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 الرشيدي: نقل احملررين إلى الدور العلوي في «األمة» ظالم
مقتـــــل وينتقص منها.

المجـلس     مطالبا مكتب 
بتــــدارك قراره غير الموفق 
وســـحبه والعـــدول عنـــه 
حتـــــــى تتمـــيـــز وترتقي 
الصحافة الكويتية بحريتها 
الكاملة دون قيـــود وبعيدا 
المتســـرعة  القـــرارات  عن 
التي تشوه  المدروسة  غير 
وجه الصحافة الكويتيــــة، 
مشددا على ضرورة وقوف 
جميع النواب والصحافيين 
واإلعالمييـــن صفــــا واحدا 

لوقف هذا القرار. 

مهمتهـــم الصحافية علـــى 
أكمل وجـــه، خاصة في هذا 
المـــكان الذي يعتبـــر ملكا 
لألمــــة، مؤكـــدا ان وجود 
البرلمانييـــن  المحرريـــن 
في الدور الســـفلي ضرورة 
ليتمكنوا مـــن رصد الحدث 
بالقاعة ونقلـــه الى الشعب 
الكويتي بصورتــــه الحديثة 

الدقيقة.
الرشيدي ان هذا    واعتبر 
القـــرار يعــــد قـــرارا ظالما 
ومتعســـفا ويضرب حرية 
الصحافـــة الكويتيـــة فـــي 

العام  المنســـق   استنكر 
للجنة المحررين البرلمانييــن 
فـــي جمعيـــة الصحافيين 
الكويتية عمر الرشيدي قـــرار 
هيئة مكتب مجلس األمــــة 
بنقــــل المحررين البرلمانيين 
من الدور السفلي المجــــاور 
الى  الســـالم  لقاعة عبداهللا 
الدور العلوي مع الجمهور.

الرشـــيدي فـــي    وقـــال 
تصريـــــــح صحافي: كنــــا 
نتمنـــى من مكتب المجلس 
مساندة المحررين البرلمانيين 
 عمر الرشيديوالوقوف معهم لتسهيل أداء 

 ١٠٠ ألف .. غرامة التستر على األجنبي الذي ميارس نشاطًا اقتصاديا محظورًا

 حماد: ما عدد األحكام ضد «الصحة» نتيجة لألخطاء الطبية؟

 دليهي يسأل عن الوظائف اإلشرافية الشاغرة بالطيران املدني
 قّدم النائب دليهي الهاجري سؤاال 
برملانيا الى وزير املواصالت سامي 

النصف، وجاء السؤال كالتالي:
هل هناك وظائف اشرافية  1   
شــــاغرة في ادارة الشؤون 
العامة للطيران  االدارية باالدارة 

املدني؟ مع حتديد طبيعة ومهام 
هــــذه الوظائف خالل الســــنتني 
املاضيتني وحتى تاريخ هذا السؤال، 
وفي حال وجود وظائف شاغرة 
ملــــاذا لم تقــــم االدارة بترشــــيح 
املوظفني املؤهلني لديها في الشؤون 

هــــذه  فــــي  للنــــدب  االداريــــة 
الوظائف؟

يرجى تزويــــدي مبؤهالت  2   
رؤساء أقسام ومراقبي ادارة 
الشؤون اإلدارية بالطيران املدني 
مع ذكر خبراتهم وتواريخ تعيينهم 

مائة ألف دينار، وتتعدد الغرامة 
بتعدد االنشطة املتستر عليها وفي 
حال العود تكون العقوبة حبس 
املتستر مدة ال جتاوز سنتني مع 
غرامة مقدارها ثالثون الف دينار. 
ويعاقب املتستر عليه بذات العقوبة 
مع ابعاده عـــن الدولة وذلك بعد 
تنفيذ العقوبة والوفاء بااللتزامات 

املترتبة عليه.
  املادة ٤: يترتب على حكم االدانة 
وفقا الحكام املادة السابقة شطب 
قيد املتستر من السجل التجاري 
بالنسبة للنشـــاط املتستر عليه 
وإلغـــاء الترخيـــص املمنوح له 
وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط 
ملدة ال تقل عن سنتني وال جتاوز 
خمس سنوات من تاريخ احلكم، 
وينشر ملخص احلكم على نفقة 
احملكوم عليه في صحيفتني يوميتني 
تصدران بالدولـــة على ان تكون 

احداهما باللغة العربية.

عليه. املتستر: كل شخص طبيعي 
او معنوي ميكن االجنبي ـ سواء 
كان شخصا طبيعيا او معنويا ـ 
من ممارســـة اي نشاط اقتصادي 
او مهني محظور عليه ممارسته 

داخل الدولة.
  املتستر عليه: كل أجنبيـ  سواء 
كان شخصا طبيعيا او معنويا ـ 
ميارس اي نشاط اقتصادي او مهني 
محظور عليه ممارسته داخل الدول 

مبساعدة املتستر.
  املادة ٢: يحظر التســـتر على 
اي اجنبي ـ ســـواء كان شـــخصا 
طبيعيا او معنوياـ  سواء كان ذلك 
باستعمال اسم املتستر او رخصته 
او سجله التجاري او بأية طريقة 
اخرى في ضوء تعريف التســـتر 
الوارد في املادة (١) من هذا القانون. 
املادة ٣: مع عدم االخالل بأية عقوبة 
اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب 
املتســـتر بالغرامة التي ال جتاوز 

 قدم النائب ناجي العبدالهادي 
مقترحا بقانون يتعلق مبكافحة 

التستر التجاري وجاء باملقترح:
  املادة ١: في تطبيق احكام هذا 
القانون يقصد بالكلمات والعبارات 
التالية املعانـــي املبنية قرين كل 
منها ما لم يدل سياق النص على 

غير ذلك: الدولة: 
  الكويت. الوزارة: وزارة التجارة 

والصناعة.
  الوزير: وزير التجارة والصناعة. 
السلطة املختصة: السلطة احمللية 
في الكويت املعنية. اللجنة: جلنة 
مكافحة التستر التجاري. التستر: 
متكني االجنبيـ  سواء كان شخصا 
طبيعيا او معنوياـ  من ممارســـة 
اي نشـــاط اقتصادي او مهني ال 
تسمح القوانني والقرارات النافذة 
بالدولة له مبمارسته سواء حلسابه 
او باالشتراك مع الغير، او متكينه 
من التهرب من االلتزامات املترتبة 

 قدم النائب سعدون حماد سؤاال 
الى وزيــــر الصحة د.هالل  برملانيا 
الساير جاء نصه كالتالي: باملخالفة 
ألحكام املادة ١٥ من الدستور الكويتي 
التي تقضي بأن تعنى الدولة بالصحة 
العامة وبوسائل الوقاية والعالج من 
األمراض واألوبئة. وملا كانت االخطاء 
الطبية قــــد تعددت مبستشــــفيات 
الصحة، بحيث أصبحت تشكل ظاهرة 
ينبغي التوقف أمامها واســــتيضاح 
خطــــط وزارة الصحة لتشــــخيص 
وتقصي أسباب هذه االخطاء واتخاذ 
االساليب الكفيلة مبنع تكرارها. وقد 
أدت هذه االخطــــاء الطبية املتكررة 
الى حتميــــل ميزانية وزارة الصحة 

مبالغ كبيرة ومتزايدة كتعويضات 
عن أحكام قضائية صدرت ضد وزارة 
الصحة ومنســــوبيها. لذا كان لزاما 
علينا استيضاح جهود وزارة الصحة 
نحو مكافحة أسباب حدوث االخطاء 
الطبية وحتديد املسؤولية عن حدوث 
تلك االخطاء ومحاسبة املتسببني عن 
ارتكابها. لذا يرجى موافاتي باآلتي:

ما عدد وأنواع وتصنيف حاالت 
1 االخطاء الطبية التي ارتكبت   

مبستشفيات وزارة الصحة ومبراكز 
الرعاية الطبية ونتج عنها حاالت 
وفـــاة أو حـــاالت شـــلل تـــام أو 

جزئي؟
  يرجى موافاتنا بالتفاصيل، وذلك 

عن الفترة من ٢٠٠٩/٥/٣١ وحتى تاريخ 
االجابة على هذا السؤال.

من اجلهة التي أناطت بها وزارة  2 التعامـــل مع االخطاء    الصحة 
الطبية وتختص بتشخيص وحتديد 
أســـباب حدوث تلك االخطاء ومدى 
جسامة وخطورة هذه االخطاء ومدى 
مسؤولية وزارة الصحة عن ارتكاب 

تلك االخطاء؟
ما عدد االحكام القضائية الصادرة  3

ضد وزارة الصحة ومنسوبيها   
نتيجـــة حلـــدوث االخطـــاء الطبية 
مبستشـــفيات وزارة الصحة؟ وذلك 
خالل الفترة مـــن ٢٠٠٩/٥/٣١ وحتى 

تاريخ االجابة على هذا السؤال.

ما قيمة التعويضات التي حتملها 
4 وزارة الصحة نيابة عن منسوبيها   

نتيجة لألخطاء الطبيـــة التي قاموا 
بارتكابها وصدرت أحـــكام قضائية 

ضدهم بعد احلكم بإدانتهم؟
مـــا االجراءات التـــي قامت وزارة  5 الصحة باتخاذها جتاه منسوبيها   
الذين صـــدرت ضدهم أحـــكام قضائية 
بإدانتهم بارتكاب أخطاء طبية جسيمة؟

ما الضوابط والقواعد املنظمة 
6 للتعامـــل مع حـــاالت االخطاء   

الطبية لتحديد املسؤولية ومحاسبة 
املتســـبب عن تلك االخطـــاء واآلثار 

املترتبة عليها؟

 ناجي العبدالهادي 

 عاشور يناقش مع مسؤول هولندي التغيرات السياسية
  في املنطقة وتطورات القضية الفلسطينية 

  وأشار عاشور الى أن احملادثات 
تناولت أيضا التغيرات السياسية 
في املنطقة بشــــكل عام باالضافة 
الى التطورات في أوروبا والكويت 

والعالم العربي.
  من جانبه، أكد ســــفيرنا لدى 
هولندا حفيظ العجمي ان اجتماع 
البرملانية  مجموعــــة الصداقــــة 
الذي عقد  الكويتية  الهولندية - 
الهولندي كان  البرملــــان  في مقر 

ناجحا ومثمرا.
  جاء ذلك فــــي تصريح خاص 
ادلى به العجمــــي لـ «كونا» على 
هامش مأدبة عشــــاء أقامها على 
شرف النواب الكويتيني اخلمسة 

الزائرين.
النقاشــــات بني  ان    وأوضــــح 
العالقات  اجلانبني تناولت أوجه 
الهولندية-الكويتيــــة وعددا من 
القضايا املتعلقة مبشاريع التنمية 
املتاحة  الكويــــت والفــــرص  في 
الهولندية في  ملساهمة الشركات 

تلك املشاريع.
  وتبادل اجلانبان وجهات النظر 
بشأن التغيرات السياسية الساخنة 

في منطقة الشرق األوسط.

جدا وحتدثنا عــــن العالقات بني 
الكويت وهولندا وكذلك بشــــأن 
دور أوروبا في احالل االســــتقرار 

في املنطقة».
  وأضاف «حتدثنــــا أيضا عن 
القضيــــة الفلســــطينية وواجب 
املجتمع الدولي في حل هذه املشكلة 
من خالل انشاء دولة فلسطينية» 
كما تناول النقــــاش دور هولندا 
والشركات الهولندية في املشاريع 

التنموية اجلديدة في الكويت.

 الهاي ـ كونا: وصف مسؤول 
بارز باخلارجية الهولندية عالقات 

بالده مع الكويت بأنها ممتازة.
  وأكد الســــكرتير العام لوزارة 
الهولندية لشــــؤون  اخلارجيــــة 
السياســــية كاريل فان  العالقات 
أوستروم عقب اجتماع عقده امس 
األول مع النائب صالح عاشور أن 
العالقات بني البلدين تسير بشكل 

طيب للغاية.
  وأشــــار فــــان أوســــتروم في 
تصريحات لـ «كونا» الى أن اللقاء 
ركز على مناقشة العالقات الثنائية 

والتطورات االقليمية.
  وأضــــاف «عقدنــــا محادثات 
ايجابية جدا بشأن العالقات الثنائية 
بني هولندا والكويت واتفقنا على 

أن هذه العالقات ممتازة».
  وأضاف «كما خلص االجتماع 
الــــى أن العالقات على مســــتوى 
االحتــــاد األوروبــــي ومجلــــس 
التعاون اخلليجي تســــير بشكل 

جيد للغاية».
  ومن جانبه قال عاشــــور في 
لـــــ «كونا» عقب  تصريح مماثل 
االجتماع «عقدنــــا اجتماعا جيدا 

 صالح عاشور خالل لقائه كاريل فان اوستروم 

 عسكر ملنح زوجات الكويتيني اجلنسية وفق املادة الثامنة 
جماعي بان هذه املشكلة يجب أال 
تتفاقم، وان تركها من دون حل 
ال ينسجم مع كون الكويت دولة 
حديثة». ومضى عسكر يقول: 
«نحن متفائلون بأجواء االنفتاح 
السياسي داخل البالد، مما يتيح 
امللفات  الفرصة ملعاجلة بعض 
العالقة، ومناقشة قضايا املواطنني 
بكل وضوح وصراحة وشفافية 
من دون تردد، ومن ضمن هذه 
القضايا العـــودة الى عهد منح 
اجلنسية لزوجات الكويتيني وفق 
املادة الثامنة من قانون اجلنسية 
الكويتية». وختم عسكر انه متأكد 
من ان وزير الداخلية لن يألو جهدا 
حلل املوضـــوع، وإيجاد مخرج 
وحل املشكلة عبر اتخاذ القرار 
املناسب، خصوصا انه عازم على 
التعامل مع امللفات العالقة بكل 
جدية لكي يحيا املواطن الكويتي 

حياة كرمية. 

اجتماعية واقتصادية وإنسانية 
على العديد من األزواج الكويتيني، 
وكلنا أمل في الشيخ احلمود بتوفير 
حل عملي وواقعـــي يتعامل مع 
االعتبارات كافة ويعاجلها بصورة 
منطقية وإنسانية. وأكد عسكر 
ان مشكلة إيقاف منح اجلنسية 
لزوجة الكويتي يجب ان يوضع 
لها حل، معربا عـــن امله في ان 
يبادر الشيخ احلمود لوضع حد 
للمشكلة وإلغاء وقف التجنيس 
كمبدأ خصوصـــا في ظل وجود 
اتفاق يكاد يكون اجتماعيا على 
ان التأخر في منح اجلنســـية ال 
يخدم السلطة التنفيذية ويعطي 
انطباعا غير دقيـــق عن تباطؤ 
احلكومة في حل املشـــاكل، وهو 
األمر الذي ال تستحقه احلكومة في 
إطار خطواتها التقدمية للتخفيف 

على املواطنني.
  وقال عســـكر: «هناك شعور 

 جدد النائب عســـكر العنزي 
مناشـــدته لنائب رئيس مجلس 
الداخلية الشيخ  الوزراء ووزير 
أحمد احلمـــود، لفتح الباب ملبدأ 
منح اجلنسية لزوجة الكويتي وفق 
املادة الثامنة من قانون اجلنسية 
الكويتية، مشيرا الى ان القضية 
إنسانية بحتة، وتسهم في التخفيف 
عن االسرة الكويتية خصوصا ان 
اغلب زوجات الكويتيني هن من 
اخواتنا اخلليجيـــات ومن غير 
محددي اجلنسية، وبالتالي فان 
النســـيج االجتماعي الكويتي ال 
يتعـــرض ألي مخاطـــر من منح 
املستحقات منهن للجنسية على 
اإلطالق. وقال عسكر في تصريح 
صحافي: ان قـــرار إيقاف صرف 
اجلنسية لزوجة الكويتي، تسبب 
في مشكالت جديدة تلقي بكاهلها 
على العديد من األسر الكويتية، 
وبات ملفا يلقـــي بأعباء كبيرة 

 عسكر العنزي 

مع افادتي بعــــدد املؤهلني منهم 
لتولي املناصب االشرافية األعلى 
فــــي الشــــؤون االداريــــة، وذكر 
مؤهالتهم وتخصصاتهم، كما يرجى 
ذكر عدد املوظفني في ادارة الشؤون 
االدارية املؤهلني لتولي اي وظيفة 
اشــــرافية بحســــب قرار مجلس 
اخلدمــــة املدنية رقم ٢٥ لســــنة 

.٢٠٠٦
هل هناك موظفون حصالون  3   
على دبلوم دراسات عليا بعد 
املؤهل اجلامعي ألي من رؤســــاء 
أقســــام او مراقبي ادارة الشؤون 

االدارية؟
هل قامت ادارة الطيران املدني 

4
  

عــــام ٢٠١٠ مبخاطبة ديوان 
اخلدمة املدنية إلجراء مفاضلة بني 
عدد من املوظفني لتولي وظائف 
اشرافية شاغرة في ادارة الشؤون 
االدارية، وقامت بعدها بطلب حفظ 
اجراء هذه املفاضلة؟ مع ذكر اسباب 

طلب احلفظ.
هل مت تطبيق القرار رقم ٣٧  5   
لســــنة ٢٠٠٦ فيمــــا يتعلق 
بقواعد املفاضلة على املرشــــحني 
الوظائف االشــــرافية في  لتولي 
الطيران املدني ـ ادارة الشــــؤون 
اإلداريــــة عنــــد اختيــــار اي من 

املرشحني؟
يرجى افادتي عن عدد اللجان  6   
التي يتقاضى موظفو ادارة 
الشؤون االدارية بالطيران املدني 
مكافآت مالية نظير أعمالها مع ذكر 
طبيعة هذه اللجان ومقدار املكافآت 
املمنوحة لكل عضو فيها وطبيعة 
عمله في هذه اللجان للسنة املالية 
املاضية وتزويدي بأعداد اللجان 
في ذات اإلدارة للسنة املالية احلالية 
وعدد أعضائهــــا وطبيعة مهامهم 
وإداراتهــــم في كل جلنــــة وعدد 

اجللسات املقترحة لكل جلنة؟
هـــل هناك معاييـــر معينة  7   
للدخول فـــي عضوية هذه 
اللجان ألي من املوظفني في الشؤون 
االدارية؟ وهل تخضع كشوف هذه 
اللجان لعملية استبدال او اضافة؟ 
وهل يشترط ان يكون اعضاؤها 
من ادارة الشـــؤون االدارية فقط؟ 
وهل هناك اعضاء مت الصرف لهم 
في السنة املالية املاضية مبالغ ولم 

يكونوا مستحقني لهذه املبالغ؟
هل متـــت اضافة اســـماء  8   
فـــي اي من  ملوظفني جدد 
اللجان للسنة املالية احلالية في 
ادارة الشؤون اإلدارية؟ وما مبررات 

انشاء هذه اللجان؟ 

جمعية �سلوى التعاونية

مع متنيات جمل�س الإدارة برحلة ممتعة ومتميزة،،،

جمل�س الإدارة

تعلن جمعية �سلوى التعاونية عن حجز �ساليهات منتزه خليفة ال�سياحي وذلك كالتايل:

الفرتة الأوىل:

- من 2011/7/3 اإىل 2011/7/6 اأيام )االأحد - االثنني - الثالثاء - االربعاء(.

الفرتة الثانية:

- من 2011/7/6 اإىل 2011/7/9 اأيام )االربعاء - اخلمي�س - اجلمعة - ال�سبت(.

وذلك وفقًا لل�شروط الآتية:

1 - اأال يكون املتقدم قد فاز باأحد ال�ساليهات يف الرحالت ال�سابقة.

2 - اأن يكون رب االأ�سرة اأو االأم من امل�ساهمني باجلمعية.

3 - الت�سجيل للعائالت فقط من م�ساهمي منطقة �سلوى ويتم الت�سجيل باإح�سار امل�ستندات 

)البطاقة املدنية االأ�سلية + كارت العائلة اجلديد(.

4 - ال يجوز مطلقًا حجز اأكرث من �ساليه واحد لالأ�سرة الواحدة ولفرتة واحدة فقط.

5 - يتم دفع الر�سوم نقدًا م�سبقًا عند الت�سجيل.

6 - احلد االأق�سى لعدد االأفراد امل�سموح به لال�ستفادة من ال�ساليه ح�سب فئة ال�ساليه والعدد 

الزائد بر�سوم اإ�سافية.

7 - االلتزام باالنظمة واللوائح املحددة من قبل اإدارة املنتزه وعدم م�سئولية اجلمعية عن اأي 

اإخالل بهذه االأنظمة واللوائح.

فعلى الراغبني يف الت�سجيل وامل�ستوفني لل�سروط التقدم الإدارة اجلمعية )ق�سم امل�ساهمني( 

ي��وم االأح��د املوافق 2011/5/29م  م�سطحبني االأوراق الثبوتية املطلوبة وذل��ك اعتبارًا من 

وحتى يوم ال�سبت املوافق 2011/6/11م ال�ساعة )8( م�ساء ال�ستيفاء االإجراءات املقررة بهذا 

ال�ساأن علمًا باأنه يف حالة زيادة عدد املتقدمني عن العدد املطلوب �سيتم اإجراء القرعة الختيار 

العدد املطلوب وحتديد ا�سماء امل�ستفيدين بكل فئة وذلك يوم االأحد املوافق 2011/6/12م 

ب�سالة ال�سيخ/ �سامل العلي بعد �سالة املغرب.

اإع�������������������الن

تنظيم رحلة اإىل منتزه خليفة ال�سياحي للم�ساهمني فقط


