فهاد يقترح إنشاء قسم ألمراض كلى األطفال
في مستشفى اجلهراء
قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحاً برغبة
جاء في مقدمته ما يلي :نظرا ً ملعاناة أهالي
مرضى كلى األطفال من عدم وجود قسم
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خاص لهم مبستشفى اجلهراء ولكثرة عدد
سكان املنطقة وحلاجة أهلها املاسة لهذا
القسم .وتاتبع  :لذا فإنني أتقدم باالقتراح

Friday 11th January 2019 - 12 th year

أكد أن عالقته مع الغالبية الساحقة من النواب ممتازة

الغامن  :دعوت رؤساء اللجان الجتماع لتفعيل االجناز التشريعي االثنني املقبل
ريا�ض عواد
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
عن أنه وجه الدعوة إلى رؤس��اء ومقرري
اللجان الدائمة واملؤقتة إلى اجتماع اإلثنني
املقبل في مكتب املجلس من أجل االستماع
إلى رؤاهم حول تفعيل االجناز التشريعي،
مؤكدا ان��ه يتفق مع من يقول ب��أن اإلجن��از
التشريعي في املجلس لم يصل إلى املستوى
املأمول .
وأعرب الغامن في تصريح إلى الصحافيني
عن ثقته باإلستماع إلى األفكار واملقترحات
املفيدة من النواب والتي ميكن أن تساهم في
تفعيل وتسريع إجناز القوانني .
وردا على س��ؤال ق��ال الرئيس الغامن «
لن ارد على شعيب امل��وي��زري وأترفع عن
ال��رد على أسلوبه  ،مشيرا إل��ى أن االلفاظ

التي استخدمها في تصريحه يوم االربعاء
تدل على أخالقه وأهدافه ولن أنزل إلى هذا
املستوى».
وأضاف الغامن « ان مسؤوليتي كرئيس
حتتم عليّ ع��دم مخالفة الالئحة أم��ام اي
أسلوب بذئ  ،فرسالة املويزري التي احتج
على عدم عرضها كانت غير الئحية بإجماع
أعضاء مكتب املجلس واخلبراء الدستوريني
«.
وأكد الغامن أن «البذاءة» التي استخدمها
شعيب في القاعة لم ولن تثنيه عن االلتزام
بالدستور والالئحة  ،الفتا إل��ى أن ق��راره
ومكتب املجلس بعدم عرض رسالته  -التي
مس فيها القضاء  -كان متوافقا مع الدستور
ّ
وال�لائ��ح��ة  ،وه��و االج���راء ال���ذي سيتبعه
دائما مع كل ما من شأنه التعرض للسلطة

القضائية .
وقال « أن ما يقوم به املويزري مكشوف
أم��ام الناس س��واء أدخ��ل معه أجهزة داخل
القاعة أو «خرابيط» ،مؤكدا في الوقت نفسه
احترامه ألعضاء املجلس وآراءهم احملترمة
 ،أما غير احملترم واملوجهون فلن يُر ّد عليهم
باحترام.
وأضاف «عالقتي مع الغالبية الساحقة
م��ن ال��ن��واب مم��ت��ازة حتى ل��و اختلفنا في
وجهات النظر  ،أما املوجهون للقيام بأمور
ال تليق بالعضو داخ��ل القاعة ف��إن قدري
ومسؤوليتي التصدي لهم وسأحتدث معهم
باللغة التي يفهمونها «
وقال « واضح أمام الشعب الكويتي من
يطلق رأيا مخالفا ومن هو مطلوب منه القيام
بأمور غير الئقة داخل القاعة «.

الغامن يصرح لوسائل االعالم

اللجنة الصحية التقت وفد الصداقة البرملانية السعودية -الكويتية

الشاهني :مليار دينار إجمالي مبيعات التعاونيات سنوي ًا واملستفيدون نصف مليون مساهم
ربيع �سكر
ناقشت اللجنة الصحية بحضور ع��دد من ممثلي مجلس
الشورى السعودي قانوني العمل اخليري والعمل التعاوني في
الكويت  ،وأكد مقرر اللجنة الصحية النائب اسامة الشاهني ان
اللجنة تشرفت أمس باستضافة بعض ممثلي مجلس الشورى
في اململكة العربية السعودية الذين ي��زورون البالد في هذه
األيام.
وق��ال الشاهني ف��ي مؤمتر للصحافيني ان ممثلي مجلس
ال��ش��ورى السعودي حرصوا على االط�لاع على عمل بعض
اللجان البرملانية وكان لنا نصيب في زيارتهم حيث تناقشوا
معنا عن قانونيني العمل اخليري والعمل التعاوني
وأوضح الشاهني اننا قمنا بتبادل اخلبرات والتجربة فيما
يتعلق بالعمل التعاوني حلمايته وتوسيع نطاق املستفيدين
منه خاصة وان العمل التعاوني في كويتنا احلبيبة عريق منذ
األربعينيات وتفوق مبيعاته السنوية املليار دينار كويتي
بعدد منتسبي واعضاء ومستفيدي من العمل التعاوني وصل
الي  ٥٠٠الف كويتي وكويتية واكد الشاهني اننا ال ننسي دور
العمل التعاوني في الغزو العراقي الغاشم عندما قاموا بتشغيل
جميع جوانب احلياه واخلدمات العامة للشعب الكويتي مشيرا
الي ان اجلانب اخليري احذ ايضا نصيبا من مناقشات اجتماع
اليوم مع اجلانب السعودي وحت��دي��ات العمل اخليري بعد
احداث  ١١سبتمبر
وذكر الشاهني انه بفضل الله وباهتمام الشعوب بأهميته
فاننا انتقلنا من التضييق الي التنظيم الذي ساهم بزياده اإلقبال
علي العمل اخليري ليواصل رسالته احلضارية في العالم
االسالمي وعموم االرض
وكشف الشاهني اننا تناقشنا اليوم حول مشروع قانون
العمل اخليري الذي يعتبر مشروعا بقانون مقدم من احلكومة
منذ شهر فبراير املاضي حيث قمنا بااللتقاء مبمثلي اللجان
اخليرية واحلكومة واقتراح بقانون نيابي مقدم من الدكتور
جمعان احلربش وعبدالله فهاد ومحمد ال��دالل واحلميدي
السبيعي ومحدثكم واكد الشاهني ان هناك تطابقا كامال ما بني
االّراء ما عدا مسألتني فنيتني تتعلق حول الشروط املفروضة
لالعضاء باالضافة ال��ي ج��واز اجلمع بني عضوية اكثر من
مجلس اداره وسننتظر ال��رأي القانوني في االجتماع املقبل
وبني الشاهني ان قانون العمل اخليري هو اضافة لدولة الكويت
خاصة وان قانون تنظيم جمع االم��وال لألغراض العامة منذ
ع��ام  ١٩٥٩وه��ذه فجوة كبيرة في التشريعات ولذلك نحن
نحتاج سد هذا النقص وتنظيم العملية حلماية حقوق املتبرعني
وضمانه وصول االموال ملستحقيها مؤكدا فخره بالعمل اخليري
في الكويت وسمو االمير واحلكومة ومجلس االمه يتسابقون في
توفير الدعم وترسيخ العمل اخليري في الكويت حيث توج هذا
العمل بإعالن سمو االمير قائدا انسانيا عامليا والكويت هي مركز
انساني عاملي مشيرا الي اننا سنصل حللول في حتقيق الصالح
العام في اجتماعنا القادم واننا لن نضيق علي اصحاب العمل
اخليري الفتا الي اننا استمعنا الي وجهات النظر احلكومية
ومكتب اللجنة وبانتظار اراء ووجهة نظر اللجان اخليرية
بعد االنتهاء من اضافة التعديالت النيابية على قانون الصحة
النفسية الذي اقر في مداولته االولى إلضافتها قبل اقرارها في
املداولة الثانية.

عبدالله فهاد

alwasat.com.kw

سأل عن استثناءات تخالف القرارات الوزارية في سد العجز

الدالل لوزير التربية :هل هناك
زيادة أو نقص في عدد املعلمني
واملعلمات باملدارس؟
وج���ه ال��ن��ائ��ب محمد
ال���دالل س��ؤاال ال��ى وزي��ر
التربية والتعليم العالي
ق��ال فيه  :تعتبر أنصبة
وأعداد املعلمني واملعلمات
وم���ق���دار ت��ف��اوت��ه��ا بني
امل���ن���اط���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
ف��ي وزارة التربية من
القضايا ال��ه��ام��ة والتي
تثبت اخللل الواضح في
إدارة العملية التعليمية
وذلك بسبب عدم اهتمام
وح��رص وزارة التربية
على معاجلتها ووض��ع
محمد الدالل
احللول الناجحةلها ،وقد
أدى ذلك إلى تكدس أعداد
املعلمني في مناطق تعليمية على حساب مناطق تعليمية ا َخ��ري بسبب
التدخالت في النقل من داخل الوزارة أو خارجها.
وانطالقاً من حرصنا على وضع أيدينا على مواضع اخللل في النظام
التعليمي وخاصة ما يتعلق باملعلم وهو أحد أهم أركان العملية التعليمية
وركائزها ومبا أن املعلومات اخلاصة بالفئة املعلمني متوفرة في قطاع
التنسيق بالوزارة،لذا يرجي أفادتنا بالتالي:
1كم عدد األنصبة وأعداد املعلمني جلميع املعلمني واملعلمات في جميعاملواد واملجاالت الدراسية للعام الدراسي 2019 / 2018؟وكذلك جلميع
املناطق التعليمية؟ وكذلك التعليم اخلاص والنوعي والتربية اخلاصة؟
2هل هناك زي��ادة أو نقصان في عدد املعلمني واملعلمات في مدارساملناطق التعليمية ؟ كما يرجى تزويدي باملواد التي يوجد بها عجز؟ وفي
أي املناطق التعليمية؟ جلميع املجاالت الدراسية؟
3يرجى ذكر االجراءات التي قامت بها الوزارة حلل هذه املشكلة؟ماهيالدراسات واملخاطبات ان وجدت؟
4هل هناك استثناءات من ال��وزارة أو أي مسئول في ال��وزارة تخالفالقرارات الوزارية في سد العجز والنقص في بعض املدارس؟
 5هل مت تقييم التفاوت القائم في أنصبة املعلمني واملعلمات وباألخصفيما يتعلق مبا يتحمله املعلمون واملعلمات من جدول دراس��ي مقرر لكل
معلم وما هو دور ال��وزارة في معاجلة ذلك وبشكل عام ما هي إج��راءات
الوزارة ملعاجلة هذا التباين في األنصبة.

استفسر عن مخاطبة وزارة الشؤون بشأنها من عدمه

ع� ��اش� ��ور ي� �س ��أل ع� ��ن إج � � ��راءات
ال �ب �ل��دي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ق ��رارإغ ل��اق
اللجان اخليرية غير املرخصة

جانب من اجتماع اللجنة

اللجنة تستقبل الوفد السعودي

الوقيت يكرم عدد ًا من ضباط
حرس مجلس األمة

لقطة جماعية خالل التكرمي

ك���رم األم�ي�ن ال��ع��ام امل��س��اع��د ل��ش��ؤون
احل���رس ف��ي مجلس األم���ة ال��ل��واء خالد
الوقيت ع��ددا م��ن ضباط ح��رس مجلس
األم��ة وذل��ك الجتيازهم بنجاح دورة «
الشرطة العسكرية للضباط رق��م « 22
بحضور مدير إدارة الشؤون األمنية املقدم
بدر املطوع.
وعقدت الدورة في اجليش الكويتي في
قيادة الشرطة العسكرية خالل الفترة من

برغبة التالي« :إنشاء قسم ألمراض كلى
األطفال متكامل اخلدمات في مستشفى
اجلهراء».

 11نوفمبر  2018إلى  10يناير .2019
ونال املالزم أول إبراهيم عدنان شهاب
امل��رك��ز الثاني ف��ي ال���دورة وحصل على
درع�ي�ن اح��داه��م��ا ف��ي ال��ض��ب��ط وال��رب��ط
العسكري واألخ���رى في الرياضة ،فيما
حصل املالزم عبدالله محمد الشهاب على
املركز الثالث في الدورة التي تأتي في إطار
رفع كفاءة حرس مجلس األمة واالرتقاء
بجاهزيتهم إلى أعلى مستوى.

في سؤال الى وزير الدولة لشؤون الشباب

البابطني يسأل عن تعليق «األوملبية الدولية»
على األنظمة األساسية لألندية الكويتية
وج���ه ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��وه��اب
البابطني سؤاال إلى وزير اإلعالم
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب
م��ح��م��د اجل���ب���ري ،ع��ن األن��ظ��م��ة
األس��اس��ي��ة ل�لأن��دي��ة الرياضية
ال��ش��ام��ل��ة وامل��ت��خ��ص��ص��ة التي
أرس��ل��ت إل���ى اللجنة األومل��ب��ي��ة
ال��دول��ي��ة ،ورد اللجنة على كل
نظام.
ون��ص ال��س��ؤال على م��ا يلي:
صرح املدير العام للهيئة العامة
للرياضة ب��أن الهيئة العامة
ل��ل��ري��اض��ة أرس��ل��ت نسخة من
النظام األساسي لنادي القادسية
املعتمد من اجلمعية العمومية،
وأن اللجنة األومل��ب��ي��ة الدولية
وكذلك الهيئة العامة للرياضة
اع���ت���رض���وا ع��ل��ى ب��ع��ض م���واد
النظام.
ل��ذا يرجى إف��ادت��ي وتزويدي

عبد الوهاب البابطني

باآلتي:
 - 1ه��ل أرس��ل��ت نسخة من
جميع األنظمة األساسية لألندية
الرياضية الشاملة واملتخصصة
إلى اللجنة األوملبية الدولية؟ إذا
كانت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب فيرجى

ت���زوي���دي ب��ن��س��خ��ة م���ن الكتب
امل��رس��ل��ة إل��ى اللجنة األوملبية
ال��دول��ي��ة ،ورد اللجنة على كل
نظام أس��اس��ي لكل ن��اد رياضي
ع��ل��ى ح���دة ،وامل�لاح��ظ��ات التي
سجلت على كل نظام أساسي لناد
رياضي ،وإذا كانت اإلجابة النفي
فما األس��اس القانوني لتصريح
السيد املدير العام للهيئة العامة
للرياضة؟
 - 2جاء من ضمن التصريح
أن الهيئة العامة للرياضة قد
اع��ت��رض��ت أي��ض��ا ع��ل��ى بعض
م���واد ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي لنادي
القادسية ،فما السند القانوني
وامل����ادة امل��ن��ص��وص عليها في
القانون التي تسمح للهيئة العامة
للرياضة باالعتراض بعد اعتماد
النظام األساسي للنادي من قبل
اجلمعية العمومية للنادي؟

وج���ه ال��ن��ائ��ب صالح
عاشور س��ؤاال إلى وزير
األوق��������اف وال����ش����ؤون
اإلسالمية وزي��ر الدولة
ل���ش���ؤون ال��ب��ل��دي��ة فهد
الشعلة،عن اإلج���راءات
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا بلدية
الكويت لتنفيذ قرارإغالق
اللجان وجمعيات النفع
العام واخليرية وفروعها
غير املرخصة.
وطلب النائب إفادته
صالح عاشور
باآلتي:
 - 1ص���در ق����رار من
مجلس الوزراء بإغالق اللجان وجمعيات النفع العام واخليرية وفروعها
غير املرخصة ،فما اإلجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت حيال هذا القرار؟
 - 2هل أجرت بلدية الكويت حصر لهذه اجلمعيات املختلفة ومواقعها
واجلهات التابعة لها؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يبني فيه هذه اجلمعيات
واللجان اخليرية غير املرخصة ومواقعها وما مت بشأنها.
 - 3هل خاطبتكم وزارة الشؤون االجتماعية حول هذه اجلهات غير
املرخصة للقيام باإلجراءات الالزمة حيالها؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب
فيرجى تزويدي بنسخة من هذه املخاطبات.
 - 4ما اإلج��راءات التي جتريها بلدية الكويت حيال هذه التجاوزات؟
وهل وجهت إنذارا لهذه اجلهات؟ وما املدة التي مت إعطاؤها لهذه اجلمعيات
واللجان اخليرية غير املرخصة متهيدا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء؟

استغرب تقدميها مشروعا بإلغاء قانون شركة املواشي الثانية

العتيبي :احلكومة مستمرة
في نهجها الرافض للقوانني النيابية
أكد النائب خالد العتيبي أن احلكومة انتقلت من مرحلة عدم تنفيذ القوانني
وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانني الصادرة الى مرحلة أخرى متقدمة تتمثل
في إلغاء القوانني برمتها الصادرة من مجلس االمة والتي صوتت عليها
احلكومة وأبدت رأيها واخذت وقتاً كبيرا ً من عمر اللجان واملجلس اثناء
املناقشة وقبل التصويت.
وأض��اف العتيبي ان املشروع احلكومي املقدم إلى مجلس االمة بإلغاء
قانون تأسيس شركة ثانية كويتية لإلجتار باملواشي الصادر منذ ثالث
سنوات والذي يهدف إلى منع االحتكار ومنافسة الشركة احلالية لصالح
املستهلك دليل عملي على استمرار النهج احلكومي الرافض للتعاون معنا
في اجلانب التشريعي ودليل آخر على إصرارها على عدم معاجلة مشاكل
املواطنني بالقوانني التي تصدر من املجلس والتي هي باألساس اقتراحات
نيابية .واستغرب العتيبي األسباب التي استندت عليها احلكومة في
الغائها للقانون والتي ج��اءت في املذكرة اإليضاحية ،قائال كيف جتري
احلكومة دراس��ات اقتصادية إلنشاء الشركة بعد إص��دار القانون عند
مكاتب استشارات عاملية ؟ مشيرا انه سيتوجه بأسئلة للوزير املختص
يستفسر منه عن أسباب التوجه للمكاتب االستشارية للحصول على دراسة
اقتصادية للشركة بعد إقرار القانون وليس قبله ،مضيفا سأطالب بتزويدي
بجملة املبالغ التي دفعت نظير هذه الدراسات.

