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متت االستعانة بوافدين لشغل هذه الوظيفة

الشاهني يسأل اجلبري عن أسباب عدم تعيني 
محامني كويتيني في قانونية »البلدية«

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال الى 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير 
الــدولــة لشئون البلدية عــن أســبــاب عدم 
تعيني محامني كويتيني في االدارة القانونية 
في البلدية واالستعانة بوافدين لشغل هذه 

الوظيفة.
ــون اإلدارة  ــص الــســؤال : يــتــداول ك ون

القانونية ببلدية الــكــويــت توقفت عن 
توظيف محامني كويتيني منذ عام 2005م، 
واستعانت طــوال األعــوام )12( املاضية 

بتعني وافدين بهذه الوظيفة.
وعليه يرجى افادتي بالتالي : ما  إجمالي 
عدد احملامني العاملني في اإلدارة القانونية 
ــداد  مــع تــزويــدي بكشف موضحا فيه أع

احملــامــني الكويتيني والــوافــديــن وتاريخ 
تعيينهم. و ماهية األســبــاب الــتــي دعت 
على عــدم تعيني احملــامــني الكويتيني في 
هذه اإلدارة منذ عام 2005م. وما إجمالي 
القضايا التي تولت املرافعة فيها اإلدارة 
القانونية في 2015 و2016 مبيناً به نتيجة 

احلكم النهائي.

أكد ان »اجلهاز املركزي« أخل بتعهده للجنة حقوق اإلنسان البرملانية

فهاد يقترح خصم ألفي دينار من سعر قسائم منطقة النسيم

قــدم النائب عبدالله فهاد اقتراحني برغبة 
خلصم ألفي دينار من سعر قسائم النسيم في 
القطعتني 4،3 ، واستخدام الطاقة الشمسية في 

جميع مساجد دولة الكويت .
وجاء في نص االقتراح األول: حرصاً منا على 
األســرة الكويتية وما ميثلها املسكن من أهمية 
وبعد طول انتظار، وسعياً منا ملراعاة ظروف 
األسر وتخفيفاً عنهم بعض األعباء ما يصحب 
عملية البناء من تكاليف مرهقة، وللمعاملة 

باملثل لبعض املناطق السكنية احلديثة.
لــذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة بخصم 
2000 دينار كويتي من سعر األرض في منطقة 

قسائم النسيم قطعتي 3 ، 4.
ــراح الــثــانــي: نــظــراً للحمل  ــت وجـــاء فــي االق
الكهربائي اثناء فترة الصيف ما يؤدي أحياناً الى 
انقطاع الكهرباء، وترشيداً للطاقة وعمالً على 
توفير الكهرباء ومجاراة التطور التكنولوجي 
الدولي امللحوظ في استخدام الطاقة الشمسية، 
حيث أصبحت الطاقة األكثر اعتمادا في شتى 
السبل اإلنتاجية واستغالل أشعة الشمس أثناء 

فترة الصيف.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة باستخدام 
الــطــاقــة الشمسية فــي جميع مــســاجــد دولــة 

الكويت.
من ناحية اخرى : قال النائب عبدالله فهاد 
إن اجلــهــاز املــركــزي ملعاجلة أوضـــاع املقيمني 

بصورة غير قانونية تراجع عن تعهده ملجلس 
األمة ممثال بلجنة حقوق اإلنسان بشأن تعديل 
ـــزورة مــن فئة  أوضـــاع أصــحــاب اجلــــوازات امل

البدون.
وأوضح فهاد في تصريح صحافي، انه بعد 
اجتماعات عدة بني مسؤولي اجلهاز املركزي 
ووزارة الــداخــلــيــة مــع أعــضــاء جلنة حقوق 
ــرف بطاقة أمنية  ــى ص ــان، توصلوا إل ــس اإلن
ألصحاب اجلوازات حتى يستطيعوا من خاللها 
احلصول على حقوقهم في العالج والدراسة 

وشهادات امليالد وعقود الزواج وغيرها.
ــر  ــي ــد االجـــتـــمـــاع األخ ــع ــــــاف، أنــــه ب وأض
قــال املــســؤولــون فــي اجلــهــاز والداخلية إنهم 
ــدال من  سيصرفون بــطــاقــات ضــمــان صحي ب
البطاقة االمنية املخصصة للبدون، وتعهدوا 
ــام اللجنة بــأن بطاقة الضمان الصحي لن  أم
تسجل فيها أي جنسية وأن من يحصل عليها 

سوف يتمتع بحقوقه كافة.
ــوازات  وقــال إنــه بعد مراجعة أصحاب اجل
ــزورة للجهاز املركزي تفاجأوا بأن الوضع  امل
مختلف عما مت االتفاق عليه في اللجنة ، وأنهم 
ــع حتى  مطالبون بتوقيع تعهد تعديل وض
يحصلوا على الضمان الصحي، عالوة على أن 

جميع املستندات الرسمية التي سيحصلون 
عليها بعد ذلك ستسجل فيها اجلنسية التابعة 

للجواز املزور.
واعتبر فهاد أن ذلك دليل عدم جدية اجلهاز 
املــركــزي فــي معاجلة القضية وتعمد وضع 
ــور، مشيرا إلى ان دليل  العراقيل وتعقيد األم
تعنت اجلهاز رفضه صــرف البطاقة األمنية 
لهم، وخرجوا لنا بحل غريب وهــو اعطاؤهم 
ضمانا صحيا يصرف من وزارة الداخلية في 
حني أن اجلهاز املركزي هو من يحدد مصيرهم 
من خالل مخاطبة اجلهات احلكومية واصــدار 
تعليمات بأن يتم تدوين جنسية اجلواز املزور 

في املستندات التي تصرف لهذه الفئة.
واضــاف فهاد ان اجلهاز املركزي لم يتعامل 
بشفافية مع اجتماعات اللجنة ولــم يذكر أي 
بيانات أو أعداد ألصحاب اجلــوازات املزورة أو 

البدون غير املسجلني في اجلهاز
واختتم معربا عــن أمــلــه بوقفة مــن وزيــر 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح ملعاجلة أوضاع 
أصحاب تلك اجلوازات ، السيما أنه أكد في وقت 
سابق بأنه سيعمل على معاجلتها بشكل جذري 
، كما اعرب عن شكره جلهود أعضاء جلنة حقوق 

اإلنسان. 

عبدالله فهاد

أسامة الشاهني

في حال لم تعالج احلكومة اخللل ورفضت التجاوب مع املطالب النيابية

الدوسري: استجوابات مستحقة 
ستضع كل وزير مقصر على املنصة

ربيع �سكر

ــري ان الــتــعــاون مع  ــدوس ــد الــنــائــب نــاصــر ال اك
احلكومة في دور االنعقاد القادم مرتبط بتحقيق 
االصالحات ومعاجلة الكثير من القضايا واالولويات 

البرملانية.
وقال الدوسري في تصريح صحافي انه لم يعد 
أمام احلكومة اي عذر لعدم حتقيق تطلعات املواطنني 
واالولويات الشعبية خصوصا ان العطلة البرملانية 
مثلت فرصة سانحة امام احلكومة العادة تقييم ادائها 
واملــبــادرة الــى اصــالح الكثير من امللفات والقضايا 

املهمة.
واكد ان احلكومة عليها أخذ املالحظات النيابية 
بجدية وتبني قــرارات الصالح اخللل في الكثير من 
القضايا املثارة، متمنيا على احلكومة ان تأتي في دور 
االنعقاد املقبل برؤية وروح جديده تكون حافزا للعمل 

والتعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وشــدد الــدوســري على انــه لن يكون مقبوال ابدا 
استمرار اعــادة طــرح القضايا التي اثيرت في دور 
االنعقاد املاضي في دور االنعقاد املقبل، الن هذا يعني 
عدم رغبة احلكومة في التعاون وعدم قيامها بأي جهد 
حقيقي ملعاجلة املالحظات والقضايا الكثيرة التي 

يفترض حسمها.
واشار الدوسري الى ان هناك الكثير من املالحظات 
على اداء غالبية الــوزراء الذين منحوا فرصة كافية 
ــالح ومعاجلة املالحظات  الظهار رغبتهم في االص
وامللفات الكثيرة العالقة في وزاراتهم، داعيا احلكومة 
الى املبادرة في حل هذه القضايا واالولويات الشعبية 

اذا ارادت تعاون حقيقي مع مجلس األمة. 
ــازم على تفعيل ادوات  ــة ع ــد ان مجلس األم واك
الرقابة الدستورية وتقدمي االستجوابات الي وزير 

مقصر لم يتجاوب مع املالحظات املثارة حول وزارته 
ولم يقم باي جهد فعلي لالصالح ومعاجلة اخللل.

واوضح الدوسري ان الكثير من القضايا التي متثل 
اولوية برملانية لم تقم احلكومة باي دور ملعاجلتها 
وعلى رأسها قضية سحب اجلناسي التي مازالت دون 
حل رغم الوعود احلكومية الكثيرة بأنها ستعالج 
هــذا امللف. وشــدد على ان استمرار احلكومة بهذه 
الطريقة وبهذا االسلوب في العمل يعني رغبتها في 
تأزمي العالقة بني السلطتني ودفع النواب الى تفعيل 
ادوات املساءلة السياسية، لتقومي املسار احلكومي 
من خالل استجوابات مستحقة تضع كل وزير مقصر 

على املنصة.

ناصر الدوسري

لصرف مكافأة نهاية اخلدم لغير الكويتيني

السويط يقترح تعديل قانون قوة الشرطة
ــدم النائب ثــامــر السويط اقــتــرحــاً بقانون   ق
بتعديل املادة 105 من القانون رقم 23 في شأن قوة 
الشرطة لسنة 1968  ونصت املــادة )أولى(على 
اآلتـــي: يستبدل نــص املادة)105( مــن القانون 
رقم )23( لسنة 1968 املشار إليه النص التالي : 
مادة )105( تنتهي خدمة ضباط الصف واألفراد 
واخلفراء بإنتهاء مدة تطوعهم إذا لم يتجدد عقد 
التطوع وفقاً ألحكامه ، وتعتبر خدمة أبناء مجلس 
التعاون اخلليجي وأبناء فئة غير محددي اجلنسية 
متصلة منذ تاريخ تعيينهم بقوة الشرطة ولغاية 
إنتهاء خدمتهم بسبب قبول اإلستقالة أو بلوغ 

السن القانونية .
مــادة )ثانية( على الــوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره 

، وينشر في اجلريدة الرسمية .

لتشجيعهم على العمل في املناطق البعيدة

العتيبي يطالب بصرف بدل مالي للمعلمني 
واإلداريني العاملني في مدارس » صباح األحمد«

طــالــب النائب خــالــد العتيبي وزيـــر التربية 
والتعليم العالي بسرعة مخاطبة ديــوان اخلدمة 
املدنية لصرف بــدل مالي للمعلمني واإلداريـــني 

العاملني في مدارس منطقة صباح األحمد.
وأضـــاف العتيبي علينا أن نحفز إخواننا 
وأخواتنا من العاملني بالهيئات التعليمية ببدل 
مالي يليق بهم وبرسالتهم وببعد مدينة صباح 
األحمد عن املناطق السكنية ، متسائالً كيف يصرف 
ــدارس ) أم الهيمان (  حافز مــادي للعاملني في م
ويتناسى املسؤولون العاملني في مدينة صباح 

األحمد األكثر بعداً عن املناطق كافة .
واختتم العتيبي تصريحه قائال على احلكومة 
أن تبادر بطرح األفكار جلذب الكوادر البشرية إلى 
منطقة صباح األحمد املنسية في  القطاعات كافة 
إن كانت بالفعل تسعى إلى إنشاء مدينة متكاملة 
مؤكداً أن منح املزايا املالية التحفيزية خطوة مهمة 

خالد العتيبيفي هذا الطريق.

 طالب النائب خليل الصالح وزارة اخلارجية 
بحل املشكالت التي تواجه الطلبة املبتعثني إلى 

بريطانيا وتعرقل مسيرتهم التعليمية.
وأشـــار الصالح فــي تصريح صحافي إلــى أن 
الطلبة يعانون من تأخر استصدار التأشيرات من 
قبل السفارة البريطانية األمر الذي يؤخر التحاقهم 

بدراستهم في املواعيد احملددة .
ــك تتعلق  ــذل ــاك مــشــكــالت ك ــن ــــح أن ه  وأوض
بتأشيرات مرافقي الطلبة الذين يدرسون السنة 

التمهيدية في اجلامعة .
ــد ضــرورة تدخل اجلهات املعنية لتيسير  وأك
أمور الطلبة املبتعثني بالسرعة القصوى داعياً الى 
التواصل املباشر مع السفارة البريطانية ملعاجلة 

األمر.

عسكر يطالب وزير النفط بتبيان حقيقة إنهاء 
100 موظف في مصفاة الشعيبة خدمات 

 
 اســتــغــرب الــنــائــب عسكر 
العنزي مــن األنــبــاء املتداولة 
بشأن االستغناء عن نحو 100 
ــن العاملني  مــوظــف كــويــتــي م
في مصفاة الشعيبة والتجديد 
للعمالة اآلسيوية مطالبا بتوفير 
فرص العمل للكويتيني بدال من 

سياسة التنفيع .
وقـــال العنزي فــي تصريح 
صحافي إن وزير النفط مطالب 
ــر وإن لزم  بتبيان حقيقة األم
الصمت فإنه يتجاهل سياسة 
احلكومة بشأن إحالل العمالة 
الوطنية ويقتل طموح أبناء 
الــكــويــت الــتــواقــني إلــى خدمة 

وطنهم داعيا إلى إيجاد وظائف للكويتيني في القطاع النفطي بدال من تعيني 
الوافدين وال ريب أننا من أشد املطالبني بتوظيف الكويتيني

يعانون من تأخر استصدار التأشيرات

خليل الصالح يطالب بحل مشاكل 
الطلبة املبتعثني إلى بريطانيا

خليل الصالح

وعدم مواكبتها الزيادة السكانية

احلويلة: الكويت تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية
أكد النائب د. محمد احلويلة أن مراكز 
الرعاية الصحية األولية هي أساس جناح 
املنظومة الصحية فــي الــبــالد ألنها تقدم 
العالجات الوقائية والتأهيلية وهي صمام 
ــاء بها فــي مختلف  ـــان، ويجب االرتــق األم
مناطق الــبــالد الــتــي تعاني مــن الكثافة 
السكانية العالية فــي حــني لــم تواكبها 
تــوســعــات فــي البنية التحتية للرعاية 

الصحية.
وقــال د. احلويلة في تصريح صحافي 
إن منظومة الرعاية الصحية األولية هي 
الواجهة الرئيسة للنظام الصحي في البالد 
وخط الدفاع الصحي األول للجميع، حيث 
تقدم العالج الوقائي والتأهيلي، وكذلك 
التخفيف عن املستشفيات بخاصة مستشفى 

الــعــدان الــذي يخدم محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير ويعاني ازدحاماً شديداً.

ــة بــإنــشــاء  ــب ــال ــط ــة امل ــل ــوي وجــــدد احل
مستشفيني فــي )مــبــارك الكبير( ومدينة 
صــبــاح األحــمــد وذلـــك لتطوير اخلــدمــات 
الصحية في محافظتي األحمدي ومبارك 
الكبير اللتني ال يخدمهما سوى مستشفى 
ــة سكان  ــدم واحــــد فــقــط ال تــســتــوعــب خ
احملــافــظــتــني، وكــذلــك األمـــر فــي محافظة 
الفروانية التي حتتاج إلى مستشفى جديد 
مجهز على أعــلــى مستوى أو على األقــل 
إجــراء توسعة شاملة للمستشفى احلالي 
الــذي يغص بكم هائل من املرضى الذين 
يراجعونه يومياً مــا يشكل عبئاً ثقيالً 
على املستشفى ويؤثر على جودة اخلدمة 

املقدمة.
وشدد على أهمية إنشاء وحدات طوارئ 
في جميع املراكز الصحية االولية بالبالد 
مع تزويد املراكز باألجهزة و األدوية وغرفة 
للعمليات املصغرة، وعيادة أسنان بأجهزة 
متطورة وحديثة ، وغــرفــة أشعة تعمل 
على مدار الساعة، وأشعة أسنان، وسونار 
احلوامل، وعيادات األمــراض املزمنة، كما 
هــو مطبق فــي مستوصف الــرقــة وتعميم 
هــذه التجربة على جميع مراكز الرعاية 
الصحية األولــيــة بالبالد، وكذلك تزويد 
املراكز الصحية بعدد مناسب من أجهزة 
اإلنعاش القلبي الرئوي واألجهزة االخري 
املهمة لعالج احلـــاالت الــطــارئــة، وأيضاً 

د. محمد احلويلةباألدوية الالزمة لعالج احلاالت الطارئة.

الكندري يسأل املطوع عن استعدادات 
وزارة األشغال ملوسم األمطار

 وجــه النائب د. عبد الــكــرمي الكندري ســؤاالً 
برملانياً إلــى وزيــر االشغال العامة عبد الرحمن 

املطوع طالب فيه إفادته باآلتي:
ــال ملوسم  ــغ ــدادات وزارة األش ــع ــت 1. مــا اس

األمطار؟
2. هل قامت الـــوزارة بفحص الطرقات التي 
تشهد بعض املشاكل خــالل فترة هطول األمطار 
حتسباً لعدم تكرار احلوادث التي تعرضت لها في 

األعوام السابقة؟
3. هل شكلت الوزارة فرقة طوارئ حتسباً ألي 

مشكلة مستقبلية؟
4. هل قامت الوزارة بفحص الطرق املؤدية إلى 
املناطق السكنية اجلديدة والتأكد من جاهزيتها 

د. عبد الكرمي الكندريوسالمتها؟

ثامر السويط

عسكر العنزي

وتسهيل حركة روادها

الشطي يدعو »الداخلية« لوضع خطة أمنية حلماية املجالس احلسينية
دعا النائب خالد الشطي وزارة الداخلية 
بتقدمي كــل التسهيالت إلقــامــة املجالس 
احلسينية في شهر محرم واتخاذ إجراءاتها 
لتأمينها واحليلولة دون تعرضها ألي 
اختراق وتسهيل حركة روادها وحفظ حقهم 
في العبادة.وأوضح الشطي في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس األمة ان الفلسفة 
األمنية حلفظ أمن هذه املجالس تقوم على 
تسخير كل إمكانات الدولة حلماية املواطنني 

واملشاركني في هذه املجالس.
واعتبر ان التقييم األمــنــي مــن ناحية 
النجاح والفشل يقوم على مــدى ممارسة 
الفرد شعائره وحقوقه العبادية والعقائدية 
كاملة غير منقوصة ، مع إقامة اخلطة األمنية 

الالزمة من أجل حمايتها.
 وشــدد على أن هذه الشعائر من صميم 
اإلنسانية قبل أن تكون شعائر دينية او 
مذهبية، مشيرا إلى أن الكويت دولة يحكمها 

ويقودها سمو األمير قائد العمل اإلنساني 
الذي انتزع هذا اللقب بجدارة واستحقاق.

وقـــال الشطي إن الشعائر احلسينية 
واملواكب أمر راسخ في تاريخ الكويت منذ 
60 عاما حيث كانت املــواكــب تخرج من 
حسينية معرفي متجهة إلى قصر دسمان، 
كما كانت حسينية قنبر البلوشي تقيم 
التشابيه في الطرقات والساحات مبنطقة 

الشطي يصرح للصحافينيشرق.
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حفل  نظمت  واإلع���ام 
استقبال العام الدراسي 
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