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بحث التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي

مجلس الوزراء اطلع على رفع كفاءة العمل المالي للجهات الحكومية
عقد جمل�س ال����وزراء اجتماعه
الأ�سبوعي بعد ظهر ام�س يف ق�رص
ال�سيف برئا�سة �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد االجتماع �رصح نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء وزي��ر الدولـة
ل�����ش��ؤون جمل�س ال����وزراء �أن�س
ال�صالح مبا يلي:
ا�ستمع جمل�س الوزراء يف م�ستهل
اجتماعه �إل��ى ��شرح قدمه نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي��ر
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد
املجل�س بنتائج الزيارة التي قام
بها للبالد م�ؤخر ًا ،وزير خارجية
قرب�ص نيكو�س خري�ستو دوليدي�س
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه وفحوى
املحادثات التي �أجراها والتي
تعلقت مبجمل العالقات الثنائية
الوثيقة التي تربط بني البلدين
و�سبل تعزيزها وتطويرها يف كل
املجاالت وامليادين ،كما بحث
�أوجه التعاون القائمة بني البلدين
حيث مت التوقيع على اتفاقية
اخل��دم��ات اجلوية بني حكومتي
البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون
الثنائي ب�ين وزارت���ي خارجية
البلدين كما بحث �آخر امل�ستجدات
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
يف �ضوء االهتمام الكبري الذي
توليه احلكومة للمحافظة على
امل��ال العام ودع��م جهود تعزيز
وبناء
النزاهة وحماربة الف�ساد،
ً
على توجيهات �سمو رئي�س جمل�س

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً اجتماع مجلس الوزراء

ال����وزراء ب��دع��وة رئي�س دي��وان
املحا�سبة بالإنابة حل�ضور اجتماع
جمل�س ال��وزراء ملناق�شة تقارير
الديوان.
فقد �أط��ل��ع املجل�س على عر�ض
تف�صيلي ق��دم��ه رئ��ي�����س دي���وان
املحا�سبةبالإنابةعادلال�رصعاوي
وقياديي دي��وان املحا�سبة حول
مالحظات دي��وان املحا�سبة عن
نتائج الفح�ص واملراجعة على
تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات
احلكومية وح�ساباتها اخلتامية
لل�سنة املالية  2018/2017والتي
تناولت نظم الرقابة الداخلية يف
اجلهات احلكومية ،الت�أخر يف

تنفيذ امل�رشوعات الر�أ�سمالية
والإن�����ش��ائ��ي��ة ،ال��ت��ع��دي��ات على
�أمالك الدولة ،ح�سابات الأ�صول
امل��ت��داول��ة امل��ال��ي��ة «العهد»،
ال��دي��ون امل�ستحقة للدولة،
الطاقة الإنتاجية للنفط اخلام
والغاز احلر ،احل�ساب اخلتامي
للإدارة املالية للدولة ،حتديث
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات وال��ل��وائ��ح
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ،وامل�لاح��ظ��ات
الناجتة عن �أعمال رقابة الديوان
امل�سبقة ،كما ��شرح للمجل�س
كذلك مقرتحات ال��دي��وان ب�ش�أن
ال�سبل الكفيلة برفع كفاءة العمل
امل��ايل ل��دى اجل��ه��ات احلكومية

وتاليف مالحظات الديوان حتقيق ًا
للأهداف التي ر�سمتها احلكومة
مبلف تعزيز النزاهة وال�شفافية
وحماربة الف�ساد.
وقد �أ�شاد رئي�س ديوان املحا�سبة
ب��الإن��اب��ة ب��امل��ب��ادرة الإيجابية
ال��ت��ي ق��ام بها جمل�س ال���وزراء
بدعوة ديوان املحا�سبة للح�ضور
و�إتاحة الفر�صة لفريق الديوان
�رشح تفا�صيل مالحظاته الواردة
بتقاريره املختلفة ،كما �أ�شاد
ب��دع��م �سمو ال��رئ��ي�����س ل��دي��وان
امل��ح��ا���س��ب��ة وت���ع���اون اجلهات
احلكومية امللحوظ وما �صدر من
ق��رارات ملجل�س ال��وزراء م�ؤخر ًا

رفضت تنظيم «عمليات التجميل» و«التفرغ للعمل الخيري»

«التشريعية» توافق على إنشاء صندوق
«صباح األحمد» لألجيال
كتب فار�س عبدالرحمن:

واف��ق��ت ال��ل��ج��ن��ة الت�رشيعية
الربملانية �أم�س على ع��دد من
املقرتحات من �ضمنها توفري
الرعاية ال�صحية لرجال الإطفاء
و�إن�شاء �صندوق �صباح الأحمد
للأجيال حفظ ًا حلقوق الق�رص
وو���ض��ع ح��ل ن��ه��ائ��ي لطلبات
اجلن�سية ورف�ضت �إن�شاء جلنة
ملراجعة م��دى �رشعية تنظيم
العمليات اجلراحية والتجميلية
وتنظيم العمل اخلريي واقرتاح
�آخ���ر ب��ت��ف��رغ امل��وظ��ف للعمل
اخلريي.
و�أك��د ع�ضو اللجنة الت�رشيعية
الربملانية النائب �أحمد الف�ضل
ان اللجنة واف��ق��ت على توفري
الرعاية ال�صحية لرجال الإطفاء
ورف�ضت اق�تراح تنظيم عمليات
التجميل الن���ه غ�ير د�ستوري
ويتحكم يف خيارات النا�س ووافق
عليه نائب واحد فقط.
وا�ضاف انه متت مناق�شة اقرتاح
ان�شاء �صندوق �صباح الأحمد
للأجيال وتوزيع �أ�سهم على �أفراد

الأ��سرة ووافقت عليه اللجنة،
وناق�شت اللجنة اقرتاح حل �شامل
للجن�سية الكويتية ووافقت عليه
اللجنة ورف�ضته ان��ا فقط النه
ال يف الرتكيبة ال�سكانية
ي�سبب خل ً
ووافق عليه ثالثة �أع�ضاء.

المعلمون الفلسطينيون طالبوا بزيادة
الرواتب وتوفير المواصالت والسكن
كتب حم�سن الهيلم:

عقد وزير التعليم الفل�سطيني لقاء
خا�ص ًا مع املعلمني الفل�سطينيني
اجلدد يف �إدارة التدريب والتطوير
بح�ضور وزي��ر الرتبية د.حامد
ال��ع��ازم��ي وال��وك��ي��ل امل�ساعد
لل�ش�ؤون الإدارية فهد الغي�ص.
و�أك���د ال��وزي��ر الفل�سطيني على
ثقته ب�أن املعلمني الفل�سطينيني
�سي�ؤدون دوره��م على �أكمل وجه
يف تنمية وتطوير التعليم يف
الكويت.
وخ�لال اللقاء طالب املعلمون
بزيادة الراتب وتوفري املوا�صالت
وت�سهيل �إج�����راءات معامالت
التحاق بعائل ل��ذوي��ه��م ،كما
طالبوا بتوفري ال�سكن املنا�سب.
وقد �أبدى الوزير العازمي تفهمه
للطلبات ،متمني ًا من املعلمني

• جانب من اللقاء

بذل املزيد من اجلهد لالرتقاء
بالعملية التعليمية ،ويف نهاية
اللقاء تقدم الوزير الفل�سطيني

بال�شكر ل��ل��وزي��ر العازمي،
م�ؤكد ًا عمق العالقات التاريخية
بني البلدين.

«السكنية» :بدء أول توزيعات القسائم
الحكومية في «جنوب صباح األحمد»
كتب �ضاحي العلي:

�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية البدء
بتوزيعات ال�سنة املالية للعام 2019/2018
مل�رشوع جنوب مدينة �صباح الأحمد ال�سكنية .
وقد د�شنت امل�ؤ�س�سة �صباح ام�س اول توزيعاتها
من خالل قرعة الق�سائم احلكومية يف م�رشوع
جنوب مدينة �صباح الأحمد التي ت�شتمل على
 336ق�سيمة مب�ساحة 400م.2

و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف بيان �صحايف �أ�سماء
املواطنني امل�ستحقني لدخول هذه القرعة
بناء على �أولوية الطلب الإ�سكاين والتي و�صل
التخ�صي�ص لها حتى ت��اري��خ 2005/9/12
وما قبل.
وا�ضافت اليوم �سيكون موعد توزيع بطاقات
القرعة للدفعة الثانية من الق�سائم احلكومية
يف امل�رشوع والتي ت�شتمل على  288ق�سيمة
واملخ�ص�ص لهم حتى تاريخ .2006/8/9

لم توافق على اقتراح الحكومة البديل عنه

«المالية البرلمانية» رفعت «التقاعد المبكر»
إلى المجلس إلقراره اليوم
كتب حمد حمدان:
وافقت اللجنة املالية الربملانية
يف اجتماعها �أم�س بالإجماع على
االقرتاح النيابي ب�ش�أن التقاعد
املبكر بعد تعديله و�إلغاء املادة
الرابعة منه ،ورف�ضت اللجنة
اق�تراح��ا بديلاً قدمته احلكومة
ً
يق�ضي بتحمل امل��وظ��ف تكلفة
املدد التي يتم خف�ضها.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة النائب
���ص�لاح خ��ور���ش��ي��د� ،أن اللجنة
اجتمعت �أم�����س بح�ضور وزير
املالية ومدير م�ؤ�س�سة الت�أمينات
االجتماعية ونائبه ,حيث قدموا
عر�ضا باقرتاح جديد ين�ص
للجنة
ً
حتمل من يرغب بالتقاعد
على
ّ
املبكر بعد �سن  55للرجل و�سن
 50للمر�أة �رشاء مدد التخفي�ض

• أثناء اجتماع اللجنة التشريعية أمس

وقال الف�ضل� :إن اللجنة رف�ضت
�أي�ضا ق��ان��ون ي�سمح للموظف
بالتفرغ للعمل اخلريي ،ا�ضافة
�إل��ى انها ناق�شت قانون العمل
اخلريي املقدم من النائب حممد
ال��دالل وبع�ض النواب ورف�ضه

وقيام اجلهات احلكومية ب�إجراء
حتقيقات و�إحاالت لهيئة مكافحة
بناء على مالحظات ديوان
الف�ساد
ً
املحا�سبة.
كما �أب���دى ال���وزراء مالحظاتهم
ومقرتحاتهم الهادفة �إلى تعزيز
ال���دور الرقابي للديوان ودعم
التعاون بني دي��وان املحا�سبة
واجل��ه��ات احلكومية املختلفة
حتقيق ًا للأهداف املن�شودة.
وق��د �أ���ش��اد جمل�س ال���وزراء بهذا
اللقاء الإيجابي وما مت خالله من
نقا�ش عملي بناء ات�سم بال�رصاحة
وال��و���ض��وح ،م ��ؤك��د ًا دعمه لدور
الديوان وما يقوم به من جهود

 3اع�ضاء مقابل واحد الن هناك
م�لاح��ظ��ات دول��ي��ة على بِ ع�ض
جمعيات العمل اخلريي كما �أن
هناك م�رشوعا بقانون مقدم من
احلكومة جار مناق�شته يف اللجنة
ال�صحية.

«األبحاث» :الكويت
تستضيف مؤتمراً
دولي ًا لبحث إدارة
المياه واستدامتها
�أع��ل��ن معهد الكويت للأبحاث
العلمية ،ا�ست�ضافة الكويت ال�شهر
املقبل م��ؤمت��ر الكويت ال��دويل
لأنظمة الري وال�رصف يف املناطق
القاحلة و�شبه القاحلة ،مبينا
�أهمية امل�ؤمتر يف ايجاد احللول
لق�ضية ادارة املياه وا�ستدامتها.
وق���ال رئي�س اللجنة العلمية
ل��ل��م ��ؤمت��ر ع��م��ادي ال��ع��ل��ي :ان
امل ��ؤمت��ر امل��ق��ام يف ال��ف�ترة ما
بني  3و 6دي�سمرب املقبل يت�ضمن
عدة حماور يف جمال ادارة املياه
وا�ستخدامها.
و�أفاد ب�أن املو�ضوعات املطروحة
ترتكز حول �أنظمة الري وال�رصف
وقيا�س مياه الري وجودتها ومياه
ال�رصف ال�صحي ح�سب معايري
منظمة ال�صحة العاملية ،ا�ضافة
�إل��ى ملوحة مياه ال��ري ح�سب
معايري منظمة الأغذية والزراعة
واعادة ا�ستخدام املياه وم�صادر
املياه اجلوفية.
�إلى ذلك� ،أجنز مركز �أبحاث الطاقة
والبناء التابع ملعهد الكويت
للأبحاث العلمية درا�سة بحثية
حول تطوير تقنية «فابري بروت»
للتداخل ال�ضوئي جلمع البيانات
الكهروكيميائية ال�ستخدامها يف
�إنتاج الطاقة البديلة.
وقال رئي�س امل�رشوع خالد حبيب:
�إنه تطوير هذه التقنية �سي�سهم يف
جمع البيانات الكهروكيميائية
لأ�سطح املواد امل�ستعملة يف �أجواء
م�شابهة مع الأجواء املناخية التي
تعمل بها م�صادر الطاقة البديلة.

م�شهودة يف املحافظة على املال
وال��ت�����ص��دي مل��ظ��اه��ر الف�ساد،
ون��ظ��ر ًا الهتمام جمل�س ال��وزراء
بالتو�صيات التي تقدم بها ديوان
املحا�سبة ،فقد ق��رر املجل�س
تكليف جلانه املتخ�ص�صة بدرا�سة
ال�سبل العملية الكفيلة بتنفيذها
وحتقيق غاياتها الوطنية.
ثم بحث جمل�س ال��وزراء ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية يف ���ض��وء التقارير
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��ج��م��ل ال��ت��ط��ورات
الراهنة يف ال�ساحة ال�سيا�سية على
ال�صعيدين العربي والدويل ،وبهذا
ال�صدد هن�أ جمل�س الوزراء البحرين
بنجاح االن��ت��خ��اب��ات النيابية

والبلدية والتي جرت يف �أجواء
دميقراطية �شفافة �شهدت م�شاركة
�شعبية خالل ت�صويت �أبناء ال�شعب
البحريني ال�شقيق والذين عربوا
من خاللها عن �إميانهم ومت�سكهم
بتجربتهم الدميقراطية خدمة
لوطنهم وحتقيق ًا مل�صاحله العليا
متمنيا ململكة البحرين ال�شقيقة
دوام التقدم واالزدهار بقيادة امللك
حمد بن عي�سى ملك البحرين وويل
عهده الأمني.
كما تابع جمل�س ال���وزراء بقلق
و�أ�سف عميقني �أنباء الزلزال الذي
�رضب احلدود العراقية ـ الإيرانية،
و�آث��ار الهزة الأر�ضية االرتدادية
التي �شعر بها �سكان الكويت ببع�ض
امل��ن��اط��ق يف ال��ب�لاد ،وق��د عرب
املجل�س يف هذا ال�صدد عن �صادق
تعازيه وبالغ موا�ساته وتعاطفه
لأ�رس ال�ضحايا واملت�رضرين جراء
هذا الزلزال يف العراق و�إيران،
�سائال املولى عزوجل �أن يتغمد
ال�ضحايا برحمته و�أن مين على
امل�صابني بال�شفاء العاجل .
كما عرب جمل�س الوزراء كذلك عن
خال�ص تعازيه وموا�ساته �إلى
الرئي�س برهم �صالح و�إلى ال�شعب
ال��ع��راق��ي ،ج��راء ال�سيول التي
�رضبت عدد ًا من حمافظات العراق
م���ؤخ��ر ًا ،وال��ت��ي راح �ضحيتها
الع�رشات من القتلى وامل�صابني،
�سائ ًال املولى القدير �أن يرحم
ال�ضحايا ويلهم ذويهم ال�صرب
وال�سلوان.

ريا �إلى �أن
وحتمل التكلفة ،م�ش ً
امل����شروع احلكومي فتح جمال
اال�ستفادة من القانون ملن يتقاعد
منذ �إق��رار القانون حتى نهاية
العام . 2019
وبني �أن العدد املتوقع تقاعده
وفقًا للقراءة احلكومية �سيكون
 6400حتى نهاية مار�س ،2019
و 1200حتى نهاية  2019وه�ؤالء
ميكن لهم التقاعد دون كلفة
با�ستثناء  %5عن كل �سنة تقل عن
�سن  ،55كا�شفًا عن �أن كلفة هذا
امل�رشوع نحو  232مليون دينار
له�ؤالء ممن تعدى خدمة � 30سنة
للرجل و 25للمر�أة.
و�أو���ض��ح خور�شيد �أن اللجنة
رف�ضت بالإجماع االقرتاح احلكومي
لتعار�ضه ور�أي الأغلبية النيابية
التي �أقرت قانون التقاعد املبكر

يف دور االنعقاد املا�ضي.
و�أ����ض���اف �أن ال��ل��ج��ن��ة وافقت
بالإجماع على االقرتاح النيابي
للتقاعد املبكر بعد تعديله
وا�ستبعاد امل��ادة الرابعة من
باب التعاون ولتاليف �أي مثالب
قانونية �أو د�ستورية .
وق��ال� :إن اللجنة �أ�ضافت ميزة
جديدة للقانون تتيح للمتقاعد
�رشاء حتى خم�س �سنوات بواقع
 %5م��ن ال��رات��ب الأ�سا�سي غري
امل�شمول بعالوة الأبناء عن كل
�سنة تقل عن � 30سنة خدمة للرجل
وعن � 25سنة خدمة للمر�أة.
و�أك���د �أن تقرير اللجنة عن
االقرتاح بقانون يف �ش�أن التقاعد
املبكر مت توقيعه ورفعه �إلى
رئي�س جمل�س الأمة والأمر مرتوك
للمجل�س.

اللجنة الصحية انتهت من قانون
«الصحة النفسية»
�أعلن رئي�س اللجنة ال�صحية الربملانية النائب حمود
اخل�ضري �أن اللجنة انتهت من قانون ال�صحة النف�سية
متهيدا لإدراج���ه على ج��دول اعمال جل�سات جمل�س
الأمة.
يذكر �أن امل�رشوع احلكومي الذي �أحيل �إلى اللجنة
ال�صحية ي�ضم �أكرث من  30مادة وين�ص بع�ضها على
�أنه «ال يجوز �إدخال �أي �شخ�ص �إلزاميا للعالج ب�أحد
امل�ست�شفيات �أو العيادات �أو املراكز النف�سية احلكومية
�أو اخلا�صة مع ا�ستثناء حالتني فقط يجوز فيهما
للطبيب غري النف�سي ـم يدخل مري�ض ًا دون �إرادت��ه

ب�رشط تقدمي طلب من �أحد �أقاربه �أو �أحد املحققني �أو
االخ�صائي االجتماعي �أو النف�سي �أو قن�صل الدولة التي
ينتمي �إليها املري�ض الأجنبي �أو �أحد املتخ�ص�صني �أو
بناء على �أمر ق�ضائي».
و�أل��زم امل�رشوع املن�ش�آت ال�صحية النف�سية بعمل
�سجل خا�ص يت�ضمن بيانات املر�ضى النف�سيني بح�سب
ما تن�ص عليه الالئحة التنفيذية للقانون ،ويجوز
للطبيب النف�سي امل�س�ؤول �أو �أحد الأطباء النف�سيني بناء
على تقييم نف�سي م�سبب �أن مينع املري�ض من مغادرة
املن�ش�أة ملدة ال جتاوز � 72ساعة يف �أي من احلالتني.

الغانم :سرطان البروستاتا من األمراض القاتلة
كتب �صالح الدهام:
قال رئي�س وحدة امل�سالك البولية
مب�ست�شفى جابر للقوات امل�سلحة
د.حم��م��د ال���غ���امن� :إن �رسطان
الربو�ستاتا يعد م��ن الأم��را���ض
القاتلة �إن مل يكت�شف مبكر ًا،
م�ضيف ًا �أن على الرجال البالغني
اخلم�سني �رضورة الك�شف املبكر
عنه ،و�رضورة �إجراء الفحو�صات
الطبية.
و�أكد من ال�رسطانات التي احتلت

مركز ًا متقدم ًا حالي ًا يف العامل يف
ن�سبة االنت�شار بناء على تقرير
�سجل ال�رسطان يف الكويت احتل
عام  2015مرتبة متقدمة بالن�سبة
للكويتيني ال��رج��ال ب��ع��دد 35
مري�ضاً ،ون�سبة  ،8.5%حيث بلغ
معدل الإ�صابة  11.3لكل مئة �ألف
ن�سمة.
مو�ضح ًا �أنه يعترب من �أكرث الأورام
انت�شار ًا يف الكويت لدى الرجال،
وهذه �أرقام خميفة بالفعل ،ودالة
على �أن هذا املر�ض ينت�رش انت�شار ًا

وا�سعاً ،لذا وجب التوعية به،
وك�شفه لإنقاذ حياة �آالف الب�رش.
و�أ�ضاف الغامن :يف هذا ال�سياق
�أن �أ�سبابه غري وا�ضحة ،وللوراثة
دور يف ن�سبة ح��دوث املر�ض،
حيث تت�ضاعف الن�سبة يف الأقارب
من ال��درج��ة الأول���ى .بالإ�ضافة
�إل��ى التقدم بالعمر ،والتوزيع
اجل��غ��رايف وامل��ك��اين ،حيث يعد
�أك�ث�ر �إ���ص��اب��ة ب��ه يف �أمريكيا،
و�إف��ري��ق��ي��ا ،و�أوروب����ا ع��ن �آ�سيا
وال�رشق الأو�سط.

الصالح :لدينا ما يزيد على  2400حالة
جديدة بالسرطان كل عام
ا�ست�ضاف ق�سم العالج الإ�شعاعي يف مركز الكويت
ملكافحة ال����سرط��ان الربوفي�سور كري�س نوتنغ
ود.اميوجني لوك املخت�صان بالعالجات املوجهة،
حيث �أقيمت دورة تدريبية وتفاعلية بني �أطباء مركز
الكويت ملكافحة ال�رسطان وب�ين ال�ضيوف الذين
�أ���ش��ادوا مبقدار التطور ال��ذي ي�شهده ع�لاج مر�ضى
ال�رسطان بالكويت و�أ�شادوا بتوفري وزارة ال�صحة
عالجات ال�رسطان ل�صالح املر�ضى ،وقد �أ�شار د.خالد
ال�صالح رئي�س ق�سم العالج الإ�شعاعي رئي�س الور�شة

ب�أنه لدينا يف الكويت ما يزيد عن  2400حالة جديدة
بال�رسطان كل عام ،و�أن العالجات املوجهة ومنها
ما ي�صاحب العالج الإ�شعاعي �أدت �إلى حت�سن يف ن�سب
احلياة.
و�أ�ضاف �أن مركز الكويت ملكافحة ال�رسطان بالكويت
من �أوائل املراكز التي قدمت بحث ًا قبل � 7سنوات حول
العالجات املوجهة هذا البحث الذي مت ن�رشه قبل 5
�سنوات يف الواليات املتحدة بدعم من م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي.

