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  ٢١  نوفمبر ٢٠١٠ 

 يعتذر النائب شعيب املويزري عن عدم  7 
استقبال رواد ديوانيته اليوم األحد وكذلك 
يعتذر عن عدم استقبالهم يوم األحد املقبل 

٢٨ نوفمبر اجلاري لوجوده خارج البالد.
  ويعاود املويزري استقبال رواد ديوانيته 
عقب عودته من اخلارج ان شاء اهللا بدءا من 

يوم األحد ٥ ديسمبر املقبل. 

 المويزري يعتذر من رواد ديوانيته
 قدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة قال 
فيه: تعاني منطقة كيفان من ازدحام مروري 
شديد بسبب الكثافة السكانية املتزايدة وكثرة 
املدارس واملعاهد والكليات والدوائر احلكومية، 
مما ادى إلى زيادة احلركة املرورية بشـــكل 
يفوق القدرة االستيعابية للطرق، مسببة بذلك 
صعوبة في احلركـــة والتنقل داخل املنطقة 

وفـــي الدخول إليها واخلـــروج منها. ولذلك 
اقترح استحداث مدخل ومخرج يربط شارع 
عرفـــات مبنطقة كيفان قطعة ٤ مع شـــارع 
الرياض الســـريع، باالضافة الى اعادة فتح 
املداخل واملخارج التي مت اغالقها، مما يساعد 
على سهولة ومرونة حركة السير ويقلل من 

االزدحام الشديد داخل منطقة كيفان. 

 حماد: استحداث مدخل ومخرج يربطان شارع عرفات في كيفان بالرياض السريع

 علــي الدقباسي  

 م.ناجي العبدالهادي

 العمير: «الخارجية األميركية» مصدر كل الفتن
  وتهدف إلى إشعال الفتنة بين السنة والشيعة

 أكد مراقب مجلــــس األمة النائب د.علي العميــــر ان تقرير وزارة 
اخلارجية األميركية عن احلريات الدينية ســــيئ جدا، مشيرا الى انه 
ال يوجد تضييق على اي طائفة في الكويت. وقال العمير في تصريح 
صحافي: ان مثل هذه التقارير الفاشلة التي تدق اسفني الفتنة هدفها 
زعزعة االستقرار وســــكب املزيد من البنزين الشعال نار الفتنة بني 
السنة والشيعة ليس في الكويت فحسب بل في العالم االسالمي بهذه 

اآلراء الفاسدة.
  وتابع العمير قائال: «فتارة حقوق املرأة وتارة حقوق الشيعة ومرة 
األموال اخليرية وأخرى حقوق الوافديــــن، وكل هذه الفنت مصدرها 
اخلارجية األميركية التي لم تلتفت الى الدماء املســــفوكة والكرامات 
املهدورة واحلقوق املنهوبة واألراضي املغتصبة في فلسطني». وأضاف 
العمير قائــــال: ولذا نرفض تقرير الفتنــــة ونطالب وزارة اخلارجية 
الكويتية بإصــــدار بيان يرفض تقرير اخلارجية األميركية ويدعوها 

الى عدم التدخل في شؤوننا الداخلية. 

 زنيفر يطالب بتحسين الخدمات الصحية
  في مستشفى العدان

النائب سعد زنيفر   طالب 
احلكومة بتحســـني اخلدمات 
الصحية في مستشفى العدان 
وتوفير طاقـــم طبي ملختلف 
االقسام إلنهاء معاناة املواعيد 
الطويلة التي تعطى للمرضى 

في حال تطلب منهم ذلك.
  وقال زنيفـــر في تصريح 
صحافي مـــن غير املقبول ان 
يحصل املريـــض على موعد 
بعد شهرين أو ثالثة أشهر من 
تقدمـــه بطلب احلصول على 
موعد في أحد اقسام الرعاية 
الصحية، مشيرة الى ان هذه 

املواعيد تتسبب في مضاعفة املرض خصوصا 
ان املواعيد طويلة جدا وغير محتملة، مطالبا 
وزارة الصحـــة بأن تأتي على نفســـها وتقوم 
مبضاعفة عـــدد االطباء واملمرضني النهاء تلك 
املعاناة التي تعيشها مستشفياتنا وباالخص 
مستشـــفى العدان وبعض املراكز في الدائرة 

االنتخابية اخلامسة.
  واضاف ان الكويت مـــن اعنى البلدان ولن 
يضيرها شـــيء حينما تعمل علـــى أن تكون 

البالد  الرعاية الصحيـــة في 
الدرجة األولـــى بدال من  من 
االعتمـــاد على الغير من دول 
أخرى وارسال مرضانا للعالج 
بينما الكويت هي االغنى من 

بني تلك الدول.
  وقال لالسف وصل احلال 
بنا فقط الـــى ان يكون عالج 
املرضى بالــــ «بنادول» فقط 
حتى باملواعيـــد وهذا أمر ال 
يطـــــاق وعلـــــى احلكومــة 
التحرك بشـــكل جدي إلنهاء 
تلك املعاناة التي زادت املريض 
مرضه حتى اصبح يعاني من 
عـــدة أمراض أولها الروتـــني احلكومي العقيم 
الـــذي جعلنا نتأخر كثيرا حتى على حســـاب 

صحة املواطنني.
  وناشد زنيفر سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ان يصدر اوامره بتحسني 
مســـتوى اخلدمات الصحيـــة وان تكون اولى 
اولويات احلكومة في املرحلة املقبلة باعتبار ان 
صحة املواطنني ليست باألمر الهني حتى تكون 

آخر اهتمامات احلكومة. 

 د.علي العمير 

 جاسم اخلرافي

 سعد زنيفر

 الخرافي: اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية في «التعاون»
  حققت نقلة نوعية في تعزيز آفاق التنسيق الخليجي

 أكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ان االجتماعات الدورية 
لرؤساء املجالس التشريعية في 
دول مجلس التعاون حققت نقلة 
نوعية في تعزيز آفاق التعاون 
والتنســـيق بني هذه املجالس 
فـــي خطوة واســـعة ملســـيرة 
العمل اخلليجي املشـــترك في 
ظل توجيهات اصحاب اجلاللة 
والســـمو قـــادة دول مجلـــس 

التعاون.
  واضاف اخلرافي في تصريح 
له مبناســـبة مغادرتـــه اليوم 
(األحد) للمشاركة في االجتماع 
الدوري الرابع لرؤساء مجالس 
الشـــورى والنـــواب والوطني 
واالمة بـــدول مجلس التعاون 

التقرير السنوي لالجتماع الثالث 
الذي يتضمن نشاط املجموعة 
اخلليجية خالل ترؤس الكويت 
لها سيرفع الى قادة دول املجلس 
بعد اعتماده في االجتماع الدوري 

الرابع.
  وأوضح اخلرافي ان جدول 
اعمال االجتماع الرابع سيتضمن 
اخلطة السنوية لعمل املجموعة 
املقبل  العـــام  اخلليجية خالل 
ووضع قواعد عمل لالجتماعات 
التنسيقية التي يعقدها رؤساء 
التشـــريعية لدول  املجالـــس 
اخلليـــج على هامـــش احملافل 
الدولية، مشيرا في هذا الصدد 
ان جلنـــة التنســـيق البرملاني 
والعالقـــات اخلارجية املنبثقة 

املطروحة في هـــذه احملافل او 
على صعيد الترشيح للمناسب 
الشـــاغرة فيها، مشيرا الى ان 

لـــدول اخلليـــج العربية الذي 
يعقد في العاصمـــة االماراتية 
«ابوظبي» غـــدا االثنني ان هذه 
االجتماعات التنظيمية ساهمت 
بشكل كبير في صنع دور فاعل 
ومؤثر لـــدول مجلس التعاون 
في احملافـــل البرملانية العربية 

والدولية.
  وبني اخلرافي ان الكويت خالل 
ترؤسها لالجتماع الدوري الثالث 
لرؤساء املجالس البرملانية عقدت 
العديد من االجتماعات التنسيقية 
على هامـــش احملافل البرملانية 
العربية والدولية اســـفرت عن 
النتائج  العديد مـــن  حتقيـــق 
االيجابية في تنســـيق املواقف 
القضايا  ســـواء على صعيـــد 

من االجتماع الدوري لرؤســـاء 
املجالـــس البرملانيـــة في دول 
مجلـــس التعـــاون التي عقدت 
الكويت الشهر  اجتماعاتها في 
املاضي ستســـتكمل اجتماعها 
في «ابوظبي» قبـــل االجتماع 
الـــدوري لوضع تقريرها حول 
هذا املوضوع ومن ثم رفعه الى 
التشريعية  رؤســـاء املجالس 
العتماده. هذا ويضم الوفد كال 
من نائـــب رئيس مجلس االمة 
الرومي ورئيس جلنة  عبداهللا 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
عدنان عبدالصمد ورئيس جلنة 
املالية واالقتصادية  الشـــؤون 
د.يوســـف الزلزلـــة وأمني عام 

مجلس األمة عالم الكندري. 

 العبدالهادي: اقتراح إلحياء لجنة التحقيق البرلمانية
  في عدم إقرار حقوق مهندسي القطاع النفطي

 «بلدية الكويت»: تشديد الرقابة على الصيد الجائر 
والمخالف للبيئة وتوقيع أشد العقوبات على منفذيه

 أكدت الحكومة ممثلة في بلدية الكويت أن 
الهيئة تؤيد وتدعم ما ورد بالمرسوم األميري 
رقم ١٩٨٠/٤٦ بشأن حماية الثروة السمكية 
وتعديالته وأن الهيئة في سبيل إصدار عدد 
من القرارات ســـواء بتشديد العقوبات على 
مخالفات الصيد أو تعديـــل مواد العقوبات 
الواردة بالمرسوم األميري ١٩٨٠/٤٦ أما بالنسبة 
لالقتراح الثاني فقد تم تحديد ورصد اإلشارات 
البحرية ألماكن الصيد في مناطق الصيد بالقرار 
رقم ٢٠٠٤/١٠١٦ باإلضافة الى القرارات الصادرة 
عن وزارة الداخلية بحظر التواجد في بعض 
المناطق والمواقع البحرية، كذلك فإن الهيئة 
قامت بالفعل بإدراج مشروع إلنشاء ميناء صيد 
متعدد االغراض يشتمل على قرية للصيادين 

ضمن خطة التنمية ٢٠١١/٢٠١٠.
  وذلك في ردها علـــى االقتراحين برغبة 
المقدمين من النائب د.علي العمير بشأن تشديد 

الرقابة على الصيد الجائر والمخالف للقوانين 
البيئية من خالل الضبطيات القضائية وتوقيع 
اشد العقوبات على منفذيه، مع التنبيه على 
إدارة سوق السمك بتفقد انواع الصيد واإلبالغ 
عن اي حالة مماثلة وإلزامهم بالمســـؤولية، 
ووضع ورصد اإلشـــارات البحرية المحددة 
ألماكـــن الصيد في أماكـــن الصيد المختارة 
وضمـــن اللوائح والعمل على تحديد منطقة 
معينة إلنشـــاء قرية للصيادين تتوافر فيها 
جميع الخدمات التي تعينهم على أداء مهامهم 
وتعتبر هذه القرية مرصودة أمنيًا لمعرفة 
الداخل والخارج منها بحصر الموجودين فيها 

من واقع سجالت رسمية.
  وأكدت فـــي ردها على االقتـــراح برغبة 
المقدم من النائب محمد هايف بشـــأن وضع 
التسلية (البلياردو) منها  ضوابط لصاالت 
الســـيئة، ان نشاطات  السلبية  الممارسات 

صاالت البلياردو المسموح به ضمن مناطق 
الســـكن االســـتثماري هو ضمن االنشـــطة 
المســـموح بها بطابق السرداب إال أن الئحة 
نظام البناء الصادرة بالقرار الوزاري بشأن 
تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة بشأن 
االشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن 
االستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها لم 
تدرج هذا النشاط ضمن األنشطة التجارية 
المسموح بها في تلك المناطق، كما ان الجهاز 
الرقابي بإدارة الرقابة الصحية بالبلدية يقوم 
بالتفتيش الدوري على تلك الصاالت السابق 
ترخيصها بمناطق السكن االستثماري وكذلك 
المرخصة حاليا ضمن المناطق التجارية فقط 

من ناحية التراخيص الصحية.
  اما فيما يتعلق بالدور الرقابي واالشتراطات 
فتتم بواسطة وزارة التجارة ووزارة الشؤون 

االجتماعية ووزارة الداخلية. 

 قال النائب م.ناجـــي العبدالهادي رئيس 
جمعية املهندسني الكويتية باالنابة ان االسراع 
في اقرار حقوق مهندســـي القطـــاع النفطي 
ومســـاواتهم بزمالئهم العاملـــني في القطاع 
احلكومي بات امرا ملحا في ظل جتاوز سعر 
برميل النفـــط الكويتي الـ ٨٠ دوالرا وتوجه 
املؤسسة لتحقيق ارباح قياسية جديدة للسنة 
املالية احلالية وزيادة الطلب على النفط الكويتي 

في األسواق العاملية.
  واكد النائب العبدالهادي انه سيقدم اقتراحا 
في أول جلسة ملجلس األمة في ظل دعم الكثير 
من النواب املطالبني بضرورة إنصاف مهندسي 
القطاع النفطي والوقوف على حقيقة من هو 

املتسبب بحرمانهم من حقوقهم، موضحا ان 
االقتراح يهـــدف إلحياء جلنة التحقيق بعدم 
تطبيق قرار ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ والذي قدم بنهاية 
الفصل التشريعي الفائت وأن إحياء هذه اللجنة 
بات ضرورة حتمية في ظل عدم التزام احلكومة 
بتعهداتها بتقدمي تقرير للمجلس بأسباب عدم 

تطبيق قرار ٢٧ لسنة ٢٠٠٦.
  ودعا العبدالهادي الرئيس التنفيذي الجتثاث 
احلرس القـــدمي وتطهير الشـــؤون اإلدارية 
باملؤسســـة على الرغم من انشغاله باختيار 
رؤساء الشركات واألعضاء التنفيذيني والتصدي 
ملا يشيعه املسؤولون بالشؤون اإلدارية بأنهم 
ميلكون موافقة الرئيس التنفيذي ومجلس ادارة 

مؤسسة البترول املبدئية على حرمان املهندسني 
من حقوقهم وفي اخلتام نتمنى من الرئيس 
النفي والتصدي لهذه االطروحات  التنفيذي 
في ظل معرفتنا لطروحاته الداعمة للمهندسني 
البشرية والتفاته حلقوق  والداعمة للتنمية 
املهندســـني في ظل تعنت واصرار الشـــؤون 
اإلدارية باملؤسســـة لهضم حقوق املهندسني 
واســـتبعادهم من التشـــكيل اجلديد ملجلس 
ادارة املؤسسة في ظل طروحاتهم التصعيدية 
واالستفزازية حلقوق املهندسني، مشيرا الى ان 
مثل هذا القرار سيساهم في حتقيق استقرار 
وضع املهندســـني في هذا القطاع الذي يعتبر 

شريان احلياة بالنسبة للكويت. 

 يغادر اليوم إلى أبوظبي للمشاركة في االجتماع الدوري

 الدقباسي يقترح زيادة مخصصات 
المرضى في الخارج بنسبة ٥٠٪

 قدم النائب علــي الدقباسي 
اقتراحا برغبـــــة جاء فيه: 
مراعاة لظروف املرضــى في 
اخلارج ومـــــا يعانونه من 
أعباء ماليـــــة أثناء تلقيهم 
العـــــالج فـــــي اخلارج من 
زيادة غالء املعيشة والسكن 
في تلك البلدان، وإميانا منا 
بحقهم، وواجباتنا التي حتتم 
علينا الوقـــوف الى جانبهم 
أثناء عالجهم باخلارج، لذا، 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
لزيادة مخصصات املرضى 
في اخلارج بنسبة ال تقل عن 
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