
سُتوجه دعوة لعقد جلسة الثالثاء املقبل.. واستجواب الشيتان سيناقش فيها

الغامن: لم أرفع قضية على صاحب 
رأي ينتقد نهجًا سياسيًا

قال رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن إنه 
سيتم توجيه دع��وة لعقد جلسة غير عادية يوم 
الثالثاء املقبل، الفتا الى أن استجواب وزير املالية 

سيكون مدرجا على جدول أعمال اجللسة.
وأض����اف ال��غ��امن ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي عقب 
اج��ت��م��اع مكتب املجلس” بالنسبة مل��وض��وع 
اجل��ل��س��ات، فبعد ال��ت��ش��اور م��ع األخ��ت واألخ��وة 
في مكتب املجلس واألخ��وة النواب وأيضاً سمو 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
احل��م��د ال��ص��ب��اح فستوجه دع���وة لعقد جلسة 
 غ��ي��ر ع��ادي��ة ي���وم ال��ث��الث��اء األس��ب��وع القادم”.
وذكر الغامن ان االستجواب سيكون مدرجاً على 
جدول أعمال أول جلسة قادمة وبالتالي سيكون 
 مدرجاً على جدول أعمال جلسة يوم الثالثاء القادم.
يذكر أن النائب ري��اض العدساني تقدم في 30 
يونيو املاضي باستجواب إلى وزير املالية براك 

الشيتان مكون من 3 محاور.

وتوافق بتعديل قانون اجلزاء بإضافة األم  في التوقيع على إجراء العمليات اجلراحية

»التشريعية البرملانية« توافق على »تكويت الوظائف احلكومية« 

جانب من اجتماع التشريعية 

4alwasat.com.kw

الكندري للخالد: عليك الوقوف عند اعتذار محافظ البنك املركزي
قال النائب الدكتور عبدالكرمي الكندري إن على رئيس احلكومة الوقوف عند اعتذار محافظ البنك املركزي عن رئاسة جلنة التحفيز االقتصادي ومعرفة األسباب التي أدت لذلك وتدارك ما يحصل من تأخير 

وتضارب في ملف معاجلة اآلثار االقتصادية املترتبة عن قرارات السلطات أثناء جائحة كورونا
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مرزوق الغامن

ريا�ض عواد 

واف����ق����ت جل���ن���ة ال���ش���ؤون 
التشريعية والقانونية اليوم 
على تعديل نص امل��ادة 30 من 
القانون رق��م 16 لسنة 1960 
بإصدار قانون اجل��زاء بإضافة 
األم إل��ى ول��ي النفس ملعاجلة 
وح����ل م��ش��ك��ل��ة رف����ض إج����راء 
عمليات ج��راح��ي��ة إال ب��رض��اء 

الولي أو األب.
كما وافقت اللجنة على ثالثة 
مقترحات في شأن قانون مزاولة 
مهنة الطب البشري في الكويت، 
إض��اف��ة إل���ى م��ق��ت��رح بتكويت 
الوظائف العامة بالدولة على أن 
حتيل تلك املقترحات إلى اللجان 

املختصة لدراستها.
وق��ال رئيس اللجنة النائب 
خ���ال���د ال��ش��ط��ي ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحفي مبجلس األمة إن اللجنة 
بحثت عدد من املوضوعات املهمة 
امل��درج��ة على ج���دول أعمالها 
ومنها ما أثير قبل سنوات حول 
رف���ض ب��ع��ض األط���ب���اء إج���راء 
عمليات إال برضاء الولي أو األب.

وأض���اف أن ه��ذا األم���ر جنم 
عنه العديد م��ن املشاكل ومن 
بينها في حال سفر الوالد ومنعاً 
للخالفات تقدم ال��ن��واب بعدة 
اق��ت��راح��ات حل��ل ه��ذا امل��وض��وع 

ورأوا ض���رورة التعديل على 
قانون اجل��زاء، وأيضا ضرورة 
التعديل على قانون مزاولة مهنة 

الطب البشري في الكويت.
وأم�������ام ه�����ذه امل��ع��ط��ي��ات 
ناقشت اللجنة ق��ان��ون اجل��زاء 
وه���و اخ��ت��ص��اص أص��ي��ل لها 
وبعد البحث وال��دراس��ة لثالثة 
مقترحات مقدمة م��ن ال��ن��واب 
ارتأت اللجنة إضافة األم إلى ولي 
النفس ملعاجلة وحل هذه املشكلة 
بحيث يتم إضافة األم إلى نص 
امل��ادة 30 من القانون رق��م 16 
لسنة 1960 ب��إص��دار قانون 
اجل���زاء . وفيما يخص قانون 
مزاولة مهنة الطب البشري وطب 

األسنان قال الشطي إن اللجنة 
وافقت على ثالثة مقترحات في 
ذات الشأن تتعلق بالتعديالت 
حلل ه��ذه املعضلة وكانت لدى 
اللجنة بعض املالحظات الفنية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة س���وف تثبت في 
تقريرها قبل رفعها إلى اللجنة 

املختصة وهي اللجنة الصحية.
وأضاف أن اللجنة التشريعية 
درست تلك املقترحات الثالثة من 
الناحية الدستورية ولكن يجب 
ان تبحث تفاصيلها في اللجنة 
الصحية وفقاً لالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.
ولفت إل��ى أن اللجنة وافقت 
أي��ض��اً ع��ل��ى اق���ت���راح ب��ق��ان��ون 

مقدم من النواب بشأن تكويت 
ال��وظ��ائ��ف العامة ف��ي ال��دول��ة، 
مؤكداً أن االقتراح دستوري وأن 
هناك بعض املالحظات عليه من 
قبل أعضاء )التشريعية( سوف 
تثبت في تقرير اللجنة قبل رفعه 
إل��ى اللجنة املختصة لدراسته 
باستفاضة. من جهة اخرى قال 
م���ق���رر ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
البرملانية محمد الدالل ان اللجنة 
وافقت  في اجتماعها ال��ذي عقد 
امس االربعاء على قانون يتيح 
لألم ان تتدخل قانونيا بالسماح 
بإجراء العملية الطبية للمريض 
الفاقد ل��الرادة ، والتعديل جاء 
ليعالج ن��ق��ص تشريعي بعد 

ازدي����اد ح���االت ال��ش��ك��اوى من 
امل��واط��ن��ن وب��االخ��ص النساء 
واالم��ه��ات من صعوبة التدخل 
الطبي اذا لم يتوفر ولي النفس 
، واللجنة انتهت ال��ى املوافقة 
ب��اض��اف��ة االن كحد ادن���ى بعد 
مناقشة مقترحات اخرى اضافت 
حق الزوجة كذلك او االبنه او 
االق���رب حتى ال��درج��ة الثانية 
وت��رك��ت اللجنة ه��ذا التفصيل 
لبحثه في قانون اخر هو قانون 
مزاولة مهنة الطب وهو ما يعد 
خطوة ايجابية نحو االمام وحد 
ادن���ى متفق عليه ، كما اق��رت 
اللجنة اقترحات بقانون بشان 
م��زاول��ة مهنة الطب واحالتها 
للجنة الصحية وواف��ق��ت على 
مقترح بقانون لتكويت الوظائف 
احلكومية  واحالته للجنة املوارد 

البشرية .
من جهة اخرى اعتبر النائب 
محمد الدالل بيان هيئة التدريس 
بالهيئة  التطبيقية  للكليات 
العامة للتعليم التطبيقي وهيئة 
التدريس باملعهد العالي للفنون 
املسرحية حول وثيقة اإلصالح 
املالي مهما ومقدرا، »خصوصا 
أنه صادر بصورة مشتركة من 
جمعية أعضاء هيئة التدريس 

بجامعة الكويت

احلويلة يطالب العقيل بتسهيل 
أمور ذوي االحتياجات اخلاصة 

دعا النائب د. محمد احلويلة وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزي��رة الدولة للشؤون 
االقتصادية بالتدخل وتوجيه تعليمات إلدارة 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة للتعاون مع 
ممثلي جمعيات النفع العام واألندية العاملة 
في مجال اإلعاقة ومجلس اإلدارة املنتخب منهم 
لتسهيل أمورهم وتنفيذ مطالبهم وعدم تهميش 

دورهم الهام خلدمه هذه الفئة العزيزة علينا.
وأكد احلويلة أن ذوي االحتياجات اخلاصة 
هم جزء ال يتجزأ من املجتمع وأننا لن نقبل بأي 
تقصير في تقدمي اخلدمات املستحقة لهم وتوفير 
احتياجاتهم ومتطلباتهم وعلى الهيئة التعاون 
وتطبيق وتفعيل م��واد القانون رق��م 8 لسنة 
2010م وتطبيق التشريعات والقوانن الصادرة 
بشأنهم وتطبيق مبدأ الشفافية ألعمال الهيئة 

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
واختتم احلويلة مؤكًدا أننا سنكون دائًما 

داعمن حلقوق ذوي االحتياجات اخلاصة وتبني 
قضاياهم ومساعدتهم وتذليل الصعوبات التي 
تواجههم في كل مراحل حياتهم مبا يسهل احلياة 

أمامهم ولن نقبل أن يتعرضوا ألي ظلم.
ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب د. محمد احل��وي��ل��ة وزي���رة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزي��رة الدولة 
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل إلى توجيه 
تعليمات إلدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة للتعاون مع ممثلي جمعيات النفع العام 
واألن��دي��ة العاملة في مجال اإلع��اق��ة ومجلس 
اإلدارة املنتخب منهم لتسهيل أمورهم وتنفيذ 
مطالبهم وعدم تهميش دورهم الهام خلدمة هذه 
الفئة العزيزة علينا. وقال احلويلة في تصريح 
صحفي إن ذوي االحتياجات اخلاصة هم جزء 
ال يتجزأ من املجتمع وأننا لن نقبل بأي تقصير 
ف��ي ت��ق��دمي اخل��دم��ات املستحقة لهم وتوفير 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.

الشاهني يشارك في اجتماع رابطة »برملانيون ألجل القدس«
ش���ارك ع��ض��و اللجنة التنفيذية 
لرابطة “برملانيون ألج��ل القدس” 
النائب أس��ام��ة الشاهن ف��ي اجتماع 
ال��راب��ط��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ب���دول امل��ش��رق 
العربي ودول اخلليج العربي التابعة 

للرابطة. 
وتناول االجتماع ال��ذي عقد أمس 

األرب��ع��اء بواسطة تقنية “التواصل 
عن بعد” بحث تداعيات توجه الكيان 
الصهيوني لضم غور األردن وأجزاء 

من الضفة الغربية للكيان احملتل.
 وأح������اط ال���ش���اه���ن االج��ت��م��اع 
بجهود مجلس األمة في دعم القضية 
الفلسطينية والبيان ال��ذي أص��دره 

املجلس األحد املاضي.
يذكر أن النائب الشاهن نال عضوية 
الهيئة التنفيذية لرابطة “برملانيون 

ألجل القدس” في اجتماعها السابق.
 وك������ان م��ج��ل��س األم������ة اص����در 
ب��ي��ان��ااس��ت��ن��ك��ر م��ن خ��الل��ه ق����رارات 
ومشاريع خطة )الضم( الصهيونية 

األح��ادي��ة ألج���زاء واس��ع��ة وحيوية 
من األراض��ي الفلسطينية في الضفة 
الغربية، وما تؤدي له هذه اخلطة من 
إنهاء خطط السالم والتسوية، ومتزيق 
لالقتصاد واملجتمع الفلسطيني، الذي 
يعاني م��ن وي��الت االح��ت��الل اجلائر 

وجدار الفصل العنصري.


