السويط :غياب الكفاءة والعدالة عبث
وتدمير للمؤسسة اجلمركية

قال النائب ثامر السويط لوزير املالية أن الوصول
إلى مستوى التدخل في قبول دورة أمن وسالمة وتفتيش
جمركي لطلبتنا وتعيني الوظائف اإلشرافية في اجلمارك
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الغامن :فوز الطريجي برئاسة اللجنة
الكشفية العربية إجناز جديد للكويت
ه��ن��أ رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق
ال��غ��امن أم��س رئيس جمعية الكشافة
الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي
مبناسبة فوزه برئاسة اللجنة الكشفية
ال��ع��رب��ي��ة وذل���ك ع��ل��ى ه��ام��ش امل��ؤمت��ر
الكشفي العربي الـ  29واملقام حاليا في
مدينة شرم الشيخ املصرية.
واكد الغامن ان فوز دولة الكويت في
االنتخابات باالجماع بعضوية اللجنة
الكشفية العربية ومن ثم فوزها برئاسة
اللجنة للمرة االولى في تاريخها يعكس
مكانة احلركة الكشفية الكويتية ويعد
اجنازا ً جديدا ً يسجل باسم الكويت

السبيعي يطالب وزير املالية بالسيرة
الذاتية حملافظ البنك املركزي
وجه النائب احلميدي بدر السبيعي سؤاال الى
وزير املالية جاء خالله:
يرجى تزويدنا بالسيرة الذاتية تفصيالً حملافظ

البنك املركزي متضمناً كذلك شهاداته الدراسية ،
والتدرج الوظيفي الذي تواله حتى تاريخ تعيينه
محافظا ً للبنك املركزي .

 الكندري :اللجان األهلية التطوعية
تعبر عن نبض الشارع ..أنصتوا إليهم!

ريا�ض عواد

أوض��ح النائب د .عبدالكرمي الكندري أن اللجان
التطوعية التي يؤسسها املواطنون كتلك املتعلقة
بقضايا السكن أو متابعة تطور املشاريع هي من أهم
أدوات الضغط التي يجب أن يتم االنصات إليها من
قبل الوزراء واملسئولني بالدولة كونها تعبر عن نبض
الشارع وتعكس الواقع احلقيقي ملشاكل املواطنني
وتنقل للمجتمع القضايا التي يعيشها أصحابها بشكل
دقيق .وأكد الكندري أن االنصات لهذه املجاميع يساعد
على معرفة مكامن اخللل في الكثير من املشاريع بل

يساهم في تقدمي حلول أفضل من التي يقترحها بعض
املسئولني الذين ينظرون إلى األمور من جانب نظري
في حني أن هذه املجاميع واللجان التطوعية حتمل
حلوالً عملية للكثير من املشاكل التي يتعايشون معها
بشكل يومي  .وطالب الكندري ال��وزراء واملسئولني
بضرورة االجتماع مع هذه اللجان واالستماع لهم
ومحاورتهم واالستفادة من اخلبرات املتولدة لديهم
وعدم اعتبارها والتعامل معها بندية فهم في النهاية
م��واط��ن��ون يسعون الي��ج��اد ح��ل��ول ملشاكل عجزت
احلكومة عن حلها أو تراخت في النظر بها .
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احلويلة يقترح منح مرافق املريض املرسل
للخارج إجازة حتى انتهاء العالج
أعلن النائب د .محمد احلويلة
عن تقدميه اقتراحاً برغبة ق��ال في
مقدمته:
ان توفير مرافق ملرضى العالج
ب��اخل��ارج ال يقل أهمية عن ابتعاث
املريض نفسه للعالج خارج الدولة
وذل���ك مل��ا تستدعيه ح��ال��ة املريض
الصحية لوجوده ،وهذا املرافق يتكبد

مرزوق الغامن

بعيدا ً عن الكفاءة والعدالة حملاسبة املواقف السياسية
مسألة تعبث مبستقبل أبنائنا وتدمر املؤسسة اجلمركية
وتخط محور جديد في إستجوابك الثالث!

املسؤولية كاملة لشؤون املريض
ال��ص��ح��ي��ة وامل��ع��ي��ش��ي��ة ط���ول فترة
وج��وده خارج البالد من مشقة سفر
ورعاية للمريض ومراقبته له ،حيث
يعيش مرافق املريض هم ومسؤولية
وضغط نفسي في كل حلظة ،ونظرا
مل��ا ي��ق��وم ب��ه م��ن دور ج��وه��ري في
مساعدة املريض لتخطي فترة عالجه

وتهيئة سبل الراحة النفسية له ،لذا
فأنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
• ع��دم احتساب إج���ازة مرافقة
املريض من رصيد اجازته ملا يقوم
به من دور انساني.
• وان مينح هذه اإلجازة الى حني
انتهاء م��دة ع�لاج امل��ري��ض املرسل
للخارج

د .محمد احلويلة

الدالل :ما دور وزارة الداخلية في حماية أبنائنا
من األلعاب والبرامج اإللكترونية ؟
وج��ه ال��ن��ائ��ب محمد ال���دالل س��ؤاال
الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية   
جاء فيه مايلي:
ن��ص الدستور الكويتي ف��ي امل��ادة
( )10ع��ل��ى « ت��رع��ى ال���دول���ة النشأ
وحتميه من االستغالل وتقيه اإلهمال
االدب��ي واجلسماني والروحي «  ،كما
نصت امل��ادة ( )49من الدستور على «
مراعاة النظام العام واح��ت��رام اآلداب
العامة واجب على جميع سكان الكويت
«  ،ونظرا ً ملا توليه الشريعة اإلسالمية
وك��ذل��ك ال��دس��ت��ور ال��ك��وي��ت��ي م��ن قيم
أخالقية نبيلة تدعو إلي تغريس القيم
النبيلة واحلضارية وحماية املجتمع
وخاصة النشأ من سوء االستغالل أو
اإلس��اءة أو التهديد األخ�لاق��ي ،ونظرا ً
ألج���واء االن��ف��ت��اح ال��ع��امل��ي ف��ي اإلط��ار
التقني فقد أتاح هذا االنفتاح لضعاف
النفوس وعدد من املخربني بث سمومهم
م��ن خ�لال ب��رام��ج وال��ع��اب وع��روض
الكترونية يتم التسويق لها في مواقع
ال��ت��واص��ل االجتماعي ب��ه��دف الكسب
غير املشروع ثم تخريب وتدمير القيم
واألخالق ،وقد اشتكى العديد من أولياء
األمور واألسرة من املواطنني واملقيمني

الشيخ خالد اجلراح

محمد الدالل

م��ن خ�ل�ال م��ا ي��ت��م ع��رض��ه م��ن ال��ع��اب
الكترونية وب��رام��ج مخالفة للقانون
ومدمرة لألخالق ومثال عن ذلك الضجة
حول لعبة ( )FORTNITEوهي لعبة
خادشه للحياء واألخ�لاق ومثيل ذلك
من برامج والعاب الكترونية ،لذا يرجى
أفادتنا بالتالي:
 - 1م��ا ه��و دور وزارة الداخلية
بصفة عامة ثم إدارة مكافحة اجلرائم

االل��ك��ت��رون��ي��ة ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة في
الوقاية من املخالفات واجلرائم املخالفة
للدستور والقانون مما يتعلق باأللعاب
والبرامج االلكترونية التي تبث عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،وبصفة
خاصة ماهي إج���راءات إدارة مكافحة
اجل��رائ��م االلكترونية في التعامل مع
األطراف املسوقة والناشرة واملستفيدة
من اللعبة االلكترونية التي تطلق عليها

( )FORTNITEوالتي أثير بشأنها
ضجة مؤخرا ً ،وهل مت اتخاذ اإلجراءات
القانونية بشأن من خالف القانون في
هذا املوضوع أم ال.
 - 2هل يوجد لدى وزارة الداخلية
نظم ولوائح أو تشريعات تتعلق بالية
تعامل وزارة الداخلية مع املخالفات
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت��ع��ام��ي��م امل��رت��ب��ط��ة
بالتجاوزات األخالقية والقانونية مما
يتعلق بنشر برامج والعاب الكترونية
خادشه للحياء أو مخالفة للقانون.
 - 3م��ا ه��ي إج�����راءات وحت��رك��ات
وبرامج وزارة الداخلية في شأن حماية
األس����رة الكويتية وال��ن��ش��أ الكويتي
م��ن االث���ار السلبية لعدد م��ن البرامج
واألل��ع��اب واالستخدامات في وسائل
التواصل االجتماعي والتي تهدف إلى
تدمير أخ�لاق املجتمع وب��ث االنحالل
املخالف للشريعة اإلسالمية والقانون.
 - 4ه��ل ه��ن��اك ت��ع��اون ب�ين وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ( إدارة مكافحة اجل��رائ��م
االلكترونية ب��وزارة الداخلية وهيئة
االتصاالت للتوعية من خطال البرامج
أو عن طريق التعاون مع وزارة التربية
لتوعية الطالب وأولياء األمور عن مدى
خطرها.

