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طارق احلبيب

د.عادل العبدالرزاق

السفير أحمد رزوقي يقّدم أوراق اعتماده إلى ماريا جاكلني مندوسا

املستشار غازي الفضلي خالل االجتماع

الشيخ مبارك الدعيج لدى زيارته مكتب »كونا« في برلني

السفارة والجالية السوريتان تكرّمان عطري

رزوقي سفيرًا فوق العادة لدى ڤنزويال

قامت السفارة السورية ممثلة بالسفير بسام 
عبداملجيد ورابطة اجلالية ممثلة برئيسها ابراهيم 
احلجل بتقدمي درع تذكارية لرئيس مجلس الوزراء 
في اجلمهورية العربية السورية الشقيقة محمد 
ناجي عطري، وذلك على هامش لقاء رئيس مجلس 
الوزراء مع أبناء اجلالية السورية في بلدهم الثاني 
الكويت، وذلك بحضور اعضاء الوفد املرافق لرئيس 

مجلس الوزراء واملكون من وزير املالية د.محمد 
احلس���ن ووزيرة االقتصاد ملياء عاصي ووزير 
السياحة د.سعد اهلل أغا القلعة ووزير االسكان عمر 
غالوجني ووزير التخطيط عامر لطفي ومحافظ 
دمشق د.بشر الصبان وعدد من معاوني الوزراء 
ورؤساء وممثلي عدد من الغرف التجارية السورية 

وجمع من ابناء اجلالية السورية.

الوزير موروس، مؤكدا حرص 
القيادة السياسية على تطوير 
العالقات القائم���ة بن البلدين 
وعلى تفعيل مشاريع اتفاقيات 

التعاون املشترك.

في املانيا. ورافق الشيخ مبارك 
في زيارته الى املكتب يوس���ف 
الس���ويطي ممثال عن سفارتنا 
في برلن وعصام الرويح رئيس 
قسم العالقات الدولية في وكالة 

االنباء الكويتية.

البلدين.
وخالل اللقاء نقل الس���فير 
رزوق���ي حتي���ات نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصباح الى 

واملوضوعي���ة  باملس���ؤولية 
واملصداقية.

وقد اس���تمع الشيخ مبارك 
خ���الل الزيارة الى ش���رح من 
مراسل الوكالة في مكتب برلن 
حول آلية العمل ومتابعة االحداث 

كراكاس � كونا: قدم السفير 
احمد رزوق���ي أوراق اعتماده 
كس���فير فوق العادة ومفوض 
للكويت لدى جمهورية ڤنزويال 
البوليفارية أمس األول الى نائبة 
وزي���ر اخلارجية ماريا جاكلن 
مندوس���ا في اطار مراسم مبقر 

وزارة اخلارجية في كراكاس.
ورحبت مندوس���ا بالسفير 
رزوقي ناقلة اليه حتيات وزير 
اخلارجية نيك���والس مادورو 
م���وروس الذي يراف���ق حاليا 
الڤنزويل���ي هوغو  الرئي���س 
ش���اڤيز في جولته اخلارجية، 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح.
وأكدت اهتمام وزير اخلارجية 
الڤنزويلي ومس���اعده لشؤون 
منطقة الشرق األوسط بتوطيد 
الثنائية بن  العالقات  وتعزيز 

برلن � كون���ا: تفقد رئيس 
العام  مجل���س االدارة واملدير 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
الشيخ مبارك الدعيج امس مكتب 
»كونا« حيث اطلع على نشاط 

املكتب وسير العمل فيه.
وأكد الشيخ مبارك الدعيج على 
اهمية تطوير العمل واالستفادة 
من جميع املستجدات والتقنيات 
التكنولوجية خاصة بعد ان بدأت 
»كونا« مرحلة جديدة لتحديث 
اجهزته���ا وامكاناتها وتطوير 
االداء مبا يتواكب مع املستجدات 
العاملية وميكنها من اداء رسالتها 

االعالمية بكفاءة عالية.
الى  وأش���ار في هذا املجال 
ضرورة التواصل مع املؤسسات 
االعالمي���ة االملاني���ة وتب���ادل 
اخلبرات واالف���كار مبا يحقق 

اهداف الوكالة.
وطالب الشيخ مبارك بضرورة 
االلتزام بأخالقيات »كونا« في 
نقل االخبار واملعلومات والتحلي 

الراشد: التهاون في تطبيق قانون المرئي 
وضع البلد في مأزق

طالبت احملامية ليلى الراشد مجلس الوزراء 
بتطبيق قانون املرئي واملسموع من خالل الوزراء 
املعنين، وذلك لوضع حد ملا يحدث من جتاوزات 
على هذا القانون الذي تعرض النتهاكات عديدة 
منذ اقراره، ألن استمرار عدم االلتزام بأي قانون 
تصدره السلطتان التشريعية والتنفيذية بشكل 
دس���توري يعني فقدان أهم مقومات املؤسسات 

الدستورية في الدولة.
وقالت احملامية ليلى الراشد في تصريح صحافي: 
ان االحداث الس���لبية التي مرت بها البالد خالل 
السنوات القليلة املاضية، وحتديدا بعد تطبيق 
العمل بقانون املرئي واملس���موع احلالي كثيرة 

ومؤملة، بسبب عدم التقيد بنص وروح هذا القانون 
من قبل املؤسسات االعالمية املعنية به.

وقالت: ان الوقت مناسب لوضع حد ملا سبق 
من جتاوزات على القانون وتطبيقه تطبيقا سليما، 
وأيضا س���هل امكانية تعديله م���ن قبل البرملان 
واحلكومة لالفضل من اجل استقرار الوضع العام 
في الدولة، وهو أمر مشروع ألن أي قانون يصدر 
من املمكن مراجعته بعد تطبيقه عمليا ومرور فترة 
زمنية مناسبة، حتى يتم جتاوز أي آثار سلبية 
ظهرت فيه، خصوصا ان قانون املرئي واملسموع من 
القوانن احلساسة واخلطيرة جدا نظرا الرتباطه 

ارتباطا وثيقا باحلريات العامة لالفراد.

خالل المؤتمر التحضيري لتنمية ثقافة الوعي بالقانون

الحمد: الجهل بالقانون يسبب الكثير من المشاكل
القاهرة ـ هناء السيد

أكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد 
أهمية تنمية ثقافة الوعي بالقانون في 
الوطن العربي، مش���يرا الى أن اجلهل 

بالقانون يسبب الكثير من املشاكل.
وق���ال الس���فير احلمد ف���ي كلمة 
افتتاحية باملؤمتر العربي التحضيري 
لتنمية ثقاف���ة الوعي بالقانون حتت 
رعاية األمن العام جلامعة الدول العربية 
عمرو موسى ان املؤمتر يعد خطوة مهمة 

لتنمية ثقافة الوعي بالقانون.
وأشار السفير احلمد إلى أن مشاركته 
في هذا املؤمتر من وجهة نظر تعليمية 
وتربوي���ة تأتي لنش���ر ثقافة الوعي 
بالقان���ون أو ثقافة الوع���ي باحلياة 
باعتبارها جزءا من الرسالة التربوية 

والتعليمية.
وبن أن توعية النفس واملواطنن 
واألبناء ت���ؤدي إلى زرع الوعي فيهم 

باألمور املهمة خاصة الوعي بالقانون 
باعتباره يستمر معهم طوال حياتهم 
ويس���اعدهم في تنظيم حياتهم »ألن 
اجلهل بالقانون يس���بب لهم مشاكل 

كثيرة عندما يكبرون«.
وذكر احلمد في تصريح صحافي 
عل���ى هام���ش املؤمتر ان مناقش���ات 
املؤمتر نوهت بالدعوة لتضمن املناهج 
التعليمية مواد تنش���ر ثقافة الوعي 
بالقانون، وفي ختام املؤمتر مت تكرمي 
السفير احلمد واألمن العام للجامعة 

واعطاؤهما درع املؤمتر.
وكان األمن العام قد أوضح في كلمة 
افتتاحية ألقاها بالنيابة عنه مستشاره 
لشؤون حقوق اإلنسان السفير مخلص 
قط���ب ان الوعي بالقان���ون يعد أحد 
املطالب املعرفية امللحة لتكوين الوعي 
العام لدى املواطن���ن خاصة في ظل 

املتغيرات والتطورات املتالحقة.

»المناقصات« تشّكل لجنة لدراسة 
مشروع كهربائي بقيمة 26 مليون دينار

الكويت تدعو النضمام إسرائيل 
لمعاهدة حظر انتشار األسلحة النووية

دارين العلي
قررت جلنة املناقصات املركزية وبسبب عدم اقتناعها بتوصية 
وزارة الكهرباء واملاء اخلاصة بترس���ية املمارسة رقم 2010/4 � 2011 
بش���أن حتديث اجهزة املراقبة والتحكم احلرارية وغرف اخلدمات 
العام���ة ومعدات الوقود ومصنع الكلور في محطة الدوحة الغربية 
للق���وى الكهربائية وتقطير املياه التابع���ة ملناقصة رقم 2008/33 � 
2009 مببلغ اجمالي قدره 26.990 مليون دينار تشكيل جلنة اخرى 
لدراسة العطاءات االربعة االقل سعرا وتقدمي التوصية طبقا للمادة 
39 من قانون املناقصات العامة التي تقضي بأنه يجوز للجنة ان تقرر 
إحالة العطاءات الواردة عليها على جلنة فنية خاصة تش���كلها لهذا 
الغرض وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات او تشترك في الدراسة مع 
اجلهة احلكومية املختصة حسبما تراه اللجنة، وبناء عليه لم توافق 
اللجن���ة على التوصية الفنية التي اعدتها وزارة الكهرباء واملاء في 
هذا الصدد حيث ان الوزارة تقدمت بطلب العادة بحث طلبها اخلاص 

بالترسية على احدى الشركات )رابع اقل االسعار(.
وفي س���ياق متصل اجلت اللجنة البت بالقرار في طلب الوزارة 
اخلاص بطرح مناقصة لتخفيض االنبعاثات الضارة بالبيئة الصادرة 
من محطات الق���وى الكهربائية وتقطير املياه وذلك الى حن تقدمي 

تقرير عن املردود البيئي واملالي للمشروع.

األمم املتحدة � كونا: دعت الكويت املجتمع الدولي إلى الضغط على 
إس����رائيل لتنضم إلى معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية وإخضاع 
جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وأعربت بعثة الكويت الدائمة لدى األمم املتحدة في كلمة ألقاها املستشار 
غازي الفضلي أمام جلنة نزع السالح واألمن الدولي التابعة للجمعية 
العامة في دورتها ال� 65 خالل مناقشتها بند »نزع السالح اإلقليمي« عن 
أملها في جناح املفاوضات التي ستس����تأنف قريبا بن »مجموعة 1+5« 
وإيران بشأن برنامجها النووي. ودعا الفضلي جميع الدول األطراف في 
املعاهدة إلى عدم التعاون مع إسرائيل في املجال النووي ووقف تزويدها 
بالوسائل العلمية والتكنولوجية التي تسهم في تعزيز سالحها النووي 

أو مع أي دولة أخرى تسعى إلنتاج أو تطوير أسلحة نووية.
وقال ان منطقة الش����رق األوسط التي تعتبر من أشد مناطق العالم 
توترا وفي أمس احلاجة ألن تكون منطقة خالية من األسلحة النووية، 
مبينا أن جميع دول املنطقة منضمة ملعاهدة عدم االنتشار ما عدا إسرائيل 
التي متلك الس����الح النووي. وفيما يتعلق بامللف النووي اإليراني أعاد 
الفضلي تأكيد الكويت حلق إيران وغيرها من الدول القيام بالدراسات 
والبحوث والتجارب الرامية إلى االس����تخدام السلمي للطاقة النووية 

ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب عن األمل في أن تنجح املفاوضات التي ستستأنف قريبا بن 
إي����ران ومجموعة دول »5+1« من أجل التوصل إلى حل س����لمي يجنب 
املنطقة أي توتر من ش����أنه أن يهدد االس����تقرار في منطقة عانت خالل 
العقود الثالث����ة املاضية من حروب وصراعات اس����تنزفت موارد كان 
باإلمكان استغاللها في أغراض التنمية. وأضاف ان استمرار وجود السالح 
النووي ال يشكل خطرا على األمن والسلم الدولين فحسب وإمنا أيضا 
على بقاء البشرية ذاتها فبإمكان الكوارث النووية التي قد حتدثها هذه 
األسلحة حتويل العالم إلى مقبرة جماعية. وأكد ان الكويت تنظر بقلق 
إلى ما متثله تلك األس����لحة من مخاطر وحتديات أمنية على املستوين 
اإلقليمي والدولي، ما يجلعها أكثر متسكا بالصكوك واملعاهدات الدولية 
املتعلقة بنزع السالح السيما معاهدة عدم االنتشار النووي التي متثل 

حجر الزاوية في السعي إلى القضاء الكامل على تلك األسلحة.
وأشار الى مصادقة الكويت على االتفاقيات املتعلقة بنزع السالح ومنع 
االنتشار مثل معاهدة حظر االنتشار ومعاهدة حظر التجارب النووية 

واتفاقية حظر املواد الكيميائية واتفاقية حظر املواد البيولوجية.
وقال ان الكويت تول����ي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاق����ة الذرية الس����يما مع البدء في حتقيق مب����ادرة حضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد بوضع برنامج وطني الستخدامات 
الطاقة النووية لألغراض الس����لمية وتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء وهو املشروع الذي سيساعد الكويت على 
إنتاج الكهرباء وحتلية املي����اه. وأضاف الفضلي انه إميانا من الكويت 
بحق الدول في االستخدام السلمي للطاقة النووية وفقا للمادة الرابعة 
من معاهدة عدم االنتش����ار أعلنت في مارس 2009 دعمها ملبادرة إنشاء 
مصرف للوقود النووي حتت إش����راف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وتعهدت بالتبرع مببلغ عشرة مالين دوالر للمساهمة في وضع النظام 
األساسي للمصرف ليكون أداة في ضمان اإلمداد بالوقود النووي للدول 

الراغبة في االستفادة منه. 

الحبيب: نأمل تحقيق مطالب الصيادلة 
لتعود مهنة جاذبة للكفاءات

»الصحة« تواجه إشكالية ندب طبيبة 
لعملين في وقت واحد

العبد الهادي: تحديث قوانين فحص الزواج 
والتدخين والصيدلة واإليدز والمخدرات 

ستستمر حتى ينال الصيادلة 
الكويتيون جمي���ع حقوقهم 
وتعود مهنة الصيدلة جاذبة 
وليس كما هو احلال في السابق 
حيث كان يع���زف الكثير من 
اخلريجن ع���ن التوجه إليها 
أصال ألسباب كثيرة سيشرحها 
احلبيب في كلمته التي سيلقيها 

في احلفل.
وشكر احلبيب سلفا وزير 
الصحة جلهوده الكبيرة ودعمه 
الواضح للجمعية الصيدلية 
والوقوف معها في الكثير من 
املواقف، مؤك���دا ان اجلمعية 
حقق���ت الكثير من اإلجنازات 
للصيادل���ة الكويتي���ن وهي 
أداء واجباتها  ف���ي  ماضي���ة 
نحو املجتمع أوال والصيادلة 
الكويتين حتى تعود للمهنة 

هيبتها التي تستحقها.

حنان عبدالمعبود
كشف مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة 
د.محمود عبدالهادي أن الوزارة تعكف في الوقت 
احلالي عل���ى عمليات حتديث وجتدي���د عدد من 
القوانن، ومنها قانون الفحص قبل الزواج، والتدخن، 
والصيدلة، واإليدز، واملخدرات. مبينا أن هناك بعض 
التعديالت التي ستجرى على كل أو بعض الفقرات 

من كل قانون منهم على حدة.
وقال العبد الهادي في تصريح صحافي »ان وزارة 
الصحة ستطلب الضبطية القضائية ملوظفي الصحة 
ضمن مشروع قانون التدخن اجلديد، وستتم إضافة 
فقرات جديدة فيه بحيث يتم التشديد على العقوبات، 
أما ع����ن قانون الصيدلة فق����ال العبدالهادي طلبنا 

تعديل فقرة تختص بالتش����ديد على عملية الرقابة 
والتفتيش ورصد املخالف����ات على الصيدليات في 
القطاعن احلكومي واخلاص، بحيث تتم إحالة كل 
من يتجاوز القانون إلى اجلهات املختصة مع زيادة 
القوانن اجلزائية، وبن أن التعديالت املقترحة تتم 
إحالتها إلى اللجنة الصحية مبجلس األمة لدراستها، 
ومن ثم عرضها على املجلس العتمادها ضمن القوانن 

سالفة الذكر. 
وأوضح أن موضوع املبيدات، واخلواص الكيميائية، 
والتحضيرية ليس له عالقة بالصيدلة، مشيرا الى 
أنها تقع ضمن سلطة وقانون الهيئة العامة للزراعة 
والثروة الس����مكية اجلديد، حيث تعتبر هي اجلهة 

الرقابية على هذا املوضوع.

س����تكون له وحدة متكاملة عبر 
قسم كبير يضم العمليات ويخدم 

املنطقة بكاملها.
وعن جتهيزات املستشفى، قال: 
»ان املبنى قد يس����تغرق إنشاؤه 
عامن، وخالل فترة البناء سنقوم 
برصد احتياجات كل قس����م من 
األجهزة لتكون جاهزة مع انتهاء 
املبنى، وهذا ما قمنا به حن عملنا 
على إنشاء مركز الدبوس للقلب من 
قبل، حتى ال ننتظر انتهاء املبنى، 
ألن األجهزة تستغرق حوالي العام 
حتى تكون جاهزة، مشيرا الى ان 
املبنى كبير جدا ويحتاج الى كثير 
من التجهيزات س����واء في جانب 
األجهزة او الفرق التي ستعمل به، 
من أطباء وفنين وهيئة متريضية. 
وعن قسم العناية املركزة اجلديد 
بن ان اإلنشاءات أنهت ما يقرب 
من 50% منه، مشيرا الى ان جميع 
األجهزة اخلاصة بها قد مت طلبها 

بالفعل.

الساير وعدد  الصحة د.هالل 
كبير من قياديي وزارة الصحة 
وجم���ع غفير م���ن الصيادلة 
واألطباء، آمال ان يشكل احلفل 
صوتا جديدا للجمعية يضاف 
إلى مطالباتها السابقة والتي 

باألمور الفنية.
وب����ن العبدال����رزاق ان هذه 
الوحدة تختلف عن غيرها بأعداد 
األسرة الكبيرة، كما ان العيادات 
أيضا س����يزداد عددها، وس����يتم 
التحديث بإحضار التخصصات 
غير املتوافرة في الوقت احلالي، 
باالضافة ال����ى ان طفل األنابيب 

كش���ف رئي���س اجلمعية 
الصيدلي���ة طارق احلبيب عن 
التي تقوم بها  االس���تعدادات 
اجلمعي���ة لتك���رمي الصيادلة 
الكويتي���ن اجلدد من خريجي 
دفعتي 2009 و2010 للترحيب بهم 
زمالء جددا في مهنة الصيدلة، 
إضافة إلى التكرمي اخلاص لوزير 
الصحة وقياديي الوزارة، مؤكدا 
ان اجلمعية قامت بالعديد من 
النش���اطات والتحركات على 
املس���تويات املتعددة لتعزيز 
مكانة مهنة الصيدلة في الكويت 
خاصة أنه���ا تعاني من بعض 
املشاكل واملعوقات التي تواجهها 
كمهنة طبية من الدرجة األولى 
أس���وة بالطب البشري وطب 

األسنان.
وأشار احلبيب الى ان حفل 
التكرمي سيكون بحضور وزير 

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر قانونية مطلعة ان 
»الصحة« بصدد البحث عن مخرج قانوني لتبرير 
قرار ندب طبيبة لوظيفة بإحدى االدارات املركزية 
رغم انها أيضا رئيسة قسم بإحدى املستشفيات 
ومازالت على رأس هذا العمل، وهو ما يتعارض 
مع قواعد الندب بالوظائف احلكومية الصادر من 
ديوان اخلدمة املدنية. وكان هذا القرار قد أحدث 

العديد من ردود األفعال والتظلمات من أطباء أقدم 
منها وأكثر استحقاقا للوظيفة التي انتدبت اليها. 
ويعد الندب لوظيفتن شاغرتن حسب ما وصفته 
مصادر قانوني���ة مطلعة مخالفة لقرارات ديوان 
اخلدمة املدنية، ويستوجب اجراءات تصحيحية 
من جانب الوزارة، خاصة مع تقدمي اكثر من تظلم 
من قبل األطب���اء املتخصصن وذوي اخلبرة في 

مجال وظيفة مدير االدارة.

حنان عبدالمعبود
العدان  أعلن مدير مستشفى 
د.عادل العبدالرزاق ان املستشفى 
تسلم مواقف س����يارات جديدة، 
بس����عة 1050 س����يارة، وقال في 
تصري����ح صحاف����ي: »تس����لمنا 
املواقف كاملة بالكهرباء، وسيتم 
افتتاحها االسبوع اجلاري بعدها 
س����يتم تعديل مس����احة املواقف 
املكشوفة القدمية، باالضافة الى 
املواق����ف اخلاصة بذوي  تعديل 

االحتياجات اخلاصة.
العبدال����رزاق في  وأوض����ح 
تصريح صحاف����ي انه مع مطلع 
الش����هر املقبل س����ينتهي املكتب 
االستشاري من وضع تصور كامل 
عن مبنى الوالدة اجلديد، وقال: 
»قدمنا األفكار عن املساحة وعدد 
األس����رة، وما نريده بكل جناح، 
وما هو مطل����وب بالعيادات مثل 
قسم طفل األنابيب وما يجب ان 
يحتويه للعمليات وكل ما يختص 

العبدالرزاق: مبنى والدة جديد في »العدان«

رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري يتسلم درعا تذكارية من السفير بسام عبداملجيد ورئيس اجلالية إبراهيم احلجل

)كرم ذياب(رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري متحدثا إلى أبناء اجلالية السورية بحضور أعضاء الوفد املرافق

)ناصر عبدالسيد(د.رشيد احلمد خالل مشاركته في املؤمتر

الدعيج يتفقد مكتب »كونا« في برلين: ضرورة 
االستفادة من المستجدات التكنولوجية


