائب د.فيصل املسلم 
التباين في تعامل وزارة الداخلية مع دخول 
اسرائيلي الى البالد مؤكدا ان الوزارة مطالبة 
بإصدار بيان واضح ملا قالته سرا داخل جلنة 

الداخلية والدفاع البرملانية أمس.
وأوضح املسلم انه ال يريد احلديث مبا 
دار داخ����ل اللجنة البرملانية اال ان ما يهمه 
في هذا املوضوع هو تضارب الروايات داخل 
احلكومة ووزارة الداخلية، وهو ما يزيد من 

قلقنا حول النظام األمني في البالد.
وقال نقدر جهود كثيرة تبذلها الوزارة، 
لكن يزعجنا التناقض، مشيرا الى ان وزارة 
الداخلية حلست بيانها الذي اصدرته قبل 

ايام حول دخول اسرائيلي.
وأوضح ان الوزارة حتدثت اليوم )امس( 
عن دخول اسرائيلي واحد، بينما حتدثت في 
بيانها السابق عن دخول اسرائيليني اثنني، 
وتطرقت في اجتماع اللجنة الى خطأ ارتكبه 
اربعة موظفني فيما حتدثت في بيانها عن 

خطأ موظف واحد. 
وقال: طالبنا وزير الداخلية بتزويدنا بكل 
الوثائق املتعلقة مبا حصل في العام 2005 
وما حصل في مارس املاضي، وحصل اخيرا، 
لنتبني حقيقة ما حصل متوعدا مبوقف لم 
يحدده إذا لم تصدر الوزارة بيانا تفصيليا 
يوضح احلقائق كافة ويبني الرواية اجلديدة 

التي قالتها الوزارة سرا داخل اللجنة.

عقدت جلنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد البرملانية 
اجتماعا امس قررت فيه تأجيل البت في انش���اء هيئة 
عامة للمرئي واملس���موع الى 3 اكتوبر، بناء على طلب 

احلكومة.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة سلوى اجلسار في تصريح 
عقب االجتماع امس ان اللجنة التعليمية عقدت اجتماعها 
الثالث عشر بحضور وزير االعالم ووزير النفط الشيخ 

احمد العبداهلل، ناقشت خالله اربعة مواضيع.
واضافت اجلس���ار ان اللجنة ناقشت مشروع قانون 

انش���اء هيئة عامة للمرئي واملسموع املقدم من النائب 
فيصل الدويس���ان، الذي ابدت احلكومة موافقتها عليه 
من حيث املبدأ، اال ان احلكومة طلبت مهلة كافية البداء 
رأيها النهائي، الن املش���روع بحاجة الى مراجعة كافية 

البداء رأيها بشكل مفصل.
واشارت اجلسار الى ان احلكومة طلبت ايضا تأجيل 
مناقش���ة االقتراح بتعديل على قانون املرئي واملسموع 
املقدم من النائب فيصل الدويس���ان، واملقترح اخلاص 
بالدعاية االنتخابية املقدم من بعض النواب، ومالحظات 

رؤساء حترير الصحف على تعديالت املرئي واملسموع 
الرتباطهم جميعا مبقترح انشاء الهيئة العامة للمرئي 

واملسموع.
واشارت الى ان وزير االعالم ابلغهم ان ردود احلكومة 
على تعديالت املرئي واملس���موع مت���ت اعادة صياغتها 
وموجودة حاليا لدى اللجنة الوزارية مبجلس الوزراء، 
الفتة الى انه مت االتفاق على انهاء هذه املواضيع في اجتماع 
يعقد يوم 3 اكتوبر املقبل، متمنية ان تتمكن اللجنة عقب 

هذا االجتماع من اجناز تقريرها النهائي.

مبارك الوعالن

قال النائب مبارك الوعالن ان 
االسفاف واالبتذال في املسلسالت 
وبع���ض البرام���ج الرمضانية 
والفس���اد ال���ذي تعرضه جاء 
بعد غياب الرقاب���ة الفنية من 
قبل اجلهات املختصة على هذه 
املسلس���الت والبرامج، مشيرا 
البرامج جاءت  الى ان بع���ض 
برعاي���ة حكومية ته���دف الى 
ضرب الثوابت الشرعية والعادات 
والتقاليد التي جبل عليها أهل 
الكويت، ونأسف ان يتم استقبال 
هذا الشهر الكرمي بوجبة كهذه 
من الفساد واالنحطاط األخالقي 
والذي أفس���د صورتنا كشعب 
محافظ له عادات وتقاليد يحافظ 

عليها ويتمسك بها.
وأضاف النائب مبارك الوعالن 
ان املسلسالت والبرامج أصبحت 
تقدم اس���فافا وابتذاال وال تقدم 
الثوابت  فكرا ورؤية ومت���س 
الدينية االسالمية واالجتماعية، 
الفتا الى ان املجتمعات اخلليجية 
هي مجتمعات محافظة تتمسك 
بالعادات والتقاليد، مستغربا من 

وهذه األمة فهم املستقبل.
وأكد النائب مبارك الوعالن 
ان كّتاب ومؤلفي هذه املسلسالت 
اتخذوا طريق االسفاف واالبتذال 
للوصول الى الش���هرة سريعا 
خاصة بعد ان عرف هؤالء الكّتاب 
ان هذه أقرب وأس���هل وسيلة 
للحصول على املال والش���هرة 
وبسرعة فائقة ألن كل ما يخص 
الكويت بطبيعة احلال هو محل 
اهتمام وجذب الشعب اخلليجي 
من سياس���ة واقتصاد وغيره، 
مؤكدا ان جهاز الرقابة )نامي في 
العسل( في احد طوابق وزارة 
اإلعالم وترك احلبل على الغارب 
لبعض ضعاف النفوس ليقدموا 
هذا االسفاف من املسلسالت التي 
ما زادتنا اال احتقارا وانحطاطا 
في أعني العباد ف���ي كل البالد 
القريبة والبعيدة منها، مشددا 
على رفضه لهذا االسفاف جملة 
وتفصيال، وبالتالي فعلى الرقابة 
ان تتحمل املسؤولية كاملة عن 
هذا االنح���دار األخالقي لبعض 

املسلسالت.

التهاون الرقابي في ش���أن هذه 
املسلسالت التي تدخل كل بيت 
ويش���اهدها أبناؤنا، مستغربا 
أيضا الربط بني رمضان وهذه 
األعمال الدرامية املبتذلة التي ال 
متت الى رمضان بصلة، مؤكدا 
ان هذه املشاهد املستفزة تثبت 
ف���ي أذهان كل من يش���اهدها، 
وخصوصا األطفال الذين يجب 
ان نحرص على تربيتهم تربية 
سليمة حفاظا على هذا الوطن 

الوعالن: اإلسفاف واالبتذال في المسلسالت 
الرمضانية جاء بعد غياب الرقابة

طالب بتفعيل برنامج العفو األميري

هايف: 54 ألف مدمن مخدرات في الكويت

»المال العام« ناقشت القرض الروسي

الدقباسي يسأل عن قسم جراحة المخ واألعصاب في »الصحة«
وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير الصحة جاء فيه: نظرا 
الهمية قسم جراحة املخ واالعصاب في وزارة الصحة وما يتردد عن 
وجود نقص في الكوادر الوطنية وكثرة املضاعفات الطبية في القسم، 
فيرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لكل طبيب في القسم ومسمياتهم 
الوظيفية، وعدد االبحاث املنش���ورة في Pubmed لكل جراح؟ وهل 
مت تسليم اطباء مهام اشرافية او جلان طبية او خفارات على رتب 
اعلى من املسجلة في وزارة الصحة، وعدد االطباء املسجلني الذين 

قضوا اكثر من 25 سنة؟
وعدد العمليات التي اجروها خالل 3 أعوام السابقة؟، عدد الزوار 
الذين حضروا خالل هذا العام ونوعية وكمية العمليات التي اجروها، 
عدد العمليات التي اجريت في قسم جراحات االوعية الدموية واالورام 
بالنسبة لعمليات العمود الفقري واالستشفاء املائي، هل مت تقييم 
القسم مع اقسام اجنبية محايدة وما نتيجة التقييم، عدد احلاالت 
املرسلة للخارج للسنتني املاضيتني ونوعية احلاالت املرسلة وما 

االجراءات املتخذة لتقليل هذه احلاالت، يرجى تزويدي بالس���يرة 
الذاتية الطباء اجلراحة في اقسام اجلراحة واالقسام املتخصصة، 
ال يخفى عليكم انه قد مت اقرار قانون تسكني االطباء من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية لعالج الرسوب الوظيفي والذي حصل خالل العشر 

سنوات املاضية.
يرجى افادتي م���ا اذا مت تطبيق القانون على جميع االطباء من 
عدمه، وهل مت استثناء مجموعة من االطباء من القانون، وعدد االطباء 
الذين مت تعديل تقييمهم من قبل الوزارة والشروط الواجب توافرها 
للقيام بهذا التعديل، وعدد االطباء الذين لم يتم تس���كينهم بسبب 
التقييم، وما االجراءات املتخذة من الوزارة لتفادي حصول الرسوب 
الوظيفي خاصة في اقسام اجلراحة، وهل يشترط ان يكون رؤساء 
الوحدات التخصصية لديهم ش���هادات التخصص الدقيق، يرجى 
تزويدي مبستندات من مت استثناؤه، وما عدد القضايا االدارية التي 

رفعت ضد وزارة الصحة خالل اخلمس سنوات املاضية.

الطبطبائي: ال صحة 
لوجود دعوى
قضائية ضدي

نفى النائب د.وليد الطبطبائي 
ما نش���رته اح���دى الصحف ان 
د.الطبطبائي يواجه عقوبة السجن 
لتطاوله على السلطة القضائية 
والتشكيك في نزاهتها، وان هناك 
الئحة حتت االعداد موجهة للدكتور 
الطبطبائي حتمل في طياتها عقوبة 
السجن ملدة سنة واحدة او الغرامة 
املالية. واكد د.الطبطبائي ان هذا 
اخلبر غير صحيح وانه اصال لم 
يتطاول على القضاء حتى تكون 

هناك دعوى ضده.

ب����ني رئيس جلنة الظواهر الس����لبية البرملانية 
النائب محمد هايف املطيري »ان اللجنة واصلت في 
اجتماعها امس مناقشة ملف املخدرات، واستضافت 
مركز الدراسات اإلسالمية لتبيان دورها في مكافحة 
املخدرات، وبرنامج العفو األميري الذي بدأ في 2005، 
وتوقف في 2009«. وقال هايف للصحافيني: »اتضح 
انه يوجد في الكوي����ت 54 ألف متعاط للمخدرات، 
وكانت النتائج إيجابية بالنسبة للتائبني في برنامج 
العفو األميري الذي كان يشترط حفظ القرآن الكرمي، 
اذ وصلت نس����بة النجاح الى 13%، في حني ان أكبر 
املعاه����د العاملية ملعاجلة اإلدمان لم تصل نس����بته 

الى نصف النس����بة، ما يؤكد ضرورة االهتمام بهذا 
البرنامج وتشجيعه، وإبراز دوره في السجن املركزي، 
وتقلص عدد املنتسبني للبرنامج بعد تقهقر العفو 
األمي����ري، وعدم تنفيذه«. وجدد هايف حتذيره من 
وجود جتار مخدرات داخل السجن يزاولون جتارتهم 
وهم خلف القضبان، ما يؤكد وجود خلل يتمثل في 
عدم سيطرة وزارة الداخلية على ملف املخدرات«. 
وأعلن هايف: ان جلنة الظواهر ستضيف 6 جهات 
مناط بها متابعة ملف املخدرات ومنها وزارات األوقاف 
والداخلية والدفاع والعدل والصحة وهيئة الشباب 

والرياضة.

اجتمعت جلنة حماية االموال العامة بصفتها 
جلنة حتقيق في قضية القرض الروسي مع رئيس 
وفد الهيئة العامة لالستثمار املفاوض في قضية 
القرض الروسي ناصر املري و من ديوان احملاسبة 
عادل العصيمي، في حني اعتذرت املس���ؤولة في 
الهيئة العامة لالس���تثمار جناة الس���ويدي عن 
احلضور السباب صحية. وقال مقرر اللجنة النائب 
صالح عاشور ان ناصر املري وعادل العصيمي كانا 

متجاوبني مع اللجنة سواء باحلضور او باالدالء 
بكامل املعلومات املتعلقة بالقضية وتزويد اللجنة 
باملس���تندات املتعلقة بهذا املوضوع وما حصل 
مع الوفد في روسيا، مبينا ان اللجنة ستستكمل 

التحقيق خالل االجتماع الذي سيعقد غدا.
وبسؤاله عن املوعد املتوقع لالنتهاء من التحقيق 
في هذا املوضوع، قال عاشور: نتمنى ان ننتهي من 

اعداد التقرير قبل بداية دور االنعقاد املقبل.

إحصائية بأعداد النزالء المفرج عنهم فورًا والذين حصلوا على تخفيض في برنامج حفظ 
القرآن الكريم بمكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه

عدد النزالءمالحظاتالعدد اإلجماليتخفيضإفراج فوريالعام
المنتسبين للبرنامج
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تاريخ املكرمة 200727734
205األميرية 2007/5/31

تاريخ املكرمة 2008553994
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2009
مت رفع كشف يضم عدد 127 نزيال ولم يفرج او يخفض احكام اي 
من النزالء حتى تاريخه، حيث لم ترفع الكشوف الى مقام حضرة 

صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل
236

157لم تعد اللجنة2010


