
 7  مجلس ا�مة  الخميس ٣ مارس ٢٠١١   

ر�سالة �أدون  جيت  ن��ور  حم��رة  م��ن 

وماله جاهه  يف  �ل��وف��ا  ر�ع��ي  يجود 

)ياكويت( من ي�سبهه يف طيبة �عماله

�فع��ال��ه وت�سه���د  لالمي��ر  �ل�سن�د  هو 

حمل �لبل��د ال ثق��ل ت�سيل��ه رج��ال��ه

بلحاله �حل��م��ل  ���س��ل  ي��ك��ف��ي��ه  وه���و 

�ل��ي��ت��ام��ى ع��ن��ده عياله ك��ل  ي�����س��وف 

خ�ساله وحمموده   ، وطّيب  مت�سامح، 

�ماله وعّلق  وحيد  جيتك  �سيخ..  يا 

خذين من �لرد.. و�عتقني من �غالله

وفاله ذخره  حممد(  )نا�سر  كان  من 

ومن ري�سة �ل�سعر.. بر�سم بالف�ساء لوحه

روحه يف  يجود  فيه  الذ  ملن  و)نا�سر( 

وب�سروحه عفوه  يف  ي�ساهيه  منهو 

و�ل�����س��ع��ب وّي����اه ب��اجل��ي��ه وب��ال��روح��ه

م�س�روحه لل��و�ف���ني  �ل�سب��ر  ومعاين 

روحه �سفا  ومن  عطاه  ومن  �سره  من 

م�سفوحه وب��احل��ب  حتبه  وقلوبنا 

وبيا�ض قلبه.. من �هلل ي�سبهه و�سوحه

�سدوحه ين�سد  �سوته  ماآثرك..  على 

منزوحه نف�ض  بقايا  ي�سفي  دف��اك.. 

جروحه وطابت  �لزمان..  هموم  ن�سى 

منا�س��دة
 �إىل �ساح�ب �الأي�ادي �لبي�س�اء و�لفع�ل �لطي�ب

�سمو رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

ال�صيخ/ نا�صر حممد الأحمد ال�صباح

�أبوحم�م��د 55665743

 محمد هايف 

 خلف دميثير  د. سلوى اجلسار 

 مسلم البراك  علي الدقباسي  د. حسن جوهر  خالد الطاحوس  الصيفي مبارك الصيفي 

 ٥ نواب يقترحون تجديد التطوع في الجيش والشرطة
  لمواطني دول «التعاون» و«البدون» حتى ٦٥ عامًا

 قدم النواب مسلم البراك وعلي 
الدقباسي وخالد الطاحوس وحسن 
جوهــــر والصيفي مبارك الصيفي 
اقتراحني بقانونني بشأن الشرطة 

واجليش و٣ اقتراحات برغبة.
  وجاء في االقتراح بقانون األول 
بشــــأن نظام قوة الشرطة ما يلي: 
تضاف الى القانون رقم ٢٣ لسنة 
١٩٦٨ املشار إليه مادة جديدة رقم 
١٠٧ مكــــررا نصها اآلتــــي: «يجدد 
عقد التطوع ملواطني دول مجلس 
التعــــاون لدول اخلليــــج العربية 
ولغير محددي اجلنسية حتى بلوغ 
سن اخلامسة والستني (٦٥ سنة)، 
ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.
  وجاء في املذكــــرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة 
رقم ١٠٧ مكررا الى القانون رقم ٢٣ 
لسنة ١٩٦٨ في شــــأن اجليش أن 
العسكريني هم الدرع الواقي للوطن 
وهم في حالة تأهب دائم حلماية أمنه 

اخلارجي وعلى استعداد للتضحية 
بأنفسهم من أجل بقاء الوطن آمنا 
التضحيات ال  مستقرا وأمام هذه 
الكويتيني  العســــكريني  فرق بني 
والعسكريني من مواطني دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية أو 
من غير محددي اجلنسية وتكرميا 
لهؤالء العســــكريني من هذه الفئة 
ورغبة في التــسوية بالتعامل بني 
الكويتيني وبينـهم وبصورة خاصة 
في انتـــهاء اخلـــدمة بحيث تنتهي 
خدمتهم عند بلوغ سن اخلامسة 
والستني (٦٥ ســــنة)، لذا أعد هذا 
االقتــــراح بقانون الذي يقضي في 
مادته األولى بإضافة مادة جديدة 
برقم ١٠٧ مكــــررا الى القانون رقم 
٢٣ لسنة ١٩٦٨ في شأن نظام قوة 
الشرطة وقد  وضع النص بصورة 
عامة بحيث يشمل املتطوعني من غير 
الكويتيني سواء كضباط أو ضباط 
صف أو افراد أو اخلفراء النظاميني. 
الثاني  وجاء في االقتراح بقانون 

بإضافة مادة جديدة رقم ١٠٨ مكررا 
الى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في 
شأن اجليش، على أن تضاف مادة 
جديدة برقم ١٠٨ مكررا الى القانون 
رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ املشار إليه نصها 
اآلتي: يجدد عقد التطوع ملواطني 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ولغير محددي اجلنسية 
حتى بلوغ سن اخلامسة والستني 
(٦٥ سنة)، ويلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
  وجاء في املذكــــرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقم ١٠٨ مكــــررا إلى القانون رقم 
٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن اجليش أن 
االقتــــراح يقضي في مادته األولى 
بإضافة مــــادة جديــــدة برقم ١٠٨ 
مكررا الى القانون رقم ٣٢ لســــنة 
١٩٦٧ في شأن اجليش وقد وضع 
النص بصورة عامة بحيث يشمل 
املتطوعني من غير الكويتيني سواء 
كضباط أو ضباط صف أو أفراد.

  وقدم النواب ٣ اقتراحات برغبة 
جاء في أولها مــــا يلي: بعد مرور 
العراقي  عشرين عاما على الغزو 
الغاشم على الكويت والذي أظهر 
صورة الكويــــت كدولة حضارية 
ودميوقراطية ودستورية ومتسك 
شعبها بنظام احلكم الذي اختاره 
منذ نشــــأته وارتضتــــه االجيال 
املتعاقبة ووقوفهــــم صفا واحدا 
القيادة الشرعية للبالد فال  خلف 
مساومة وال تفاوض على سيادة 
الكويت واستقاللها وسالمة أراضيها 
وهذا التماسك والوحدة أثارا إعجاب 
العالم بأسره ويجب أن يستمر من 
جيل الى جيل وان يبقى هذا اليوم 

راسخا في القلوب.
  واقترح النواب حتديد الدقيقة 
األولى من الساعة التاسعة في يوم 
الثاني من اغســــطس من كل عام، 
وهي ذكرى االحتالل العراقي الغاشم 
للكويت في عــــام ١٩٩٠، تقوم بها 
احلكومة باطالق صافرات االنذار 

ووقف جميع انشــــطتها االعالمية 
املرئية  وكذلك وقف حركة املرور، 
حتى تكون هذه الذكرى ترسيخا 
للوحدة الوطنية واملقاومة الشعبية 
الكويتيــــة وتكون محفــــورة في 
مخيلــــة الكويتيــــني وقلوبهم الى 
االبد ولتذكرهم باالحتالل العراقي 

الغاشم لدولتهم..
  واقترحوا زيارة ساعات العمل 
في العيادات اخلارجية التخصصية 
في مستشفي اجلهراء وذلك نظرا 
الشــــديد في مستشفى  لالزدحام 
اجلهــــراء وبخاصة فــــي العيادات 
اخلارجية التخصصية، وحرصا 
علــــى تخفيف الضغط وتســــهيل 

انتظار املرضى.
  واقترحوا إنشاء واجهة بحرية 
في منطقة كاظمة لتكون متنفسا 
ألهالي محافظة اجلهراء واملناطق 
القريبة منها علــــى أن تضم هذه 
الواجهة املقاهي الشعبية واملطاعم 
وأماكن الترفيه واحلدائق العامة. 

 أكدوا أن رئيس الحكومة نال ثقة نواب األمة

 نواب: المطالبة برحيل المحمد غير مبررة وشخصانية
مســــتدركة ان كانت معارضتهم 
غير شخصانية لسموه فليطلبوا 
فتح احلوار مع سمو الرئيس الذي 
حتما لن يرفض فتح احلوار معهم 

وأنا أؤكد ذلك.
  من جانب آخر، رأت اجلسار 
ان احلكومة جادة بالفعل ومائة 
باملائة في معاجلة قضية البدون 
ومؤشرات ذلك هي مبادرة صاحب 
السمو بتأسيس اجلهاز املركزي 
الفاضل صالح  الســــيد  وتعيني 
الفضالة على رأس اجلهاز، مضيفة 
انها على يقني بذلك وانها متابعة 

إلجراءات وآليات عمل اجلهاز.
  وطالبت اجلســــار من جلنة 
البدون وجلنة الداخلية والدفاع 
تشكيل جلنة مشتركة ومتابعة 
تقاريــــر اجلهاز املركزي بشــــكل 
دوري، متمنية في الوقت  نفسه 
عدم التدخل في أعمال الســــلطة 
التنفيذية وفرض أسماء واقصاء 
أسماء ألنهم يعلمون ان االشخاص 
القائمني على عالج ملف البدون هم 
بالفعل االشخاص املعنيني بقراءة 
ملفات البدون قراءة صحيحة ال 

تقبل اجلدل وال التأويل.
  وحول ما تردد عن تصريحات 
النائب د.حسن جوهر رئيس جلنة 
البدون بــــأن احلكومة وممثليها 
لــــم يحضروا  املعنيــــني بامللف 
اجتماعات اللجنة، قالت اجلسار 
ان اللجنة لم جتتمع إال اجتماعا 
واحدا أصال، وحــــني طفح ملف 
البدون عل ى السطح عادوا لعقد 
االجتماعات من جديد ويستدعون 
احلكومة، مســــتدركة: وان صح 
ما ذكــــره النائــــب د.جوهر فإن 
على احلكومــــة أن تظهر اجلدية 
بااللتــــزام في حضور اجتماعات 
اللجنة وعرض آلية عملها تعزيزا 
للشفافية واملصداقية، مشيرة الى 
ان هذا امللف مهم وأصبح كرة ثلج 
وصل حجمها الى XXXLarg مطالبة 
احلكومة بإظهار اجلدية، مبينة انها 
مع إلزام احلكومة بتزويد املجلس 
بتقارير دوريــــة حول إجراءاتها 

حيال هذا امللف.
  وأكدت اجلسار أن تخصيص 
ســــاعتني مــــن جلســــة ٨ مارس 
املقبل ملناقشة هذا امللف السيادي 
والوطني الضخم لن يحل القضية 
وما هو اال مجرد بر بقسم نيابي 

بشكل إعالمي. 

بناء على رغبة صاحب الســــمو 
األمير.

  وأكدت اجلسار احترامها حلرية 
رأي النواب وعدم مصادرة حقهم 
في التعبير، مستدركة ان تعديل 
مواد الدستور يتطلب االعالن عن 
ميثاق وطني وطرح التعديالت في 
مشروع شعبي وطني كبير يتناول 
جميع شــــرائح املجتمع الكويتي 
ويتيح املجــــال جلميع االطياف 
الكويتية والتوجهات بأن تبدي 
آراءها وفق دراسة قانونية منهجية 
سياســــية واجتماعيــــة وطنية، 
وبالتالــــي يتم حتديــــد حاجتنا 
للتعديالت الدستورية من عدمها 

وفق توجه القيادة السياسية.
  وأبدت اجلسار أسفها ملا تردد 
مــــن أن توقيت مطالبــــات كتلة 
التنميــــة يأتي ملواكبــــة احلراك 
العربي  الوطــــن  السياســــي في 
واالعتبار من ثوراته، متسائلة: هل 
هذه رغبة أم تهديد؟ مستغربة من 
هذا التوقيت، رافضة بشكل قاطع 
اســــتيراد أي حراك للتعبير عن 
الرأي في دولة الى داخل الكويت، 
موضحة ان أيا من حراكات املنطقة 
ال يصلح للكويت، مؤكدة ان النظام 
في الكويت مــــرن ودميوقراطي، 
متحدية وجود مثيل لنظام الكويت 

في املنطقة.
  ومتنت اجلسار أن تتم إعادة 
قراءة تلك املطالب بتأن بعيدا عن 
انها  السياسية، مبينة  االجندات 
تستشــــعر التهديدات خلف تلك 

املطالب.
  وبينت اجلســــار ان مطالبة 
«التنمية واالصالح» بتغيير سمو 
رئيس الوزراء مطلب ليس جديدا، 
بل هي أجندة سياسية حضرت من 
انتخابات عام ٢٠٠٩ والغاية كانت 
إسقاط رأس سمو الرئيس فقط ال 
غير دون النظر الى أدائه، داعية 
النواب طاملا أقسموا ع لى الدستور 
الى تفعيل أدواتهم الدســــتورية 
قائلة: ان شــــاء اهللا تقدمون كل 
يوم ١٠٠ استجواب لسمو الرئيس، 
وســــموه ال يرفض ذلك، بل قال 
أرحــــب بجميع االســــتجوابات، 
الدستور  القفز على  مســــتنكرة 
واملطالبة بإسقاط وتغيير احملمد، 
داعية النواب إلثبات حسن نواياهم 
ألن الوضع احلالي يثبت أنهم في 
خصومة شخصية مائة باملائة، 

النظر نهائيا الى االداء، الفتة الى 
مــــن االجنازات  الكثير  ان هناك 
بــــدأت بالظهور على  احلكومية 

ارض الواقع.
  مؤكدة ان املطالبات بإقالة سمو 
الرئيس هي مجرد اجندة سياسية 
دخل بها بعض النواب النتخابات 

.٢٠٠٩
  وتسائلت اجلسار ملاذا ال يفعل 
هؤالء النواب املطالبون بإقالة سمو 
الرئيس ادواتهم الدستورية عبر 
املسائالت واالســــتجوابات ضد 
سموه، مستنكرة محاوالت القفز 

منهم باملطالبة بتغيير سموه.
  واكــــدت ان هــــذه املطالبات 
شخصية مائة في املائة، مشيرة 
الى انه اذا كان عكس ذلك فعلى 
هؤالء النواب ان يثبتوا حســــن 
النيــــة ويطلبوا فتــــح حوار مع 
ســــمو الرئيس خاصة ان سموه 

لن يرفض.
  وذكرت اجلسار زمالءها النواب 
مبا أكده صاحب الســــمو األمير 
فــــي كلمته األخيــــرة بأنه ال نية 
لتعديل الدستور، بل احملافظة على 
الدستور والعمل وفق الدستور، 
معتبرة ان توقيت املطالبة بتعديل 
الدستور واملواد احملدد تعديلها 
ليس عمال عشوائيا واختياريا، 
معبرة عن تخوفها من ان قضية 
تعديل الدستور دخلت في االجندات 
السياسية، ألن ذلك كارثة سياسية 
غير مقبولة، مستغربة من أن تأتي 
املطالبة بتعديل الدستور من كتلة 
إال الدستور وأحد أجنحتها التي 
وقفت بجدية ضد بعض املطالبات 
االخرى بتعديل الدستور من قبل 
نواب آخرين ومنهم النائب علي 
الراشد الذي تراجع عن مطالباته 

اخلارجية البرملانية وجهت دعوة 
لوزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح حلضور اجتماع اللجنة 
االثنني املقبل وذلك لالطالع على 
آخر التطورات بشأن قضية «عدنان 

الفالح» احملتجز في مصر.
  وقالت النائبة د.سلوى اجلسار 
ان مســــألة النزول الى الشــــارع 
خيار غير مبرر، مشــــيرة الى ان 
االطر الدستورية هي املالذ االخير 
للممارسات الرقابية وان نواب االمة 
وصلوا الى قبة البرملان باختيار 
الناخبــــني وبالتالي تكون قائمة 
عبداهللا السالم هي املكان الصحيح 
للتعبيــــر عن الرأي وممارســــة 

االدوات الرقابية الصحيحة.
  واضافت اجلســــار مؤكدة انه 
كان من االولى واألهم ان تتحرك 
كتلة «اال الدســــتور» وفقا لالطر 
الدســــتورية بدال من التوجهات 
واملبادرات نحو اللجوء للشارع.

  واشــــارت الى ان املســــيرات 
الســــلمية امر كفله الدستور اال 
انها مرفوضة اذا جاءت مبساندة 

بعض النواب.
  وحــــول املطالبــــات برحيل 
رئيس احلكومة، قالت اجلســــار 
ان سمو الشيخ ناصر احملمد نال 
ثقة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وايضا مجلس االمة، 
الفتة الــــى انه اذا كانت هناك اي 
آراء حول سمو الرئيس فان النواب 
عليهم ان ميارســــوا دورهم لكن 
وفق االطر الدستورية واالدوات 
الرقابية البرملانية اما ما عدا ذلك 

فهو مرفوض.
  وبينت اجلســــار ان املطالبني 
بتغيير احلكومــــة يريدون فقط 
رأس ســــمو رئيس الوزراء دون 

من النائب علي الراشــــد، مشيرا 
الى ان احد هــــذه التعديالت فيه 
قفز صريح على الدستور وذلك 
الوزراء املعنيني  بعدم احتساب 

كأعضاء مبجلس االمة.
  وقال الهاجــــري في تصريح 
انه اطلع على  للصحافيني امس 
التعديالت املقدمة من كتلة التنمية 
واالصــــالح، موضحــــا ان هؤالء 
النواب أنفســــهم هم من اعترض 
على تعديالت النائب علي الراشد 

املقدمة قبل ٣ اشهر.
  وأضاف انه فوجئ مبا قدمته 
الكتلة من تعديالت على اكثر من 
مادة بالدستور، مؤكدا ان التعديالت 
حق دستوري، اال ان القرار االول 
واالخير العضــــاء مجلس االمة 
«واعتقد ان االرضية ليست خصبة 

ملناقشة هذه املواد».
  وبــــني الهاجــــري ان بعــــض 
التعديالت املقدمة مؤخرا فيها قفز 
على الدستور، مشيرا الى ان عدم 
احتساب الوزراء املعنيني كأعضاء 
مبجلس االمة هو قفز صريح على 

الدستور.
  وبســــؤاله عن مطالبة بعض 
النــــواب بتنحيه ســــمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، رد 
الهاجري ان النواب ال ينحون وال 
يعينون رئيس الوزراء فهم سلطة 
الى ان  رقابية وتشريعية، الفتا 
تنحية احملمد قرار ميلكه صاحب 
السمو األمير فقط «وسبق له ان 
اســــتجوب اكثر من مرة وكانت 
االغلبية دائما في صفه دعما لقرار 
صاحب الســــمو األمير ومن اراد 
تنحية احملمد فعليه ان يتجه الى 

قبة عبداهللا السالم».
  من جهة اخرى اوضح الهاجري 
ان السلطة التشريعية جادة بحل 
مشــــكلة غير محددي اجلنسية، 
مشيرا الى ان اجتماع جلنة البدون 
اليوم ما هو اال مخرج رئيســــي 
البدون  الشارع واخواننا  لطلب 
الذين هم جزء من نسيج املجتمع 
الكويتي «واتوقع ان نسمع اخبارا 

سارة».
  وزاد بأن هناك توجها نيابيا 
حكوميــــا لالنتهاء مــــن احلقوق 
فــــي أقرب وقت  املدنية للبدون 

ممكن.
  مــــن ناحيــــة اخرى كشــــف 
الهاجري عن ان جلنة الشــــؤون 

 وصــــف النائب خلف دميثير 
العنزي حديث املطالبني بتغيير 
رئيس احلكومة سمو الشيخ ناصر 
احملمد بالهراء، مشيرا الى انه يندرج 
في اطار اخلالفات الشخصية غير 
الدستور  الى نصوص  املستندة 

ومبادئ الدميوقراطية.
الى  فــــي تصريــــح    واضاف 
الهجمة الشرسة  ان  الصحافيني 
وغير املبررة على رئيس احلكومة 
تعود الى خالفات شــــخصية مع 
الى ان هؤالء  ســــموه، مشــــيرا 
املطالبني يؤمنون بالدستور قوال 

وليس عمال.
  وتساءل دميثير: ملاذا ال ميارس 
النوب صالحياتهم الدســــتورية 
داخــــل القاعــــة البرملانيــــة بدل 
التي  املبررة  التصريحات غيــــر 

يطلقونها هنا وهناك؟
  مؤكدا ان تزكية سمو الشيخ 
ناصر احملمد ُحســــمت من خالل 
صاحب السمو األمير، كما حصل 
احملمد على ثقة نواب االمة وممثلي 
الشعب حتت قبة البرملان في ثالثة 
استجوابات سابقة، وطلبني بعدم 
التعاون، وقال: ان الغالبية النيابية 
تؤيد رئاسة الشيخ ناصر احملمد 

للحكومة.
  وعــــن رؤيتــــه للتعديــــالت 
املقترحة على الدستور ذكر دميثير 
انه وانســــجاما مع املادة ١٧٥ من 
الدستور فإنه يؤيد من حيث املبدأ 
هذا التعديــــل، ويبقى التصويت 
هو احلاسم في النهاية، اال ان كان 
لدى بعض االخوان دميوقراطية 

ثانية.
النائب    من جانب آخر كشف 
دميثير عن انه ملس توجهات طيبة 
لــــدى احلكومة اليوم (امس) في 
شأن جتنيس البدون املستحقني 
في القريب العاجل، واقرار احلقوق 
املدنية واالجتماعية لهذه الشريحة، 
وقال: شعرت ببوادر انفراج كبير 

لهذه القضية.
  

النيابية    الهاجــــري: األغلبية 
تؤيد اســــتمرار احملمد رئيســــًا 

للحكومة
  بدوره اوضــــح النائب دليهي 
الهاجري ان التعديالت على مواد 
الدستور املقدمة في كتلة التنمية 
مــــع موقفهم  واالصالح تتنافى 
املقدمة  التعديالت  السابق جتاه 

 في رده على أسئلة لهايف

 الساير: منظمة الصحة العالمية
  ال تصدر شهادات ضبط الجودة

انطالقا من حرص الوزارة على 
احـــكام الرقابة الصحية على 
فحوصات هذا املرض للحد من 
انتشاره والوقاية منه والتعامل 
مع املرضى املصابني بالسرية 
وعدم تفشي هذا املرض اخلطير 
في مجتمع صغير مثل مجتمع 
الكويت، وهذا كله يصب في 
املصلحة العامة وهذا هو أساس 
عدم منـــح تراخيص فحص 
نقص املناعة املكتسبة (االيدز) 

للمختبرات األهلية.
  وفي إجابته على سؤال عن 
عدد املرات التي مت فيها تقييم 
أداء مختبر الڤيروسات التابع 
الدارة الصحة العامة ومختبرات 
بنك الـــدم ومختـــبرات كلية 
الطب سنويا؟ وما اجلهة التي 
قامت بتقــييم كل مختبر من 
تلـــك املختبـــرات احلـكومية 
املرخص لها بإجراء فحوصات 
االيدز وتاريــخ آخر تقييم؟ مع 
تزويده بنســـخ من شهادات 
التقــييـــم، قال د.الســـاير ان 
تقييم أداء مختبر الڤيروسات 
التابـــع الدارة الصحة العامة 
ومختبرات بنك الدم يتم كما 

يلي:
التقييـــم لهذه    أوال: يتـــم 
املختبرات عـــن طريق وحدة 
الضبط النوعيـ  ادارة خدمات 
املختبرات الطبية، ويتم التقييم 
عن طريـــق برامـــج الضبط 
النوعي التابع ملنظمة الصحة 

العاملية.
اجلمعيـــة  ان    وأوضـــح 
األميركية لبنـــوك الدم تقوم 
البنك  بعمل تقييم ملختبرات 
بشكل دوري كل سنتني (مرفق 
شهادة آخر تقييم)، وقام وفد 
 Royal Free من قسم الڤيروسات
Hospital بعمل تقييم ملختبرات 
ادارة الصحة  ـ  الڤيروســـات 
الڤيروسات  العامة، ومختبر 
كلية الطب في عام ٢٠٠٩ (مرفق 

طيه التقرير). 

الدم  اما مختبـــرات  االيـــدز، 
املركزي فتقوم بعمل فحوصات 
االيـــدز للمتبرعني بالدم فقط 
وليـــس غيرهم، حيـــث يتم 
حتويل املتبرعـــني بالدم الى 
مختبر الڤيروســـات مبنطقة 
الشـــعب اذا كانـــت نتائجهم 
ايجابية في حتاليل االلتهاب 

.(C - B) الكبدي
  وبّني د.الساير ان هناك عدة 
قرارات وزاريـــة تنظم العمل 
بإجراء فحوصات ڤيروس االيدز 
في املستشفيات واملختبرات 

األهلية كما يلي:
  أ ـ القانون رقم ٦٢ لســـنة 
١٩٩٢ فـــي شـــأن الوقاية من 
مرض نقص املناعة املكتسبة 

(االيدز).
الـــوزاري رقم  القرار  ـ    ب 
٤٣٦ لســـنة ١٩٩٢ بتاريـــخ 
١٩٩٢/١٠/٢٧ الذي نصت املادة 
األولـــى فيه على انه ال يجوز 
اخذ او فحص عينات الدم من 
مرضى نقص املناعة املكتسبة 
(االيدز) اال بواسطة املختبرات 

احلكومية.
  ج ـ قـــرار وزاري رقم ٥٨٧ 
لسنة ١٩٩٨ بتاريخ ١٩٩٨/١١/٩ 
حتظر علـــى املستشـــفيات 
واملختــبـــرات األهليـــة عمل 
حتاليل الكشـــف عن ڤيروس 

االيدز.
  د ـ وقـــد جاء هـــذا احلظر 

 أكد وزيـــر الصحة د.هالل 
الســـاير ان منظمـــة الصحة 
العامليـــة ال تصدر شـــهادات 
في ضبط اجلودة، مبينا انها 
تخصص بعـــض املختبرات 
لتكون مرجعية اقليمية لعمل 
بعض التحاليل ومنها مختبر 

الڤيروسات في الكويت.
  وأضاف د.الساير في رده 
النائب محمد  على أسئلة من 
هايـــف ان هنـــاك تعاونا بني 
مختبر الڤيروســـات املركزي 
ومختبر كلية الطب في عمل 

فحوصات االيدز.
  وفي سؤال للنائب عن قائمة 
باملختبرات املصرح لها بإجراء 
فحوصات للكشف عن مرض 
االيدز، أجاب الوزير ان قائمة 
باملختبرات املصرح لها بإجراء 
فحوصات عن مرض االيدز هي: 
مختبر الڤيروســـات املركزي 
(وزارة الصحة)، مختبرات بنك 
الدم املركزي (وزارة الصحة)، 
ـ  املعاون  الڤيروسات  مختبر 
كلية الطـــب ـ جامعة الكويت 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
  وقال ردا على ســـؤال عن 
شهادات اجلودة او االيزو او 
الشهادات الصادرة عن منظمة 
الصحة العاملية عن تقييم أداء 
املختبرات املصرح لها بإجراء 
فحوصـــات االيدز، ان منظمة 
العامليـــة ال تصدر  الصحـــة 
شـــهادات في ضبط اجلودة، 
حيث ان منظمة الصحة العاملية 
تخصص بعـــض املختبرات 
لتكون مرجعية اقليمية لعمل 
بعض التحاليل ومنها مختبر 
الڤيروسات بالكويت، وال يوجد 
اي مختبر بالكويت حاصل على 

شهادة االيزو.
  وقال د.الســـاير ان هناك 
تعاونا بني مختبر الڤيروسات 
املركـــزي (منطقة الشـــعب) 
ومختبر كلية الطب ـ جامعة 
الكويت في عمـــل فحوصات 

 تقييم أداء مختبر الڤيروسات يتم عن طريق وحدة الضبط النوعي 

 «التشريعية» تناقش «الدستورية» و«الجزاء» و«إيجار العقارات»  األحد المقبل  
 أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب حسني احلريتي 
عن اجتمـــاع تعقده اللجنة االحد املقبـــل لنظر العديد 
من املقترحات واملشـــاريع، وفي مقدمتهـــا االقتراحات 
املتعلقة بإنشـــاء احملكمة الدســـتورية، وذلك بحضور 
وزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء ورئيس املجلس 

االعلى للقضاء.
  واضاف في تصريح الـــى الصحافيني ان التعديالت 
املقترحة على «احملكمة الدستورية» تتمحور حول املادة 

١٧٣ من الدســـتور، والتي تنص علـــى ان يعني القانون 
اجلهـــة القضائية التي تختص بالفصـــل في املنازعات 
املتعلقة بدستورية القوانني واللوائح، ويبني صالحياتها 

واالجراءات التي تتبعها.
  واوضح ان جدول اعمال االجتماع يتضمن كذلك مشروعا 
حكوميا في شأن قانون اجلزاء، وتعديالت نيابية على 
القانون ذاته، وكذلك مناقشـــة مقترحات تعديل قانون 
الالئحة الداخلية ملجلس االمة وأخرى في شـــأن ايجار 

العقارات وادعـــاءات ملكية العقارات، وامللكية الفكرية، 
وتعديل قانون اجليش، وتثمني الصوابر والساملية.

  وقال ان جدول االعمال يتضمن اقتراحات في شـــأن 
تنظيـــم العمل باللجنة االوملبيـــة واالندية واالحتادات 
الرياضيـــة، وتأمني احلياة الكرميـــة لالجيال اجلديدة، 
والغاء قرار حل نادي االستقالل واقتراح في شأن قرض 
الزواج، وآخر في شأن بعض االحكام اخلاصة بالشهداء 

واالسرى واقتراح في شأن الهيئات الرياضية. 


