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د. عبداهلل الطريجي

الطريجي: محاباة وترضيات في تعيني موظفي »اخلبراء«
كشف النائب د. عبداهلل 
الطريجي ع����ن تدخالت 
في آلية اختيار املرشحني 
للعمل ف����ي إدارة اخلبراء 
بوزارة العدل، مشيرا إلى 
أن »احملاباة والترضيات« 
التي تتم في جلنة االختيار 
أفضت إلى استقالة اثنني 
اللجنة اعتراضا  من هذه 

على التدخل في عملهم.
الطريج����ي  وأض����اف 
في تصري����ح صحافي أن 
العمل في هذه  حساسية 
اإلدارة تفرض على املعنيني 
اختيار املستح��قني للعمل 
في ه����ذه امل��هن����ة املهمة 
والذين تنطب����ق عل��يهم 
الش����روط كم����ا اجتازوا 
املخص����ص  االختب����ار 

للمرشحني للوظيفة، إال أن 
ما يحدث هو العكس عبر 
اختيار أشخاص معينني 
على حس����اب املس����تحق 

الفعلي.
ودعا الطريجي وزير 
الع����دل وزي����ر األوقاف 
والش����ؤون اإلس����المية 
يعقوب الصانع إلى التدخل 
من أجل حسم اللغط في 
جلنة االختيار، وضرورة 
توجي����ه اللجنة إلى عدم 
قبول التدخالت اخلارجية 
في عملها، والتشديد على 
أهمية هذه الوظيفة التي 
القضاة في  يعتمد عليها 

إصدار أحكامهم.
مه����ام  أن  وأوض����ح 
الوظيفة التي تعد عصب 

العمل القضائي تتمثل في 
استالم القضايا وتسجيلها 
الفنية  التقارير  وكتاب����ة 
التي تعتمد عليها السلطة 
القضائي����ة قب����ل إصدار 
األحكام، وغي����ر ذلك من 
املهام احلساسة املرتبطة 
مباش����رة بعمل السلطة 
القضائية، مش����ددا على 

حسن اخ�تيار املوظفني.
وقال »من واجبنا مراقبة 
أداء اجله����از التنفي����ذي، 
والتنبي����ه عن����د حصول 
أخطاء انطالق����ا من دور 
الرقابي«، معربا  املجلس 
عن أمله في تدخل الوزير 
الصانع إلصالح االعوجاج 
اللجن����ة، وإنصاف  ف����ي 

املظلومني.

عدنان عبدالصمد

عبدالصمد: تصريح الصالح حول »اإلصالح االقتصادي« 
يتناقض متاماً مع ما ورد في الوثيقة

النائب عدنان  أوضح 
عبدالصم���د رئيس جلنة 
امليزاني���ات واحلس���اب 
اخلتامي أن نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
املالية أن���س الصالح في 
تصريح���ه األخير حول 
وثيق���ة اإلص���الح املالي 
واالقتصادي قد أشار إلى 
أن احلكومة ملزمة بنص 
املادة رقم 4 من القانون رقم 
37 لسنة 2010 بشأن تنظيم 
برامج وعمليات التخصيص 
والتي تنص على انه: »ال 
انتاج  يجوز تخصي���ص 
الطبيعي  النفظ والغ���از 
النفط ومرفقي  ومصافي 
التعليم والصحة...« أي أن 
القانون حظر خصخصة 
االنتاج والتكرير في القطاع 
النفطي الفتا إلى أن ما ورد 
الوثيقة مش���روعات  في 
في القطاع النفطي خارج 

املجاالت احملظورة.
كما أشار نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
املالي���ة إل���ى أن الوثيقة 

لم تتضم���ن خصخصة 
التعليم والصحة  مرفقي 
بل أشارت إلى خصخصة 
عملي���ات إدارة امل���دارس 
واملستش���فيات وهذه ال 
متثل نق���ل ملكية مرافق 
التعليم أو الصحة للقطاع 
اخل���اص بل االس���تعانة 
القط���اع اخلاص  بخبرة 

املتخصص في اإلدارة.
وم���ن الواض���ح أن ما 
أوضح���ه نائ���ب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
املالية يتعارض متاما ما مع 
ورد في الوثيقة وبالتالي 
فإن ما قاله يعتبر تعديال 
لها وليس تفسيرا لها حيث 
ما ورد في الوثيقة حتت 
عنوان »برنامج تخصيص 
املش���روعات العامة« هو 
تعديل قانون التخصيص 
بهدف السماح لتخصيص 
الصناعات النفطية ومرفقي 
التعليم والصحة. وبالتالي 
فإن الوثيقة تتضمن تعديل 
املادة 4 من القانون رقم 37 
التي أوجبت  لسنة 2010 

احلظر، وبالتالي عدم التزام 
الوثيقة باحلظر الوارد في 
تلك املادة على عكس ما جاء 
في تصريح السيد نائب 
الوزراء  رئيس مجل���س 
ووزير املالية. أما بالنسبة 
التعلي���م  خلصخص���ة 
والصحة فمن الواضح أن 
الوثيقة قد تضمنت تعديل 
قانون التخصيص للسماح 
بتخصيص هذين املرفقني 
ولم تتضمن الوثيقة إطالقا 
املالية  ما صرح به وزير 
من قصر خصخصة هذين 
املرفقني على اإلدارة دون 

امللكية.
لذا فإنه من الضروري 
إع���ادة الوثيقة للمجلس 
ملناقشتها واجراء ما يلزم 
من تعدي���الت عليها على 
ضوء تصريح���ات وزير 
املالي���ة. عل���ى الرغم من 
علمنا بأن الوثيقة ال تعتبر 
قانونا يج���ب اتخاذ قرار 
بشأنه ولكنها على كل حال 
تعتبر خارطة طريق ورسم 

سياسة معينة.

سعدون حماد

»الصحية« أنهت قانون الصيدلة وأحالت تقريرها إلى املجلس
أوصت جلنة الش���ؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل 
البرملانية في اجتماعها امس 
باملوافقة على االقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 28 لسنة 1996 في شأن 
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول 
األدوي���ة وترف���ع تقريرها 

بشأنه للمجلس.
وقال مقرر اللجنة النائب 
سعدون حماد في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع 
ان املقترح نص على استبدال 
نص املادة الثانية من القانون 
باآلتي »ال يجوز فتح صيدلية 
خاصة إال بعد احلصول على 
ترخيص من وزارة الصحة 
ويرخص بفتح الصيدليات 
التالي���ة الصيادلة  للفئات 
الكويتيني واملستش���فيات 
اخلاصة الت���ي ال يقل عدد 
األسرة فيها عن 50 سريرا 
واجلمعيات التعاونية على 
الترخيص باسم  أن يصدر 
صيدلي كويتي اجلنسية«.

ان  حم���اد  وأض���اف 
امل���ادة نصت كذل���ك على 
أال يرخ���ص للصيدل���ي أو 
اجلمعي���ة التعاونية بأكثر 

من صيدلي���ة واحدة كما ال 
يجوز ان يكون للصيدلية 
فرع في أي مكان آخر ومع 
ذلك يج���وز لوزير الصحة 
التعاونية  منح اجلمعي���ة 
التي ميتد نشاطها ألكثر من 
منطقة سكنية ترخيصا في 
فتح صيدلية واحدة أو فرع 
لها ف���ي كل منطقة على ان 
يصدر كل ترخيص باس���م 
صيدلي كويتي مستقل عن 

اآلخر.
وبني انه عند نفاذ احكام 
هذا القانون »متنح مدة خمس 
سنوات جلميع الصيدليات 
اخلاص���ة غير مس���توفية 
الواردة في هذا  الش���روط 
القانون ومدة سنة واحدة 
لصيدليات املستش���فيات 
واجلمعيات التعاونية وذلك 
لتوفيق أوضاعها مبا يتناسب 

مع أحكام هذا القانون«.
وأشار الى توصية اللجنة 
باملوافقة كذلك على استبدال 
نص امل���ادة 17 من القانون 
احلالي بالنص التالي »ينشأ 
بق���رار من وزي���ر الصحة 
جلنة برئاسة وكيل الوزرة 
او من ين���وب عنه على أال 

تقل درجته عن درجة وكيل 
مساعد وعضوية اثنني من 
الوكالء املساعدين بالوزارة 
ورئيس اجلمعية الصيدلية 
أو من ينوب عنه وعضو من 
القانونية بالوزارة  اإلدارة 
تختص بالنظر في املخالفات 
التي تقع ف���ي غير ما ذكر 
ف���ي املادتني 14 و15 من هذا 

القانون.
كما نصت املادة 17 املعدلة 
على انه يجوز للجنة توقيع 
العقوبات »االنذار والوقف 
عن العمل مدة ال جتاوز سنة 
الترخيص مبزاولة  وإلغاء 
املهنة وش���طب االس���م من 
السجل وغلق املكان مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وفي 
جميع األحوال يجب ان تكون 

القرارات مسببة«.
اللجنة  ان  وقال حم���اد 
رفعت تقريرها في ش���أن 
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول 
ال���ى املجلس بعد  األدوية 
التصويت عليه والتوصية 
باملوافقة على ان تناقش في 
اجتماعها االس���بوع املقبل 
التعديالت على قانون العمل 

في القطاع األهلي.

مبارك اخلرينج

قال نائ����ب رئيس مجل����س األمة مبارك 
اخلرينج تعليقا على ما يتم تداوله عن وثيقة 
االصالح االقتصادي: نؤكد اننا سنعارض تلك 
الوثيقة اذا طرحت باملجلس في اجللس����ات 
املقبلة اذا كانت تتعارض مع الدس����تور او 

تضمنت اي بنود فيها ضرر باملواطنني.
وقال اخلرينج في تصريح صحافي: اننا 
في هذا املجلس ل����ن نقبل بأي اجراء يلحق 
الضرر باملواطنني ولن نس����مح بأي مساس 

بدخولهم، ونؤك����د ان املواطن الكويتي خط 
احمر ولن نقبل املس����اس به وعدم حتميله 

اعباء مالية.
وتابع اخلرينج: وقد اوفينا بعهدنا للشعب 
الكويتي ال����ذي انتخبنا وأثبتنا وقوفنا الى 
جانب املواطن الكويتي برفضنا كل الزيادات 
في اس����عار الكهرباء واملاء على جميع فئات 
املواطنني سواء كان املواطن في السكن اخلاص 

او في السكن االستثماري.

اخلرينج: سنرفض الوثيقة االقتصادية
إذا تعارضت مع الدستور أو أضرت باملواطن

رعى احلفل السنوي املوحد للهيئة على مسرحها بكلية التربية األساسية في العارضية

الغامن خلريجي »التطبيقي«: الكويت تنتظر جهودكم للعمل على تقدمها
الهيكلي بني العرض والطلب 
في مواقع اإلنتاج املختلفة 
الهيئة  ان  بالدولة، مبين���ا 
تضم نخبة مميزة من أعضاء 
التدريس والتدريب  هيئتي 
وحائ���زة عل���ى اعتمادات 
أكادميية للعديد من كلياتها 

ومعاهدها. 
 وذك���ر ان الهيئة بصدد 
التوس���عة  تنفي���ذ خط���ة 
اإلنشائية لكلياتها ومعاهدها 
بتكلف���ة تقدر ب�400 مليون 
دينار مبا يسمح برفع الطاقة 
االستيعابية لها إلى 80 ألف 

طالب وطالبة. 
 واش���ار ال���ى ان الهيئة 
تعكف حاليا على إعداد 73 
مشروعا إلكترونيا لتطوير 
برامجها اإلدارية وتفعيلها 
إلكترونيا بهدف جعل جميع 
معامالته���ا الكتروني���ا في 

املستقبل القريب.
التفاصيل الكاملة غدا

عمل���ه وتنفيذه على الوجه 
األكمل من خالل خطة دراسية 
ش���املة ومتكامل���ة تتيح 
للخريج االلتحاق بس���وق 

العمل. 
 واضاف االثري ان ذلك 
يساعد على مواجهة اخللل 

في كلم���ة مماثلة ان الهيئة 
التي تتولى مسؤولية التعليم 
الفني واملهني منذ نحو 33 
عاما إمنا تهدف إلى إكساب 
الطالب قدرا كافيا من الثقافة 
واملعلومات الفنية واملهارات 
العملية التي متكنه من اتقان 

احملرك���ة للنمو االقتصادي 
التعليم  من خالل تطوي���ر 
الذي بدوره يقود االقتصاد 
نحو منو متصاعد وتنمية 

متسارعة«. 
 من جانبه، ق���ال املدير 
العام للهيئة د.احمد األثري 

العنصر البشري هو األساس 
في التنمية وهو املسؤول عن 
حتويل املوارد املختلفة من 
قوة إل���ى فعل ومن إمكانية 

إلى وجود. 
العنص���ر  أن   واعتب���ر 
البشري املتعلم هو »القوة 

الشعب الكويتي حني نكرم 
نخبة من خريجي وخريجات 

كليات ومعاهد الهيئة«. 
 وأض���اف العيس���ى أن 
»عملية التنمية تعتمد على 
عنصرين أساسيني البشري 
وامل���ادي«، مش���يرا إلى أن 

عبداهلل الراكان

نظم���ت الهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
أمس االثنني احلفل املوحد 
خلريجي كليات الهيئة للعام 
الدراس���ي 2015/2014 وذلك 
برعاية رئيس مجلس األمة 
الغامن على مسرح  مرزوق 
الهيئة بكلية التربية األساسية 
في العارضي���ة. وفيما هنأ 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن اخلريجني، مشيرا إلى 
أن الكويت تنتظر من كل منهم 
أن يؤدي دوره في خدمتها 
مبا اكتسبوا من علم وخبرة 
للعمل على تقدمها، قال وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
العيسى في كلمة له  د.بدر 
في احلفل ان »هذا يوم يذخر 
بالكثير من املعاني الوطنية 
ويترجم ص���ورة من صور 
أبناء  التآخي والتالحم بني 

مرزوق الغامن مكرما أحد اخلريجنيرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ود.بدر العيسى ود.أحمد األثري مع كوكبة من اخلريجني

العيسى: العنصر 
البشري هو األساس 

في التنمية


