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الثقافي  للمشهد  مميزة 

6الكويتي 

طالبوا بتطبيق الغرامات املالية

»فيتو« نيابي على قرار حجز السيارات املخالفة
ربيع �سكر

انتقد عدد من النواب تطبيق وزارة الداخلية 
لقرار سحب املركبات بسبب مخالفة عدم ربط 
حــزام األمـــان او التحدث فــي الــهــاتــف، وأكــدوا 
انــه ميكن تشديد عقوبة الغرامة وليس حجز 
املركبة وطالب النواب بوقف العمل بقرار حجز 

السيارات.
ووجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤاال الى 
ــر الداخلية  نائب رئيس مجلس الـــوزراء ووزي
الشيخ خالد اجلراح استفسر فيه ان كانت وزارة 
الداخلية قد درست ايجابيات وسلبيات قرار حجز 

املركبات املخالفة.
وقــال النائب ناصر الــدوســري: التسرع في 
سحب سيارات املواطنني قبل التدرج في العقوبة 
ــراء يجب الــعــودة عنه، ونطالب بإعادة  هو إج

النظر في هذا اإلجراء ودراسته من جديد.
وقــال النائب سعد اخلنفور: ليس هناك داع 
حلجز املركبة ومن املفترض استبدالها بالعقوبة 
املالية لتجعل اجلميع يرتدع عن املخالفة.. وحجز 
املركبة هو تعطيل ملصالح االفراد وإرباك احلالة 
املعيشية لألسر. وقــال النائب عسكر العنزي: 
نتمنى على نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية أن يعيد النظر في قرار حجز املركبات 
فكلنا مع تطبيق القانون لكن دون تعسف فال 
يوجد داع حلجز السيارة طاملا ميكن تطبيق 
الغرامة املالية خاصة ان سحب املركبة فيه 
تعطيل ملصالح املواطنني وإضـــرار بالتزامات 
االســر الكويتية. وقــال النائب خالد العتيبي: 
نعتبر سحب ســيــارات املخالفني ملــدة شهرين 
تعسف وتضر باملواطنني وتعطيل ملصاحلهم 
وهناك حلول اخرى مثل زيادة الغرامة املالية فهذا 

احلل األمثل للحد من املخالفات
وقال النائب محمد الدالل: اجلميع مع تطبيق 
القانون والتشدد اجتاه مخالفات املــرور، اال ان 
الكل ونحن معهم في ذلك يرون ان حجز السيارات 
ــذى مت خــالل االيــام املاضية يعد  على النحو ال

تشددا مبالغا فيه وغير مناسب وله أضرار على 
األسر الكويتية تتجاوز شخص املخالف فقط..

مطلوب من الداخلية مراجعة القرار سريعا.
وقــال النائب عبدالله فهاد: كلنا مع تطبيق 
الــقــانــون، ولكن بــال تعسف وتنفيع ومزاجية 
ويجب على وزارة الداخلية مراجعة القرار بحيث 
تتناسب مع املخالفات حتى التنتقل إلى عقاب 

جماعي
وقال النائب محمد احلويلة: ادعو الى اعادة 
النظر في سحب السيارات من املخالفني النها 
تعطل مصالح الناس ونعتبرها عقوبة مغلظة 

ويجب ان يتم تخفيفها.
ووجـــه الــنــائــب د. ولــيــد الطبطبائي ســؤاال 
برملانيا إلى نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلــراح حول قرار وزارة 
الداخلية تطبيق قــرار املــرور اجلديد واملتضمن 

استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم 
ربط حزام األمان لقائد املركبة والركاب في املقاعد 

األمامية.
ونص السؤال على ما يأتي:فيما يخص اصدار 
وزارة الداخلية قرارا بتعديل بعض احكام القرار 
ــاص بالالئحة التنفيذية  رقــم 1976/81 اخل
لقانون املرور بإضافة ثالث بنود جديدة بأرقام 
)29-28-27( إلى املادة 207 من القرار املشار 
إليه، وقد اجــاز التعديل حجز املركبة في حالة 
ارتكاب مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد 
أثناء القيادة وعدم ربط حزام األمان لقائد املركبة 

والركاب في املقاعد األمامية.
وطالب الطبطبائي إفادته وتزويده باآلتي:

1 - هل قامت وزارة الداخلية بعمل دراسات 
حــول آلية تطبيق القرار املشار إليه، من حيث 
اجلوانب اإليجابية والسلبية جراء تطبيقه؟ إذا 

كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي بنسخة 
منها ان وجدت.

2 - هل استعانت وزارة الداخلية بتجارب 
دول أخرى تقوم بحجز السيارات املخالفة بسبب 
)استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم 
ربط حزام األمان لقائد املركبة والركاب في املقاعد 
األمامية(، أم أن الكويت تعتبر أول دولــة تقوم 

بتطبيق هذا القرار؟
3 - كشف بإجمالي عدد الونشات والسطحات 
املستعان بها املنتشرة في شوارع الكويت لتنفيذ 
هذا القرار، موضحا فيه االعــداد، املالك )سواء 
الوزارة أو شركات أو اشخاص(، واسم الشركات 
املالكة لها، وأصحاب هذه الشركات، وآلية التعاقد 

معهم.
4 - كشف باألماكن املخصصة حلجز هذه 

املركبات، موضحا فيه العدد، املكان، املالك.

ــدم الــنــائــب عسكر الــعــنــزي اقتراحا  ق
بقانون في شأن حتديد العدد الذي يجوز 

منحه اجلنسية الكويتية سنة 2018.
ــي: مادة  ــواد على النحو اآلت ونصت امل

اولى:
يحدد العدد الذي يجوز منحه اجلنسية 
الكويتية سنة 2018 وفقا حلكم البند ثالثا 
من املادة اخلامسة من املرسوم األميري رقم 
15 لسنة 1959 املشار اليه بأربعة آالف 

شخص.
مادة ثانية:

على رئيس مجلس الـــوزراء والــوزراء 
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ــاءت املــذكــرة اإليضاحية لالقتراح  وج
ــادة  بقانون على النحو اآلتـــي: تنص امل
اخلامسة مــن املــرســوم األمــيــري رقــم 15 
لسنة 1959 بقانون اجلنسية الكويتية 
عــلــى جــــواز مــنــح اجلــنــســيــة الكويتية 
مبرسوم بناء على عرض وزيــر الداخلية 
ملن تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها 
في البند ثالثا من هذه املادة على أن يحدد 
بقانون العدد الذي يجوز منحه اجلنسية 
الكويتية كل سنة بالتطبيق ألحكام املادة 
ممن تــوافــرت فيهم الــشــروط والضوابط 
املطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي 

تقوم به االجهزة املعنية.
وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007 
بتحديد العدد الذي يجوز منحه اجلنسية 
الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق ألحكام 
البند الثالث من املادة اخلامسة من املرسوم 

ــم 15 لسنة 1959 بقانون  االمــيــري رق
اجلنسية الكويتية.

وملــا كــان هــذا القانون ينتهي مفعوله 
بنهاية ديسمبر 2007 لذلك أعد هذا القانون 
متضمنا في مادته األولى النص على حتديد 
العدد الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية 
لسنة 2018 وفقا ألحكام املادة اخلامسة من 
املرسوم األميري املشار إليه بأربعة آالف 
شخص وذلك لتعويض العدد الذي كان من 
املفترض منحه اجلنسية الكويتية في حال 
مت إقــرار القانون للفترة بني نهاية 2007 

ونهاية 2018. 

شخص  آالف  أربعة  منح  يقترح  عسكر 
2018 اجلنسية الكويتية لعام 

الشيخ خالد اجلراح

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق 
علي الــغــامن فــي مكتبه وفــد اجلمعية 
البرملانية حللف شمال األطلسي )ناتو( 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
ــالل الــلــقــاء تأكيد أهمية  وجـــرى خ
تعزيز التواصل البرملاني بني الشعوب 
خلدمة القضايا اإلنسانية واملساهمة 
في حفظ أمــن واستقرار دول املنطقة 

والعالم.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا 
واملواضيع ذات االهتمام املشترك وآخر 
تــطــورات األوضــــاع عــلــى الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء أمني سر مجلس األمة 
النائب د.عودة الرويعي والنائبان خلف 

دميثير العنزي ود.خليل عبدالله أبل.

الغامن يستقبل في مكتبه وفد اجلمعية البرملانية حللف شمال األطلسي

الغامن يستقبل وفد اجلمعية 
البرملانية حللف شمال األطلسي

مبنى مجلس االمة

انتقد صفقة بيع أسهم زين

املطير: الشعب بكل طوائفه يقف صّفا واحدا خلف سمو األمير لتعزيز اجلبهة الداخلية
أكد النائب محمد املطير أن الشعب الكويتي 
بكل أطيافه ومكوناته يثبت يوما بعد يوم 
وقوفه صّفا واحــدا خلف صاحب السمو األمير 
- حفظه الله - في كل ما من شأنه احلفاظ على 
اجلبهة الداخلية والوحدة الوطنية في مجابهة 

املتغيرات من حولنا.
وقال املطير في تصريح صحافي إن الشعب 
الكويتي ال يتأخر حلظة بالوقوف خلف األمير 

في مثل هذه الظروف.
واعتبر أن احلكومة تسير في اجتاه معاكس، 
فبينما نسمع سموه - حفظه الله - فــي كل 
مناسبة ومحفل يحرص ويؤكد على ضرورة 
االبتعاد كلية عن أسباب اخلــالف والتنازع، 
جند حكومتنا تسعى لذلك بكل وضوح وغرابة، 

وكأنها غير معنية بوصايا سمو األمير.
ــا ترتكبه احلــكــومــة من  ــل م وأضــــاف أن ك
متناقضات وما تفعله من ممارسات غير مقبولة 
على جميع املستويات تبدو وكأنها ال تستحق 
عليه النقد، وأن على اجلميع تقبله والرضا به 
دون أي اعتراض وإال فسيكون املُْنَتِقد لها هو 
الــذي خالف وصايا سمو األمير - حفظه الله 

- وليس احلكومة التي دفعته لالنتقاد إبــراء 
للذمة بسبب انعدام الرزانة واحلكمة في الكثير 
من قراراتها، يصدق عليها املثل )رمتني بدائها 

وانسلت(. واعتبر أن أوضح مثال على ما سبق 
هو هــذا الكم من املتناقضات والغموض الذي 
يحوم حول بيع أسهم شركة زيــن، والتي تعد 
احلكومة أكبر مالك ألسهمها حيث متلك ما يقارب 

٪30  من مجموع أسهمها.
ــار إلــى أنــه رغــم ذلــك ال نــرى إال الصمت  وأش
املريب، والتغافل العجيب من احلكومة جتاه هذا 
الوضع الغريب الذي يصاحب بيع سهم شركة 
زيــن. وقــال إنــه بينما يتم بيع أسهم اخلزينة 
بـ 600 فلس، تباع حصة أحــد املــالك املمثلني 
مبجلس اإلدارة بـ 781 فلسا، وتأتي أمس ثالثة 
ــالك ب  املعائب فيعلن عــن بيع حصة ألحــد امل
440 فلسا. وتساءل »هل يعقل أن يتم بيع سهم 
واحــد في وقت واحــد بثالثة أسعار مختلفة«، 
واحلكومة تصمت هذا الصمت املطبق وكأن األمر 

ال يعنيها«.
ــادرة  ـــاف »إذا كــانــت احلــكــومــة غير ق وأض
على احلفاظ على استثماراتها، فكيف ستكون 
قادرة على احلفاظ على أموال املستثمرين عامة 
وصغار املستثمرين خاصة وهم األهم في هذه 

املعادلة«.

وتساءل هل يعتبر صمت احلكومة تطبيقا 
عملّيا الستفزاز الشعب ممثلني بنوابه حلملهم 
قسرا على توجيه اللوم للحكومة؟ حتى ترفع 
احلكومة صوتها متهمة مــن ينتقدها بخرقه 
وصايا سمو األمير، ومن ثم تدعو حلل املجلس 
باحلجة املعتادة، وهي عدم القدرة على التعاون 

مع املجلس«.
وقال املطير« إنني أضع عموم الشعب الكويتي 
دون استثناء أمام حتمل مسؤوليته التاريخية 
وعدم نسيان أن من يسعى إلذكاء دائرة اخلالف 
وخلق أجــواء التنازع هي احلكومة مبثل هذه 

املمارسات غير املسؤولة«.
وأضــاف »إنني على يقني تــام أن قــول احلق 
بحكمة، وحتت مظلة الدستور والقانون يجمع 
وال يشتت، يقوي وحــدة الصف وال يضعفها، 

يصفي النفوس وال يوغرها«.
وأكــد املطير سعيه بجد للتوفيق بني تنفيذ 
وصايا سمو األمير - حفظه الله – وآلية التعامل 
مع تخبط احلكومة في قراراتها، وتخلفها عن 
أداء واجباتها مبا يحقق الــزيــادة في الوحدة 

والتالحم، ويبعد عنا الفرقة والتخاصم.

عسكر العنزي

أكــد النائب خالد العتيبي عضو اللجنة 
الصحية أن اللجنة ستدفع باجتاه االنتهاء من 
تقارير املقترحات التي تهم املواطنني وحتظى 
باهتمام الــشــارع وترفعها الــى مجلس األمة 

للتصويت عليها.
وقال العتيبي في تصريح صحافي إنه يأتي 
على رأس هــذه املقترحات قوانني املساعدات 
العامة وإنشاء املستشفيات واملراكز الصحية 
والتأمني الصحي على املواطنني وذلك بإضافة 
ــدة الـــى الــقــانــون حــتــى يغطي  ــدي ــح ج ــرائ ش
املستحقني واملستحقات كافة الــذيــن هــم في 

حاجة إلى القانون.
وزاد العتيبي: طالبنا بإضافة شرائح 
جديدة على قانون عافية من ضمنها زوجات 
املــتــقــاعــديــن، األرامــــل الــلــواتــي تــصــرف لهن 

رواتب من التأمينات، أوالد املتقاعدين دون 18 
عاما، ربات البيوت بأعمارهن املختلفة، ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مضيفا أنه على الرغم من 
حتفظ وزارة الصحة على إضافة هذه الشرائح 
وغيرها نظرا للتكلفة املالية املرتفعة لكننا 
مصرون على االستمرار في الضغط إلضافة 
ــول ضمن مظلة  ــدخ الــفــئــات الــتــي تستحق ال

القانون.
وفــيــمــا يتعلق بــاألخــطــاء الطبية أضــاف 
العتيبي لقد عانينا جميعا من األخطاء الطبية 
التي اصبحت لألسف ظاهرة في الفترة االخيرة 
ــان لــزامــا علينا  بــأرقــامــهــا املخيفة، ولــذلــك ك
كمشرعني أن نتوقف عند هذه الظاهرة ونعاجلها 
في إطار قانون شامل يحاسب املخطئ ويعوض 
املتضرر ويحافظ على احلــقــوق والواجبات 

وعلى هذا األساس ناقشنا مقترح قانون مزاولة 
مهنة الطب الذي يحتوي على باب كامل حلقوق 
املــرضــى ومــن خالله سيمنح املــريــض حقوقا 
وضمانات بداية من دخوله للمنشأة الطبية 
حتى خروجه منها، وسيساهم القانون املنتظر 
في ضمانات حقيقية للمريض بجانب تطوير 

الرعاية الصحية.
واعتبر العتيبي أن هناك توافقا كامال على 
أغلبية مواد القانون ولكننا أجلنا التصويت على 
مــواد املقترح حتى ننتهي من مناقشته بشكل 
واف بحضور ممثلي اجلمعية الطبية االجتماع 
املقبل، وذلك لالستشارة برأيهم ومالحظاتهم في 
حضور احلكومة وأعضاء اللجنة، لكي يخرج 
القانون بشكل متكامل ومن دون ثغرات تؤثر 

على تطبيقه.

سنستمر في الضغط إلضافة شرائح جديدة مستحقة إلى قانون عافية

ستدفع  البرملانية«  »الصحية  العتيبي: 
باجتاه املقترحات التي تهم املواطن

وجــه النائب حــمــدان العازمي ســؤاال 
الـــى وزيـــر الــصــحــة د. جــمــال احلــربــي 
حول البرنامج الوطني للمسح الصحي 

لالكتشاف املبكر لسرطان القولون.
وقال العازمي في مقدمة السؤال: اعتمد 
وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور 
خالد السهالوي قـــرارا بإنشاء برنامج 
وطني للمسح الصحي لالكتشاف املبكر 
لــســرطــان الــقــولــون يتبع مكتب وكيل 

الوزارة مباشرة.
وطالب العازمي بتزويده باآلتي:- ما 
االسباب التي دعت الى إنشاء البرنامج ؟ 

وهل حتقق الغرض من إنشائه؟
- إحصائية توضح جهود البرنامج في 

االكتشاف املبكر لسرطان القولون.
- عدد اجتماعات اللجنة املسؤولة عن 

البرنامج ومحاضر هذه االجتماعات.
ــدد حــاالت االصــابــة بسرطان  - كــم ع

القولون قبل وبعد إنشاء البرنامج؟
ــن رئيس  ــل م ــالت ووظــيــفــة ك ــؤه - م
ــتــدرج الوظيفي  وأعــضــاء البرنامج وال

وسنوات اخلبرة لكل منهم.

- ميزانية البرنامج ؟
- ما املزايا املالية التي يحصل عليها كل 

من رئيس واعضاء البرنامج ؟
- هل قــام البرنامج بحمالت توعوية 
لدعم الغرض الــذي انشأ من اجله؟، اذا 
كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد 
هذه احلمالت التوعوية واســم الشركات 
املنفذة لها، وصورة من العقد املبرم بينها 

وبني الوزارة.

ال���ع���ازم���ي ي��س��أل وزي����ر ال��ص��ح��ة ع���ن ال��ب��رن��ام��ج 
الوطني لاكتشاف املبكر لسرطان القولون

محمد املطير

حمدان العازمي

خالد العتيبي

أكد النائب يوسف الفضالة 
ــة عـــدد مــن الــوكــالء  أن إحــال
املساعدين في وزارة الصحة 
إلى التقاعد خطوة مستحقة 
وإن جـــاءت مــتــأخــرة. وقــال 
الفضالة في تصريح باملركز 
ــة  ــي مجلس األم ــي ف ــالم اإلع
إن مجموعة كــبــيــرة كــانــوا 
سببا رئيسّيا في فساد وزارة 
الصحة وهدر أمــوال الدولة، 
وقد وصلت املواجهة حول هذا 
األمــر إلى حد مساءلة رئيس 

مجلس الوزراء.
وأكد أن هذا امللف لن يغلق 
إال بتطهيره كامال مما حصل 
في العهد السابق، مشيرا إلى 
أنــه عمل مــع وزيـــر الصحة 
بصمت على هذا امللف، ومتت 
ــور كثيرة ومنها  معاجلة أم
العالج السياحي خالل الفترة 

السابقة.
وأضــــــــــاف الـــفـــضـــالـــة 
»استطعنا من خالل متابعتي 
مــع الـــوزيـــر تخفيض عــدد 
حــاالت العالج السياحي من 
13352 الــى 2927 وتوفير 
أكثر من 70 باملئة على املال 
العام الذي كان يصرف على 
ـــاالت كــانــت تــخــرج بغير  ح

استحقاق«.

وذكــر الفضالة أن كل من 
كانت لــه صلة بهذا الفساد 
ــي الــنــيــابــة الــيــوم  ــود ف ــوج م
ــــود بــالغــات  فــضــال عـــن وج
كــثــيــرة مـــن هــيــئــة مكافحة 
ــاد مت حتــويــلــهــا إلــى  ــس ــف ال
النيابة، وبــالغــات مرتبطة 
بأشخاص، معربا عــن أمله 
في ظهور نتائج التحقيقات 

قريبا.

ــــــال إن فـــلـــول هـــذه  وق
املجموعة املتواجدة في وزارة 
الصحة معروفون باالسم وما 
ــؤالء القياديني  جــرى على ه
سيجري عليهم، مؤكدا أن هذا 
امللف لن يغلق إال مبحاسبتهم.
وشـــدد عــلــى أن الشمس 
ستشرق من جديد على وزارة 
الصحة وكل من أفسد سيحال 

للنيابة ويحاسب.

الفضالة: إحالة عدد من الوكاء املساعدين
 في وزارة الصحة إلى التقاعد خطوة مستحقة

يوسف الفضالة


