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رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونائبه محمد املطير وأمني السر أسامة الشاهني خالل اجتماع مكتب املجلس

.. ومستقبالً وفد احتاد الناشرين العرب

عبداهللا فهاد ومهند الساير وشعيب املويزري خالل االجتماع

أحمد السعدون يستقبل وفد «الناشرين العرب» وعضو البرملان األملاني
عقــد مكتــب املجلــس 
أمــس برئاســة  اجتماعــا 
رئيــس مجلس األمة أحمد 

عبدالعزيز السعدون.
وحضر االجتماع نائب 
رئيس مجلس األمة محمد 
بــراك املطيــر، وأمني ســر 
النائــب أســامة  املجلــس 
الشاهني، ومراقب املجلس 
النائب د.عبدالكرمي الكندري 
ورئيــس جلنــة الشــؤون 
املالية واالقتصادية النائب 
شعيب املويزري، ورئيس 
جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونيــة النائــب مهند 
الســاير ورئيــس جلنــة 
النائب عبداهللا  األولويات 
فهــاد العنزي وأمــني عام 
مجلس األمــة باإلنابة ملى 

الدخيل. 
من جانب آخر، استقبل 
رئيــس مجلس األمة أحمد 
الســعدون في مكتبه أمس 

االحتاد محمد رشاد واألمني 
العام بشار شبارو ورئيس 
جلنة تنمية املوارد باالحتاد 
ســعود املنصور ورئيس 
جلنــة اإلعــالم والعالقات 
العامــة د.محمــد املعالــج 

يقوم بزيارة رسمية للكويت 
ضمــن جولــة خليجيــة، 
الســفير  اللقــاء  وحضــر 
األملانــي لدى الكويت هانز 
كريســتيان فرايهــر فــون 

رايبنيتز.

وعضــوا االحتاد ســميرة 
عاصي وهيثم احلافظ.

كما اســتقبل السعدون 
البرملــان األملانــي  عضــو 
ووزير الدولة في اخلارجية 
األملانية توبياسليندنر الذي 

عبدامللك اخلليلي ورئيس 
الشــورى خالــد  مجلــس 
املعولــي، وذلك مبناســبة 

العيد الوطني لبالدهما.
كما بعث السعدون اليوم 
ببرقيتي تهنئة إلى كل من 

مــن جهة أخــرى، بعث 
رئيــس مجلس األمة أحمد 
عبدالعزيز السعدون أمس 
ببرقيتي تهنئة إلى رئيس 
مجلس الدولة في سلطنة 
الشــيخ  الشــقيقة  عمــان 

رئيس مجلس املستشارين 
في اململكة املغربية الشقيقة 
النعم ميارة، ورئيس مجلس 
الطالبــي  النــواب رشــيد 
العلمــي، وذلك مبناســبة 

ذكرى استقالل بلدهما.

هنأ نظيريه في املغرب بذكرى االستقالل ونظيريه في عمان بالعيد الوطني.. ومكتب املجلس يعقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس األمة

الرئيس أحمد السعدون أثناء استقباله عضو البرملان األملاني ووزير الدولة في اخلارجية األملانية توبياسليندنر

وفد احتاد الناشرين العرب، 
وذلك مبناسبة زيارته إلى 
الكويــت للمشــاركة فــي 
فعاليات معــرض الكويت 

الدولي للكتاب.
حضــر اللقــاء رئيــس 

سعد اخلنفور: تركيب أجهزة مراقبة أمنية بجميع 
املناطق والشوارع مبا ال يخل بخصوصية األفراد

تقدم النائب سعد اخلنفور 
باقتــراح بقانــون بتعديــل 
القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٥ في 
شأن تنظيم وتركيب كاميرات 
األجهزة األمنية، نصت مواده 

على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص 
املادة رقم ٧ من القانون رقم 
٦١ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم 
وتركيب كاميــرات األجهزة 
األمنية، النص التالي: «على 
مالكي املنشآت واملسؤولني 
عن إدارتها صيانة كاميرات 
وأجهــزة املراقبــة األمنيــة 
وحتديثهــا بصفــة دوريــة 
ومســتمرة لضمان حســن 
أدائها ألغراضها واستمرارية 
مطابقتها للمواصفات الفنية.
وتلتــزم وزارة الداخلية 
بتركيب كاميــرات وأجهزة 
املراقبــة األمنيــة في جميع 
املناطق والشوارع الرئيسة 

القانون ويعمل به من تاريخ 
نفاذه.

املذكــرة  فــي  وجــاء 
الكويــت  ان  اإليضاحيــة 
فــي اآلونة األخيــرة تعاني 
من تكــرار اجلرائم املروعة 
الداخليــة  املناطــق  فــي 
وهــو مــا يســتدعي تنويع 
اآلليــات لتعزيز األمن دعما 
لالستراتيجية األمنية الهادفة 
لضبــط األمن العــام وردع 
املجرمني ووضع حد للجرائم 

واحلوادث.
وحيث إن القانون رقم ٦١
لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم 
وتركيب كاميــرات األجهزة 
األمنية قــد فرض في مادته 
السابعة، «على مالكي املنشآت 
واملسؤولني عن إدارتها صيانة 
كاميــرات وأجهــزة املراقبة 
األمنيــة وحتديثهــا بصفة 
دوريــة ومســتمرة لضمان 

األمــن والتصــدي للجرائم 
املنتشرة ورصد أي مظاهر 
سلبية قد حتدث في الشوارع 
ومعرفة املتسبب فيها، وذلك 
مبا ال يخل باملادة التاسعة من 
القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٥ في 
شأن تنظيم وتركيب كاميرات 
األجهزة األمنية والتي تنص 
علــى أنــه «يحظــر تركيب 
كاميــرات وأجهــزة املراقبة 
األمنيــة في األماكــن املعدة 
للســكنى أو للنوم أو غرف 
العــالج الطبيعــي أو غرف 
تبديل املالبس ودورات املياه 
واملعاهد الصحية النسائية 
النســائية  والصالونــات 
يتعــارض  مواقــع  أي  أو 
وضــع الكاميــرات فيها مع 
اخلصوصيــة الشــخصية 
الالئحــة  فــي  وتوضــح 
التنفيذية، ويجوز بقرار من 
الوزير إضافة أماكن أخرى».

حسن أدائها ألغراضها» وهو 
ما كان مبثابة أداة ردع لكل 
من تسول له نفسه ارتكاب 
جرميــة فــي هذه املنشــآت 
باعتبــار كاميــرات املراقبة 
األمنيــة أداة مهمــة حملاربة 

اجلرمية.
لكن التغافل عن تركيب 
مثــل هــذه الكاميــرات فــي 
الشــوارع والطرق الداخلية 
جعــل البعض يتجــرأ على 
ارتكاب جرائمهم مســتغلني 
عدم وجود ما يثبت جرميتهم، 
لذا جاء هذا االقتراح بقانون 
بالتعديل على املادة السابعة 
مــن القانون رقم ٦١ لســنة 
تنظيــم  شــأن  فــي   ٢٠١٥
وتركيب كاميــرات األجهزة 
األمنيــة لتكتمــل منظومــة 
املراقبــة األمنيــة مبراقبــة 
جميــع الشــوارع والطــرق 
الرئيســة والفرعية وحفظ 

سعد اخلنفور

والفرعيــة في دولة الكويت 
مبا ال يخل باملادة رقم ٩ من 
هــذا القانون، علــى أن تقع 
مسؤولية إدارة هذه الكاميرات 
وصيانتهــا وحتديثها على 

وزارة الداخلية».
مــادة ثانية: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 

عيسى الكندري يقترح إنشاء
مركز طبي عاملي لعالج اإلدمان

تقــدم النائــب عيســى 
الكنــدري باقتــراح برغبة 
إلنشــاء مركــز طبي عاملي 
متخصص لعالج اإلدمان، 
مع تزويده بالكوادر الطبية 

العاملية.
ونص االقتراح على ما 

يلي:
ابتلي املجتمع الكويتي 
في السنوات األخيرة بآفة 
انتشــرت  التي  املخــدرات 
بشــكل ملحــوظ بــني فئة 
الشــباب ذكــورا وإناثــا، 

وتعددت أســباب انتشار وتعاطي وإدمان 
املخــدرات بني ظروف اجتماعية ونفســية 

واقتصادية داخلية.
ويقع علــى وزارة الصحــة عبء كبير 
في التصدي لهذه الظاهرة بالتنســيق مع 
املؤسســات واجلهــات املتخصصة إليجاد 

حلول علمية جذرية نافعة.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
١ - إنشاء مركز طبي عاملي متخصص 

لعــالج حــاالت اإلدمــان 
بأنواعــه كافة، مع تزويده 
العاملية  الطبيــة  بالكوادر 
املختصة من اخلارج وذلك 
بنظام التعاقد أو الزيارات 
الدورية، إضافة إلى توفير 
جميــع األجهــزة واملعدات 
الالزمة للعالج  واخلدمات 
باإلضافــة إلــى األنشــطة 
الترفيهيــة والرياضيــة، 
محاضــرات،  وقاعــات 
وعيادات خارجية، وغرف 
إقامــة فرديــة، وأن يتــم 
اســتخدام أحدث الوسائل املتطورة لعالج 

املرضى من جميع النواحي.
٢ - وضــع ضوابط في إطــار القانون 

حلسن سير العملية العالجية وجديتها.
٣ - عمــل حملة إعالميــة مكثفة تصل 
مباشــرة إلى املدمنني واملتعاطني من خالل 
إنشاء فروع في احملافظات لنشر التوعية 
الصحيــة والنفســية واالجتماعية لعالج 

اإلدمان.

عيسى الكندري

مع تزويده بالكوادر الطبية املختصة واألجهزة الالزمة

«البيئة»: «النفط» و«اإلسكان» وعدتا بدراسة نقل أشجار «جنوب القيروان»

عبداهللا فهاد وأ.د. حمد املطر وحمدان العازمي عمار العجمي وأركان وزارته خالل االجتماع 

ناقشــت جلنــة شــؤون 
البيئة واألمن الغذائي واملائي 
في اجتماعهــا أمس تكليف 
مجلــس األمــة لهــا بتاريخ 
١١ نوفمبــر ٢٠٢٢ مبناقشــة 
أسباب رفض الهيئة العامة 
للبيئــة التنــازل عن أرض 
جنــوب القيــروان لصالــح 
العامــة للرعاية  املؤسســة 

السكنية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمــد املطر فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن اللجنة ناقشت نقل أشجار 
احملمية البيئية، في جنوب 
القيروان وتخصيص األرض 
للمســاهمة في حل القضية 

اإلســكانية، وذلك بحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر النفط د.بــدر املال، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي والهيئة العامة 
للبيئة. وأضاف املطر إن هيئة 
البيئة اســتمرت في رفض 
نقل احملمية رغم قرار مجلس 
الوزراء باملوافقة على النقل 
استنادا للمادة ٤١ من القانون، 
رغم أن هذه املادة ال تعارض 

نقل األشجار املوجودة.
وأوضح أن وزير النفط 
وعد بإجراء الدراسات على 
املشــكلة، كمــا وعــد وزير 

الدولــة لشــؤون اإلســكان 
بأن املوضوع سيكون محل 
اهتمام لتحقيق حلم الشعب 

الكويتي.
وأوضح املطــر املادة ٤١

التي حتتج بها هيئة البيئة 
بعدم إزالة املنطقة اخلضراء، 
ذكرت إنه يستثنى من ذلك 
ما حتدده الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون لدواعي التنمية، 
مبينا أن القضية اإلسكانية 
جزء ال يتجــزأ من التنمية، 
وفي كل األحوال يتم االلتزام 
بتعويــض مــا مت اقتالعــه 
مــن املســطحات اخلضراء 
واألشــجار. وتابع املطر إنه 
ال يوجــد تعــارض ويجوز 

نقل األشــجار بالتعاون مع 
الهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العامــة للزراعــة وبلديــة 
الكويت وذلــك لتخصيص 
موقع بديل لها، مشــيرا إلى 
أنه سبق واستطاعت اللجنة 
البيئيــة إزالة أكثــر من ٧٥

مليون إطار في منطقة جنوب 
سعد العبداهللا ألنه كان هناك 
تعاون، ومت التنفيذ وفق إطار 

زمني ومتت إزالة املشاكل.
وأكد املطر التزام اللجنة 
باحملافظة على البيئة، مشيرا 
إلى أن القضية السكنية هي 
األولويــة األولى لذلك يجب 
تطبيــق قــرارات مجلــس 
الوزراء لتحقيق حلم الشعب 

الكويتي.
بدوره، قال مقرر اللجنة 
النائــب عبــداهللا فهــاد إن 
االجتماع مت بناء على تكليف 
مجلس األمــة للجنة ببحث 
العوائق في مشروع مدينة 
جنوب القيروان الســكنية، 
مشددا على أن قرارات مجلس 
الــوزراء يجــب أن حتتــرم 

وتنفذ.
وذكر فهاد أن وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وعد بزيارة 
ميدانيــة للموقــع وتقييمه 
تقييما فنيا، مضيفا إن وزير 
النفــط وعد بتقدمي دراســة 
قانونية حول املوضوع خالل 

أيام للجنة شؤون البيئة.

ولفت فهــاد إلى ضرورة 
أال تطغى األمور السياسية 
على األمور الفنية، مشــيرا 
إلى أن موقع محمية الشيخ 
زايد مت ضمه ملشروع املدينة 
عندمــا  لكــن  الترفيهيــة، 
يتعلــق األمــر مبوضــوع 
حيوي وتنموي مثل إنشاء 
مســاكن للمواطنني، توضع 
كل املعوقات واإلشــكاليات 
القانونيــة وال ينفــذ هــذا 

املشروع اإلسكاني.
وأكــد فهاد ضــرورة أن 
تكون هناك قرارات وإجراءات 
استثنائية لتنفيذ املشروع، 
الفتــا إلــى أنه قبــل أيام مت 
اقتالع أشــجار مــن طريق 

الســاملي ولــم يتــم كف يد 
شــركات املقاولــني عن هذا 

األمر.
من جهته، أوضح عضو 
اللجنة النائب حمدان العازمي 
أن األشجار في املنطقة مضى 
عليها أكثر من ٣٠ عاما، مبينا 
أن هنــاك قراريــن صادرين 
من املجلس البلدي في يناير 
املاضي، ثم من مجلس الوزراء 
في أبريل املاضي بإزالة هذه 

األشجار.
وبني أن هناك أنواعا من 
األشجار ميكن نقلها إلى أماكن 
بديلة، وأشجار أخرى يجب 
إزالتهــا، مشــيرا إلى وجود 
ســوابق مماثلة في عدد من 

املناطق السكنية مثل ضاحية 
فهد األحمد.

وتساءل العازمي «إذا كنا 
ال نســتطيع اتخاذ قرار في 
موضــوع األشــجار، فكيف 
سنحل القضية اإلسكانية؟».
العازمــي أن كل  وأكــد 
الــوزارات تقــع حتت مظلة 
الــوزراء ويفترض  مجلس 
اإلسراع في حل هذا املوضوع 
إذا كانــت هنــاك جدية حلل 
القضية اإلســكانية، متمنيا 
أال يتم التعامل كما حدث في 
منتزه أبو حليفة الذي يكفي 
إلنشــاء اكثر من ألف وحدة 
ســكنية واليزال محل نزاع 

بني البلدية واإلسكان.

د. بدر املال أثناء اجتماع اللجنة

متهيداً لتخصيص األرض لـ «الرعاية السكنية»




