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أحمد السعدون استقبل عمار العجمي وأحمد الهيفي 
وتسلَّم نسخة من موسوعة السوابق والتقاليد البرملانية

عقــد مكتب مجلــس األمــة اجتماعا أمس 
برئاسة رئيس املجلس أحمد السعدون.

وحضــر االجتمــاع نائب رئيــس مجلس 
األمة محمد املطير، وأمني سر املجلس النائب 
أســامة الشــاهني، ومراقــب املجلــس النائب 
د.عبدالكرمي الكندري، ورئيس جلنة الشؤون 

املالية واالقتصادية النائب شعيب املويزري، 
ورئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
النائب مهند الساير، وأمني عام مجلس األمة 

عادل اللوغاني.
كما استقبل السعدون وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 

والتطوير العمراني عمار محمد العجمي.
وقام الوزير العجمي خالل اللقاء بتسليم 
الرئيس الســعدون نســخة من (موســوعة 
الســوابق والتقاليــد البرملانيــة) للفترة من 
الفصل التشريعي األول حتى الفصل التشريعي 

العاشر.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الدولة لشؤون 
مجلس األمة بالوكالة د.أحمد الهيفي.

مــن جانب آخر، بعث رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون امس ببرقية تهنئة إلى رئيس 
املجلــس الوطني االحتادي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة صقر غباش، وذلك مبناسبة 

الذكرى احلادية واخلمسني للعيد الوطني لبلده.
كما بعث الرئيس السعدون ببرقيتي تهنئة 
إلى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية 
رومانيا إيون مارســيل ســيوالكو، ورئيسة 
مجلس الشــيوخ ألينا ســتيفانيا جورجيو، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

مكتب املجلس عقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس األمة

رئيس مجلس األمة احمد السعدون متوسطا عمار العجمي ود.أحمد الهيفي الرئيس أحمد السعدون خالل ترؤسه اجتماع مكتب املجلس ويبدو نائبه محمد املطير وأسامة الشاهني ود.عبدالكرمي الكندري وشعيب املويزري ومهند الساير

مبارك الطشة: هل قامت «اإلعالم» بالرقابة الالحقة
على الكتب في معرض الكويت الدولي الـ ٤٥؟

فيصل الكندري لتطوير املستشفيات احلكومية
وتوفير األدوية واإلدارات الطبية املتخصصة

خالد الطمار يسأل وزير التجارة عن مرسوم تشكيل
مجلس إدارة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات

وجــه النائــب د.مبارك 
الطشــة ســؤاال إلى وزير 
االعــالم والثقافــة ووزير 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري، قال 
فــي مقدمته: تفاجــأ رواد 
معــرض الكويــت الدولي 
الــذي اختتمــت  للكتــاب 
نسخته الـ ٤٥ بعرض بعض 
الكتب التي تتضمن عبارات 
خادشــة للحيــاء ومثيرة 
للغرائــز والشــهوات، وال 
تتناســب مع قيم وثوابت 
املجتمع الكويتي األصيلة 
والراســخة وال مع مبادئ 

طالــب النائــب فيصــل 
الكندري احلكومة بتطوير 
املستشفيـــات وتوفيــــــر 
األجهــزة واإلدارات الطبية 
املتخصصــة حتــى لو من 
اخلارج وكذلك توفير العالج 

واألدوية.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي في املركز االعالمي 
ملجلس األمة، إن مستشفيات 
الكويــت أصبحــت تعاني 
من ســوء اإلدارة واإلهمال 
والتقصيــر، وان ما يحدث 
باملستشفيات بحق املواطنني 

الكويتيني غير مقبول.
أن  الكنــدري  وأوضــح 
وزارة الصحــة لــم توفــر 
طاقما طبيــا مؤهال لعالج 

وجــه النائــــب خالـــــد 
الطمــار ســؤاال إلــى وزيــر 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهــض، قال فــي مقدمته: 
مت اعتماد مشــروع مرسوم 
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة 
العامة لالتصــاالت وتقنية 
املعلومات ملدة أربع سنوات 
وجاء القانون رقم ٣٧ لسنة 
٢٠١٤ بإنشــاء هيئة تنظيم 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
في مادته (٧) (يحدد مجلس 
الوزراء بقــرار منه مكافآت 

٣ لســنة ٢٠٠٦ فــي شــأن 
املطبوعات والنشر والذي 

بالطــوارئ  لالســتعانة 
وجاؤوا إليه داخل املستشفى 
وقاموا بتركيب جهاز التزود 

باألكسجني للمريض.
ولفت إلى أن مستشفى 

أو يقومون بتقدمي استشارات 
بعد صدور تعيينهم بالهيئة.

الـــ٤٥ واملقام فــي نوفمبر 
٢٠٢٢؟ إذا كانــت اإلجابــة 
باإليجــاب يرجى تزويدي 
مبوضوع الشكوى، واسم 
الكتــاب، وإجــراء الوزارة 
جتاهها، مع تزويدي بصورة 

ضوئية من الشكوى.
ـ تزويدي بأسماء الكتب 
املخالفة التي مت رصدها من 
خالل تطبيق الرقابة الالحقة 
إن وجدت باملعرض الدولي 
للكتاب في نسخته الـ٤٥ مع 
ذكر املخالفة واالجراء الذي 
مت مــع صورة ضوئية من 

محضر املخالفة.

مستشفى بالكويت؟».
وأشــار الكنــدري إلــى 
أن أزمة نقــص العالج في 
املستشفيات واملستوصفات 
متعمدة ألن املريض ال يجد 
العام  أدويته باملستشــفى 
ويقول له الصيدلي «عليك 
شــراؤه مــن الصيدليــات 
اخلاصة»، لكن حينما يذهب 
إلى املستشفى اخلاص يجد 
الــدواء متوافرا بهــا، الفتا 
إلى أن البخل والشح يجب 
أال يكــون علــى املواطنني 

وصحتهم.
وخاطب الكندري رئيس 
الوزراء ووزير الصحة قائال: 
«صحــة املوطــن أكبر من 

كراسيكم».

عضويتهم أو وظيفتهم فيها 
أو ألحد أقربائهم من الدرجة 
األولى أي منفعة أو مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة ومن 
املوظفني داخل وخارج الهيئة، 
ويلتــزم العضــو بإخطــار 
رئيس الهيئة والعامل بإخطار 
املدير العام كتابة بوجود أو 
نشوء أي منفعة أو مصلحة 
مما ذكر، يرجى تزويدنا مبا 
يتم من إجراءات داخل الهيئة 
في حالة اثبات ذلك وبنسخ 
من التحقيقات التي متت حول 
هذا األمر وما إذا ثبت وجود 

منفعة مما مت ذكره؟

ألغى الرقابة السابقة عليها.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
الــوزارة  ـ هــل قامــت 
بدورها في الرقابة الالحقة 
وفقــا لنص القانــون؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب فما  
آلية ممارسة هذه الرقابة؟ 
ومتى تبدأ؟ وهل يشترط 
ملمارســتها وجود شكوى 

في حق الكتاب؟
ـ هــل وردت شــكاوى 
للــوزارة عن بعض الكتب 
التي مت عرضها في املعرض 
الدولي للكتاب في نسخته 

حسني مكي اجلمعة ال توجد 
به جلان إمنا أطباء يأخذون 
التقريــر الطبــي للمريض 
وهم يحــددون هل يحتاج 
إلــى عالج فــي اخلارج من 
عدمه، لكن لــم تعد توجد 
اللجان العليا املختصة كما 

كان في السابق.
مرضــى  ان  وأضــاف 
الســرطان ومــن يريــدون 
اســتكمال العالج باخلارج 
يرفض طلبهم، فهل احلكومة 
وفــرت لهــم العــالج فــي 
الكويــت، مشــيرا إلــى أنه 
راجــع أحــد املستشــفيات 
لعمل فحــص ودخل غرفة 
بها فراش سرير ممـــــزق، 
متسائال «هل يعقل ذلك في 

٣- صــورة ضوئية من 
قرار مجلس الوزراء واخلاص 
بإقــرار املكافــآت اخلاصــة 
بالتشــكيل األخيــر ملجلس 
الهيئــة العامــة لالتصاالت 

وتقنية املعلومات.
٤- ما املراكز والوظائف 
التي يشغلها أعضاء مجلس 
اإلدارة غيـــــر املتفرغـــــني 

واملتفرغني؟ 
٥- نصــت املادة (٥) من 
قانــون انشــاء الهيئة على 
أنه ال يجوز ألعضاء مجلس 
العاملــني  أو  الهيئــة  إدارة 
فيها أن تكون لهم خالل مدة 

استفسر عن أسماء الكتب املخالفة التي مت رصدها من خالل تطبيق الرقابة الالحقة

أحد املواطنني استعان بعمليات الطوارئ ١١٢ لتركيب جهاز أكسجني وهو في املستشفى بسبب عدم وجود الكادر الطبي

د.مبارك الطشة

فيصل الكندري

خالد الطمار

ديننا اإلســالمي وال تتفق 
أيضا مع نصوص الدستور 
حيث نصت املادة (٢) منه 
على «دين الدولة اإلسالم، 
والشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيسي للتشريع». وجاء 
فــي نــص املــادة (٩) منه 
«األسرة أســاس املجتمع، 
قوامها الدين واألخالق وحب 
القانون  الوطــن، يحفــظ 
كيانها، ويقوي أواصرها، 
ويحمي فــي ظلها األمومة 

والطفولة». 
وبالنظــر إلى تعديالت 
بعض أحكام القانون رقم 

الكويتيني، صحيح انه يوجد 
اطباء كويتيون متميزون في 
التخصصات لكنهم  جميع 
قلة مقارنــة بعدد املرضى 

باملستشفيات.
الكنــدري:  وتســاءل 
«إلــى متــى اســتمرار هذا 
اإلهمال جتــاه املرضى في 
املستشــفيات؟»، مضيفــا 
ان أحد املواطنني اســتعان 
١١٢ الطــوارئ  بعمليــات 
لكي ينقــذوه ويتم تركيب 
جهاز أكســجني له وهو في 
املستشفى بسبب عدم وجود 

أحد من الكادر الطبي».
وقــال إن املواطــن ظــل 
ينادي علــى الطاقم الطبي 
لكن لم يرد عليه أحد فاضطر 

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
املتفرغــني وغير املتفرغني) 
وعليه يرجى تزويدنا بالتالي: 
١- صــورة ضوئيــة من 
مرسوم تشكيل مجلس إدارة 
الهيئــة العامــة لالتصاالت 
وتقنيــة املعلومات الصادر 

بشهر أغسطس ٢٠٢٢.
٢- صــورة ضوئية من 
الســيرة الذاتية التفصيلية 
لــكل عضــو مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة موضحا بها 
مراكــز العمل لهــم في آخر 
خمس سنوات وإن كان لهم 
عضويات في مجالس إدارات 

محمد املهان: اتفاق حكومي - نيابي 
على إعادة إعمار جزيرة فيلكا

عبداهللا املضف ومهند الساير: أولوية 
التخصيص لـ «الصغيرة واملتوسطة»

قال عضو جلنة املرافق 
العامــة د.محمــد املهان إن 
اللجنــة اجتمعت امس مع 
الوطنــي للثقافة  املجلس 
والفنــون واآلداب لبحــث 
موضــوع احملافظــة على 
األماكن التراثية والتاريخية 

للكويت.
املهــان فــي  وأوضــح 
تصريح في املركز اإلعالمي 
ملجلــس األمة أن االجتماع 
انتهــى إلــى االتفــاق على 
ضرورة إعادة إعمار جزيرة 

فيلكا واحلفاظ على روح التراث العمراني 
القدمي الذي يحمل الطابع التاريخي للمناطق 
الكويتية. وأضاف أن اللجنة وجهت املجلس 
الوطني إلى ضرورة االهتمام بسوق األحمدي 

القدمي وإعادة إعمار سوق 
املباركية الذي تعرض أخيرا 
للحريــق، وتقــدمي خطــة 
إلنشــاء أسواق تراثية في 
الكويت،  جميع محافظات 
مطالبــا وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل بإعادة 
احلياه للمقاهي الشــعبية 
وإعــادة افتتــاح صــاالت 
األفــراح فــي أســرع وقت 

ممكن.
وشــدد املهــان على أن 
املــوروث  احلفــاظ علــى 
الثقافي الوطني يعد من الركائز األساسية 
لتعريــف األجيال احلديثــة بتاريخ اآلباء 
واألجداد الذين كافحوا من أجل بناء كويت 

اليوم.

تقدم النائبان عبداهللا 
املضــف ومهنــد الســاير 
باقتراح برغبة بشأن إعطاء 
األولوية فــي تخصيص 
التــي تقــل  املمارســات 
قيمتها عن ٧٥ ألف دينار 
للمشــروعات الصغيــرة 
واملتوسطة. وقال النائبان 
في مقدمة االقتراح إنه ملا 
كان للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة دور محوري 
ومهم في اقتصاد الدولة، 
ومن الواجب دعم ومساندة 

أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة من 
خالل االستفادة من املناقصات واملمارسات 
احلكوميــة مما يســاهم فــي تنمية قطاع 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ونص االقتراح على ما يلي:

«تعطــى األولويــة فــي تخصيــص 
املمارســات التي تقل قيمتهــا عن ٧٥ ألف 
دينار للمشــروعات الصغيرة واملتوسطة 
مع عدم اإلخالل بشروط املفاضلة من حيث 

أفضل العروض وأقل األسعار».

مع احلفاظ على التراث العمراني القدمي

د.محمد املهان

مهند السايرعبداهللا املضف

رئيس اللجنة اخلارجية يستقبل 
مساعد وزير اخلارجية الياباني

استقبل رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية النائب عبداهللا املضف في مكتبه 
امس مساعد وزير اخلارجية الياباني ناجا 
اوكا كانسوكي وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات 

القائمــة بــني البلديــن الصديقني وســبل 
تعزيزها وتطويرها والنهوض بالتعاون 

البرملاني نحو آفاق أرحب وأوسع.
وحضر اللقاء سفير اليابان لدى الكويت 

مورينو ياسوناري.

عبداهللا املضف خالل استقباله مساعد وزير اخلارجية الياباني


