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الوزراء والنواب متفقون على إدراجهما ضمن أولويات اجللسة املقبلة

عسكر يتعهد باالنتهاء
 من تعديالت قانون اجليش 

4 آالف شخص وجتنيس الـ 
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تـــعـــهـــد رئــــيــــس جلــنــة 
الداخلية والــدفــاع النائب 
عسكر الــعــنــزي باالنتهاء 
مــن تقريري اللجنة بشأن 
ــون اجليش  ــان تــعــديــات ق
وحتديد العدد الــذي يجوز 
منحه اجلنسية الكويتية في 

اجللسات املقبلة.
وقــال عسكر في تصريح 
لــلــصــحــافــيــن إن تــقــريــر 
اللجنة بشأن تعديل قانون 
اجليش يحتفظ بــدوره في 
جدول االعمال وإذا مت تقدمي 
اقتراحات لتعديل القانون 
سنناقشها أمــا إذا لــم تقدم 
أي تــعــديــات فسنناقش 
في اجللسة املقبلة القانون 
بالشكل الذي أقر في املداولة 

األولــى. وبن أنه حضر اجتماع جلنة األولويات امس حرصا على تقدمي 
مناقشة القانون اخلاص بتحديد العدد الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية 
خال العام احلالي مبا ال يزيد على 4 آالف شخص، مبينا أن كل من حضر 
ــوزراء والنواب متفقون على أن يكون القانون من ضمن  االجتماع من ال
األولويات على جدول األعمال. وقال: بإذن الله سننتهي من هذين القانونن 

في اجللسات املقبلة وأنا أتكفل بذلك

بلغه أن عددا من حاالت االستقدام تشوبه مصالح شخصية

الشطي يسأل وزير الصحة 
عن آليات برنامج استقدام 

األطباء من اخلارج
ــد  ــال ـــب خ ـــائ ـــن وجـــــه ال
الشطي ســؤاال برملانيا إلى 
وزير الصحة الشيخ باسل 
احلمود عن آليات برنامج 
استقدام األطباء الــزوار من 
اخلارج ومراقبة تفادي سوء 

استغال البرنامج.
ونـــص الــســؤال عــلــى ما 
يلي: من خال متابعتي عمل 
وزارتـــكـــم خــصــوصــا فيما 
يتعلق في برنامج استقدام 
األطباء الزوار االستشارين 
مــن املستشفيات واملــراكــز 
الطبية العاملية، ملا للبرنامج 
مــن فــوائــد ومــنــافــع، ومنها 
مــا جــاء فــي تصريح السيد 
مدير إدارة العاقات العامة 

واإلعام بوزارة الصحة بتاريخ 2018/1/29، حيث صرح بأن البرنامج 
يهدف إلى تبادل اخلبرات وتطوير بروتوكوالت وسياسات األداء الطبي 
والرعاية الصحية مبستشفيات وزارة الصحة، لارتقاء املستمر بجودة 
الرعاية الصحية املقدمة للمواطنن وللمقيمن. كما أشار إلى أنهم يقدمون 
االستشارات الطبية ويشاركون بعاج احلــاالت الدقيقة وإجــراء بعض 

العمليات الكبرى.
ولكن لألسف، بلغني أخيرا أن عددا من حاالت استقدام األطباء الزوار 
تشوبها مصالح شخصية وصــور أخــرى من الفساد، من بينها الفساد 
األكادميي. وال شك أن هذه الشبهات - إن صحت - لها تبعات سيئة على 
مخرجات ومنافع البرنامج، بل على منظومة الصحة في الباد، من خال 

ترقية أطباء غير مؤهلن.
لذلك، انطاقا من مسؤوليتي الدستورية في مراقبة أداء السلطة التنفيذية 
أتقدم بهذه املجموعة من األسئلة راجيا تزويدي بأجوبتها، وما يلزم من 
مرفقات: 1. هل لدى وزارتكم آلية لقياس اخلبرات املستوردة والقدرات 
الوطنية التي مت بناؤها، في الكوادر واملرافق الطبية الكويتية، من خال 
برنامج استقدام األطباء الزوار االستشارين؟ إذا كانت االجابة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بنتائج البرنامج خال عام 2017، مع بيان عدد العمليات 
اجلراحية التي شارك فيها كل طبيب زائر، وأسماء االطباء الكويتين الذين 
شاركوا معه في كل عملية، واحلالة املرضية التي متت معاجلتها، وفئة 
العملية من حيث كونها من العمليات الكبرى أم ال، ومن حيث كونها من 

العمليات التي تتم عادة في الكويت أم تتطلب العاج في اخلارج.
2. هل لدى وزارتكم املوقرة بروتوكوالت، وسياسات أداء طبي ورعاية 
صحية، مت تطويرها باالستعانة بأحد األطباء الزوار ضمن البرنامج؟ إذا 
كانت االجابة باإليجاب، فبرجاء تزويدي بالسيرة الذاتية لألطباء الزوار 
الذين شاركوا في تطوير آخر ثاثة بروتوكوالت/سياسات أداء طبي، مع 

إرفاق نسخة منها، وحتديد مواقع مشاركتهم فيها.
3. هل مت استقدام أطباء زوار غير استشارين ضمن البرنامج في الفترة 
املمتدة من 1 يناير 2017 إلى تاريخ تسلمكم هذا السؤال؟ إذا كانت االجابة 
باإليجاب، فيرجى تزويدي بأسمائهم، وعدد مرات استقدامهم منذ تطبيق 

برنامج الزيارات.
4. هل مت استقدام أطباء زوار كانوا يعملون في مستشفيات وزارة 
الصحة؟ إذا كانت االجابة باإليجاب، فأرجو تزويدي مبقدار آخر راتب 
شهري تسلمه كل منهم من وزارة الصحة، وأسباب عدم استمرارهم في 
ــوزارة، ومبلغ املكافأة املالية التي تسلمها كل منهم في كل  مستشفيات ال
ــارة مع حتديد مدتها. 5. هل لــدى وزارتــكــم املوقرة معايير لترشيح  زي
واختيار األطباء الزوار ضمن البرنامج؟ إذا كانت االجابة باإليجاب، فبرجاء 
تزويدي بنسخة عن تلك املعايير. 6. هل لدى وزارتكم املوقرة آليات مراقبة 
لتفادي سوء استغال البرنامج أو تعارض مصالح املشاركن في إجراءات 
ترشيح وحتديد األطــبــاء الـــزوار؟ إذا كانت اإلجــابــة باإليجاب، فيرجى 
تزويدي بنسخة عنها، وقائمة بأسماء ومراكز عمل أطباء وزارة الصحة 
الذين شاركوا في ترشيح وحتديد األطباء الزوار خال عام 2017، مع إرفاق 

قوائم تفصيلية لإلنتاج العلمي لكل منهم.
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ناقشت جلنة األولويات البرملانية في اجتماع 
فرعي عقدته املواضيع املدرجة على جدول أعمال 
مجلس األمـــة، بحضور نائب رئيس مجلس 
ــوزراء وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء  ال
ــس الــصــالــح، وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية  أن
والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند 

الصبيح.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الــوزراء أنس الصالح حرص 
اجلانبن احلكومي والنيابي على تفعيل اجلانب 

التشريعي ورصد أولويات اجلانبن.
 وقال الصالح في تصريح مبجلس األمة عقب 
حضوره اجتماع جلنة )األولويات( إن اجلانبن 
احلــكــومــي والــنــيــابــي لديهما رغــبــة مشتركة 
لانتهاء من التشريعات املتوافق عليها ومحاولة 

الــوصــول إلــى نقاط التقاء حــول التشريعات 
املختلف عليها.

وأعرب عن أمله في أن تدخل هذه التشريعات 
حيز النفاذ ويكون لها عائد على البلد واملواطنن.

 وكشف الصالح عن أن احلكومة خال الفترة 
القصيرة املاضية أرسلت 9 مشاريع بقوانن 
ملجلس األمة كان آخرها قانون تعارض املصالح.
 وأضــــاف أنـــه »حسبما فهمنا أن اللجنة 
التشريعية وافقت عليه أمس األول، واحلكومة 
طبعا موافقة عليه بالشكل الذي انتهى عليه من 

احلكومة«.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في 
تصريح مبجلس األمة إن اللجنة حرصت على 
منح األولوية للموضوعات التي حصلت على 
موافقة احلكومة واللجان املختصة للعرض على 
جدول األعمال، مبينا أن اللجنة ابتعدت عن كل 

األمور التي يوجد عليها حتفظات او عدم موافقة.
وأوضــــح الــفــضــل أن اللجنة ال متــلــك رفــع 
املوضوعات محل اخلــاف من جــدول األعمال، 
وإمنــا فقط تؤخرها وتقدم عليها املوضوعات 
املــتــفــق عليها، مــؤكــدا أن اللجنة ستجتمع 
للتصويت على الشكل النهائي الـــذي يحال 
لرئيس مجلس األمــة ليعطي املوافقة النهائية 
عليه. وأعــلــن عــن تسلم اللجنة خــال الفترة 
األخيرة 7 مشروعات بقوانن مت إرسالها إلى 
اللجان املختصة لتكون لها األولوية، مبينا أن 
جلنة األولويات سترسل اليوم كتابا تذكيريا 
للجان إلجنــاز هذه املشاريع بقوانن ألهميتها 

لدى اجلانبن احلكومي والنيابي.
وكشف عن أن هناك 9 مشاريع بقوانن أيضا 
في طريقها للمجلس، مؤكدا أن احلكومة قدمت 
شيئا مدروسا ومتنوعا ويعالج املشاكل احلالية 

ويغطي جميع اجلوانب.
وأشــار الفضل إلــى أن املشاريع احلكومية 
السبعة التي تقدمت بها فعليا والتسعة اآلتية 
في الطريق وكذلك أكثر من 20 مشروعا متبقية 
خلت جميعها من املشروعات املتعلقة بتطوير 
التعليم. واعتبر أن هذا األمر يدل على عدم وجود 
رؤيــة واضحة لــدى احلكومة لغربلة العملية 
التعليمية التي تكلف امليزانية العامة ما يقارب 

الـ3 مليارات دينار سنويا.
ــذت باملتفق  وأوضـــح الفضل أن اللجنة أخ
عليه مــن االقــتــراحــات النيابية مــن اجلانبن 
النيابي واحلكومي، ولكن الترتيب النهائي يتخذ 

بالتصويت عند اجتماع اللجنة بنصاب كامل.
من جانب آخر اعتبر الفضل أن كثرة اللجان 
املؤقتة أرهق النواب وعمل األمانة العامة وأثر 

في عدم اكتمال نصاب اللجان الدائمة.

الوزير الصالح: حرص حكومي- نيابي على الوصول إلى نقاط التقاء

الفضل: تقدمي »القوانني« املتفق عليها 
بني السلطتني على جدول أعمال مجلس األمة

)تصوير: محمد صابر( جانب من اجتماع جلنة األولويات 
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ــرى 25 و 26  أكــد النائب محمد الــدالل أن ذك
فبراير من أهم املناسبات الوطنية التي يستذكر 
فيها الشعب الكويتي تضحيات املــاضــي من 
أجل االستقال والتحرير ويستطلع طموحاته 
وتطلعاته نحو مستقبل أكثر تقدما وجناحا 

وازدهارا.
 وقال الــدالل في تصريح باملركز اإلعامي في 
مجلس األمــة إنــه تقدم باقتراح برغبة لتحديد 
شعار وهدف واحد يتطلب حتقيقه في كل عام يبدأ 
من تاريخ املناسبات الوطنية 25 و26 فبراير وملدة 

سنة تنتهي بقدوم املناسبات الوطنية التالية.
وبن أنه تقدم باالقتراح برغبة من أجل أن تكون 
تلك املناسبات أكثر تأثيرا في مسيرة املستقبل 
املنشود في إطار عمل جاد ملموس ميارس من كافة 

السلطات الدستورية ومؤسسات املجتمع املدني 
وجميع افــراد الشعب ويــرى نتائجه اإليجابية 

جميع أفراد الشعب.
 وينص االقتراح على التالي:

-1 قــيــام احلــكــومــة بتحديد شــعــار وهــدف 
واحد يتطلب حتقيقه في كل عام يبدأ من تاريخ 
املناسبات الوطنية 25 و26 فبراير وملــدة سنة 
تنتهي بقدوم املناسبات الوطنية التالية، وتقوم 
احلــكــومــة بتحديد الــهــدف املــطــلــوب والنتائج 
املطلوب حتقيقها وأدوار كافة األطراف في حتقيق 
النتائج املطلوبة مع أهمية وجود مؤشرات قياس 
وشفافية وإعــان دوري كل أربعة أشهر بشأن 
الهدف أو النتائج املطلوب حتقيقها وال يتعارض 
ذلك مع مسيرة خطة التنمية بل هو تفعيل للخطة 

التنموية يشترك فيها كافة قطاعات املجتمع.

-2 مــن أمثلة األهــــداف املــطــلــوب حتقيقها، 
على سبيل املثال ليكن الهدف في السنة األولى 
املعلن هو )حتقيق النزاهة ومواجهة الفساد( 
أو الهدف )تطوير وحتسن اخلدمات العامة( أو 
الهدف )احلوكمة املؤسساتية( أو الهدف )دعم 
التوظيف في القطاعن العام واخلــاص وتقليل 
نسبة البطالة( أو )بيئة سليمة( او )تعزيز القيم 
الوطنية( أو )توطيد الثقافة العربية واالسامية 
ــع الكويت في  والــدســتــوريــة( أو )حتسن وض
املؤشرات العاملية(.. إلخ من األهداف والشعارات 
التي تعلن سنة تلو األخـــرى ويعلن انطاقها 
باحتفال مــن أجــل حتقيق املــؤشــرات القياسية 
للنتائج املطلوب حتقيقها وتنتهي باحتفال إلعان 

النتائج التي حققت.
-3 تــقــوم احلــكــومــة بتكليف أحــد األجــهــزة 

بــاإلشــراف على حتقيق الهدف املطلوب والتي 
تضع متطلبات التحقيق من كل قطاع أو مؤسسة 
مع فتح مجال للتنافس بن تلك القطاعات في 

حتقيق املطلوب منها مع وضع حوافز لذلك.

في كل عام ابتداء من تاريخ املناسبات الوطنية

الدالل يقترح حتديد هدف وطني
 تسعى السلطات الدستورية إلى حتقيقه سنويا

عسكر العنزي

خالد الشطي
الدالل يصرح للصحافين

أعلن النائب ماجد املطيري 
ــر  ـــؤاال إلـــى وزي ــن تــقــدميــه س ع
ـــن انـــخـــفـــاض سعر  ــط ع ــف ــن ال
الناقات عــن املناقصة األولــى 
50 ٪ واخلطوات التي اتخذتها 
شركة ناقات النفط الكويتية/
مؤسسة البترول للتحقق من 
أسباب ارتفاع األسعار، وفيما 

يلي نص السؤال:
وقعت شركة ناقات النفط 
الكويتية عــقــد بــنــاء وتسليم 
ــات غـــاز عــمــاقــة بتاريخ  ــاق ن
2018/1/24 بقيمة اجمالية 
213 مليون دوالر، بقيمة 71.12 
مليون دوالر للناقلة الواحدة 
حسب البيان الصحفي املنشور 

من قبل شركة ناقات النفط الكويتية في الصحف.
وقد سبق ذلك خبر صحفي في إحدى الصحف احمللية 
بتاريخ 2017/11/28، حول موافقة اجلهاز املركزي 
للمناقصات املركزية بترسية هذه املناقصة، بعد إلغاء 

األولى نتيجة ارتفاع سعر العروض املستلمة.
 لذا يرجى افادتي باآلتي:

1 - يرجى تزويدي بنسخة من قرار اإللغاء وأسباب 
اإللغاء.

2 - ذكر اخلبر انخفاض سعر الناقات عن املناقصة 
األولــى بنسبة 50 ٪ وهــو معدل ضخم جــدا قياسا على 
هذا العمل، يرجى تزويدي بجدول يبن سعر كل شركة في 

املناقصتن األولى والثانية.
ــوات التي  ــط 3 - مــا هــي اخل
اتخذتها شــركــة نــاقــات النفط 
الكويتية/ مؤسسة البترول 
ــاع  ــف للتحقق مـــن أســـبـــاب ارت
األســعــار، هل مت تشكيل جلنة؟ 
يرجى تزويدي بصورة من القرار 

ونسخة من التقرير إن وجد.
4 - يرجى تزويدي مبا يبن 
مراجعة املواصفات الفنية وطرق 
تأهيل أحواض البناء، مع جدول 
مقارنة يبن التعديات التي متت 
وساهمت في انخفاض قيمة بناء 
الناقات، حسب ما هو مذكور في 

اخلبر الصحفي.
5 - اخــتــاف قيمة األسعار 
بنسبة 50 ٪ يوضح بشكل قاطع التهاون فــي وضع 
املواصفات الفنية وطــرق تأهيل أحــواض البناء والتي 
كادت أن تسبب خسارة 140 مليون دوالر من املال العام، 
لذا يرجى تزويدي بــاإلجــراءات التي متت في محاسبة 

اجلهة واألشخاص املعنين في طرح املناقصة األولى.
6 - هل مت تشكيل جلنة للتحقق والنظر في قيمة 
أسعار الناقات التي مت بناىها خال الفترة السابقة، 
إن كان اجلــواب نعم، يرجى تزويدي بنسخة من القرار 
وتقرير اللجنة، وإن كان ال فما املانع من التأكد مبوجب 
جلنة من عدم املبالغة في األسعار بهدف احلفاظ على املال 

العام.

استفسر عن تشكيل جلنة للتحقق والنظر في قيمة األسعار

املطيري يسأل وزير النفط عن خطوات 
مؤسسة البترول بشأن ارتفاع أسعار الناقالت

الوزير الصالح يصرح للصحافين

ماجد املطيري

دعــا النائب ناصر الــدوســري الـــوزراء، 
كل فيما يخصه، اتخاذ اإلجــراءات الازمة 
لتحسن مستوى اخلدمات في مدينة صباح 
األحــمــد ومنها التعليم والصحة وإيجاد 
احللول العاجلة لها، معربا عن استيائه مما 

تعانيه املدينة من مشاكل في اخلدمات كافة.
وقال الدوسري في تصريح صحافي إن 
تصريحات املسؤولن يدحضها الواقع املرير 
الذي يعانيه سكان هذه املدينة التي حتمل 

اسم صاحب السمو أمير الباد.
وطالب وزارة التربية بعدم الوقوع في 
مطب العام الــدراســي احلالي واالستعداد 
للعام الدراسي اجلديد مبستوى جتهيزات 
يسد الــفــراغ احلــاصــل وصـــرف بـــدالت ملن 

يعملون بها بهدف تشجيعهم.
وأكد الدوسري أنه لن يقبل بأي حال في 
ظل هذه اإلمكانات وميزانية وزارة التربية 
أن تعلق الدراسة في مدارس صباح األحمد 
بحجة عدم وجود معلمن أو ارتفاع كثافة 

الفصول عن املعدل الطبيعي.
كما طالب ببناء مجمع جتاري وترفيهي 
ــد، ليكون  ــم كبير فــي منطقة صــبــاح األح
متنفسا لسكان املنطقة واالهتمام باملساحات 

اخلضراء بها.

وشــدد الدوسري على ضــرورة معاجلة 
مشكلة الصرف الصحي بأسرع وقت ممكن، 
داعيا احلكومة إلى حتمل مسؤولياتها في 

هذا اجلانب.

منها التعليم والصحة

بإجراءات  احلكومة  يطالب  الدوسري 
سريعة لتحسني مستوى اخلدمات

 في مدينة صباح األحمد

ناصر الدوسري

»الشباب والرياضة« تناقش مكافحة املنشطات

الطبطبائي واحلربش.. للمرة األولى  في »حقوق اإلنسان« اليوم
 ربيع �سكر

جتتمع اليوم جلنة الشباب والرياضة ملناقشة 
مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة الكويتية 
ملكافحة املنشطات. ومناقشة مــشــروع قانون 

بشأن إلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في 
شأن الهيئة العامة للشباب ومناقشة االقتراح 
بقانون بشأن إنشاء اللجنة الكويتية ملكافحة 

املنشطات.

ويحضر االجتماع وزيــر التجــارة والصنـاعـة 
ووزيــر الدولة لشؤون الشبـاب خالد الروضان.

وتعقد اليوم جلنة حقوق اإلنسان اجتماعها 
ملنـاقـشة نـتــائـج زيــارة الـلـجـنة لـدور الرعــاية 

االجـتـمـاعـيـة، ومن املتوقع حضور النائبن وليد 
الطبطبائي وجمعان احلربش ألول مرة اجتماعات 
اللجنة نظرا لتواجدهما في السجن في قضية 

دخول املجلس.


