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عبدالله فهاد: نبارك للشعبني الكويتي والسعودي
  على إقرار إتفاقية املنطقة املقسومة

بارك مقرر جلنة الشؤون اخلارجية النائب عبد الله فهاد 
للشعبني الكويتي والسعودي مبناسبه إقرار مذكرة التفاهم 

بشأن املنطقة املقسومة واالتفاقية امللحقة. 
وأك��د في تصريح صحافي  في املركز االعالمي ملجلس 
االمة امس اخلميس أن هذه االتفاقية تؤكد عمق بالعالقة بني 
الكويت والسعودية والتي لن تختبر ألنها فوق كل اختبار 

وفوق كل جتربه.
وب��ني ان��ه ك��ان ه��ن��اك كثير م��ن امل��الح��ظ��ات ح��ول هذه 
االتفاقية، وبحمد الله ك��ان هناك جهد كبير من اعضاء 
املجلس ومن أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية 

لبحث تلك املالحظات والرد عليها.
ولفت إلى انه مت مناقشة االتفاقية بشكل مفصل في جلسة 
22-01-2020، مشيرا الى ان اجللسة شهدت تعاونا بني 
املجلس واحلكومة التي أوضحت جميع املالحظات التي 

طرحها النواب بكل شفافية.
وخالل هذه اجللسة مت تقدمي االتفاقية رسميا للمجلس 
وإحالتها الى جلنة الشؤون اخلارجية التي عقدت اجتماع 
ملناقشة االتفاقية وكانت الدعوة مفتوحة جلميع االعضاء 
حلضور االجتماع واملشاركة في النقاشات ومت بحث جميع 

التساؤالت واإلجابة عنها من املختصني.
ومن املكاسب التي ستتحقق في هذه االتفاقية هي تأكيد 
السيادة وبسط القوانني على األراض��ي الكويتية وكسب 
ميناء بحري اضافة الى خلق فرص عمل جديدة للكويتيني، 

لذلك فأن إق��رار هذه االتفاقية تعتبر حلظة تاريخية ألنها 
حققت مكاسب كبيره للكويت وليس كما يدعي البعض 
خاصة وأنها اخ��ذت حقها من الدراسة والبحث والنقاش 
السيما وإننا مسائلني ام��ام الله ثم أم��ام الشعب الكويتي 

للتأكد من جدوى هذه االتفاقية.
ولفت ال��ى ان ه��ذه اللحظة التاريخية تؤكد على عمق 
العالقات بني البلدين، مضيفا “ وال شك أن السعودية متثل 
لعمق االستراتيجي للكويت وهي العضيد لها واملناصر 
جلميع قضاياها العادلة، ونحن نفتخر على مدى التاريخ 

بهذه العالقة املتجذرة.
واضاف “ الشكر احلقيقي هو لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح االحمد على حنكته واص��راره على ان يتم 
االنتهاء من االتفاق على هذه االتفاقية في هذه اللحظات 
التاريخية حتى تقر وتصبح أمرا واقع ومبمارسة دستوريه 

ودميقراطية قلما جند مثيال لها.
واعتبر ان هذه االتفاقية جاءت مكللة جلهود القادة بني 
البلدين ونتيجة لعمل دؤوب لكل من سعى خالل السنوات 
املاضية إلق��رار ه��ذه االتفاقية وال ننسى دور كل من بذل 
دور النصح واملالحظة، ونحن مدركني حجم التخوف عل 
مصلحة البلد لذلك كررناها دائما بأننا مدركني بأن اجلميع 
متخوف على مصلحة البلد س��واء من واف��ق او من رفض، 
ولله احلمد ان هذه اللحظات توجت بإقرار املجلس لهاتني 

االتفاقيتني.

ريا�ض عواد 

واف��ق��ت اللجنة التشريعية البرملانية في 
اجتماعها امس  على دمج ثالثة اقتراحات بالعفو 
الشامل تتضمن العفو ع��ن »خلية العبدلي« 
والنائب السابق عبداحلميد دشتي باإلضافة 
إل��ى تكليف املجلس بخصوص اق��ت��راح العفو 
الشامل في قضية دخ��ول املجلس، حيث كانت 
نتيجة التصويت 2 إلى 2 ورج��ح تأييد رئيس 
اللجنة خالد الشطي كفة املوافقة بتأييده لقرار 
الدمج، كما وافق على الدمج النائب خليل أبل فيما 
رفضه النواب أحمد الفضل وفيصل الكندري بعد 

انسحاب النائبني محمد الدالل وخالد العتيبي.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، ق��ال مقرر جلنة الشؤون 
التشريعية النائب محمد ال��دالل في تصريح: 
عقدت اللجنة اجتماعها إلع��داد تقريرها بشأن 
العفو العام وهناك 3 مقترحات للعفو. وقد كلفت 
اللجنة بإعداد تقريرها خالل شهر لكن ما يؤسف 
وم��ا دعاني لالنسحاب من اجتماع اللجنة هو 
إص��رار بعض أعضائها على وض��ع املقترحات 
الثالثة ف��ي تقرير واح��د وه��ي خلية العبدلي 
وعبداحلميد دشتي ودخول املجلس ومبا يعني 
ان املجلس إما أن يوافق على العفو بهذه القضايا 

جميعها او يرفضها جميعا.

وتابع ال��دالل: رفضت إص��رار بعض أعضاء 
اللجنة على ذل��ك وانسحبت م��ن االج��ت��م��اع، 
واملفترض ان تعرض املقترحات بتقارير مستقلة 
وما حدث جتاوز دستوري قانوني برملاني هدفه 

اإلعاقة.
وطلب الدالل من أعضاء مكتب املجلس ورئيس 
اللجنة التشريعية التراجع عن ه��ذا التوجه 
غير الصحيح.من جهته قال عضو التشريعية 
البرملانية النائب خالد العتيبي: اجتمعنا اليوم 
للخروج بقرار بشأن العفوالعام خاصة وان 
جميع ال���ردود م��وج��ودة وه��ن��اك مماطلة بهذا 
القانون وما حدث اليوم أكبر دليل على وجود 

خلط لألوراق.
وأوضح العتيبي ان اجتماع اليوم شهد مسعى 
لدمج قضايا العفو في تقرير وقضية واحدة وهذا 

خطأ ال يجوز وسيزيد الفرقة بني النواب.
وبني أن رأي احلكومة والقضاء هي آراء قدمية 
وقد اقترحت على رئيس اللجنة االستماع لرأي 
احلكومة اجلديدة في العفو العام لكن رئيس 
اللجنة رفض ذل��ك، مشيرا الى أنه انسحب مع 
النائب محمد ال��دالل من اجتماع اللجنة اليوم 
نتيجة رفض فصل مقترحه بشأن العفو العام عن 

املقترحات األخرى.

الغامن يعقد في أنقرة مباحثات رسمية مع نظيره التركي
عقد رئيس مجلس األمة مرزوق علي 
الغامن والوفد البرملاني املرافق له في 
العاصمة التركية أنقرة امس  مباحثات 
رسمية م��ع رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان التركي 
مصطفى شنتوب وذلك مبناسبة زيارته 

إلى تركيا.
وت��ن��اول��ت امل��ب��اح��ث��ات أط��ر تعزيز 
ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ش���راك���ة 
االستراتيجية بني البلدين الصديقني 
باالضافة الى استعراض أوجه العمل 
املشترك ف��ي ك��اف��ة م��ج��االت التعاون 

السيما في شقها البرملاني.
كما تبادل اجلانبان احلديث حول 
آخ��ر التطورات واملستجدات الراهنة 
على املستويني اإلقليمي وال��دول��ي 
وسبل توحيد املواقف بني البرملانني 
في مختلف احملافل البرملانية القارية 
والدولية وخاصة في مؤمتر االحتاد 
البرملاني الدولي املزمع عقده في جنيف 

ابريل املقبل.
وأكد اجلانبان اهمية توحيد وتنسيق 
املواقف بني البرملانات االسالمية إزاء 
أبرز امللفات امللحة في العالم االسالمي 
وض����رورة مقابلة املجتمع ال��دول��ي 
مبوقف إسالمي موحد على قدر عال من 

التنسيق و التطابق.
وحضر املباحثات ال��ن��واب أسامة 
ال��ش��اه��ني، وع��ب��د ال��ل��ه ف��ه��اد العنزي، 
وال��دك��ت��ور ح��م��ود اخل��ض��ي��ر، وف���راج 
العربيد، اض��اف��ة ال��ى ع��دد م��ن ن��واب 

البرملان التركي وعلى رأسهم رئيس 
جلنة الصداقة التركية - الكويتية في 
البرملان التركي النائب أيوب اوسوي، 
وس��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ل���دى ت��رك��ي��ا غسان 
الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في 

اسطنبول محمد احملمد.
وعقب املباحثات أقام رئيس البرملان 
التركي مأدبة غداء في مقر البرملان على 
شرف الرئيس الغامن والوفد املرافق له. 
يذكر ان الرئيس الغامن وصل والوفد 
امل��راف��ق له ال��ى أنقرة ي��وم ام��س االول  
ف��ي زي���ارة رسمية تستغرق يومني 
تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرملان 

التركي
وك����ان ف��ي اس��ت��ق��ب��ال ال��غ��امن ل��دى 
وصوله رئيس جلنة الصداقة التركية 
- الكويتية بالبرملان التركي النائب 
ايوب اوزوي، وسفير دولة الكويت لدى 
اجلمهورية التركية غسان ال��زواوي، 
وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول 

محمد احملمد، وعدد من اركان السفارة.
ومن املقرر ان يجري الرئيس الغامن 
خ��الل زي��ارت��ه مباحثات رسمية مع 
نظيره ال��ت��رك��ي، اض��اف��ة ال��ى اجتماع 
م��ع رئيس جلنة الصداقة التركية - 

الكويتية واعضاء اللجنة.
ويضم الوفد املرافق للغامن كال من 
النواب أسامة الشاهني، وعبد الله فهاد 
العنزي، وال��دك��ت��ور حمود اخلضير، 

وفراج العربيد.

انسحاب الدالل والعتيبي من اجتماع اللجنة 

»التشريعية البرملانية« توافق
على دمج اقتراحات العفو الشامل 

عبدالله فهاد

الغامن ورئيس البرملان التركي 
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جانب من اجتماع التشريعية

النواب يناقشون »العفو الشامل«

الشاهني لوزير الصحة: 
ما إجراءاتكم ملواجهة

 فيروس »كورونا«؟

سأل النائب أسامة الشاهني وزير الصحة عن اإلجراءات املتخذة إزاء 
وباء »كورونا« الصيني ، وفيما يلي نص السؤال :

أنتشر وب��اء لنوع جديد من فيروس )كورونا( في عدد من املدن 
الصينية، وفرضت سنغافورا وهونغ كونغ وأستراليا والواليات 
املتحدة األمريكية – حتى وقت إعداد السؤال – إجراءات طبية احترازية 
في مطاراتها ومنافذها املختلفة إثر ذلك، وملنع انتشار الوباء، الذي 
يرجح بعض اخلبراء البريطانيني أنه أصاب 1700 شخص – حتى 

اآلن – مما قد يستلزم من الدولة أخذ احليطة واحلذر حلماية السكان.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

- ما هي إجراءات احلجر الصحي والفحص الطبي والطب الوقائي 
لالستعداد ملواجهة التهديدات التي ميثلها فيرس )كورونا( الصيني، 

والفيروسات واألوبئة املماثلة؟ 

اسامة الشاهني

العنزي يقترح إعداد وتأهيل الكوادر الطبية
لسد االحتياجات الفعلية لوزارة الصحة 

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقدميه اقتراحا 
بإعداد وتأهيل ال��ك��وادر الطبية لسد االحتياجات 

الفعلية لوزارة الصحة
وق��ال العنزي في اقتراحه يعد حق املواطن في 
احلصول على الرعاية الصحية في وطنه إحدى 
دع��ائ��م املجتمع الرئيسية، وم��ظ��ه��راً م��ن مظاهر 
حضارته، وأس��اس��اً ه��ام��اً الس��ت��ق��راره، ال��ذي كفله 
الدستور له، وتعتمد الرعاية الصحية على أسس 
محددة أهمها، توفرها بجوده عالية، وقدره املواطن 

في احلصول عليها وتلبية حاجاته.
وعليه يجب متابعة اخلدمات الصحية وإج��راء 
دارس���ة مسحية لنواقص األج��ه��زة واملستلزمات 
الطبية اخلاصة في املستشفيات واملراكز الصحية 
لتقدير احتياجات ه��ذه امل��راك��ز لها والعمل على 
توفيرها خاصة في محافظتي اجلهراء والفروانية 

نظراً لالرتفاع الشديد واملتزايد للكثافة السكانية 
فيهما.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء 
التفضل بعرضه على مجلس األمة املوقر.

)نص االقتراح(
أوالً: إع��������داد وتأهي��ل الك��وادر الطبية لسد 
االحتياجات الفعلي��ة ل��وزارة الصحة وذلك بالتعاون 

مع القط��اع اخل��اص ف��ي مج��ال التدري��ب.
ث��ان��ي��اً: اس��������ت��ح��داث برنام��ج ال��س��الم��ة ف��ي 
املستش��فيات وال��ذي ينشأ بغرض القي��ام بجوالت 
تفتيش�ية عل�ى كام�ل املستش�فيات التابع�ة ل�وزارة 
الصح��ة بالتعاون مع مراك��ز التدري��ب العاملي��ة ف��ي 

مج��ال األمن والسالمة.
 ويكون عل��ى 7 مراح��ل وه��ي:

1 - مسح ميداني أولي.

 2 - تقارير املسح امليداني األولية.
 3 – مسح ميداني متخصص ب��إش��راف مكاتب 

عاملية متخصصة.
4 - تقارير مسح ميداني املتخصص كل ثالث 

أشهر.
 5 - اإلصالحات الثانوية.

6 - اإلصالحات األساسية.
 7 -  التقييم النهائي.

ثالثاُ: زي�ارة ميداني�ة دوري��ة للمبان�ي اإلداري��ة 
ل�����وزارة الصح�ة واملستشفيات التابعة ل��وزارة 

الصحة.
راب��ع��اً: تكوين فريق تابع ملكتب وزي��ر الصحة 
يقوم مبتابعة وبحث النواقص واخلدمات الصحية 
في املناطق الصحية وإدراج��ه��ا في خطط ال��وزارة 

عسكر العنزي القادمة”.

2019؟  الرويعي يسأل وزير النفط  عن كمية استهالك املياه العذبة  في 
وج��ه النائب  د. ع��ودة الرويعي س��ؤاال ال��ى زير 
النفط ووزي��ر الكهرباء وامل��اء ، وفيما يلي ) نص 

السؤال(: 
-1 هل سهلت وزارة الكهرباء وامل��اء حصول 
مؤسسة البترول الكويتية على موافقة مجلس 
ال���وزراء إلنشاء محطة لتوليد الطاقة من مصادر 
متجددة باملخالفة للقانون رقم ) 39 ( لسنة 2010 
وتعديالته، وهل ستشتري الوزارة الطاقة املتولدة 

من احملطة عند تشغيلها ودخولها للخدمة؟
-2 بيان عن نوعية احملروقات التي تزودت بها 
محطات ال���وزارة من مؤسسة البترول الكويتية 
للسنة املالية 2019/2018 يوضح فيه تنازليا 
قرين كل منها الكميات املزودة واملبلغ الذي حتملته 
اخل��زان��ة العامة نظير شرائها، وم��ا رأي ال��وزارة 
في نوعية تلك احملروقات وأيها يعتبر األفضل في 
تخفيف تكاليف تشغيل محطات القوى الكهربائية 

وتقطير املياه على اخلزانة العامة للدولة؟
-3 ك��م تبلغ حاليا ال��ق��درة اإلنتاجية للطاقة 

الكهربائية من محطات ال���وزارة، مع بيان الطاقة 
الكهربائية املستهلكة في دول��ة الكويت في سنة 

.2019
-4 كم تبلغ حاليا القدرة اإلنتاجية لتقطير املياه 

من محطات الوزارة، وع بيان كل من اآلتي:
- كمية استهالك املياه العذبة في دولة الكويت في 

سنة 2019؟
- السعة التصميمية للمخزون االستراتيجي 

للمياه، والسعة التخزينية احلالية التي فيها.
- عدد مرات السحب من املخزون االستراتيجي 
للمياه في سنة 2019 مع بيان قرين كل منها الكميات 

املسحوبة واألسباب التي أدت إلى ذلك.
-5 هل عدلت ال��وزارة ق��راءة العدادات عبر كود 
اإلج��ب��ار في سنة 2019، وف��ي ح��ال اإلج��اب��ة بنعم 

فيرجى توضيح ما يلي:
- بيان إجمالي عن املبالغ التي عدلت قراءاتها 
بالنقص خالل السنوات ال� 3 املاضية ابتداء من سنة 

2019 كل سنة على حدة، مع بيان األسباب إيجازا.

- بيان إحصائي يبني فيه تصنيف املستهلكني ) 
السكن اخلاص- التجاري- االستثماري- احلكومي- 
الصناعي- ال��زراع��ي وغيرهم(ممن عدلت ق��راءات 

عداداتهم بالنقص عبر كود اإلجبار لسنة 2019.
-ع��دد موظفي ال���وزارة املمنوحة لهم صالحية 
تعديل ال��ق��راءات عبر ك��ود اإلجبار مع بيان حدود 

صالحياتهم بالتعديل قرين كل منهم.
-6 كم يبلغ إجمالي الديون املستحقة للحكومة 
نتيجة انتفاع الغير بخدمات ال��وزارة من الكهرباء 
واملاء في بداية السنة املالية 2019/2018، مع بيان 

كل من اآلتي:
- مقدار التحصيل أثناء السنة املالية املذكورة، 
وإرف��اق ص��ورة عن احلساب اخلتامي للوزارة عن 
السنة املشار إليها يبني فيه فقط البند املختص الذي 

انعكس فيه حركة التحصيل.
- إجمالي ال��دي��ون املستحقة للحكومة نتيجة 
انتفاع الغير بخدمات الوزارة من الكهرباء واملاء في 

د. عوده الرويعي نهاية السنة املالية 2019/2018.


