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أكد أن تواجدهم مخالف للقوانني والتصريحات الرسمية

عاشور يطالب بإخالء 
13 مبنطقة  قطعة 

الساملية من العّزاب فورا 
ربيع �سكر

ــب صــالــح  ــائ ــن ـــا ال دع
عاشور وزارة الداخلية 
ووزارة الكهرباء واملــاء 
وبلدية الكويت وكافة 
اجلهات املعنية بالدولة 
بــأن تقوم بنقل الــعــّزاب 
من منطقة الساملية قطعة 
13 إلــى خـــارج املنطقة 
خلــطــورة تــواجــدهــم بني 
أهــالــي املنطقة وأن يتم 
تشكيل جلنة فيما بينهم 
لــوضــع خطة بإخالئهم 

على الفور .
وقــــال عـــاشـــور : إن 
ــّزاب فــي تلك  ــع تــواجــد ال
ــي  ــال ـــني األه الــقــطــعــة وب

سبب العديد من املشاكل وساهم في تفاقمها وأّثر على اخلدمات التي يتم تقدميها 
للمواطنني هناك وأصبحوا يعانون من الزحام في املركز الصحي وكذلك الزحام 
املــروري وتأثرت بذلك اخلدمات العامة في القطعة وباتت النظافة فيها دون 
املستوى املطلوب وكذلك بات األهالي يعانون أمنياً واجتماعيا من تواجد العّزاب 
بينهم . وختم عاشور تصريحه بالقول : إن وجود العّزاب بني املواطنني باملنطقة 
مخالف للقوانني والتصريحات الرسمية بضرورة عدم سكن العّزاب في املنطقة 
السكنية حفاظاً على املصلحة العامة ومصلحة أهالي املنطقة بصورة خاصة 
لذلك على اجلهات املعنية مباشرة اإلجراءات على الفور وإخالء املنطقة منهم وأن 

يتم قطع التيار الكهربائي عن املنازل التي يتواجدون بها تنفيذاً للقوانني .

2018 بعد انتهاء مفعول القانون السابق بنهاية 

السويط يقترح بقانون جتنيس 
 2019 2000 شخص في 

ــب ثــامــر  ــائ ــن تــقــدم ال
السويط باقتراح بقانون 
بتحديد العدد الذي يجوز 
منحه اجلنسية الكويتية 
سنة 2019 وفــقــا حلكم 
البند )ثــالــثــاً( مــن املــادة 
)اخلامسة( من املرسوم 
األميري رقم )15( لسنة 
1959 مبا ال يقل عن ألفي 

شخص.
وقال في اقتراحه :  بعد 
االطــالع على الدستور،- 
وعلى املــرســوم األميري 
رقــم )15( لسنة 1959 
بقانون اجلنسية الكويتية 

والقوانني املعدلة له،.
املـــادة األولــــى: يحدد 

العدد الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية سنة 2019 وفقا حلكم البند )ثالثاً( 
من املادة )اخلامسة( من املرسوم األميري رقم )15( لسنة 1959 املشار إليه 
مبا ال يقل عن ألفي شخص. املادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاء في املذكرة اإليضاحية : تنص املادة 
اخلامسة مــن املــرســوم األمــيــري رقــم )15( لسنة 1959 بقانون اجلنسية 
الكويتية، على جواز منح اجلنسية الكويتية مبرسوم بناء على عرض وزير 
الداخلية ملن تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها في البند ثالثاً من املادة 
نفسها، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية كل سنة 
بالتطبيق ألحكام املادة املذكورة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط املطلوبة 

وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به األجهزة املعنية.
وقد صدر القانون رقم )12( لسنة 2018 بتحديد العدد الذي يجوز منحه 
اجلنسية الكويتية لسنة 2018 بالتطبيق ألحكام البند الثالث من املادة اخلامسة 

من املرسوم األميري رقم )15( لسنة 1959 بقانون اجلنسية الكويتية.
وملا كان هذا القانون انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2018 فقد أعد هذا القانون 
متضمناً في مادته )األولى( النص على حتديد العدد الذي يجوز منحه اجلنسية 
الكويتية لسنة 2019 وفقا حلكم البند ثالثاً من املــادة اخلامسة من املرسوم 

األميري املشار إليه مبا ال يقل عن ألفي شخص.

مسائية  ف��ت��رة  ي��ق��ت��رح  خ��ورش��ي��د 
ألف������رع »ال���ت���أم���ي���ن���ات«.. وأف�����رع 
ل�»ذوي اإلعاقة« في احملافظات
 أعلن النائب صالح خورشيد عن تقدميه اقتراحني برغبة، لفتح جميع أفرع 
)التأمينات( في الفترة املسائية ، وإنشاء أفــرع لـ) ذوي اإلعاقة( في جميع 
احملافظات. ونص االقتراح األول على ما يلي: ملا كان الهدف من إنشاء أفرع 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هو تسهيل إجناز املعامالت اخلاصة 
باملواطنني وهو ما ميثل وجها حضاريا يحتذى به، إال أن هناك شريحة من 
املواطنني ال تتمكن من مراجعة هذه األفــرع في الفترة الصباحية الرتباطهم 

بوظائفهم وأعمالهم في هذه الفترة.
 لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :   »فتح جميع أفرع املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية في الفترة املسائية طوال أيام األسبوع عدا يوم اجلمعة 
والعطل الرسمية«. ونص االقتراح الثاني على ما يلي:   تولي احلكومة اهتماما 
بالغا بجميع فئات ذوي االحتياجات اخلاصة باعتبارهم جزءا مهما من املجتمع 
الكويتي وأعطتهم حقوقا تكفل لهم حياة إنسانية كرمية متكنهم من االندماج في 
املجتمع واالستفادة من امكاناتهم وقدراتهم، مبا يساعدهم على اكتساب الثقة 
بأنفسهم وثقة املجتمع بهم، وجتعلهم قادرين على العمل واالنتاج، ونظرا ملا 

حتتاجه هذه الفئة من عناية خاصة بهم في إجناز معامالتهم.
 لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:   »إنشاء أفرع للهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة في جميع احملافظات إلجناز املعامالت املختلفة مثل جتديد وإصدار 

شهادة اإلعاقة وحتديد مواعيد اللجان الطبية

دعا الى توفير العمالة الفنية املتخصصة لتشغيلها

احلويلة للجبري: ما  خطة »اإلعالم« لتحديث مطبعة احلكومة؟

الهاشم تسأل احلجرف عن عدد موظفي الهيئة العامة لالستثمار
قدمت النائب صفاء عبدالرحمن الهاشم إلى وزير 
املالية  ســؤاال جــاء فيه نظرا لألهمية البالغة التي 
حتتلها الهيئة العامة لالستثماربغرض توفير مصدر 
إيــرادات بديلة، وحرصا منا على توظيف العنصر 
الوطني وتطبيق آلية اإلحالل املتبعة في كل اجلهات 

احلكومية. 
نص السؤال: يرجى إفادتنا وتزويدنا على: -

ــي الهيئة العامة   بــعــدد املــوظــفــني الــعــامــلــني ف
لالستثمار؟ مع تزويدنا بالهيكل التنظيمي التفصيلي 

للهيئة وبقطاعاتها املختلفة؟ 
- وتزويدنا بأعداد الكويتيني العاملني في الهيئة 

العامة لالستثمار سواء داخل الكويت أو خارجها.
 وعدد من يشغل كل املناصب اإلشرافية والقيادية 
باملسميات، مع بيان جنسية كل منهم في داخل الكويت 

ومكاتب الهيئة اخلارجية.
ـــة لكل منصب   وبيان باملميزات املالية واإلداري
وتزويدنا بنسخ من السير الذاتية ملن يشغل كل 

املناصب اإلشرافية واإلدارية والقيادية.
 و تــزويــدنــا بــبــيــان شــامــل حـــول االشــتــراطــات 
ــراءات املتبعة للتعيني في املناصب اإلشرافية  واإلج

والقيادية.

تقدم النائب محمد  احلويلة باقتراح وسؤال عن 
مطبعة احلكومة واقترح احلويلة تطوير مطبعة 
احلكومة وتزويدها بجميع األجهزة احلديثة، وسأل 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد 
ــراءات وخطة وزارة اإلعــالم بشأن  اجلبري عن إج
حتديث وتطوير مطبعة احلكومة وتوفير العمالة 

الفنية املتخصصة لتشغيلها.
وقال احلويلة في اقتراحه : رغم مرور ما يزيد 
عن 60 عاًما على تأسيس مطبعة احلكومة وعدم 
التحديث والتطوير املستمر لها اصبحت غير قادرة 
عن توفير جميع احتياجات املؤسسات احلكومية من 
مطبوعات والتي جلأت إلى القطاع اخلاص لتوفير 
ما حتتاجه من مطبوعات في كل عام، ال سيما وزارة 
التربية التي تنفق سنويا ماليني الدنانير لطباعة 
املقررات الدراسية في مختلف املراحل الدراسية، 
كما حتذو بعض املؤسسات احلكومية التي ال تتمكن 
مطبعة احلكومة من توفير احتياجاتها بالتوجه إلى 

القطاع اخلاص لسد احتياجاتها.
فان عدم اهتمام وزارة اإلعالم بتحديث وتطوير 
مطبعة احلكومة وتشغيلها بكفاءة انعكس سلًبا 
على تنمية إيــرادات الــوزارة وأداء املطبعة وتسبب 
في عجزها عن تلبية متطلبات اجلهات احلكومية، 
منها ضياع إيرادات على وزارة اإلعالم كان من املمكن 
حتصيلها بسبب اعتذارها عن طباعة الكتب املدرسية 
ـــوزارة التربية للثالث ســنــوات مالية السابقة  ل
 )2018/2017 ،2017/2016 ،2016/2015(
والبالغة 30،000،000/000 ديــنــار كويتي، 

فارتفاع نسبة االعــتــذارات من قبل إدارة املطبعة 
يتسبب في حرمان الـــوزارة من إيـــرادات كــان من 

املمكن حتصيلها 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة بتحديث وتطوير 
مطبعة احلكومة وتزويدها بجميع األجهزة احلديثة 

في هذا املجال، وتوفير العمالة الفنية املتخصصة 
لتشغيلها بكفاءة وفعالية الستيعاب مطبوعات 
كافة الوزارات واإلدارات احلكومية لتنمية اإليرادات 

ولضبط وترشيد اإلنفاق العام في هذا املجال.
ووجه احلويلة سؤاال قال فيه : رغم مرور ما يزيد 

عن 60 عاًما على تأسيس مطبعة احلكومة وعدم 
التحديث والتطوير املستمر لها اصبحت غير قادرة 
عن توفير جميع احتياجات املؤسسات احلكومية من 
مطبوعات والتي جلأت إلى القطاع اخلاص لتوفير 

ما حتتاجه من مطبوعات في كل عام.
فان عدم اهتمام وزارة اإلعالم بتحديث وتطوير 
مطبعة احلكومة وتشغيلها بكفاءة انعكس سلًبا 
على تنمية إيــرادات الــوزارة وأداء املطبعة وتسبب 
في عجزها عن تلبية متطلبات اجلهات احلكومية، 
منها ضياع إيرادات على وزارة اإلعالم كان من املمكن 
حتصيلها بسبب اعتذارها عن طباعة الكتب املدرسية 
ـــوزارة التربية للثالث ســنــوات مالية السابقة  ل
 )2018/2017 ،2017/2016 ،2016/2015(
والبالغة 30،000،000/000 ديــنــار كويتي، 
فارتفاع نسبة االعــتــذارات من قبل إدارة املطبعة 
يتسبب في حرمان الـــوزارة من إيـــرادات كــان من 

املمكن حتصيلها. 
وعلية يرجى افادتي وتزويدي باآلتي: -

1 - ما هي إجــراءات وخطة وزارة اإلعالم بشأن 
حتديث وتطوير مطبعة احلكومة وتوفير العمالة 

الفنية املتخصصة لتشغيلها؟
ــراء وإدخـــال أجــهــزة حديثة على  2 - هــل مت ش
مطبعة احلكومة؟ إذا كان اجلواب باإليجاب فما هي 
هذه األجهزة؟ وعددها؟ ومهامها؟ وفي أي عام مت 
شرائها وتركيبها؟ وإذا كان اجلواب بالنفي فما هي 
األسباب التي متنع شراء أجهزة وحتديث مطبعة 

احلكومة؟

صفاء الهاشم

مباحثات رسمية بينهما في مجلس االمة

الغامن ورئيس »النواب« املصري : تنسيق املواقف املشتركة قاريًا ودوليًا

عقد رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن في 
مكتبه امس االثنني مباحثات رسمية مع رئيس 
مجلس الــنــواب فــي جمهورية مصر العربية 
الدكتور علي عبدالعال والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
ــرى خــالل املباحثات التأكيد على عمق  وج
العالقات ومتانة الروابط بني البلدين الشقيقني 

وسبل النهوض مبجاالت التعاون كافة خصوصا 
على املستوى البرملاني.

كما مت خالل املباحثات تبادل اآلراء ووجهات 
النظر حول عدد من املوضوعات والقضايا التي 
ــر التطورات التي تشهدها  تهم اجلانبني وآخ
الساحتان االقليمية والدولية إضافة الى سبل 
تنسيق املواقف املشتركة في احملافل البرملانية 

القارية والدولية.
وحضر املباحثات رئيس بعثة الشرف املرافقة 
النائب علي الدقباسي والنواب راكــان النصف 
وخالد الشطي ويوسف الفضالة وعسكر العنزي 
والدكتور خليل ابل وسفير الكويت لدى مصر 
محمد الذويخ واألمــني العام ملجلس األمــة عالم 
الكندري وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني.

وعقب املباحثات أقــام الرئيس الغامن مأدبة 
غــداء على شرف الضيف الزائر والوفد املرافق 
له في قاعة االحتفاالت الكبرى مبجلس األمة 

حضرها عدد من النواب.
يذكر أن رئيس مجلس النواب املصري وصل 
والوفد املرافق له إلى البالد أمس األول في زيارة 

رسمية تستغرق خمسة أيام.

صالح عاشور

ثامر السويط

  بو شهري: اجتمعنا مع »امليزانيات« 
للرد على مالحظات ديوان احملاسبة 

ريا�ض عواد

نــاقــشــت جلــنــة املــيــزانــيــات 
ــي لــــوزارة  ــام ــت احلــســاب اخل
الكهرباء واملاء عن السنة املالية 
2017-2018 ومــالحــظــات 
ــاز  ــه ديــــــوان احملـــاســـبـــة وج
املراقبني املاليني بشأنه، وحضر 
االجــتــمــاع  ممثلني عــن كــل من 
وزارة الكهرباء واملــاء، وزارة 
املالية، وجهاز املراقبني املاليني، 
وديــــوان احملــاســبــة، وديـــوان 

اخلدمة املدنية 
قــال وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء املهندس محمد بوشهري  
ــاع جلنة  ــم ــت ــش اج ــام عــلــى ه
امليزانيات  صباح امس للوسط 
ان اجتماعات اليوم مع جلنة 
امليزانيات مبجلس االمــة جاء 
استمرارا للتعاون بني الوزارة 
ومجلس االمة وكذلك للرد على 
مالحظات ديوان عام احملاسبة 
مضيفا الى ان للجهات الرقابية  
لــهــا دور فــاعــل فـــي حتقيق 

ــاظ  ــف املــصــلــحــة الــعــامــة واحل
على املــال الــعــام  كما تعهدت 
الــوزارة بحل اي مالحظات او 
استفسارات وردت في تقرير 

ديوان عام احملاسبة 
وقـــــال بـــوشـــهـــري إن من 

األولوليات التي يتبناها السعي 
إلــى تطوير العنصر البشري 
في الــوزارة وتنميته من خالل 
بـــرامـــج مختلفة مــضــيــفــا ان 
الــوزارة ملتزمة بقرار مجلس 
ــــاص بتسهيل  الــــــوزراء اخل
معامالت املواطنني، ومحاربة 
الفساد بجميع أشكاله. أضاف 
بوشهري سنعمل جميعا على 
أن يستمر املركب باجتاه حتقيق 
أهداف الوزارة، وسنسعى دائما 
إلى حتقيق قضيتني تأتيان دائما 
من أولــويــات احلكومة، وهما 
تطبيق القانون واحملافظة على 
املــال العام، ونحن مستمرون 
في حتقيق تلك الرسالة، وهناك 
ــوان  مالحظات فــي تقارير دي
احملاسبة سنسعى ونعمل على 
تالفيها مــشــددا على االلــتــزام 
ــوزراء اخلاص  بقرار مجلس ال
بتسهيل معامالت املواطنني، 
ــاد بجميع  ــس ــف ومــحــاربــة ال

أشكاله.

الغامن وعبد العال خالل جولة في مجلس األمة أمس

محمد اجلبري  د.محمد  احلويلة 

م. محمد بو شهري 

 اجلالل يسأل وزير الصحة عن أسباب عدم 
إنشاء مستشفيات جديدة في األحمدي

وجــه النائب طــالل اجلــالل 
ــني إلـــى وزيــــر الصحة  ــؤال س
الشيخ الدكتور باسل احلمود 
ــــال اجلــــالل في  الــصــبــاح .وق

مقدمة السؤال األول:
 يعد مستشفى الــعــدان من 
املستشفيات املزدحمة باملرضى 
وال تفي قــدرتــه االستيعابية 
أعــداد املراجعني، وعلى ضوء 
ذلـــك أطــلــقــت وزارة الصحة  
مشاريع عدة لتوسعته ورفع 
القدرة االستيعابية له، لكن هذه 
املشاريع ورغم أهميتها كونها 
من ضمن املشاريع املدرجة في 
خطة التنمية لــلــدولــة، تأخر 

تنفيذها. 
ـــب اجلـــــالل إفـــادتـــه  ـــال وط

باآلتي: 
1 - كــم يبلغ عــدد األســرة 
فــي مستشفى الــعــدان؟ وكم 
يبلغ عدد املراجعني واملرضى 
يوميا خــالل السنوات الثالث 

املاضية؟

 2 - هل القدرة االستيعابية 
احلالية للمستشفى تستوعب 

عدد املرضى؟
 3 - عـــدد املــشــاريــع التي 
أطــلــقــت لــتــوســعــة مستشفى 
العدان حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال، وشرح تفصيلي عنها 
ومواعيد التنفيذ املقررة حاليا 
واملوعد احملــدد لتسليمها وما 

وصل إليه املشروع حتى اآلن.
ــاك مــشــاريــع  ــن  4 - هـــل ه
تــأخــرت عــن مــوعــد تنفيذها؟ 
وإذا كانت اإلجابة اإليجاب فما 

اإلجراءات التي اتخذمتوها؟
ــي مقدمة   وقــــال اجلــــالل ف

السؤال اآلخر:
 تعد محافظة األحمدي من 
أكثر احملافظات كثافة بالسكان، 
ومــع ذلــك ال يوجد فيها سوى 

مستشفى واحد.
ــــالل إفــادتــه   وطـــالـــب اجل

وتزويده باآلتي:
 1 - ملــاذا لــم تنشئ وزارة 
الصحة مستشفيات جديدة في 

محافظة األحمدي؟
 2 - عدد املشاريع الصحية 
التي أجنزتها الـــوزارة خالل 
السنوات اخلمس املاضية، مع 

تزويدي بالتفاصيل حول ذلك

طالل اجلالل


