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الخرافي استقبل رئيسة

المجلس النيابي في األوروغواي

الرئيس جاسم اخلرافي لدى استقباله رئيسة املجلس النيابي في االورغواي 

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مبكتبه 
ظهر امس رئيس���ة املجلس النيابي في جمهورية 

االورغواي ايفون باسادا والوفد املرافق لها.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل 
الرومي ورئيس جلنة الصداقة الكويتية – االورغوانية 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة العضو د.معصومة 
املبارك والعضوان د.روال دشتي ود.سلوى اجلسار. 
واشاد اخلرافي بالعالقات التي تربط بني الكويت 
وجمهورية االورغواي، مشيرا الى اهمية دول اميركا 
الالتينية ودورها في االحتاد البرملاني الدولي ودعمها 

للقضايا العربية.
بدورها اعربت باسادا عن املها في زيادة التعاون 
على مستوى االحتاد البرملاني مشيدة بخبرات مجلس 

االمة الكويتي على املستوى الدولي، مشيرة الى ان 
هذه اخلبرة ستساهم في تعزيز العالقات الثنائية 

بني البرملانني االورغوياني والكويتي.
واوضحت باسادا ان وزير خارجية االورغواي 
سيزور الكويت قريبا ليفتتح سفارة بالده، الفتة 
الى ان هذه اخلطوة س���تعزز العالق���ات الثنائية 
على املستويني السياسي واالقتصادي بني البلدين 

الصديقني.
وقدمت باس���ادا للخرافي وثيق���ة للتعاون بني 

البرملان االورغوياني ومجلس االمة الكويتي.
من جانب آخر أقام اخلرافي مأدبة غداء على شرف 
رئيس���ة املجلس النيابي في جمهورية االورغواي 

ايفون باسادا والوفد املرافق لها.

الصيفي: ما سبب شراء أجهزة طبية 
وتوريدها قبل تجهيز أماكن تركيبها؟

»المالية«: إنجاز قانون الوكاالت التجارية 
خالل أسبوعين بعد مناقشة تعديالت الحكومة

»الخارجية« ناقشت اتفاقية تطوير االستخدامات
السلمية للطاقة النووية بين الكويت وفرنسا

اجتمعت جلنة الش���ؤون اخلارجية مبجل���س األمة امس حيث 
تناولت املوضوعات املدرجة على جدول أعمالها وناقشت العديد من 

مشروعات القوانني واتخذت القرارات املناسبة في شأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك اخلرينج إن اللجنة ناقش���ت 
مش���روع قانون باملوافقة على اتفاق تع���اون بني حكومة الكويت 

وحكومة اجلمهورية الفرنسية من اجل تطوير االستخدامات السلمية 
للطاقة النووية وامللحق املرفق به، حيث رأت اللجنة طلب تشكيل 
جلنة مشتركة بني جلنة الشؤون اخلارجية وجلنة شؤون البيئة 
والطاقة النووية على ان تتم دعوة املسؤولني من وزارة اخلارجية 

ووزارة الدفاع ملناقشة االتفاقية من جميع جوانبها.

وجه النائ���ب الصيفي مبارك الصيفي عدة 
اس���ئلة لوزي���ر الصحة د.هالل الس���اير جاء 

فيها: 
ما سبب شراء أجهزة طبية وتوريدها قبل 
جتهيز أماكن تركيبها او حتى قبل بناء املركز 
الطبي اخلاص بهذه االجهزة، كما وردت بتقرير 

ديوان احملاسبة للسنة املالية 2010/2009؟
وهل مت التحقيق في احلاالت الذي مت ارسالهم 
الى العالج باخل���ارج الى الوالي���ات املتحدة 
األميركية والتأكد من اس���تحقاقها الذي كلفت 
اخلزينة العامة للدولة مبلغ 7.140.858 دوالر 

بعدد 6 حاالت مرضية فقط؟
وما االجراءات املتخذة من قبلكم حيال املوظف 

املختلس في مكتب فرانكفورت والوزارة في تقرير 
ديوان احملاسبة للسنة املالية 2010/2009؟

وما اس���باب حتميل اخلزانة العامة بقيمة 
تعويضات وفوائد نتيجة تقاعس واهمال بعض 
موظفي الوزارة وعن اخطاء طبية دون الرجوع 
التعويضات باملخالفة للتعليمات  اليهم بهذه 

املالية.
وما هذه احلاالت واس���ماء وظائف موظفي 
الوزارة الذين تسببوا في حتمل الوزارة لهذه 

التعويضات والفوائد؟ 
وهل قامت الوزارة باتخاذ اي اجراءات في هذا 
الشأن، يرجى تزويدي بنسخة من التحقيقات 

والقرارات للسنة املالية 2010/2009؟

ناقشت جلنة الش���ؤون املالية واالقتصادية 
البرملانية مشروع قانون الوكاالت التجارية مع 
احلكومة في اجتم���اع فرعي امس، نتيجة لعدم 

اكتمال النصاب.
وقال رئيس اللجنة د.يوس���ف الزلزلة عقب 
االجتماع ام���س ان اللجنة املالية ناقش���ت في 
اجتماعها مشروع بقانون بشأن الوكاالت التجارية 
وال���ذي يعد من االولويات احلكومية، لذا ارتأت 
اللجنة امناقشته في اسرع وقت ممكن، ويتكون 
من 24 مادة، مش���يرا الى ان احلكومة استجابت 
لرغبة اللجنة وقدمت التعديالت الالزمة عليه، 

وهناك اتفاق مع احلكومة على اغلب مواده.
واكد ان قانون الوكاالت التجارية بعد اجراء 

التعديالت الالزم���ة عليه يضمن عدم االحتكار، 
ويعطي دورا للمشاريع الصغيرة التي ال تتعارض 
مع هذا القانون، اال انه طلب من احلكومة التقدم 
بتعديل آخر ف���ي االجتماع املقبل للجنة املالية، 
بحيث يكون من ميتلك وكالة الي شيء خدمي، 
يكون له حق اس���تقبال اي ش���يء جاء من غير 

طريق الوكالة.
وتوقع الزلزل���ة ان تنتهي اللجنة املالية من 
مش���روع قانون الوكاالت التجارية في غضون 
اسبوعني، نظرا الهميته بالنسبة خلطة التنمية، 
مؤك���دا ان اللجن���ة حترص كذل���ك على اجناز 
قانون املناقصات العامة الذي ينتظره املجلس 

الصيفي مبارك الصيفيواحلكومة. د.يوسف الزلزلة

صالح عاشور وخالد السلطان ومبارك اخلرينج ود. معصومة املبارك خالل اجتماع اللجنة اخلارجية 

وجهت الدعوة للروضان والبصيري لالستماع لرأي الحكومة

»التشريعية« أرجأت النظر  في قانون األحزاب السياسية 
وناقشت حظر استخدام وإنتاج األسلحة الكيمائية

هذا املوض��وع واستدع���اء 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزي��ر الدولة لشؤون 
مجل����س األم���ة ش����خصي��ا 
الخ���ذ رأيهم����ا ح��ول ه���ذا 

القان��ون.
ان  واوض����ح احلريت����ي 
اللجنة ناقشت اليوم مقترحا 
العام  اليها في  حكوميا ورد 
2006 يتعلق بحظر استخدام 
الكيميائية  وانتاج األسلحة 
وهذا املشروع هو طرف من 
اتفاقية دولية وقعتها الكويت 
في العام 1993 والتزمت باصدار 
قانون يجرم من يتعامل بهذه 

االسلحة اخلطرة.
اللجنة  ان  ال����ى  مش����يرا 
استمعت الى املختصني بوزارة 
الدف����اع وكان هن����اك توافق 
نيابي � حكوم����ي الى حد ما 
في هذا املوضوع ورأت اللجنة 
اعادة دراس������ة بعض املواد 
ليتم اق����راره في االجتم���اع 

املقب��ل.

اللجن����ة  رئي����س  أك����د 
النائب حسني  التش����ريعية 
احلريت����ي ان اللجنة ارجأت 
النظر في قانون إشهار األحزاب 

السياسية حلني االستماع الى 
رأي احلكومة.

وقال احلريتي عقب اجتماع 
اننا استدعينا وزير  اللجنة 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الخذ رأي احلكومة حول قانون 
تنظيم االحزاب ولكن حضر 
اعض����اء م����ن ادارة الفتوى 

والتشريع وهم غير مخولني 
بالتحدث في اجلانب السياسي 
ونق����ل الى مجل����س الوزراء 
وبالتالي رأت اللجنة تأجيل 

الجسار: ما عدد حاالت اإلصابة بالسرطان 
بين المواطنين منذ عشر سنوات؟

النائب����ة د.س����لوى  قدم����ت 
اجلسار أس����ئلة برملانية لوزير 
الصحة حول مرض السرطان في 
الكويت: وجاء في األسئلة الشك 
أن أمراض السرطان من األمراض 
اخلطيرة التي تأخذ االولوية في 
جميع الدول للوقاية منها ووضع 
اخلطط الالزمة للعالج ومعرفة 
إلى  انتش����اره، فبالنظر  أسباب 
آخ����ر اإلحصائي����ات الطبية من 
جه����ات صحية عاملية، تش����ير 
ال����ى ارتفاع معدالت االصابة في 
مرض السرطان في الكويت، وهذا 
مؤشر خطير يجب الوقوف عنده 
ومعرفة تفاصيله واالحصائيات 
الرسمية في ذلك من قبل وزارة 
الصحة، كذلك يجب وضع خطة 
واس����تراتيجية واضحة ملعرفة 
الوقاية  اس����باب املرض وطرق 
والعالج والتأهيل وذلك حفاظا 
على صحة املجتم����ع واالرتفاع 

باخلدمات الصحية.
ولذلك تتوجه د.سلوى اجلسار 
التالية لوزير الصحة  باالسئلة 

حول هذا املوضوع:
ما عدد حاالت اإلصابة مبرض 
السرطان بني املواطنني الكويتيني 
خالل العشر س����نوات املاضية 
وذلك وفقا للفئات العمرية ووفقا 
للحالة سواء ذكور او اناث، وما 
ع����دد احلاالت التي ش����فيت من 

املرض واس����تجابت للعالج في 
املستشفيات، كذلك عدد احلاالت 
التي لم تس����تجب للعالج، وما 
عدد احلاالت املرسلة للعالج من 
مرض السرطان خارج الكويت؟ 
وما أكثر أنواع السرطان انتشارا 
في الكويت؟ وهل توجد دراسات 
طبية قامت به����ا وزارة الصحة 
ملعرفة اس����باب مرض السرطان 
في الكويت؟ وهل توجد في وزارة 
الصحة قاعدة بيانات لرصد حاالت 
االصابة باالمراض بش����كل عام 
ومرض السرطان بوجه خاص؟ 
وه����ل هناك مش����اريع في خطة 
التنمية وخط����ة وزارة الصحة 
ملواجهة هذا املرض من خالل برامج 

التوعية والوقاية والعالج؟

د.سلوى اجلسار

)متين غوزال(حسني احلريتي ود. معصومة املبارك وفيصل الدويسان وعبداهلل الرومي أثناء اجتماع اللجنة


