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وأوضح ان تقدميه لقانون 
جمع السالح كان ومازال على 
رأس األولويات عبر متابعته 
املستمرة له ودعمه في كل جلان 
املجلس حت����ى يأخذ دوره في 
املناقشة معلنا عن استعجاله 
املناقشة حال االنتهاء منه من 

جلان املجلس.
وقال ان أمن املجتمع ال ميكن 
ان يكون يوما مجاال للمساومة 
او التراخ����ي او التخاذل وألن 
القضية حساسة فإننا نطلب 
من النواب التجاوب مع القانون 
وقراءته واالطالع عليه مختتما 
تصريح����ه بالقول »متفائلون 
باحلس الوطني لنواب مجلس 
األمة واهتمامهم بالقضية األمنية 

لذلك سيقر القانون«.

1- كمية اخلم����ور واملواد 
املخدرة مبختلف انواعها التي 
مت حتريزها لعامي 2012/2011، 
2013/2012 وآلية التعامل معها، 
وهل يتم اتالفها، وما هي اجلهة 
املشرفة على االتالف؟ واسماء 

اعضائها؟
2- كيفية حراسة املخازن 
التي يتم تخزين اخلمور واملواد 
املخدرة بها، وهل مت استخدام 
األس����اليب احلديثة للمراقبة 
والس����المة؟ وما هذه االجهزة 
احلديثة؟ وما الشركات املختصة 

بها وبصيانتها الدورية؟

اجتماعاتها وكشوفات التوقيع 
حلضور تلك اللجان وذلك عن 
االعوام املالية 2013-2012 /2014 
- 2015. وبيان توضيحي عن 
كل ما يتقاضاه مديرو الشؤون 
التعليمية كبدالت مالية مقابل 
جلان او فرق عم����ل او اعمال 
اضافية او تكليفات خارج اوقات 
الدوام او مقابل مهمات خارجية 
او داخلية او دورات تدريبية 
وذلك عن االعوام املالية 2012-
2013 /2014 - 2015. وتزويدي 
ببيان ش����امل حول اجلزاءات 
التي  القانوني����ة والتحقيقات 
مت اجراؤها معهم حول قضايا 

داخل الوزارة.

الكندري: حان وقت استعجال جمع السالح

اجليران: ما كمية اخلمور واملخدرات 
املضبوطة من 2011 حتى 2013؟

العتيبي لوزير التربية: ما السيرة الذاتية 
والبدالت املالية ملديري اإلدارات؟

خليل عبداهلل والرويعي يغادران
إلى الواليات املتحدة

قال النائب فيصل الكندري 
ان املوع����د قد حان ملناقش����ة 
قانون جمع السالح باعتباره 
من أولويات مجلس األمة، مشيرا 
إلى ان القانون الذي قدمه في 
اللجنة  الى  س����بتمبر املاضي 
التشريعية سيرى النور قريبا 
بعد مناقشته في جلنة الداخلية 

والدفاع األربعاء املقبل.
وطالب الكندري في تصريح 
صحافي زمالءه النواب في جلنة 
الداخلية والدفاع باس����تعجال 
مناقش����ة القانون مل����ا له من 
أهمية مجتمعية وامنية قصوى 
ستساهم في احلد من اجلرمية 
املنتشرة بشكل كبير ومبعدالت 
خطي����رة تهدد ام����ن املجتمع 

وسالمته.

النائب د.عبدالرحمن  وّجه 
اجليران سؤاال الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد سؤاال جاء 
فيه: نظرا لكث����رة االخبار في 
الصحف عن ضبط كميات كبيرة 
م����ن املمنوعات ومنها اخلمور 
واملخدرات بأنواعها املختلفة، 
ولضمان الدورة املستندية لهذه 
الكميات الكبيرة من حيث إلقاء 
القبض على املخالفني وحتريز 
الكمي����ات ونقله����ا وتخزينها 
متهيدا إلتالفها، يرجى تزويدي 

باآلتي:

قدم النائب فارس العتيبي 
سؤال برملاني الى وزير التربية 
ووزي����ر التعلي����م العالي بدر 
العيسى جاء فيه: ارجو تزويدي 
بالس����يرة الذاتية لكل شاغلي 
منصب مدير شؤون تعليمية 
ومديري االدارات األخرى بوزارة 
التربية مع ضرورة بيان التالي: 
الوظيفي، وخبراتهم  تدرجهم 
العلمية واالكادميية ومؤهالتهم 
العلمي����ة، ومهامه����م احلالية 
ومسؤولياتهم.واللجان وفرق 
التي يشارك  العمل واملجالس 
فيها املدي����رون داخل الوزارة 
وخارجها مع تزويدي بقرارات 
اللجان والفرق ومحاضر  تلك 

غ���ادر النائب���ان د.خليل 
عبداهلل ود.ع���ودة الرويعي 
صب���اح امس ال���ى الواليات 
املتح���دة االميركي���ة، وذلك 
للمش���اركة في مؤمتر احتاد 

الطلبة.

فيصل الكندري

د.عبدالرحمن اجليران

فارس العتيبي

د.عودة الرويعي د.خليل عبداهلل

يلتقي والوفد املرافق رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب

امتدح دور رئيس مجلس األمة وقدرته على إيجاد حالة من التوافق بني السلطتني

اطمئناناً على ما ورد في تقرير عام 2010

الغامن يغادر إلى إيطاليا على رأس وفد برملاني
لطرح القضية الفلسطينية 

املعيوف: اجتماع »الداخلية والدفاع«
يبحث اليوم جمع السالح والتجنيد اإللزامي

جلنة حقوق اإلنسان تبحث مع مسؤول هولندي
التقرير الدوري الشامل ملجلس حقوق اإلنسان

عق���دت جلن���ة حقوق 
البرملاني���ة  اإلنس���ان 
اجتماعها أمس ملناقش���ة 
قضاي���ا حقوق اإلنس���ان 
ذات الصلة بحضور سفير 
الهولندي  حقوق اإلنسان 
كيس فان بار والس���فير 
الهولندي نيكوالس بيتس 
ومسؤول قسم اخلليج في 
وزارة اخلارجية الهولندية 

نيكول مايس.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.عبداحلميد دش���تي في 
تصريح صحافي مبجلس 
األمة عقب االجتماع امس 

ان الهدف من زيارة الوفد 
هو تس���ليط الضوء على 
التحضي���رات الت���ي تتم 
من قب���ل حكومة الكويت 
ومجلس األمة بشأن التقرير 
الذي تعده وزارة اخلارجية 
الكويتية الستعراضه خالله 
اجللسة املخصصة ملناقشة 
التقرير الدوري الش���امل 
ملجلس حقوق اإلنس���ان 
املق���رر عقده في 28 يناير 

.2015
وأضاف ان الوفد بحث 
مع اللجنة مجمل التطورات 
في ملفات حقوق اإلنسان 

والتشريعات التي صدرت 
الس���ن  والت���ي في طور 
والتشريع، حيث ركزوا على 
العقيدة  حريات ممارسة 
والفكر والرأي والتعبير 
واحلري���ات بش���كل عام، 
كما انصب اهتمامهم على 
قضايا املرأة واإلنسان الى 
جانب مناقشة ملف املقيمني 

بصورة غير قانونية.
وأش���ار دش���تي ال���ى 
اطمئن���ان الوف���د مل���ا مت 
اس���تعراضه في مجلس 
حقوق اإلنسان عام 2010 في 
التقرير الدوري الشامل. 

كما اطمأنوا على حالة 
البالد  حقوق اإلنسان في 
مقدرين مساهمات الكويت 
اإلنس���انية ومباركته���م 
تس���مية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
قائدا للعمل اإلنساني من 
قبل األمم املتحدة وتسمية 
الكوي���ت مرك���زا للعمل 

اإلنساني.
الوفد بحث  ان  وذك���ر 
املالحظ���ات الت���ي ي���ود 
البرمل���ان تضمينه���ا في 
الدوري الشامل،  التقرير 
أبلغتهم  اللجنة  ان  مبينا 

بأنها بصدد االجتماع مع 
وزارة اخلارجية الكويتية 
الستعراض مسودة التقرير 
الثامن من ديس���مبر  في 
املقبل، كما س���تجتمع مع 
الس���امية  وفد املفوضية 
حلقوق اإلنسان في 15 من 
الش���هر املقبل. وأفاد بأن 
البرملاني سيتواجد  الوفد 
في مجلس حقوق اإلنسان 
الوفد  الى جنب مع  جنبا 
احلكومي وبعض منظمات 
املجتمع املدني خالل الفترة 
م���ن 28حت���ى 30 يناير 

.2015

5 نواب لتعديل قانون انتخابات االحتادات
واألندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات

جانب امللفات املتعلقة بعالقات 
التي تربط  الثنائي  التعاون 

دولة الكويت وتلك الدول.
كما سيتابع الوفد البرملاني 
ف����ي ملف  التطورات  آخ����ر 
الكويتيني  إعفاء املواطن����ني 
التأش����يرة األوروبية  م����ن 
)الش����ينغن(، الس����يما أن 
اجلمهورية اإليطالية تترأس 
االحتاد األوروبي في دورته 
احلالية ومتبنية مللف إعفاء 
الكويت من  مواطني دول����ة 
التأش����يرة. وسيطرح الوفد 
الكويتي برئاس����ة  البرملاني 
الغامن خ����الل مباحثاته مع 
اجلان����ب اإليطال����ي القضية 
الفلسطينية تنفيذا لتكليفه من 
قبل االحتاد البرملاني العربي 

املعيوف مهاجمة املجلس 
السابقني  النواب  من قبل 
الذي���ن عزل���وا ش���عبيا 
وانحسرت عنهم األضواء 
وعموما ال يهاجم إال اإلنسان 
الناجح. وذك���ر املعيوف 
أن أحد النواب الس���ابقني 
الذي مأل الدنيا صراخا عن 
التحويالت والتعديالت ظل 
يلف في فلك واحد ولم يقدم 
املستندات التي اعلن عنها 
غير مرة وحتى عند ذهابه 
إلى ديوان احملاسبة لم يقدم 
شيئا ونقول له كفى تكسبا 
واحلري بك أن تقدم أمورا 

عقالنية.
وامتدح املعيوف دور 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

التعص���ب والتأثير  لنفاذ 
الناخبني،  اجلماعي عل���ى 
الناخب أس���يرا  فيصب���ح 
ملجموعات من املرش���حني 
تتشكل على أساس املصالح 
اخلاص���ة ال على أس���اس 
املصلح���ة العامة، نظرا ملا 
القوانني من  قضت به تلك 
أن يكون للناخب حق اإلدالء 

بأكثر من صوت.
وه���ذا ف���ي ح���د ذاته 
يخالف م���ا قضت به املادة 
الدس���تور  الثامن���ة م���ن 
ب���أن تكفل الدول���ة تكافؤ 
الف���رص للمواطنني عندما 
يضطر بعض األش���خاص 
الترشيح  العزوف عن  إلى 
لك���ون النظ���ام االنتخابي 
يقوم عل���ى التصويت غير 
املنفرد ملرشح واحد، بل إن 
الناخب يدلي بصوته ألكثر 
من مرشح، فال يجد املرشح 
املنفرد عن مجموعة  األكفأ 
من املرشحني فرصة للفوز 
باالنتخابات، ما مينع ارتقاء 
أعمال االحت���ادات واالندية 
الرياضية وجمعيات النفع 
العمالية  العام والنقاب���ات 
أكفاء،  أناس���ا  خلس���ارتها 
األمر الذي استوجب إعادة 
النظر في النظام االنتخابي 
لالحتادات واالندية الرياضية 

الذي يرأسه الغامن في دورته 
احلالية، السيما مع استمرار 
االعتداءات البغيضة من قبل 
قوات الكيان الصهيوني على 
الفلسطينيني وآخرها إغالق 
الكيان الصهيون����ي بوابات 
املسجد األقصى ومنع املصلني 
املسلمني من الوصول إليه ألداء 

الصالة.
الوف����د كال من  ويض����م 
الشايع  االعضاء فيصل فهد 
ومب����ارك س����الم احلريص 
والدكت����ور يوس����ف س����يد 
حسن الزلزلة وفيصل سعود 
الدويس����ان وماجد موس����ى 
املطي����ري والدكت����ور محمد 
هادي احلويلة وخلف دميثير 

وعبداهلل مرزوق العدواني.

الغامن وقدرته على إيجاد 
التوافق بني  حال���ة م���ن 
التش���ريعية  الس���لطتني 
والتنفيذي���ة م���ن أج���ل 
اإلجن���از ومترير القوانني 
التي تخدم الشعب، مشددا 
عل���ى أن املجلس احلالي 
ج���ل اهتمام���ه أولويات 
املواطن���ني وال يلتفت إلى 
دي���دن اآلخرين املنغمس 
باملهاترات والشتائم وتبادل 
»بوكسات« والعقل ونحن 
لن ننج���ر وراء اآلخرين 
الفشل  التصق بهم  الذين 
لدرجة أنه���م لم يتطرقوا 
مللف الرياضة الذي شغل 
الكويتي���ني خ���الل األيام 

املاضية.

العام  النف���ع  وجمعي���ات 
والنقابات العمالية ملعاجلة 
القصور والسلبيات  أوجه 
التي تشوب أعمالها بسبب 
النظ���ام، واحلد من  ذل���ك 
آث���اره واالرتق���اء بأعمال 
القانونية،  الكيان���ات  تلك 
والقض���اء عل���ى أم���راض 
الفئوية ومظاهر  العصبية 
االستقطاب الطائفي والقبلي 
التي تضعف حتقيق االهداف 
املرجوة من عمل االحتادات 
واالندية الرياضية وجمعيات 
النف���ع الع���ام والنقاب���ات 
املادة  العمالي���ة، فنص���ت 
القانون  األولى من مقترح 
على أن يكون لكل ناخب في 
انتخابات االحتادات واألندية 
الرياضية وجمعيات النفع 
العام والنقابات العمالية حق 
اإلدالء بصوته ملرشح واحد، 
التصويت  ويعتبر باط���ال 

ألكثر من هذا العدد.
ونصت املادة الثانية على 
أن يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون، في 
حني نصت املادة الثالثة أن 
على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

وم����ن املق����رر أن يلتقي 
الرئيس الغامن والوفد البرملاني 
املرافق له خالل زيارته بقداسة 
بابا الفاتيكان البابا فرانسيس 
األول ووزير خارجية دولة 
الكاردينال بيترو  الفاتيكان 

بارولني.
وتأتي زي����ارة الغامن إلى 
اجلمهورية اإليطالية استكماال 
خلط����ة التواصل الفاعلة مع 
البرملانات األوروبية املؤثرة 
حيث س����بق أن زار البرملان 
األوروبي واجلمعية الوطنية 
الفرنسية والبرملان األملاني 
)البوندس����تاغ( والبرمل����ان 
السويس����ري لط����رح وجهة 
النظر الكويتية إزاء العديد من 
القضايا اإلقليمية الراهنة إلى 

جتهيز القانون الذي يعتبر 
أولوية حكومية. 

وبني املعيوف ان هناك 
لغطا أثير بخصوص ضباط 
الص���ف احلاصل���ني على 
شهادات جامعية وعموما 
القان���ون ال���ذي يخصهم 
مدرج عل���ى جدول أعمال 
مجلس األمة ولم يسحب 
البتة، وامنا الذي س���حب 
في اجللسة طلب استعجال 
القانون والذي وقع عليه 
عشر نواب ووفقا التفاق 
مع احلكومة سحب الطلب 
إليجاد صيغ���ة توافقية 
تساهم في مترير القانون 

وال تعوقه.   
وفي شأن آخر استغرب 

للقانون مبا يلي: ان االرتقاء 
بأعمال االحتادات واألندية 
الرياضية وجمعيات النفع 
العمالية  العام والنقاب���ات 
إبع���اد االنتخابات  يتطلب 
اخلاص���ة ب���كل منه���ا عن 
مواض���ع الش���طط والغلو 
في األطروحات االنتخابية، 
مظاه���ر  كل  وتفتي���ت 
التعصب التي تظهر في تلك 

االنتخابات.
ف���ي ذلك  وم���ا يالحظ 
الصدد أن القوانني املنظمة 
لكل من االحتادات واألندية 
الرياضية وجمعيات النفع 
العمالية  العام والنقاب���ات 
قد نظم���ت أحكاما خاصة 
الكيانات  بانتخابات ه���ذه 
القانونية بطريقه تس���مح 

يتوجه رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن على رأس وفد 
الى جمهورية  اليوم  برملاني 
ايطالي����ا في زيارة رس����مية 
تس����تغرق أربعة أيام تلبية 
لدعوة رس����مية من رئيسي 
مجل����س الش����يوخ والنواب 

اإليطاليني.
وسيجتمع الوفد البرملاني 
الكويتي برئاس����ة الغامن في 
العاصم����ة اإليطالي����ة روما 
إلى رئيس مجلس الشيوخ 
)الغرف����ة األعل����ى للبرملان( 
بييترو غراس����و ورئيس����ة 
مجلس النواب )الغرفة األدنى 
للبرملان( لورا بولدريني إلى 
جانب رئيس الوزراء اإليطالي 

ماتييو رينزي.

أعل���ن رئي���س جلنة 
»الداخلية والدفاع« عبداهلل 
املعيوف أن هناك اجتماعني 
اللجنة  مهمني تعقدهم���ا 
اليوم وغدا ملناقشة قانوني 
الس���الح والتجنيد  جمع 

اإللزامي.
ان  املعي���وف  وق���ال 
اجتماع الي���وم )الثالثاء( 
س���يحضره ممثلو وزارة 
الداخلية ملناقش���ة جمع 
السالح متهيدا جلهوزيته 
ورفعه إلى جلنة األولويات 
البرملاني���ة، موضح���ا أن 
الغ���د خصص  اجتم���اع 
التجنيد  ملناقش���ة قانون 
اإللزامي وسيحضر ممثلو 
وزارة الدفاع لإلسراع في 

قدم النواب نبيل الفضل 
ود.يوسف الزلزلة وعبداهلل 
املعيوف ود.عبداهلل الطريجي 
اقتراحا  ود.خليل عبداهلل 
بقان���ون بش���أن انتخابات 
االحتادات واالندية الرياضية 
العام  النف���ع  وجمعي���ات 
والنقاب���ات العمالية طالبا 
نظره بصفة االس���تعجال، 

وجاء في القانون ما يلي:

مادة أولى

يك���ون ل���كل ناخب في 
انتخابات االحتادات واالندية 
الرياضية وجمعيات النفع 
العام والنقابات العمالية حق 
االدالء بصوته ملرشح واحد 
التصويت  ويعتبر باط���ال 

ألكثر من هذا العدد.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض 
مع احكام هذا القانون.

مادة ثالثة

عل���ى رئي���س مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما 
يخص���ه � تنفيذ احكام هذا 
القان���ون، ويعم���ل به من 
تاريخ نش���ره في اجلريدة 

الرسمية.
وجاءت املذكرة االيضاحية 

مرزوق الغامن

عبداهلل املعيوف

د.عبداهلل الطريجي نبيل الفضل

الصحة تضاعفت خالل السنوات 
األخيرة، حتى وصلت إلى اكثر 
من 1.6 مليار دينار هذا العام، 
بعد أن كانت امليزاينة 641 مليون 
دينار في عام 2008، مستغربا 
عدم وجود حتسن ملحوظ في 
خدمات وزارة الصحة رغم زيادة 
امليزانية عن الضعف خالل 6 

سنوات.
وش����دد العازم����ي على أن 
إهم����ال الدول����ة ف����ي إصالح 
القطاع الصحي طوال السنوات 
السابقة ساهم في تغول بعض 
املستشفيات اخلاصة ومتاجرتها 
في صحة املواطنني، متسائال: 
هل يعقل أن تصل قيمة أشعة 
الرنني املغناطيسي أو األشعة 
املقطعية في بعض املستشفيات 
إلى 140 دينارا، وقيمة احلجز 
للفحص فقط تتراوح ما بني 10 
و30 دينارا؟ فما بالنا بتكاليف 
العمليات اجلراحية الصغرى 
إلى  التي حتت����اج  والكب����رى 
مبيت في املستشفى اخلاص؟ 
مشيرا الى أن القصور احلاصل 
العام����ة  ف����ي املستش����فيات 
واملستوصفات يجبر املواطنني 
على التردد على املستشفيات 
اخلاصة رغم ارتفاع أسعارها، 
وهو ما يشكل إرهاقا كبيرا على 

العازمي يستغرب استمرار تدهور الوضع الصحي
ميزانية املواطنني ذوي الدخول 
إلى  العازمي  املتوسطة. ودعا 
ضرورة اإلس����راع ف����ي تنفيذ 
مش����روعات وزارة الصح����ة 
وإنشاء املدن الطبية، التي اقر 
قانونها مجلس االمة، واالرتقاء 
باخلدمات املقدم����ة من وزارة 
الصحة للمواطنني واملقيمني على 
أرض البالد، مخاطبا احلكومة 
بالقول: كفاكم شعارات وانظروا 
الى الوضع املزري الذي تعيشه 

غالبية مؤسسات الدولة.

النائب حمدان  اس����تغرب 
العازمي استمرار تدهور الوضع 
الصحي في البالد قائال: القضية 
الصحية ضم����ن اهم أولويات 
احلكومة، واملستشفيات ترفض 
الكويتيني  اس����تقبال املرضى 
واملقيمني بحجة ع����دم توافر 
أسرة، خاصة في الوقت احلالي 
الذي تزداد فيه احلاالت املرضية 
مع تقلبات اجل����و، اي اولوية 

هذه؟ 
وأضاف العازمي في تصريح 
صحاف����ي امس: ملي����ار و600 
ملي����ون دينار ه����ي امليزانية 
املقدرة سنويا لوزارة الصحة، 
لم يلمس منها املواطن أي تطور 
على املستوى الصحي، أخطاء 
طبية، ومواعيد طويلة، وضياع 
ملفات، وازدحام غير طبيعي، 
واخيرا: ناسف لعدم وجود اسرة 

الستقبالكم. 
واستطرد قائال: هل يعقل 
ان يكون هذا الوضع املزري في 
دولة مثل الكويت، الفتا الى ان 
املشكلة ليست في امليزانية بل 
فيمن يدير هذه امليزانية التي 
لو توافرت في اي دولة بالعالم 
لتحولت هذه الدولة الى عاصمة 

عاملية للطب. 
حمدان العازميوأك����د أن ميزاني����ة وزارة 


