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الغامن يجتمع في بلغراد 
مع رئيسة البرملان الصربي

اجتمع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في العاصمة بلغراد امس مع رئيسة البرملان 
الصربي مايا جويكوڤيتش، وذلك على هامش 
أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ ١4١.
وجرى خــــال االجتــــماع بحث سبــل 
تعزيــز وتطويـــر العاقــــات بني الكويـــت 

وصربيـــــا في مختلـــف املجاالت خاصـــة 
في شقهـــا البرملاني.

كما بحث االجتماع عددا من املوضوعات 
املشتـــــرك،  االهتمـــــام  ذات  والقضايــا 
باالضافـــة الى مناقشــــة العديد مـــن البنــود 
املدرجـــــة على جـــدول اعمـــــال مؤمتـــر 

االحتـــاد وآليـــــة تنسيــق املواقــــف بــني 
اجلانبـني جتاههــا.

حضر االجتماع وكيل الشعبة البرملانية 
النائب راكان النصف، وعضوا الشعبة النائبان 
علي الدقباسي وصفاء الهاشم، وسفيرنا لدى 

جمهوريــة صربيا يوسف عبدالصمد.

جانب من املباحثات بني اجلانبنيرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعلي الدقباسي وصفاء الهاشم وراكان النصف مع رئيسة البرملان الصربي الرئيس الغامن يصافح مايا جويكوڤيتش

عالم الكندري: اجتماعات »األمناء العامني 
الدوليني« فرصة لتبادل التجارب

أكــد رئيــس جمعيــة 
األمناء العامني للبرملانات 
العربيــة عضــو اللجنــة 
التنفيذية جلمعية األمناء 
أمــني  الدوليــني  العامــني 
عــام مجلــس األمــة عام 
الكندري أهمية املشــاركة 
فــي اجتماعــات جمعيــة 
الدوليني  العامــني  األمناء 
لتبادل اخلبرات بني األمناء 

واألمانات العامة.
جاء ذلك فــي تصريح 
صحافــي للكنــدري أمس 
فــي  مشــاركته  عقــب 
اجتماعات جمعية األمناء 
العامني الدوليني واللجنة 
التنفيذية للجمعية، وذلك 
ضمن أعمال مؤمتر االحتاد 
البرملانــي الدولــي الـ ١4١ 
املنعقد حاليا في العاصمة 

الصربية بلغراد.
وقال الكندري إنه شارك 
على مدار الثاثة أيام املاضية 

املناقشــة في  موضوعات 
العامة ومتابعة  اجلمعية 
اشتراكات األعضاء، مبينا 
أن املشاركة في اجتماعات 
اللجنة التنفيذية واجلمعية 
العامــة من شــأنه تبادل 
اخلبرات بني األمناء العامني 
ومعرفة التجارب الناجحة 

في األمانات العامة.

وكشــف الكنــدري أنه 
مت التنســيق واالتفاق في 
اللجنة التنفيذية جلمعية 
الدوليني  العامــني  األمناء 
علــى اجتماع يجمع بينها 
التنفيذية  اللجنــة  وبــني 
لاحتــاد البرملاني الدولي 
الذي ســيعقد فــي جنيڤ 

أبريل املقبل.
وأضاف أن االجتماعات 
تعــد فرصة الســتعراض 
وتبيان ما متتلكه األمانة 
العامة ملجلس االمة الكويتي 
من طاقات وكفاءات وبرامج 
عمليــة تضاهي بها الدول 
التــي ســبقت الكويت في 
الدميوقراطية. وفي ختام 
الكندري  تصريحه اعرب 
عن شــكره لكل منتسبي 
األمانــة العامــة علــى ما 
يقومــون بــه مــن جهود 
حثيثــة خلدمــة أعضــاء 

مجلس األمة.

عالم الكندري مشاركا في اجتماع جمعية األمناء العامني الدوليني

اللجنــة  فــي اجتماعــات 
التنفيذيــة كــون الكويــت 
عضوا فيها من بني ١١ عضوا، 
باإلضافة الى مشاركته في 
اجتماعات اجلمعية العامة 

لألمناء الدوليني.
مهمــة  أن  وأوضــح 
اللجنة التنفيذية هي إقرار 
ميزانيــة اللجنة واختيار 

طالبان كويتيان: املشاركة مبؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي تثري اخلبرات

ثّمــن الطالبان املتميزان 
في برملان الطالب واملشاركان 
ضمــن وفد مجلس األمة في 
مؤمتــر االحتــاد البرملانــي 
الدولي الـ ١4١ املنعقد حاليا 
في العاصمة الصربية بلغراد 
مبادرة رئيس مجلس األمة 
مــرزوق علي الغامن وإتاحة 
الفرصة لهما في املشــاركة 
بفعاليــات املؤمتــر وجلانه 
واالطاع عن قرب على عمل 
الوفد البرملاني الكويتي في 

هذا احملفل الدولي.
وأكد الطالب حسني البدر 
في تصريــح صحافي أمس 
اســتفادته من املشاركة في 
املؤمتــر والتــي تعــرف من 
خالها على آلية سير العمل 
في جلان املؤمتر واالجتماعات 

التنسيقية والعامة.
وقــال إن مشــاركته في 
الــى جانــب  االجتماعــات 
النواب تعد فرصة ســانحة 

املواقــف جتــاه العديــد من 
واملوضوعــات،  القضايــا 
مضيفا »ان تــرأس الكويت 
اخلليجــي  لاجتماعـــــني 
واإلسامي أمر يزيدنا فخرا 

ككويتيني«.
البدر بالشــكر  وتوجــه 
إلى الرئيــس الغامن إلتاحة 
الفرصــة الفريدة من نوعها 

أمــام الطــاب، ســواء عبر 
املشــاركة في جلسة برملان 
الطالــب أو مؤمتــر االحتاد 

البرملاني الدولي.
من جهتها، قالت الطالبة 
مرمي الكنــدري في تصريح 
مماثل إن تواجدها في مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي أتاح 
لهــا الفرصة كــي تتابع عن 
كثــب ما يقــوم بــه أعضاء 
مجلس األمة من تنسيق بني 
الدول اخلليجيــة والعربية 

واإلسامية.
وذكرت أنها شاركت خال 
املؤمتر في اجتماعات العديد 
من اللجان الدائمة والفرعية 
كمنتدى النساء البرملانيات 
ومنتدى البرملانيني الشباب، 
مؤكدة حــرص النواب على 
متكني الطاب من املشــاركة 
بفعاليــة فــي تلــك اللجان 
من خال املداخــات وإلقاء 

الكلمات فيها.

حسني البدر ومرمي الكندري خالل احد االجتماعات

الكتساب اخلبرات والتجارب 
التي سيكون لها األثر البالغ 
في املستقبل على اجلانبني 

العلمي والعملي.
وأشاد البدر باجلهود التي 
يقوم بها الوفد البرملاني في 
التنسيق بني املجموعــــات 
والعربــيـــــة  اخلليجيــة 
واإلساميـة من اجل توحيد 

املال: تنسيق مع السويط الستجواب بوشهري
حول املشاريع اإلسكانية وتأخر إصالح الطرق

متنى النائــب د.بدر املا 
عــودة األمــور إلــى مجراها 
السليم فيما يخص التناحر 
السياسي بعد عودة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد ساملا معافى إلى أرض 

الوطن اليوم.
وأضاف املا، في تصريح 
صحافي في املركز اإلعامي 
ملجلس األمة، »استمعت الي 
تصريح رئيس مجلس االمة 
باالنابة بقــرب عودة والدنا 
ســمو االميــر، ونتمنى بعد 
تأكيد الديوان االميري على 
عودة سموه غدا ساملا معافى 
الــي ارض الوطــن ان تعود 
البركــة الى هذا البلد بعد ما 
رأيناه من تناحر سياسي في 
األيام املاضية والتي لاسف 
كان فيها املشــهد السياسي 

مؤسفا جدا«.
واشار املا الى انه متأكد 
من عودة األمور الى مجراها 
السليم بإذن اهلل بعودة سمو 
االمير، خاصة ان الديرة ظلمة 
فــي غيابــه، وان شــاء اهلل 
بعودته اليوم ستنور الديرة.
من جانب آخر، أعلن املا 

في ظل قيام الوزيرة منذ ستة 
اشهر بجلسة نقاش عام عن 
الطرق والتي لــم تصل الى 

اآلن للعاج السليم.
واوضح املــا: انني ابلغ 
اآلن بشكل عام انه مت التنسيق 
مــع النائــب ثامر الســويط 
لتجهيز اســتجواب لوزيرة 
االسكان واألشغال فيما يخص 
القضية اإلســكانية والطرق 
واملشاريع، مشــيرا الي اننا 
على قدم وســاق فــي اعداد 
االســتجواب وهذا التنسيق 
هو التنسيق االول مع النائب 
ثامر السويط والذي ان شاء 
اهلل ســنرى ثمرته في قاعة 

عبداهلل السالم.
من جانــب آخر، قال املا 
انه لاسف الشديد توجد ال 
مباالة من قبل مجلس الوزراء 
فيما يخــص مصفاه ڤيتنام 
والتي ســبق لي ان صرحت 
اكثر من مرة بأني امتنى من 
احلكومة التفاعل في قضية 
ڤيتنــام، وان يجرى حتقيق 
فيمــا أثرناه مــن معلومات 
مؤكدة في ظل عدم نفي الوزير 
هذه املعلومات، وايضا في ظل 

العجيب والغريب  التجاهل 
منهم، مؤكدا ان هناك ملفات 
مستحقة وملفات تتعلق باملال 
العام اكثر استحقاقا من ملف 

ڤيتنام.
املــا تصريحــه  وختــم 
قائا: انه لاســف الشــديد 
هذا التجاهل ال قدرة لي على 
جتاهله، مؤكدا انني مستمر 
فــي هــذا امللــف واخلطوات 
الدستورية قادمة في الطريق 
وانتــم تدفعونــا لاســف 
الشديد للصدام، ونحن مند 
يد التعاون ونقول اننا نثق 
فيكم يــا مجلس الوزراء في 
انكم انتم من يجري التحقيق، 
لكن هذا التجاهل غير مبرر 
وغريــب، وكان هنــاك مــن 
يريــد ان يدفعنا فــي اتخاذ 
خطــوات دســتورية، كنــا 
نأمل ان تكــون هناك حلول 
افضل من اســتعمال أدواتنا 
الدســتورية، مشيرا الى انه 
ان شاء اهلل سنلتقي في قاعة 
عبداهلل السالم مع االخ سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفط في ظــل هذا التجاهل 

الغريب وغير املبرر.

تضارب تصريحات الوزير ما 
بني حتقيق أرباح في شــهر 
ابريل وفي شهر سبتمبر الذي 
حتدث فيه عن وجود حتسن 

ملحوظ.
واكد املا انه في معرض 
النفط والغــاز باالمس جاء 
الوزير بتصريح آخر متناقض 
والــذي يبدو فيه ان ســمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
النفــط لديهما القــدرة على 
التجاهل ولكن نحن ال قدرة 

لدينا على التغافل.
امللــف  واشــار ان هــذا 
مســتحق واذا لــم يتفاعــل 
مجلس الوزراء في هذا االمر، 
فإننــي مقدم علــى خطوات 
دســتورية ستكون في قاعه 
عبداهلل السالم بشكل واضح 

في األيام املقبلة.
واكــد املا: اننــي ما زلت 
ل علــى ســمو رئيــس  اعــوِّ
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
النفــط ان يتفاعلــوا مع هذا 
امللف الــذي يعتبر اكبر من 
ملف الــداو، وامتني ان اجد 
تفاعــا واضحــا من مجلس 
الوزراء بهذا الشــان في ظل 

أكد أن البركة ستعود إلى البلد بعد عودة صاحب السمو ساملاً معافى

د.بدر املال

عــن قيامــه بالتنســيق مع 
النائب ثامر السويط لتقدمي 
استجواب الى وزيرة االسكان 
ووزير االشغال العامة فيما 
يخــص القضية االســكانية 

والطرق وبعض املشاريع.
واضاف: اطلعت على بيان 
مجلس الوزراء باالمس والذي 
حتدث عن حتديد جلســتني 
ملناقشــه القضية االسكانية 
والطــرق، وهذا االمر متأخر 
جدا وال يحتاج الي جلستني 

العدساني: سأقدم استجوابني 
لـ»الداخلية واملالية« الدور املقبل

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدســاني أن  االستجوابني 
املوجهــني لوزيــر الداخلية 
سيكون »األول« ووزير املالية 
»األضخــم« صحيفتــه ١٠٠ 
صفحة، فيها كل التفاصيل 
املالية واالســتثمارية، فمن 
حق الشعب الكويتي االطاع.
وأشــار إلــى أمريــن في 
حال أي نائب قدم استجوابا 
لنفس الــوزراء الذين أنوي 
اســتجوابهم، أوال: ان كان 
تقدميي لاستجواب سيساهم 

في تشديد احملاسبة وحتقيق اإلصاح فسأقدمه 
ويكون اســتجوابان للوزير ذاته أو الدمج، 

واألمر الثاني إذا كان عكس 
مــا ســبق، فإنني سأســاند 
مقدم االستجواب، كون هدفي 
محاسبة احلكومة وتصحيح 

اخللل.
وأضاف أن الصحيفتني 
جاهزتان لوزيري الداخلية 
واملالية وسيقدمهما رسميا 
فــي بداية دور االنعقاد وقد 
يكــون قبــل ذلــك وتليهما 
بقية االستجوابات بإذن اهلل 
تعالى. واختتم العدســاني 
أن هنــاك قضايــا جســيمة 
وجتــاوزات صارخة يجب تبيانها للشــعب 

الكويتي ومحاسبة املتسبب.

رياض العدساني

عاشور: ما آلية الترخيص للصيدلي الكويتي
باجلمعيات التعاونية واملستشفيات اخلاصة؟

قدم النائب صالح عاشور 
سؤاال لوزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح نصه اآلتي: 
اســتنادا إلى القانون رقم 
3٠ لســنة ٢٠١٦ في شــأن 
تنظيــم مهنــة الصيدلــة 
وتداول األدوية وبحســب 
املادة األولى منه وعطفا على 
سؤالنا السابق املقدم بتاريخ 
٢٠١8/7/٢4 وردكم بتاريخ 
٢٠١8/١١/١١ وبانتهــاء املهلة 
احملــددة بالقانون )ســنة 

واحدة( لتجديد تراخيص 
الصيدليــات باجلمعيــات 
التعاونية واملستشــفيات 
اخلاصة، أتقدم باألســئلة 

التالية:
١ـ  ما اجلمعيات التعاونية 
انتهــت صاحيــة  التــي 
تراخيص الصيدليات بها؟ 
مع تزويدي بالعدد واملوقع.
الصيدليــات  مــا  ـ   ٢
التعاونيــة  باجلمعيــات 
التي مت طرحها لاستثمار 

اإلجراءات.
اغــاق هــذه  ـ هــل مت   5
الصيدليات املخالفة كونها 
مــن دون ترخيــص، وفي 
حالــة اإلجابــة بالنفي ما 

أسباب عدم اإلغاق؟
٦ـ  ما آلية إصدار ترخيص 
صيدلية للصيدلي الكويتي 
التعاونيــة  باجلمعيــات 
واملستشــفيات اخلاصــة 
والشروط الواجب توافرها 

ملنح الترخيص؟

ومت إعطاؤهــا للصيدلــي 
الكويتي؟

التجديــد  مت  هــل  ـ   3
للصيدليــات التــي انتهت 
تراخيصهــا اســتثناء من 
القانون املشار إليه أعاه؟ 
وما األسباب لاستثناء في 

حالة اإلجابة باإليجاب.
4ـ  ما اإلجراءات التي قامت 
بهــا الــوزارة جتــاه هذه 
الصيدليــات املخالفة؟ مع 
تزويدي بنســخة من هذه  صالح عاشور

هل مت التجديد للصيدليات التي انتهت تراخيصها ؟

الشاهني: مدرسة باسم صالح العجيري
النائــب أســامة  قــدم 
الشــاهني اقتراحــا برغبة 
بتســمية مدرســة باســم 
الفلكي د. صالح العجيري 
عرفانــا بجهــوده العلمية 

الطويلة.
وقال الشاهني في مقدمة 
اقتراحه: قدم د. صالح محمد 
صالــح العجيــري الكثير 
لعلم الفلك وغيره من علوم 
بتقدميه هذا العلم للعرب 
واملســلمني املتخصصــني 
منهم والباحثني أو الهواة 

ولــه الكثيــر مــن اإلضافــات العلمية في 
الفلــك وعلومه من خــال أبحاثه العلمية 
والعديــد من الكتب واملؤلفــات والندوات 

واحملاضرات والبرامج التي 
قدمها فــي املراكز العلمية 
واألنديــة  املتخصصــة 
بفعاليــات  واملشــاركات 
مختلفــة فــي املؤمتــرات 
العلمية احمللية والدولية. 
ولــه الكثير مــن املؤلفات 
التي تتنــاول موضوعات 
الفلك ومن إجنازاته تقومي 
العجيري املسمى على اسمه 

ومعتمدة رسميا.
االقتــراح على  ونــص 
ما يلــي: تقديرا لتاريخ د. 
صالــح العجيري ودوره فــي تطوير علم 
الفلك »تسمية إحدى مدارس الكويت باسم 

الدكتور صالح العجيري«.

أسامة الشاهني

الدمخي الستخدام املياه املعاجلة 
بدالً من »الصليبي« في املنازل
قــدم النائب د.عادل الدمخــي اقتراحا برغبة لتوفير 
املياه املعاجلة بدال من املاء الصليبي في املنازل للحفاظ 
على منســوب املياه اجلوفية وللحاجة للماء الصليبي 

في أعمال أخرى. ونص االقتراح على ما يلي:
يعاني كثير من املواطنني من قلة املاء الصليبي )املياه 
قليلة امللوحة( الذي ال يتوافر إال لبضع ساعات فقط في 
األسبوع وهذا ال يكفي لاستخدام اليومي للري والغسيل 
في املنازل خاصة في فصل الصيف. ونص االقتراح على 
مــا يلي: توفير املياه املعاجلة بدال من املاء الصليبي في 
املنازل مع وضع عداد احتساب كمية صرف املياه املعاجلة 
كما هو معمول به في املياه العذبة للحفاظ على منسوب 
د.عادل الدمخياملياه اجلوفية وللحاجة للماء الصليبي في أعمال أخرى.

ملشاهدة الڤيديو


