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رئيس مجلس األمة:
احتفالية استاد جابر
تعكس وجه الكويت
الحضاري

العمر يقترح
إنشاء مركز تأهيل
البدون لسوق
العمل

 24ديسمبر عطلة
رسمية بمناسبة
المولد النبوي
الشريف

الحكومة ستتقدم بمشروع والنواب لديهم اقتراح جاهز حتى يغطى القانون دستوريا من أي أمر محتمل

الغانم :تعديل مكافحة الفساد غدا
أع�ل��ن رئ�ي��س مجلس األم ��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م أن امل �ج �ل��س س �ي �ق��ر امل �ش ��روع
الحكومي بتعديل قانون إنشاء الهيئة
ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ب�م��داول�ت�ي��ه
األولى والثانية يوم غد األربعاء حتى
يغطى دس�ت��وري��ا م��ن أي أم��ر محتمل
وذل��ك إن ل��م يتسن للمجلس مناقشة
القانون في جلسة اليوم .وقال الغانم
إن هناك اقتراحا بقانون حول تعديل
ق��ان��ون إن�ش��اء الهيئة العامة ملكافحة
ال �ف �س��اد ج��اه��زا م��ن ق�ب��ل ال �ن ��واب كما
س�ت�ت�ق��دم ال �ح �ك��وم��ة ب �م �ش��روع ق��ان��ون
إلى املجلس في شأنه وذلك كما ورده
من سمو رئيس مجلس ال��وزراء عقب
انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق� � � ��ال وزي� � � � ��ر ال � ��دول � ��ة
لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ محمد
العبدالله إن مجلس ال��وزراء وافق في
اج�ت�م��اع��ه أم ��س ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون
ب �ش��أن م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وق � ��رر رف�ع��ه
ل�س�م��و األم �ي��ر ت�م�ه�ي��دا إلح��ال �ت��ه على
مجلس األمة.
تفاصيل (ص)03

سآاله عن األخطاء الطبية وتضليل الجهات الرقابية واستغالل المنصب الوزاري

النصف والعازمي يستجوبان العبيدي
وج ��ه ال �ن��ائ �ب��ان راك � ��ان ال�ن�ص��ف
وحمدان العازمي أمس استجوابا
ل��وزي��ر ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال�ع�ب�ي��دي
ي�ت�ض�م��ن خ�م�س��ة م �ح��اور ت�ن��اول��ت
االخ �ط��اء ال�ط�ب�ي��ة وع�م�ل�ي��ات ش��راء
أدوي��ة ومستلزمات طبية بأسعار
مصطنعة وال �ت�لاع��ب ف��ي ال�ع�ق��ود
وتضليل الجهات الرقابية وه��در
امل� � � ��ال ال� � �ع � ��ام وال � �ف � �س� ��اد اإلداري
وامل� � � ��ال� � � ��ي واس � � �ت � � �غ �ل ��ال امل� �ن� �ص ��ب
الوزاري ومشروع الربط اآللي بني
وزارة الصحة وامل�ك��ات��ب الصحية
الخارجية.
إل� ��ى ذل� ��ك أع �ل��ن رئ �ي��س مجلس

األمة مرزوق الغانم أن االستجواب
من املفترض أن ي��درج على جدول
أعمال جلستي  29و 30الجاري إال
أن��ه م��ن املحتمل تقديم الجلستني
إل��ى ت��اري��خ  22و 23ال�ج��اري حيث
من املرجح أن يناقش االستجواب
خ�لال هاتني الجلستني وإذا طلب
ال ��وزي ��ر ال �ت��أج �ي��ل ف �ي �ج��اب لطلبه
كون االستجواب لم يستوف املهلة
ال �ت��ي ح��ددت �ه��ا ال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ل�ل�م�ج�ل��س ل �ل��وزي��ر ل �ط �ل��ب ت��أج�ي��ل
نظر االستجواب وهي  14يوما.
م��ن جانبه ق��ال النائب النصف
عقب تقديم االس�ت�ج��واب :تدرجت

تواصل الهجمة النيابية ضد االقتراح الذي أقرته التشريعية

الصحية :سنرفض اقتراح وقف
العالج بالخارج
ت��واص �ل��ت ردود ال �ف �ع��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة
امل � �ع ��ارض ��ة الق � �ت � ��راح م �ن ��ع امل ��رض ��ى
ال�ك��وي�ت�ي�ين م��ن ال �ع�ل�اج ف��ي ال �خ��ارج
على نفقة الدولة والذي وافقت عليه
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وإح ��ال �ت ��ه إل��ى
اللجنة الصحية وأك��د غير نائب ان

هذا املقترح يعد تدخال صريحا في
اختصاصات وزارة الصحة ويمنع
امل� ��رض� ��ى م� ��ن ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ح��ق
أص�ي��ل ل�ه��م ف��ي ظ��ل ت��دن��ي ال�خ��دم��ات
الطبية.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الشؤون

ال �ص �ح �ي��ة ال �ن��ائ��ب ط �ل�ال ال �ج�ل�ال أن
ال �ل �ج �ن��ة س �ت �ص �ح��ح ال �خ �ط ��أ ب �ش��أن
االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ال � ��ذي ي��أت��ي ضد
مصلحة املواطن جملة وتفصيال.
تفاصيل (ص 06و )07

المرافق تسحب تقرير هيئة
األزمات من جدول جلسة اليوم
ن��اق�ش��ت ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة أم� � � ��س ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
امل�ق��دم��ة ع�ل��ى ق��ان��ون رق��م  5لسنة
 2005ف ��ي ش� ��أن ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
وقال مقرر اللجنة النائب سعود

ال�ح��ري�ج��ي إن ال�ل�ج�ن��ة ستسحب
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ب � �ش� ��أن االق � �ت � ��راح � ��ات
ب�ق��وان�ين ف��ي ش��أن إن �ش��اء الهيئة
الــعـــامة إلدارة األزمـــات والكــوارث
م��ن ج ��دول أع �م��ال جلسة مجلس

األم��ة ال�ي��وم م��ع االح�ت�ف��اظ ب��دوره
في الجدول ملزيد من الدراسة.
تفاصيل (ص)07

في كل املراحل الرقابية في تعاملي
مع ال��وزي��ر العبيدي ال��ذي يمارس
س �ي��اس��ة ال�ت�ض�ل�ي��ل ف ��ي ال� ��رد على
األسئلة البرملانية.
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د ال �ن��ائ��ب ح �م��دان
ال � �ع� ��ازم� ��ي أن اس � �ت � �ج� ��واب وزي � ��ر
ال �ص �ح ��ة م �س �ت �ح��ق الف� �ت ��ا إل � ��ى أن
ال �ف �س��اد ي�ن�خ��ر ف��ي ج� ��دار ال�ص�ح��ة
ولم يقم أي وزير بمافعله العبيدي
وت� � � �ج � � ��رأ ع � �ل � �ي� ��ه م � � ��ن ت� � � �ج � � ��اوزات
ومخالفات.
تفاصيل (ص)15-10

الصالح قدم
إقرار ذمته
المالية
ق � � � � � ��دم ن� � � ��ائ� � � ��ب رئ� � �ي � ��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
امل � ��ال� � �ي � ��ة ووزي� � � � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط
ب��ال��وك��ال��ة ان� ��س ال �ص��ال��ح
اقرارا بذمته املالية للهيئة
ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
وفقا ملا نص عليه قانون
إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة والئ �ح �ت��ه
التنفيذية.
وت� ��أت� ��ي ه � ��ذه ال �خ �ط��وة
ت��أت��ي ف��ي س �ي��اق االل �ت��زام
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ي ب� �ن� �ص ��وص
ال � � � �ق� � � ��وان� �ي� ��ن ال� � � � �ص � � � ��ادرة
وتطبيقا ملبادئ الشفافية
وامل�س��اء ل��ة املالية ملوظفي
ال��دول��ة م��ن أج ��ل مكافحة
استغالل الوظيفة العامة
للتكسب غير املشروع.

راكان النصف

حمدان العازمي

الصبيح:المجلس البلدي وراء
تأخر إنشاء مبنى جديد لإلعاقة
أك��دت وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية
وال � �ع � �م� ��ل وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل � �ش� ��ؤون
التخطيط والتنمية ه�ن��د الصبيح
أن أسباب تأخر إنشاء مبنى جديد
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
يرجع لقيام املجلس البلدي بتعديل
املخطط الخاص باملشروع.
جاء ذلك في رد على سؤال برملاني
ل �ل �ن��ائ��ب د.م� �ح� �م ��د ال �ح ��وي �ل ��ة ح ��ول
قضايا هيئة ذوي االعاقة .وأف��ادت

بأن أسباب تأخر إنشاء مبنى جديد
للهيئة يرجع لقيام املجلس البلدي
بتعديل املخطط الخاص باملشروع
ن �ظ��را ل ��زي ��ادة امل �س��اح��ة امل�خ�ص�ص��ة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة م ��ن 4000م 2إل� ��ى 7000م2
وذل � ��ك ل�ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات ال�ه�ي�ئ��ة
وت�م�ك�ي�ن�ه��ا م ��ن آداء امل �ه ��ام امل��وك�ل��ة
إليها بموجب قانون إنشائها.
تفاصيل (ص)08

ديوان المحاسبة يبحث تعزيز
التعاون مع الجامعة العربية
أع � � � ��رب دي � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ع��ن
اس�ت�ع��داده لتقديم ك��ل م��ا م��ن شأنه
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وت�ح�ق�ي��ق ال�ف��ائ��دة
امل �ش �ت��رك��ة ب �ي�ن ال � ��دي � ��وان وج��ام �ع��ة
الدول العربية.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء وكيل دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة إس�م��اع�ي��ل ال �غ��ان��م وف��دا

م��ن جامعة ال��دول العربية برئاسة
رئ� � �ي � ��س ق� � �ط � ��اع ال � ��رق � ��اب � ��ة امل ��ال� �ي ��ة
واإلداري � ��ة ب�ج��ام�ع��ة ال ��دول العربية
الوزير املفوض حسن خليفة بحث
فيه سبل تطوير العالقات الثنائية
السيما املتعلقة باألعمال الرقابية
واملالية.
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سمو األمير يهنئ خادم الحرمين بفوز
المرأة في االنتخابات البلدية السعودية
ب� �ع ��ث ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى أخ� �ي ��ه خ� ��ادم
ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين امل �ل��ك س�ل�م��ان
ب � ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز آل س � �ع� ��ود م �ل��ك
اململكة العربية السعودية الشقيقة
أع ��رب ف�ي�ه��ا س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه عن
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ن �ج��اح

االن �ت �خ��اب��ات ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي دورت �ه��ا
ال �ث��ال �ث��ة م �ش �ي��دا س �م ��وه ب �م �ش��ارك��ة
املرأة السعودية ترشيحا وانتخابا
ب� �ه ��ذه االن� �ت� �خ ��اب ��ات وب� �م ��ا ح�ظ�ي��ت
ب��ه م��ن ث�ق��ة امل��واط �ن�ين وامل��واط �ن��ات
ب �ف ��وزه ��ا ف ��ي ال �ع ��دي ��د م ��ن ال ��دوائ ��ر
مجسدة بذلك دور امل��رأة السعودية
وم �ش��ارك �ت �ه��ا ال �ف �ع��ال��ة ف ��ي ن�ه�ض��ة
وطنها في مختلف امليادين سائال

س �م ��وه امل ��ول ��ى ج ��ل وع�ل��ا ان ي��دي��م
على اخيه خادم الحرمني الشريفني
م � ��وف � ��ور ال� �ص� �ح ��ة وال � �ع ��اف � �ي ��ة وأن
يحقق للمملكة العربية السعودية
الشقيقة وشعبها الكريم املزيد من
الرقي واالزدهار بقيادته الحكيمة.

 ..ويودع رئيس قرغيزستان
غ � � � � � ��ادر ال � � � �ب � �ل ��اد ص � � �ب� � ��اح ام � ��س
الرئيس املازبيك اتامباييف رئيس
ج�م�ه��وري��ة ق��رغ�ي��زس�ت��ان ال�ص��دي�ق��ة
وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق بعد زي��ارة
رسمية إل��ى البالد استغرقت ثالثة
أي � � ��ام أج � � � ��رى خ�ل�ال� �ه ��ا م �ب��اح �ث��ات
رسمية م��ع حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وكان على رأس مودعي فخامته
ع�ل��ى أرض امل �ط��ار ح �ض��رة ص��اح��ب

ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح وس �م��و
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ورئ �ي ��س مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
ووزي � � ��ر ش � ��ؤون ال� ��دي� ��وان األم� �ي ��ري
ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��اص � ��ر ص� � �ب � ��اح األح � �م� ��د
ال �ص �ب ��اح وال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس

م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ
خالد الجراح ونائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن� � ��س ال� �ص ��ال ��ح وك� �ب ��ار
امل �س��ؤول�ي�ن ب��ال��دول��ة وك �ب��ار ال �ق��ادة
ف ��ي ال �ج �ي��ش وال� �ش ��رط ��ة وال� �ح ��رس
الوطني.
سمو أمير البالد خالل وداعه رئيس قرغيزستان
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استقبل وفد اللجنة األسترالية البرلمانية المشتركة

الغانم :اإلعالن بداية كل جلسة عن أسماء
من يتخلف عن حضور اللجان
اعلن رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
الغانم تسلمه أمس طلب االستجواب
امل��وج��ه م��ن ال�ن��ائ�ب�ين راك ��ان النصف
وح�م��دان العازمي ال��ى وزي��ر الصحة
د.ع�ل��ي العبيدي بصفته م��ن خمسة
م � � �ح� � ��اور وف� � �ق � ��ا ل� � �ل� � �م � ��ادة  100م��ن
الدستور.
واوض � � � � ��ح ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م ف��ي
تصريح للصحافيني ان االستجواب
م ��ن امل �ف �ت��رض ان ي � ��درج ع �ل��ى ج ��دول
اع �م��ال ج�ل�س�ت��ي  29و 30ال �ج��اري اال
ان� ��ه م ��ن امل �ح �ت �م��ل ت �ق��دي��م ال�ج�ل�س�ت�ين
ال� ��ى ت ��اري ��خ  22و 23ال � �ج ��اري ح�ي��ث
م��ن املرجح ان ي�ن��اق��ش االس �ت �ج��واب
خ�ل��ال ه��ات�ي�ن ال �ج �ل �س �ت�ين واذا ط�ل��ب
ال��وزي��ر التأجيل فيجاب لطلبه كون
االس �ت �ج��واب ل��م ي�س�ت��وف امل�ه�ل��ة التي
حددها الدستور للوزير لطلب تأجيل
نظر االستجواب وهي  14يوما.
وت � �ض � �م ��ن االس � � �ت � � �ج � ��واب امل ��وج ��ه
لوزير الصحة خمسة محاور تناولت
االخطاء الطبية وعمليات شراء أدوية
ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة
وال � �ت�ل��اع� ��ب ف � ��ي ال � �ع � �ق� ��ود وت �ض �ل �ي��ل

الغانم متحدثا للصحافيني عقب تسلمه استجواب العبيدي أمس

ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة وه ��در امل ��ال ال�ع��ام
وال�ف�س��اد اإلداري وامل��ال��ي واس�ت�غ�لال
امل �ن �ص��ب ال� � � ��وزاري وم � �ش ��روع ال��رب��ط
اآلل � ��ي ب�ي�ن وزارة ال �ص �ح��ة وامل �ك��ات��ب
الصحية الخارجية.
وب� �س ��ؤال ��ه ح � ��ول ق � � ��راره ف� ��ي ش ��أن
اع �ل�ان اس �م��اء ال �ن ��واب امل�ت�غ�ي�ب�ين عن
حضور اللجان البرملانية خالل بداية

ك��ل ج�ل�س��ة مل�ج�ل��س االم ��ة ق ��ال ال�غ��ان��م
ان ف��ي ب��داي��ة ك��ل ج�ل�س��ة س�ي�ت��م ن��داء
ب��االس��م ذك ��ر اس �م��اء ك��ل م��ن يتخلف
(م ��ن االع� �ض ��اء) ع ��ن ح �ض��ور ال�ل�ج��ان
البرملانية سواء بعذر او من دون عذر.
وح ��ول ت�ع��دي�لات ال �ق��ان��ون رق��م 24
ل�س�ن��ة  2012ف��ي ش ��أن ان �ش��اء الهيئة
العامة ملكافحة الفساد قال الغانم ان

ويستقبل وفد اللجنة األسترالية البرملانية املشتركة

هناك اقتراحا بقانون جاهز من قبل
ال� �ن ��واب ك �م��ا ورده م ��ن س �م��و رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ق��ب ان�ت�ه��اء جلسة
مجلس ال��وزراء ان الحكومة ستتقدم
بمشروع قانون الى املجلس في شأنه.
واض� ��اف ان امل�ج�ل��س إن ل��م يتسن
له مناقشة القانون اليوم فسنحاول
غ��دا اق��رار امل�ش��روع بمداولتيه االول��ى

وال�ث��ان�ي��ة ح�ت��ى يغطى دس�ت��وري��ا من
أي أمر محتمل.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم في مكتبه
أم� ��س وف � ��دا م ��ن ال �ل �ج �ن��ة االس �ت��رال �ي��ة
البرملانية املشتركة والدائمة لشؤون
الخارجية والدفاع والتجارة.
وض � � ��م ال � ��وف � ��د ال � � �ن� � ��واب ت �ي��ري �س��ا

ج��ام�ب��ارو وأل�ي�ك��س ج�لات�ش��ر وم��اري��ا
فامغاكينو وشارمان ستون.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون
امل��ال�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ن��ائ��ب فيصل
الشايع ونائب رئيس لجنة الصداقة
الكويتية االسترالية البرملانية النائب
أحمد الري والسفير االسترالي لدى
دولة الكويت وارن هاوك.

 ..ويؤكد أن احتفالية استاد جابر تعكس وجه
الكويت الحضاري
أش � � � � ��اد رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
مرزوق علي الغانم بالعمل الدؤوب
واملتواصل لرجال األمن لحفظ أمن
ال �ب�لاد وأم ��ان امل��واط �ن�ين واملقيمني
وم� ��ا ح �ق �ق��وه م ��ن إن � �ج� ��ازات ام�ن�ي��ة
م�ت�ت��ال�ي��ة .وط��ال��ب ب �ب��ذل امل��زي��د من
ال �ج �ه��د وال �ع �م��ل امل �خ �ل��ص م ��ن أج��ل
ان� �ج ��اح االح � �ف� ��ال ب��اف �ت �ت��اح اس �ت��اد
جابر مشيرا ال��ى انها تعكس وجه
الكويت الحضاري وتؤكد للجميع
ق��درة أب�ن��اء ه��ذا ال��وط��ن على تحدي
ال�ص�ع��اب وت�ق��دي��م ك��ل م��ا م��ن شأنه
رفعة وعلو هذا الوطن الغالي علينا
جميعا.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة
اإلع� �ل��ام األم� �ن ��ي ب � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ع�ق��ب ت ��رؤس ال�غ��ان��م اج�ت�م��اع��ا ضم
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س
ال� � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء

الغانم والخالد والعبدالله يتجولون في استاد جابر

ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ محمد العبدالله
ع �ل��ى ه��ام��ش ج��ول��ة ب��اس �ت��اد ج��اب��ر
ال ��ري ��اض ��ي ال� ��دول� ��ي ل�ل�اط�ل�اع ع�ل��ى
ال�ت��رت�ي�ب��ات ال �خ��اص��ة ب��االح�ت�ف��ال�ي��ة
ال��ري��اض�ي��ة ال�ك�ب��رى امل��زم��ع إقامتها

على أرضه في  18ديسمبر الجاري.
وق � � ��ال ال� �ب� �ي ��ان ان ال� �غ ��ان ��م ث�م��ن
ج � �ه� ��ود رج � � � ��ال األم � � � ��ن وح ��رص� �ه ��م
الدائم وعملهم املتواصل وال��دؤوب
لحفظ األم��ن في البالد وأنهم وكما

عهدناهم على العهد ب��اق��ون حيث
اعرب عن سعادته ملا ملسه من جهود
م �م �ي��زة ت �ق��وم ب �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
لكي تخرج االحتفالية بالشكل الذي
يليق باسم الكويت.

م ��ن ج��ان �ب��ه اش� ��اد ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ب �م��ا ب��ذل��ه
ال� �ق ��ائ� �م ��ون ع� �ل ��ى االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة م��ن
جهود تنظيمية واستعدادات أمنية
وخ��دم �ي��ة ل�ت��رق��ى مل �س�ت��وى ال��رع��اي��ة
السامية للحدث ال��ري��اض��ي الكبير
في احتفالية استاد جابر الرياضي
الدولي.
واك � � � ��د ث� �ق� �ت ��ه ف � ��ي رج � � � ��ال األم � ��ن
وقدرتهم على تأمني تلك االحتفالية
وتسهيل أم��ور الجماهير س��واء في
ال��دخ��ول أو ال�خ��روج من أج��ل قضاء
وق ��ت م �م�ت��ع داع� �ي ��ا ال �ج �م �ي��ع س ��واء
ك��ان��وا منظمني أو جماهير ورج��ال
األم��ن بالتعاون واتباع التعليمات
واإلرش � ��ادات ال�ت��ي ت�ه��دف جميعها
ألمن وأمان الجميع.
وق� ��ال ال �ب �ي��ان إن رئ �ي��س مجلس
األمة ووزير الداخلية ووزير الدولة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر

الكهرباء وامل��اء بالوكالة والقيادات
األم� �ن� �ي ��ة امل �ي ��دان �ي ��ة ق ��ام ��وا ب �ج��ول��ة
ت �ف �ق��دي��ة مل �ع ��ال ��م االس � �ت� ��اد اط �ل �ع��وا
خ�لال�ه��ا ع�ل��ى ال�ت��رت�ي�ب��ات ال�خ��اص��ة
ب��االح �ت �ف��ال �ي��ة وك ��ذل ��ك ال �ت��رت �ي �ب��ات
األم �ن �ي��ة ال �خ��اص��ة ب ��اإلش ��راف على
ع�م�ل�ي��ة دخ� ��ول وخ� ��روج ال�ج�م��اه�ي��ر
ملقر الحدث.
وذك � ��ر ان االج �ت �م ��اع ض ��م اي �ض��ا
وك � �ي� ��ل وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ف ��ري ��ق
سليمان ال�ف�ه��د وم��دي��ر ع��ام الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��ري ��اض ��ة ال� �ش� �ي ��خ أح �م��د
امل �ن �ص��ور األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
وال � � ��وك� �ل ��اء امل � �س� ��اع� ��دي� ��ن وال� � �ق � ��ادة
األمنيني امليدانيني واللجنة املنظمة
العليا الخاصة باحتفالية فعاليات
استاد جابر الرياضي الدولي.
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وافق على مشروع قانون مكافحة الفساد ودعا الجماهير لحضور افتتاح استاد جابر

مجلس الوزراء يشيد بجهود األمير في تعزيز
روابط دول التعاون قادة وشعوبا
عقد مجلس ال��وزراء اجتماعه
االس �ب��وع��ي ب�ع��د ظ�ه��ر أم ��س في
امل� �ط ��ار األم� �ي ��ري ب��رئ��اس��ة سمو
ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر م � �ب � ��ارك ال �ح �م��د
الصباح رئيس مجلس ال��وزراء
وب� �ع ��د االج � �ت� �م ��اع ص � ��رح وزي� ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ووزي��ر الكهرباء وامل��اء بالوكالة
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك
الصباح بما يلي :اطلع مجلس
ال � � ��وزراء ف ��ي م�س�ت�ه��ل اج�ت�م��اع��ه
على ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لحضرة
صاحب السمو األمير حفظه الله
ورع��اه من الرئيس ن��ور سلطان
ن ��ازاب ��اي� �ي ��ف رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة
ك��ازاخ �س �ت��ان وامل�ت�ض�م�ن��ة دع��وة
س�م��وه للمشاركة واالس �ه��ام في
امل�ع��رض ال��دول��ي (اكسبو )2017
واملقرر اقامته في مدينة استانة
ع��اص �م��ة ج �م��وري��ة ك��ازخ �س �ت��ان
عام .2017
ثم استعرض مجلس ال��وزراء
النتائج التي اسفرت عنها اعمال
ال� � � � ��دورة ال � �س� ��ادس� ��ة وال� �ث�ل�اث�ي�ن
ل � �ل � �م � �ج � �ل� ��س األع � � � �ل� � � ��ى مل� �ج� �ل ��س
ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية
ال � �ت ��ي اخ �ت �ت �م��ت اع� �م ��ال� �ه ��ا ي ��وم
ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي ف��ي ال��ري��اض
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
ال �ش �ق �ي �ق ��ة وال� � �ت � ��ي ب� �ح ��ث ف �ي �ه��ا
اص�ح��اب ال�ج�لال��ة وال�س�م��و ق��ادة
دول مجلس التعاون الخليجي
ك��اف��ة ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي ت �ه��م دول
امل �ج �ل��س وال �س �ب��ل ال ��رام� �ي ��ة ال��ى
ت� � � �ع � � ��زي � � ��ز م� � � �س� � � �ي � � ��رة امل � �ج � �ل� ��س
امل�ب��ارك��ة وامل�ت�غ�ي��رات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي
تمر بها املنطقة وانعكاساتها
املباشرة على دول املجلس.
وق � ��د أش� � ��اد م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
بجهود خادم الحرمني الشريفني
امل �ل��ك س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ال
س� �ع ��ود م� �ل ��ك امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة وادارت � � ��ه
ال �ح �ك �ي �م��ة الع � �م� ��ال اج �ت �م��اع��ات
ال � �ق � �م� ��ة ول� �ل� �ش� �ع ��ب ال � �س � �ع� ��ودي
ال �ش �ق �ي��ق ع �ل��ى ح �س��ن ال �ض �ي��اف��ة
وال �ع �ن��اي��ة ال �ك��ري�م��ة ال �ت��ي حظت
بها كافة الوفود املشاركة.
ك�م��ا ع�ب��ر مجلس ال� ��وزراء عن
خالص الشكر والتقدير للجهود
ال � �ت� ��ي ب ��ذل� �ه ��ا ح � �ض� ��رة ص��اح��ب
السمو االمير حفظه الله ورعاه
في تقوية اللحمة الخليجية وفي
تعزيز ال��رواب��ط االخ��وي��ة والتي
ت ��رب ��ط ب�ي�ن دول امل �ج �ل��س ق ��ادة
وش �ع��وب��ا وك ��ذل ��ك ع �ب��ر م�ج�ل��س
ال � � � � � � ��وزراء ع � ��ن خ � ��ال � ��ص ال �ش �ك��ر

هنأ خادم الحرمين
بنتائج االنتخابات
البلدية وأشاد
بالمرأة السعودية
دعا إلى ضرورة
العمل الجاد
وتكثيف الجهود
الدولية لمعالجة
المشاكل البيئية
رئيس الوزراء مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

الصحاب الجاللة والسمو قادة
دول مجلس التعاون الخليجي
ع �ل ��ى م� ��ا ق� ��ام� ��وا ب� ��ه م� ��ن ج �ه��ود
مخلصة في ه��ذا اللقاء االخ��وي
م � �ع ��رب ��ا ع � ��ن ع� �م� �ي ��ق االرت� � �ي � ��اح
ل �ل �ن �ت��ائ��ج االي �ج ��اب �ي ��ة وامل �ث �م��رة
التي اس�ف��رت عنها اع�م��ال القمة
والتي جسدت ح��رص ق��ادة دول
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت �ل �ب �ي��ة ت�ط�ل�ع��ات
شعوبهم ف��ي تحقيق امل��زي��د من
االنجازات ودعم االهداف الخيره
ال �ت��ي ان �ش��ئ م��ن اج�ل�ه��ا املجلس
ب�م��ا ي �ع��ود ب��ال�خ�ي��ر واالس �ت �ق��رار
ع � �ل� ��ى ش� �ع ��وب� �ه ��م وي � �س � �ه� ��م ف��ي
ت��رس�ي��خ دع��ائ��م ال �س�لام واالم ��ان
في املنطقة والعالم اجمع.
ث��م اطلع سمو رئيس مجلس
ال� � � � ��وزراء امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ن �ت��ائ��ج
ال� � � � ��دورة ال � �ح� ��ادي� ��ة وال �ع �ش ��ري ��ن
ملؤتمر االمم املتحدة حول املناخ
والذي استضافته فرنسا مؤخرا
واب��رز النتائج التي تم التوصل
ال �ي �ه��ا وال� �ت ��ي ت ��م خ�لال �ه��ا بحث
امل �س��ائ��ل االس��اس �ي��ة بالتخفيف
م� � ��ن ت� � ��داع � � �ي� � ��ات ت � �غ � �ي ��ر امل � �ن� ��اخ
والتكيف معه والسعي للتوصل
ال ��ى ات �ف��اق دول ��ي ش��ام��ل وم�ل��زم
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ح��ول
امل� �ن ��اخ وح � ��رص دول � ��ة ال �ك��وي��ت
على مكافحة ظاهرة االحتباس
ال� �ح ��راري وال �ح��د م��ن ان�ب�ع��اث��ات
الغازات الدفيئة.
وق��د اك��د مجلس ال ��وزراء على
ض ��رورة ال�ع�م��ل ال �ج��اد وتكثيف
الجهود الدولية ملعالجة املشاكل
ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة وت� �ج� �ن� �ي ��ب ال �ب �ش��ري��ة
ع � ��واق � ��ب ك ��ارث � �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ب �ي �ئ��ة

واالق �ت �ص��اد وال� ��ى ح ��رص دول��ة
الكويت على االلتزام بالتعهدات
ال��دول �ي��ة ف��ي ه ��ذا االط� ��ار م��ؤك��دا
على الجهود التي تبذلها دولة
ال � �ك� ��وي� ��ت ل� �ل� �ح ��د م � ��ن امل� �ل ��وث ��ات
البيئية واملحافظة على البيئة
وتحقيق التنمية املستدامة في
العالم.
ثم أحاط سمو رئيس مجلس
ال� � ��وزراء اي �ض��ا م�ج�ل��س ال � ��وزراء
على نتائج الزيارة التي قام بها
ل�ل�ب�لاد م��ؤخ��را ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي��س
امل � � ��از ب �ي ��ك أت ��ام� �ب ��اي� �ي ��ف رئ �ي��س
ج �م �ه��وري��ة ق��رغ �ي��زي��ا ال�ص��دي�ق��ة
وال� �ت ��ي ت ��م خ�ل�ال �ه��ا ب �ح��ث س�ب��ل
ت � �ع� ��زي� ��ز ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة
والتعاون املشترك وتنميتها في
كافة املجاالت وامليادين بما فيها
مصلحة البلدين الصديقني.
ك � �م� ��ا اح� � � � ��اط ال � �ن � ��ائ � ��ب االول
ل��رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء ووزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح خالد
الحمد الصباح مجلس ال��وزراء
ب �ن �ت��ائ��ج م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي ال � ��دورة
الثالثة للجنة املشتركة الكويتية
ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي ع� � �ق � ��دت ف��ي
دول ��ة ال�ك��وي��ت م��ؤخ��را وال �ت��ي تم
خاللها اعتماد عدد من القرارات
والتوصيات الرامية ال��ى تعزيز
التعاون ب�ين البلدين الشقيقني
ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� � �ج � ��االت وال� �ت ��ي
ت��وج��ت بالتوقيع ع�ل��ى ع��دد من
االت �ف��اق �ي��ات وم ��ذك ��رات ال�ت�ف��اه��م
بني الجانبني.
كما وافق مجلس الوزراء على
م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن مكافحة
ال� �ف� �س ��اد وق � � ��رر رف� �ع ��ه ل �ح �ض��رة

صاحب السمو االمير حفظه الله
ورع ��اه تمهيدا الح��ال�ت��ه ملجلس
االمة.
ثم اطلع املجلس على توصية
اللجنة القانونية بشأن الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  23لسنة
 2015ب��ان �ش��اء ج �ه��از امل��راق �ب�ين
امل� ��ال � �ي�ي��ن وق � ��ررامل � ��واف� � �ق � ��ة ع �ل��ى
م � �ش� ��روع امل� ��رس� ��وم ورف � �ع� ��ه ال ��ى
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و حفظه
الله ورعاه.
ثم استمع مجلس ال��وزراء الى
شرح قدمه الشيخ محمد عبدالله
م � �ب� ��ارك ال� �ص� �ب ��اح وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ب��ال��وك��ال��ة رئيس
ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة الس� �ت� �ع ��دادات
اح �ت �ف��ال �ي��ة س �ت��اد ج��اب��ر االح �م��د
ال��دول��ي ع��ن ال�خ�ط��وات وال�ج�ه��ود
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
ل�ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ال�ك�ب�ي��رة
واش � � � � � � ��اد امل� � �ج� � �ل � ��س ب� ��ال � �ج � �ه� ��ود
املخلصة املبذولة من قبل اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة ب��اف �ت �ت��اح ه� ��ذا ال �ص��رح
ال � ��ري � ��اض � ��ي ال � �ع � �م�ل��اق ال س �ي �م��ا
الدور الكبير الذي تقوم به وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف� ��ي ت ��أم �ي�ن وت �ن �ظ �ي��م
ه � ��ذا ال � �ح� ��دث وذل� � ��ك ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
م��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة خ�ل�ال فترة
وجيزة وقياسية داعيا الجماهير
الرياضية وك��اف��ة أط�ي��اف الشعب
ال �ك��وي �ت��ي وامل �ق �ي �م�ي�ن ل�ل�ح�ض��ور
وامل �ش��ارك��ة ف��ي ه ��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة
التي ستقام تحت رعاية حضرة
صاحب السمو االمير حفظه الله
ورع��اه وذلك يوم الجمعة املوافق
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ك� �م ��ا ب� �ح ��ث م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ال� �ش ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ض��وء
ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �م �ج �م��ل
ال �ت �ط��ورات ال��راه�ن��ة ف��ي الساحة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
ال� �ع ��رب ��ي وال � ��دول � ��ي ك� �م ��ا اع� ��رب
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع � ��ن خ��ال��ص
ال � �ت � �ه � �ن � �ئ� ��ة ل� � � �خ � � ��ادم ال � �ح� ��رم �ي�ن
ال � �ش� ��ري � �ف �ي�ن امل � �ل � ��ك س � �ل � �م� ��ان ب��ن
ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز ال س� � �ع � ��ود م �ل��ك
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
ال �ش �ق �ي �ق��ة ول �ل �ش �ع��ب ال �س �ع��ودي
الشقيق بمناسبة اع�لان نتائج
انتخابات املجالس البلدية التي
جرت في اململكة بمشاركة املرأة
ال�س�ع��ودي��ة الول م ��رة كمرشحة
ون ��اخ� �ب ��ة واس � �ف� ��رت ع ��ن ف��وزه��ا
ف ��ي ب �ع��ض ال� ��دوائ� ��ر واذ ي�ش�ي��د
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ب �ه��ذا االن �ج��از
ال�ت��اري�خ��ي ال��ذي يشكل انطالقة
جديدة واضافة مميزة تسهم في
ن�ه�ض��ة امل�م�ل�ك��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة لينوه
ب��ال��دور ال ��ذي تضطلع ب��ه امل��رأة
السعودية في خدمة وطنها في
شتى امليادين مؤكدا ثقته على
تحملها املسئولية ب�ك��ل ج��دارة
واقتدار.
وب � �م � �ن ��اس � �ب ��ة ذك� � � � ��رى ال� �ع� �ي ��د
ال � ��وط � � �ن � ��ي مل � �م � �ل � �ك ��ة ال � �ب � �ح ��ري ��ن
الشقيقة والذي يصادف يوم غد
يتقدم مجلس ال ��وزراء بخالص
ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات لصاحب
ال �ع �ظ �م��ة امل �ل��ك ح �م��د ب ��ن عيسى
ال خليفة م�ل��ك مملكة البحرين
ول �ل �ش �ع��ب ال �ب �ح��ري �ن��ي ال�ش�ق�ي��ق
متمنيا للملكة الشقيقة م��زي��دا
م��ن ال �ت �ق��دم واالزده� � ��ار وال��رخ��اء

في ظل قيادته الحكيمة.
وب � �م � �ن ��اس � �ب ��ة ذك� � � � ��رى ال� �ع� �ي ��د
ال��وط �ن��ي ل ��دول ��ة ق �ط��ر ال�ش�ق�ي�ق��ة
الذي يصادف يوم الجمعة القادم
يتقدم مجلس ال ��وزراء بخالص
ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات لصاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد ال
ث��ان��ي ام�ي��ر دول ��ة ق�ط��ر وللشعب
القطري الشقيق متمنيا لدولة
قطر الشقيقة م��زي��دا م��ن التقدم
واالزده� � � � � � ��ار وال� � ��رخ� � ��اء ف � ��ي ظ��ل
قيادته الحكيمة.
ومن جهة اخرى تلقى مجلس
ال� ��وزراء بعظيم ال �ح��زن واالس��ى
نبأ مقتل قائد القوات السعودية
ال�خ��اص��ة العقيد ال��رك��ن عبدالله
م �ح �م��د ال� �س� �ه �ي ��ان ال � � ��ذي واف � ��اه
االج � ��ل امل �ح �ت��وم ف �ج��ر أم� ��س في
محافظة تعز اليمنية اثناء تأدية
الواجب وقد عبر مجلس الوزراء
ع��ن خ��ال��ص ال�ت�ع��ازي وامل��واس��اة
ل�خ��ادم الحرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك اململكة العربية السعودية
ول �ل �ش �ع��ب ال� �س� �ع ��ودي ال �ش �ق �ي��ق
م � �س � �ت� ��ذك� ��را ال � � � � � ��دور امل � � �ح � ��وري
ال�ش�ج��اع ال��ذي ق��ام ب��ه ف��ي قيادة
العمليات العسكرية في عاصفة
الحزم سائال املولى عز وجل ان
ي�ت�غ�م��د ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع رح�م�ت��ه
ورض� ��وان� ��ه وان ي�س �ك�ن��ه فسيح
ج�ن��ات��ه وان ي�ل�ه��م ذوي� ��ه الصبر
والسلوان.
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الخرينج يستقبل رئيس جمعية
التغذية والعنزي وعبدالرضا
اس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
االم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ف��ي مكتبه
أم � � � ��س رئ� � �ي � ��س ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� � �غ � ��ذاء
والتغذية د .أحمد الهيفي ورئيس
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �م �ي��ة ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة
د.أحمد الدغباسي.
وج��رى خ�لال ال�ل�ق��اء استعراض
األه � � � � ��داف ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ل �ل �ج �م �ع �ي��ة
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ع � ��دد م� ��ن امل��واض �ي ��ع
املتعلقة بالغذاء والتغذية.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �خ��ري �ن��ج عضو
هيئة التدريس في جامعة الكويت
االستاذ د.عوض خلف العنزي.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ع �ض��و
هيئة التدريس ف��ي الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
االستاذ د .مبارك عبد الرضا علي.
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الجيران :استاد جابر إضافة
لمستقبل الرياضة
قال النائب د .عبدالرحمن
ال� �ج� �ي ��ران إن ان� �ج ��از اف �ت �ت��اح
اس �ت��اد ج��اب��ر ب��وق��ت قياسي
يشكل اضافة وقيمة ملستقبل
الرياضة في الكويت.
وأض � � � � � � ��اف ف� � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحفي :ن�ب��ارك ه��ذا النشاط
وتضافر الجهود الحكومية
والعمل بروح الفريق الواحد
واالب� � � � � ��داع ال� �ف� �ن ��ي وال �ت �ق �ن��ي
وامل � � �ه � � �ن� � ��ي ل � � �ت � � �ج� � ��اوز ك� ��اف� ��ة
العقبات.
واكد الجيران ان ما تم بهذا
الشأن رسالة واضحة تحمل
ع� � � ��دة م � �ض� ��ام �ي�ن وب� ��ال� ��وق� ��ت
امل � �ن� ��اس� ��ب ون � ��أم � ��ل ب��ال �ف �ع��ل
اس �ت �م ��رار ع �م��ل ه� ��ذا ال �ف��ري��ق
وبنفس اآللية النجاز جامعة

د .عبدالرحمن الجيران

ال�ش��دادي��ة لسبب واح��د وهو
ان ال �ت �ع �ل �ي��م ق �ض �ي��ة ال ��دول ��ة
االولى.

الخرينج مستقبال الهيفي والدغباسي

الفضل يسأل العلي عن ترخيص
شركات لحاضنات المشروعات
وج��ه ال�ن��ائ��ب نبيل ال�ف�ض��ل س��ؤاال
إل � � ��ى وزي � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
د.ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي ق� ��ال ف �ي��ه :ان �ط�لاق��ا
م��ن امل� ��ادة ( )20م��ن ال��دس �ت��ور وال�ت��ي
ت �ن��ص ع �ل��ى أن االق� �ت� �ص ��اد ال��وط �ن��ي
أس��اس��ه ال�ع��دال��ة االجتماعية وق��وام��ه
ال �ت �ع��اون ال �ع��ادل ب�ي�ن ال �ن �ش��اط ال�ع��ام
وال �ن �ش ��اط ال� �خ ��اص وه ��دف ��ه تحقيق
التنمية االقتصادية وزي��ادة اإلنتاج
ورف� � ��ع م �س �ت ��وى امل �ع �ي �ش��ة وت �ح �ق �ي��ق
ال� ��رخ� ��اء ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وذل� � ��ك ك �ل��ه ف��ي
حدود القانونواستنادا على القانون
رق��م  98لسنة  2013بشأن الصندوق
ال��وط�ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية امل�ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة وال � ��ذي ع��رف
ب � �ـ( ال� �ص� �ن ��دوق) ف ��ي امل � ��ادة ( )1ب��أن��ه
الصندوق الوطني وه��ذه إش��ارة إلى
تبعيته الحكومية بينما جاء تعريف
( حاضنة املشروعات ) في ذات املادة
أن �ه��ا ج �ه��ات ت �ق��وم ب �ت �ق��دي��م خ��دم��ات
ألص � �ح� ��اب امل � �ش� ��روع� ��ات ال� �ت ��ي ي �ق��وم
ال�ص�ن��دوق بتمويلها وه��ذا يعني أن
تلك الجهات ق��د ت�ك��ون حكومية وقد
تكون خاصة.
وأض ��اف :ك�م��ا أن امل ��ادة (  ) 23من
ذات القانون قد أوضحت بأنه تشكل
إدارة خاصة في الصندوق وظيفتها
كما في نص املادة:
 تأسيس حاضنة مشروعات. اع � �ت � �م ��اد ح ��اض� �ن ��ة م� �ش ��روع ��اتتراعى فيها املواصفات العاملية.
م��ا يعني أن ح��اض�ن��ة امل�ش��روع��ات

برلمان

نبيل الفضل

ق��د ت��ؤس��س م��ن ق�ب��ل ال �ص �ن��دوق وق��د
ت ��ؤس ��س م� ��ن ق �ب ��ل ال� �ق� �ط ��اع ال �خ ��اص
ع�ل��ى أن ت�ع�ت�م��د م��ن ال �ص �ن��دوق وف��ق
املواصفات العاملية.
ه��ذا وق��د أج ��ازت امل ��ادة (  ) 29من
القانون للمبادر الراغب في االستفادة
م��ن خ��دم��ات ال �ص �ن��دوق إن��اب��ة ش��رك��ة
م �ت �خ �ص �ص��ة أو م �ك �ت��ب اس� �ت� �ش ��اري
إلن� � �ج � ��از م� �ع ��ام�ل�ات ��ه واس � �ت � �ش ��ارات ��ه
ودراسة الجدوى االقتصادية شريطة
أن ت� �ك ��ون ت �ل��ك ال� �ش ��رك ��ات وامل �ك��ات��ب
مؤهلة ومعتمدة م��ن قبل الصندوق
وف� � � ��ق أس� � � ��س وض � � ��واب � � ��ط ت� �ح ��دده ��ا
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة م� ��ا ي �ع �ن��ي أن
القانون قد أجاز االستعانة بالقطاع
ال�خ��اص إلن�ج��از تلك امل�ه��ام ال�ت��ي هي
ج��زء م��ن مهام حاضنات املشروعات
وذل � ��ك إي �م��ان��ا م ��ن امل� �ش ��رع ب��ال�خ�ب��رة
وال � �س� ��رع� ��ة ال � �ت� ��ي ي ��ؤم �ن �ه ��ا ال �ق �ط ��اع

ال�خ��اص وال��دع��م الفني واللوجستي
لتلك املشاريع مما يضمن انطالقها
بسوق العمل بنجاح.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:
 هل قامت وزارة التجارة بإضافةنشاط (حاضنات املشروعات) ضمن
األن�ش�ط��ة ال�ت��ي يمكن ترخيصها؟ إن
ك��ان ال �ج��واب بالنفي ي��رج��ى إف��ادت�ن��ا
عن األسباب مع بيان تفسيركم لنص
املادة  23من القانون.
 ما املواصفات العاملية التي نصتعليها املادة  23من القانون والتي تم
اعتمادها من قبل الصندوق.
 ه � ��ل ت� �ق ��دم ��ت ل � � �ل� � ��وزارة ط �ل �ب��اتب �ش��أن ت��أس�ي��س ش��رك��ات متخصصة
ل� �ح ��اض� �ن ��ات امل� � �ش � ��روع � ��ات؟ إن ك ��ان
ال � �ج� ��واب ب ��اإلي� �ج ��اب ف �ك ��م ع� ��دده� ��ا ؟
وم��ا رد ال � ��وزارة ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ط�ل�ب��ات؟
وك ��م ع ��دد ال�ط�ل�ب��ات ال �ت��ي ت��م قبولها
ورفضها وسبب الرفض؟
 ه ��ل ت ��م م �ن��ح أي ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال وزارة ال�ش�ب��ابج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت  -م �ع �ه��د ال �ع �ل��وم
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة – ت ��راخ� �ي ��ص مل �م��ارس��ة
نشاط حاضنات املشروعات؟ إن كان
ال�ج��واب باإليجاب فما مبرر ال��وزارة
ف ��ي م �ن��ح ت ��راخ �ي ��ص ل �ت �ل��ك ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وع� � ��دم م �ن �ح �ه��ا ل�ل�ق�ط��اع
الخاص؟ وإن كان الجواب بالنفي فما
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق
تلك ال�ج�ه��ات كونها ت�م��ارس نشاطا
تجاريا غير مرخص؟

أبل :ما سبب وقف التنقالت
من المدارس الخاصة وإليها؟
وجه النائب د .خليل عبد الله
أبل سؤاال إلى وزير التربية وزير
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د.ب� ��در العيسى
ب � �ش� ��أن االس� �ت� �ف� �س ��ار ع� ��ن ب�ع��ض
األع� �م ��ال اإلداري � � ��ة وامل��ال �ي��ة ال�ت��ي
شابت منظومة التعليم النوعي
ف� ��ي م� � � ��دارس ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �خ ��اص
التابعة لوزارة التربية.
وط��ال��ب أب ��ل إف ��ادت ��ه وت��زوي��ده
بما يلي:
 ك��م كلفة الطالب ف��ي التعليمالنوعي في مختلف مدارس ذوي
اإلعاقة التابعة لوزارة التربية كل
على حدة؟
 كم عدد الشواغر في املناصبال �ق �ي��ادي��ة واإلداري � � ��ة ف��ي م ��دارس
التعليم ال�ن��وع��ي «إدارة م��دارس
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة»؟ وم� � ��ا ه��ي
األسباب املانعة من التعيني؟
كشف يتضمن أسماء شاغليامل �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة م ��ع ت�ح��دي��د
م��ؤه�لات �ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة وخ�ب��رات�ه��م
ال �ع �م �ل �ي��ة وال � � � � � ��دورات ال �خ ��اص ��ة
ال �ح��اص �ل�ين ع�ل�ي�ه��ا ف��ي منظومة
التعليم النوعي إن وجد.
 م � ��ا اآلل� � �ي � ��ة امل� �ت� �ب� �ع ��ة ل �ق �ب��ولامل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ل �ل �ع �م��ل ب��امل �ن��اص��ب
القيادية؟ وما هي آلية التفاضل
بينهم؟
 م� � � ��ا م� � � � ��دى ص� � �ح � ��ة وج� � � ��ودامل��ؤس �س��ة اإلن �ت��اج �ي��ة مل �خ��رج��ات
م��دارس البنات فقط ف��ي التعليم

د .خليل أبل

النوعي دون توفير هذه املؤسسة
االن� �ت ��اج� �ي ��ة مل� �خ ��رج ��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ن ��وع ��ي ب � �م� ��دارس ال� �ب� �ن�ي�ن؟ إذا
ك ��ان ��ت اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م – ي��رج��ى
تسبيب ذلك.
 ما أسباب النقص الشديد فيامل �ع �ل �م�ين ب�ب�ع��ض ال�ت�خ�ص�ص��ات
ال �ع �ل �م �ي��ة م �ث��ل ال �ت��رب �ي��ة ال�ب��دن�ي��ة
وال� �ت ��رب� �ي ��ة ال �ف �ن �ي��ة ف� ��ي م � ��دارس
التعلم النوعي؟
 م ��ا اآلل � �ي ��ة امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ن�ق��لاملعلمني بني املدارس في التعليم
النوعي؟ وه��ل يؤخذ بالحسبان
ت� �خ� �ص� �ص ��ات� �ه ��م ف� � ��ي امل � ��ؤه �ل��ات
ال �ع �ل �م �ي��ة ع� �ل ��ى ح� �س ��ب اإلع� ��اق� ��ة
للطلبة؟
 م��ا سبب وق��ف التنقالت منم��دارس التربية الخاصة وإليها
ف � ��ي ظ � ��ل ه� � ��ذا ال� �ن� �ق ��ص ال �ش ��دي ��د

باملعلمني وحاجة املدارس لهم؟
 م��ا اآلل �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة ف��ي ل�ج��انم� ��راق � �ب� ��ة االخ � � �ت � � �ب� � ��ارات مل � � ��دارس
التعليم النوعي؟ وما مدى صحة
ع � ��دم ت �ق �ي��د امل ��راق� �ب�ي�ن ف ��ي ل �ج��ان
املراقبة على الطلبة خ�لال إج��راء
االمتحانات؟
 كشف بأسماء أعضاء اللجانامل� �ش� �ك� �ل ��ة ل� �ت ��أل� �ي ��ف ك � �ت� ��ب م � ��ادة
االج �ت �م��اع �ي��ات مل � ��دارس ال�ت�ع�ل�ي��م
النوعي وتخصصاتهم العلمية
وخبرتهم العملية ومسمياتهم
ال��وظ �ي �ف �ي��ة وم� ��راك� ��ز ع �م �ل �ه��م م��ع
ت��وض�ي��ح اآلل �ي��ة ال �ت��ي ي�ت��م األخ��ذ
بها في تشكيل مثل تلك اللجان
وهل يتم تأليف الكتب الدراسية
بناء على خطط مدروسة ومتقنة
ي � ��ؤخ � ��ذ ف� �ي� �ه ��ا ب � �ع �ي�ن االع � �ت � �ب� ��ار
ن��وع اإلع��اق��ة ل�ل�ط��ال�ب��ة؟ وإذا ك��ان
ب �ع��ض أع �ض��اء ال �ل �ج��ان امل��ؤل�ف�ين
ل �ل �م��ادة ال �ع �ل �م �ي��ة م ��ن غ �ي��ر ذوي
االخ � �ت � �ص� ��اص ف� �م ��ا ال� �س� �ب ��ب ف��ي
مشاركتهم بهذه اللجان؟
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حماد :اللجنة الصحية سترفض اقتراح
ك� �ش ��ف م � �ق� ��رر ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال�ص�ح�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب س � �ع� ��دون
ح�م��اد ع��ن اول��وي��ات اللجنة ل��دور
االنعقاد الحالي وأبرزها التأمني
الصحي لجميع املواطنني وانشاء
امل� � ��دن ال �ط �ب �ي��ة وح � �ق ��وق امل��ري��ض
وامل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ال� �ط� �ب� �ي ��ة وت �ع ��دي ��ل
قانون املساعدات العامة وقانون
حقوق املسنني الكويتيني وتنظيم
مهنة الصيدلة وتداول االدوية.
واوض� � � ��ح ح� �م ��اد ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل � �ل � �ص � �ح ��اف � �ي �ي�ن ع� � �ق � ��ب اج � �ت � �م� ��اع
ال �ل �ج �ن ��ة أم� � ��س ف� ��ي ش� � ��أن ال �ل �غ��ط
ال��ذي اث�ي��ر ح��ول االق �ت��راح بقانون
امل�ق��دم م��ن بعض ال�ن��واب ف��ي شأن
وق��ف ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ان اللجنة
التشريعية والقانونية البرملانية
نظرت أم��س ف��ي ه��ذا االق �ت��راح من
الناحية القانونية وال��دس�ت��وري��ة
حيث اوص��ت باملوافقة عليه على
ان تحيله للجنة املختصة وه��ي
اللجنة الصحية والتي من املقرر
ان ت��وص��ي برفضه وم��ن ث��م ترفع
تقريرها باملقترح للمجلس للبت
فيه وهو صاحب القرار النهائي.
واض � � ��اف ح� �م ��اد ان ال �ل �ج �ن��ة ال
ي�م�ك�ن�ه��ا وق� ��ف ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
وهو مستمر لعدة اسباب ابرزها
ان الدستور الكويتي كفل الرعاية
الصحية للمواطن الكويتي ومتى
م��ا ارت�ق�ي�ن��ا ب��ال�خ��دم��ات الصحية
وانشأنا املدن الطبية املتخصصة
ب�م��ا ف�ي�ه��ا ال�ت�خ�ص�ص��ات ال �ن��ادرة
وف �ت �ح �ن��ا أف� ��رع� ��ا ل�ل�م�س�ت�ش�ف�ي��ات
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ي �م �ك �ن �ن��ا
حينها التدرج في موضوع وقف
العالج في الخارج.
وف� � ��ي ش� � ��أن ت� �ع ��دي�ل�ات ق ��ان ��ون
امل � �س � ��اع � ��دات ال � �ع ��ام ��ة اوض� � � ��ح ان
ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي يقضي بإيقاف
املساعدة عند سفر املواطن للعالج
ب ��ال� �خ ��ارج ح �ي��ث ت �ع �ت��زم ال�ل�ج�ن��ة
تعديل القانون بحيث تستمر تلك
املساعدة للمواطن اسوة بموظفي
الدولة.
وك�ش��ف ح�م��اد ع��ن إف ��ادة وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ل �ل �ج �ن��ة ب � �ش� ��أن ال �س �ع��ة
السريرية ومواعيد تسليم املباني
الجديدة والتوسعات ملستشفيات
ال� � � ��وزارة خ �ل�ال ال �ف �ت��رة م ��ن 2015
حتى .2020
وق � � � � ��ال ان م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ج ��اب ��ر
سيضم  1168سريرا على ان يسلم
في ديسمبر الجاري فيما سيضم
امل � �ب � �ن� ��ى ال� � �ج � ��دي � ��د ب��امل �س �ت �ش �ف��ى
االم �ي��ري  446س��ري��را وي�س�ل��م في
ف� �ب ��راي ��ر  2017ف� ��ي ح �ي�ن س�ت�ب�ل��غ
السعة السريرية بمبنى االط�ف��ال
ب�م�س�ت�ش�ف��ى م� �ب ��ارك  197س��ري��را

جانب من اجتماع اللجنة الصحية

ويسلم في مارس .2017
واض � � � ��اف ان امل� �ب� �ن ��ى ال �ج ��دي ��د
ب �م �س �ت �ش �ف��ى االم � � � ��راض ال �س��اري��ة
س� �ي� �ض ��م  224س� � ��ري� � ��را وي� �س� �ل ��م
ف ��ي اغ �س �ط��س  2017أم � ��ا ال �س �ع��ة
السريرية باملبنى الجديد بمركز
ال �ك��وي��ت ل�ل�س��رط��ان فستبلغ 754
سريرا ويسلم في سبتمبر 2017
ع� �ل ��ى ان ي� �ض ��م امل� �ب� �ن ��ى ال �ج ��دي ��د
بمستشفى الفرونية  955سريرا
ويسلم في نوفمبر .2017
وذك � � � � ��ر ان ع� � � ��دد األس � � � � � ��رة ف��ي
مستشفى الصباح الجديد ستبلغ
 771سريرا وسيسلم في اغسطس
 2018وستبلغ في املبنى الجديد
مل �س �ت �ش �ف��ى ال � �ع� ��دان  793وي �س �ل��م
م��ارس  2019على ان يضم املبنى
الجديد بمستشفى ابن سينا 296
سريرا ويسلم في مارس .2020
إل��ى ذل��ك ش��دد ع��دد م��ن ال�ن��واب
على رفضهم اقتراح منع املرضى
الكويتيني من العالج في الخارج
ع �ل��ى ن�ف�ق��ة ال ��دول ��ة م �ش �ي��ري��ن إل��ى
ان ال��دول��ة معنية بتوفير الرعاية
ال�ص�ح�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ف��ي ال��داخ��ل
والخارج.
ول� �ف ��ت ال � �ن� ��واب إل� ��ى ان ت��دخ�لا
ص��ري�ح��ا ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات وزارة
ال � �ص � �ح� ��ة وي � �م � �ن� ��ع امل� � ��رض� � ��ى م��ن
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ح ��ق اص� �ي ��ل ل�ه��م
ف��ي ظ��ل ت��دن��ي ال �خ��دم��ات الطبية
ك ��اش� �ف�ي�ن ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ص �ح �ي��ة
ستصحح الخطأ ب�ش��أن االق�ت��راح
بقانون برفضه املطلق حيث انه
يأتي ضد مصلحة املواطن جملة
وتفصيال.
واك � � ��د رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال�ص�ح�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب ط�ل�ال ال �ج�لال
رف �ض��ه امل�ط�ل��ق ل�لاق �ت��راح ب�ق��ان��ون
ال� � � ��ذي ي� �ن ��ص ع� �ل ��ى م� �ن ��ع ارس� � ��ال

ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ل �ت �ل �ق��ي ال � �ع�ل��اج ف��ي
ال�خ��ارج واع�ت�ب��ره تدخال صريحا
ف��ي اخ �ت �ص��اص��ات وزارة الصحة
وي� �م� �ن ��ع امل� ��رض� ��ى م� ��ن ال �ح �ص��ول
ع � �ل ��ى ح � ��ق اص � �ي� ��ل ل � �ه ��م ف � ��ي ظ��ل
ت��دن��ي ال �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة ون� ��درة
ال �ت �خ �ص �ص��ات وال � �ك� ��وادر ال�ط�ب�ي��ة
بالكويت.
وق � ��ال ال� �ج�ل�ال ف ��ي ت �ص��ري��ح ل��ه
ان ف�ك��رة ه��ذا االق �ت��راح ال تناسب
ع� �ل ��ى االط� �ل� ��اق ال � ��واق � ��ع ال �ص �ح��ي
ال ��ذي ن�ع�ي�ش��ه م��ن ت��دن��ي مستوى
ال� � �خ � ��دم � ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة ب� �ش� �ه ��ادة
القاصي والداني.
وش ��دد ال �ج�لال ع�ل��ى ان اللجنة
الصحية ستصحح الخطأ بشأن
االق �ت��راح بقانون ال��ذي ي��أت��ي ضد
مصلحة املواطن جملة وتفصيال
ول��ن نقر يوما اي م��وض��وع يمس
بحقوق املواطنني خاصة املرضى
منهم.
وتساءل الجالل كيف يتم منع
امل � ��رض � ��ى م � ��ن ت �ل �ق ��ي ال � �ع �ل��اج ف��ي
ال�خ��ارج ف��ي ال�ح��االت املستعصية
ف ��ي ظ ��ل ت ��زاي ��د ظ ��اه ��رة االخ� �ط ��اء
الطبية ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ات البسيطة؟
وه��ل امل�ق�ت��در س�ي��واف��ق على تلقي
ال �ع�لاج ف��ي ال��داخ��ل ف��ي ظ��ل تدني
مستوى الخدمات الصحية؟
واش��ار الجالل الى الواقع الذي
ت �ع �ي �ش��ه م �س �ت �ش �ف��ى م �ك��ي ج�م�ع��ه
فعدد كبير من املرضى اليجدون
اس��رة لهم االم��ر ال��ذي يتسبب في
ّ
معاناتهم نتيجة ذلك فكيف يمكن
املوافقة على مثل هذا االقتراح؟
تشريع مرفوض
وم� ��ن ج �ه �ت��ه أك� ��د رئ �ي��س لجنة
شؤون التعليم والثقافة واالرشاد
البرملانية النائب د .عودة الرويعي
رفضه االقتراح بقانون الذي اقرته

اللجنة التشريعية وال ��ذي يمنع
ال�ك��وي�ت�ي�ين م��ن حقهم ف��ي ال�ع�لاج
بالخارج.
وق � � ��ال ال ��روي� �ع ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح ��اف ��ي الي �م �ك ��ن ب � ��اي ح � ��ال ان
نقبل بتشريع يمنع امل��رض��ى من
تلقي العالج في ال�خ��ارج فالدولة
معنية بتوفير ال��رع��اي��ة الصحية
للكويتيني في الداخل والخارج.
واشار الرويعي إلى انه اذا كان
سبب تقديم ه��ذا االق�ت��راح نتيجة
بعض السلوكيات التي يقوم بها
ع��دد ب�س�ي��ط م��ن م��راف�ق��ي امل��رض��ى
ف� �ه ��ذا ام � ��ر ال ي �س �ت �ق �ي��م وال ي�ج��ب
اقرار مثل هذا القانون الذي يأتي
بالدرجة االولى ضد املواطن.
واب � � ��دى ال ��روي� �ع ��ي ث �ق �ت��ه ب �ع��دم
اقرار اقتراح قانون منع العالج في
الخارج باللجنة الصحية خاصة
ف��ي ظ��ل ت��دن��ي م�س�ت��وى ال�خ��دم��ات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف � ��ي ال� � ��دول� � ��ة ون� �ق ��ص
ال� � �ك � ��وادر ال �ط �ب �ي��ة وع� � ��دد االس � ��رة
باملستشفيات.
وف � � ��ي خ � �ت� ��ام ت� �ص ��ري� �ح ��ه ج ��دد
الرويعي رفضه اقتراح منع ارسال
املرضى لتلقي العالج في الخارج
واع � �ت � �ب� ��ره ت� ��دخ�ل��ا ص ��ري� �ح ��ا ف��ي
اختصاص وزارة الصحة.
المتمارضون
وع� � �ل � ��ى ص � �ع � �ي ��د م � �ت � �ص ��ل اك� ��د
ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي ان ��ه ضد
منع املواطنني عن السفر للعالج
ب��ال �خ��ارج م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن ه�ن��اك
م� ��رض� ��ى ح �ق �ي �ق �ي�ي�ن ي �س �ت �ح �ق��ون
ال �س �ف��ر ل �ل �ع�ل�اج وإذا ك � ��ان ه �ن��اك
ق� �ص ��ور م� ��ن ق �ب��ل وزارة ال �ص �ح��ة
وق�ي��ام�ه��ا ب ��إرس ��ال إن� ��اس للعالج
ب � � ��ال� � � �خ � � ��ارج غ� � �ي � ��ر م � � ��رض � � ��ى وال
ي�س�ت�ح�ق��ون ألن س�ف��ره��م م��ن أج��ل
السياحة فتلك مصيبة م��ن قبل

وزارة ال�ص�ح��ة ومسؤوليها هم
من يتحملون.
وأض��اف العوضي في تصريح
صحفي ان العالج بالخارج يجب
أن ي�س�ت�م��ر وع �ل��ى وزي� ��ر ال�ص�ح��ة
ووكيل وزارة الصحة واملسؤولني
ف� ��ي ال� � � � ��وزارة أن ي �ض �ع ��وا ح �ل��وال
مل�ش�ك�ل��ة امل �ت �م��ارض�ين م �ش �ي��را إل��ى
أن وزارة ال �ص �ح ��ة ت� �ق ��وم ال �ي ��وم
ب��اس�ت�ض��اف��ة دك ��ات ��رة زائ ��ري ��ن إل��ى
ال �ك��وي��ت ل �ع�ل�اج امل ��رض ��ى إض��اف��ة
إلى ابتعاث الناس إلى العالج في
الخارج.
وت� ��اب� ��ع :ال� ��دول� ��ة م� �س ��ؤول ��ة ع��ن
املريض ال��ذي يستحق أن يسافر
أم��ا ع�ل�اج ال�س�ي��اح��ة فعلى ال��دول��ة
أن تقوم بإيقافه ونعلم انه يوجد
 ٪يسافرون للسياحة
اكثر من  ٦٠
عن طريق السفر للعالج بالخارج.
مردفا :ولكن ال يكون الحل باملنع
املطلق للعالج بالخارج بل يكون
ع � ��ن ط� ��ري� ��ق االل � � �ت � � ��زام ب� �ض ��واب ��ط
ومعايير وش ��روط السفر للعالج
ب� ��ال � �خ� ��ارج م� ��ن دون واس � �ط� ��ة او
م �ح �س��وب �ي��ة أم� � ��ا امل � ��ري � ��ض ال � ��ذي
ي �س �ت �ح��ق ف �ل�اب� ��د أن ي� �س ��اف ��ر وال
يعقل أن نحرم املريض من العالج
ب�س�ب��ب أن ��اس ي��دع��ون امل ��رض من
اجل السفر.
وأك� � � � ��د ال� � �ع � ��وض � ��ي ان� � � ��ه وب� �ك ��ل
االس � � � � ��ف م� �ن� �ت� �ش ��ر ف� � ��ي ال � �ك ��وي� ��ت
ال �ع��دي��د م ��ن االم � � ��راض ال �خ �ط �ي��رة
ال�ف�ت��اك��ة م�ث��ل ال �س��رط��ان وام ��راض
ال �ق �ل��ب وال� �ش ��راي�ي�ن وال� �ت ��ي ت�ص��ل
تكفلة عالجها عشرات اآلالف من
الدنانير الكويتية متسائال فكيف
يتحمل امل��واط��ن ك��ل ه��ذه املبالغ ؟
علما بأن الدستور الكويتي كفل
حق العالج لكل مواطن
وش ��دد ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
على أنه ضد مشروع منع العالج

في الخارج وعلى املسؤول الذي ال
يستطيع ضبط ال�ع�لاج بالخارج
لصالح املريض ال��ذي يستحق أن
يتنحى م��ن وزارة الصحة وأك��د
أن السبب وراء مثل ه��ذا املقترح
هو قضية السفر للسياحة وليس
للعالج.
وق� � � � ��ال ال� � �ع � ��وض � ��ي إذا ك ��ان ��ت
الصحة ال تستطيع أن تمنع من
س��اف��ر س��ائ�ح��ا ع��ن ط��ري��ق ال�ع�لاج
ب��ال �خ��ارج ف �ل �م��اذا ت�م�ن��ع امل��ري��ض
ال� � � ��ذي ي �س �ت �ح ��ق ف �ع �ل �ي��ا ال� �ع�ل�اج
بالخارج؟
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر أب ��دى ال�ن��ائ��ب
م��اض��ي ال �ع��اي��د ال �ه��اج��ري رف�ض��ه
الشديد ل�ق��رار اللجنة التشريعية
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى اق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
ي � �م � �ن� ��ع اب � � �ت � � �ع� � ��اث امل � � ��رض � � ��ى م��ن
امل��واط �ن�ي�ن إل ��ى ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
مشددا على أن ذلك يعد تدخال في
اخ�ت�ص��اص��ات السلطة التنفيذية
ممثلة ب��وزي��ر ال�ص�ح��ة ف��ي ات�خ��اذ
مثل ه��ذه ال�ق��رارات ما يتنافى مع
ن��ص امل��ادة  50م��ن ال��دس�ت��ور التي
تقضي بفصل السلطات.
وأض��اف الهاجري في تصريح
صحافي أن هذه املوافقة من شأنها
ح� ��رم� ��ان امل� ��رض� ��ى م� ��ن امل��واط �ن�ي�ن
م ��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى مكتسباتهم
ال��دس �ت��وري��ة وح��رم��ان �ه��م م��ن حق
ال �ع�ل�اج الس�ي�م��ا أن ه �ن��اك ح��االت
ح ��رج ��ة ال ي ��وج ��د ل� �ه ��ا ع �ل��اج ف��ي
ال�ك��وي��ت ف �م��اذا ي�ك��ون مصير مثل
هذه الحاالت؟
وق� � � � � ��ال ال� � � �ه � � ��اج � � ��ري :مل� � � � � ��اذا ل��م
ي �ن �ظ��ر زم �ل�اؤن� ��ا أع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة إل ��ى م�ع��ان��اة أهالينا
م ��ن امل ��رض ��ى م ��ع ن �ق��ص ال��رع��اي��ة
ال �ص �ح �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ال
سيما في ظل ن��درة التخصصات
الطبية ملعالجة الحاالت الحرجة
والتي تستدعي عالجها بالخارج.
وج � ��دد ال� �ه ��اج ��ري رف �ض��ه ق ��رار
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال� ��ذي ي�ح��رم
ال�ع��دي��د م��ن امل��واط �ن�ين الكويتيني
م� ��ن أب� �س ��ط ح �ق��وق �ه��م امل� �ش ��روع ��ة
ف� ��ي دول� �ت� �ه ��م وال � �ت� ��ي ك �ف �ل �ه��ا ل�ه��م
الدستور آمال أال يمر هذا االقتراح
م��ن اللجنة الصحية وأن ي��راع��وا
أع� � �ض � ��اؤه � ��ا ح� � ��اج� � ��ات وح � �ق� ��وق
امل� � ��رض� � ��ى ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن الس� �ي� �م ��ا
أصحاب الحاالت الحرجة.
دستورية االقتراح
وم � � � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ق � � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.عبدالحميد دشتي :سامح الله
زم�ل�ائ ��ي ف ��ي ال �ل�ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
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وقف العالج بالخارج

كامل العوضي

ماضي الهاجري

فارس العتيبي

الهاجري:
الموافقة
ستحرم المرضى
من الحصول على
مكتسباتهم
الدستورية

تتمة المنشور ص06
الذين وافقوا على مقترح بقانون
م�ن��ع ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج والخ�ل�اف
ح� � � ��ول ب � �ح� ��ث م� � � ��دى دس � �ت� ��وري� ��ة
االق �ت��راح م��ن ع��دم��ه اال ان ال�ك�لام
ح� � ��ول ف� �ك ��رت ��ه غ� �ي ��ر امل ��وف� �ق ��ة ف��ي
ت��وق �ي �ت �ه��ا وف� ��ي ظ ��ل ع� ��دم وج ��ود
البديل لتخفيف معاناة املرضى
وخ��اص��ة ب��االم��راض املستعصية
وق � �ب� ��ل ان تستكمل م� �ش ��اري ��ع
االص� � � �ل� � � ��اح ال � � � �ع� � � ��ام ل� �ل ��اوض � � ��اع
الصحية وفق خطة ال��وزارة التي
ي �ق��وده��ا ال ��وزي ��ر ال ��رائ ��ع د .علي
العبيدي ومعاونيه اعانهم الله
ع�ل��ى تركتهم امل��وروث��ة وحملهم
ال �ث �ق �ي��ل وه ��م ي �س �ع��ون الن ي��أت��ي
ال �ي��وم ال ��ذي ي�ع��ال��ج ف�ي��ه امل��رض��ى
ف� ��ي ب� �ل ��ده ��م وب� �ي��ن اه� �ل� �ه ��م وف ��ي
ارقى املستشفيات املحلية املدارة
ب � � ��ادارة وط� ��واق� ��م ف �ن �ي��ة وم�ه�ن�ي��ة
م�ت�خ�ص�ص��ة وم �ت �م �ي��زة وف ��ي ظل
نظام رعاية صحي متكامل وهو
ام��ل ك��ل املخلصني ول�ك��ن هيهات
الن��وه��م انفسنا ف��امل�ش��وار طويل
ال � ��ى ذل � ��ك ال � �ي ��وم وح � � ��رام ع�ل�ي�ك��م
ان ت� �ق ��روا ت �ش��ري �ع��ا وك��أن �ك��م في
لحظة اقراركم كنتم في سويسرا
وك� ��أن ب � ��رودة ال �ج��و غ�ش�ت�ك��م من
اآلخ ��ر رس��ال�ت��ي ل�لاه��ال��ي ال��زم�لاء
اج �ت �ه��دوا ول ��م ي��وف �ق��وا وامل�ق�ت��رح
سيحال للجنة الصحية واعدكم
ب��أن �ه��ا ل ��ن ت ��واف ��ق ع �ل �ي��ه ك �م��ا ان
ت�ح��رك�ن��ا سيجهض اي م�ح��اول��ة
لتمرير ه��ذه املقترحات ال��وردي��ة
كما اجهضنا وسنجهض كل ما
هو ضد مصالح العباد وبالتالي
هو ضد مصلحة البالد! هارد لك
تشريعية فهي سقطة!
ال بديل
وب� � � � � ��دوره اس � �ت � �غ� ��رب ال� �ن ��ائ ��ب
ف � � � ��ارس ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي م � ��ن م ��واف� �ق ��ة
اللجنة التشريعية ع�ل��ى مقترح
ت�ق��دم ب��ه أح��د ال�ن��واب ب�ش��أن ربط
العالج بالخارج بقانون.
وق� � ��ال ال �ع �ت �ي �ب��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل��ه إن ال�ع�لاج بالخارج ه��و الحل

العوضي :على
المسؤول الذي
ال يستطيع ضبط
العالج في الخارج
لصالح المريض
المستحق أن
يتنحى

طالل الجالل

د .عودة الرويعي

امل��وج��ود ال��ذي ال ي��وج��د ب��دي��ل له
على إثر تردي الخدمات الصحية
التي تعيشها الكويت.
وت ��اب ��ع ال �ن��ائ��ب ال�ع�ت�ي�ب��ي إزاء
الواقع الطبي ال��رديء املستشري
ف��ي مستشفيات وم��راك��ز الكويت
الصحية ال يسع بعض الحاالت
امل ��رض� �ي ��ة اال ارس ��ال � �ه ��ا ل �ل �ع�لاج
ب � ��ال � �خ � ��ارج ن � �ظ� ��را ل � �ع� ��دم ت ��واف ��ر
عالجها محليا.
وت �س ��اءل ال�ع�ت�ي�ب��ي م��ا مصير
كل الحاالت املرضية املستعصية
ال� � �ت � ��ي ت� �ف� �ت� �ق ��د ع �ل�اج � �ه� ��ا داخ� � ��ل
ال �ك��وي��ت؟ وك �ي��ف مل �ق��دم االق �ت��راح
أن تقدم باقتراحه لجلب الطبيب
امل�ع��ال��ج م��ن ال �خ��ارج ال��ى الكويت
م�ت�س��ائ�لا وه ��ل س�ي�ق�ب��ل الطبيب
بترك اعماله والقدوم الى الكويت
لعالج حالة او ارب��ع ح��االت؟ وما
ف ��روق ��ات ال �ت �ك �ل �ف��ة ان ك� ��ان م�ق��دم
االق �ت ��راح ي�ن�ظ��ر ل�ه��ا م��ن ال�ج��ان��ب
امل��ادي بل املدة الزمنية ان نظرنا
لها م��ن ج��ان��ب ان�س��ان��ي؟ واعتبر
العتيبي بنود االق�ت��راح امل�ق��دم ال
تمت الى الواقع بصلة
وقال العتيبي :في الوقت الذي
نتأسف فيه على موافقة اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع �ل��ى م �ق �ت��رح ك �ه��ذا
اال أن�ن��ا ن��أم��ل رف�ض��ه م��ن اللجنة
املعنية وهي اللجنة الصحية.
واض��اف العتيبي :ب��دال م��ن ان
ن�ف�ك��ر ف��ي ق��وان�ي�ن ت�ح��د وتضيق
ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن ع�ل�ي�ن��ا ان نفكر

ب��اق�ت��راح��ات تصب ف��ي صالحهم
وت �ع �م��ل ع �ل��ى راح � �ت � �ه� ��م ...وان �ن��ا
قبل ان نتحدث عن الغاء العالج
بالخارج او ربطه بقانون علينا
ان نفكر بكيفية تقديم اقتراحات
ل�ل�ارت �ق ��اء ب ��ال ��واق ��ع ال �ص �ح��ي في
ال �ك��وي��ت وع �ل �ي �ن��ا ان ن �ت �ف��رغ م��ع
الحكومة معا للوصول الى حلول
ع �م �ل �ي��ة ألوض� � � ��اع امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
واملراكز الصحية املزرية.
وختم العتيبي تصريحه قائال
ان � ��ه س �ي ��رف��ض ال �ت �ص��وي��ت ع�ل��ى
االقتراح في حال وصل الى قاعة
عبدالله السالم ألن اقتراحا كهذا
ال يهدف بالدرجة االولى اال على
تضييق ال�خ�ن��اق على املواطنني
الذين ال حول لهم وال قوة.

العتيبي :بدال
من التفكير في
قوانين تضيق على
المواطنين علينا
تقديم اقتراحات
تصب في صالحهم
الجالل :االقتراح
تدخل صريح في
اختصاصات وزارة
الصحة
الرويعي :ال يمكن
القبول بتشريع
يمنع المرضى من
العالج في الخارج
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العمر يقترح إنشاء مركز
تأهيل البدون لسوق العمل
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ج � �م� ��ال ال �ع �م��ر
اقتراحا بإنشاء مركز تأهيل غير
محددي الجنسية لسوق العمل
وذل� ��ك ن �ظ��را ل�ح�ج��م وح�س��اس�ي��ة
ملف غير محددي الجنسية.
وج��اء ف��ي ن��ص االق �ت��راح :يعد
م � �ش� ��روع ت ��أه �ي ��ل غ �ي ��ر م �ح ��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ل �س��وق ال �ع �م��ل او ما
ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��م ف �ئ��ة ال� �ب ��دون يعد
م � ��ن امل � �ل � �ف� ��ات ال� �ش ��ائ� �ك ��ة وال� � ��ذي
ي �ت��ول��ى ادارت � ��ه ال �ج �ه��از امل��رك��زي
للمقيمني ب �ص��ورة غ�ي��ر شرعية
ل��ذل��ك ف��ان م �ش��روع االق �ت��راح هو
ان� �ش ��اء م ��رك ��ز ي �ت��ول��ى اس �ت �ق �ب��ال
وت� �ص� �ن� �ي ��ف ط � �ل � �ب� ��ات خ ��ري �ج ��ي
ه � � ��ذه ال � �ف � �ئ ��ة س � � � ��واء م � ��ن ح �م �ل��ة
ال�ش�ه��ادة الثانوية العامة او ما
دون�ه��ا واي�ض��ا حملة ال�ش�ه��ادات
ال �ج��ام �ع �ي��ة ك �ب ��داي ��ة وي� �ت ��م ع�م��ل
ب��رن��ام��ج ت��دري�ب��ي لهم ف��ي جميع
املجاالت التي يحتاجها السوق
املحلية وبذلك يتم احاللها مكان
العمالة الوافدة تدريجيا وتكون
ه��ذه ال ��دورات على سبيل املثال:
دورات م�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة (س� �ي ��ارات)
ن �ج��ارة ودي �ك��ور  -ح ��دادة وب�ن��اء
بجميع انواعه  -فنيني باملصانع
 وك �ت �ب��ة  -وم��وظ �ف��ي اس�ت�ق�ب��ال وم��دخ�ل��ي ب�ي��ان��ات  -إل ��ى آخ��رهم� ��ن امل� �ه ��ن ال� �ت ��ي ت �ح �ت ��اج ال �ي �ه��ا
س � ��وق ال �ع �م��ل ال �ك��وي �ت��ي وال �ت��ي
اص� �ب ��ح االع� �ت� �م ��اد ال �ك �ل ��ي ف�ي�ه��ا
ع �ل��ى ال ��واف ��دي ��ن ف �ق��ط وي �ت��م ذل��ك
ب �ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ب� �ج ��ان ��ب ال �ع �م ��ال ��ة
ال� ��واف� ��دة ب�م�خ�ت�ل��ف ج�ن�س�ي��ات�ه��ا

جمال العمر

واالس� � � �ت� � � �ف � � ��ادة م � � ��ن خ� �ب ��رات� �ه ��م
وطاقاتهم ق��در االم�ك��ان وال�ق��درة
على االح�لال التدريجي للعمالة
الوافدة كما انه من املمكن توجيه
ال �ب �ع��ض م ��ن ف �ئ��ة غ �ي��ر م �ح��ددي
ال � �ج � �ن � �س � �ي ��ة ال � � � ��ى ت� �خ� �ص� �ص ��ات
الزراعة والثروة الحيوانية وذلك
ل�ت�ش�غ�ي�ل�ه��م ب ��امل ��زارع امل ��وج ��ودة
بمنطقة ال��وف��رة والعبدلي وذلك
للمساهمة ف��ي االن �ت��اج ال��زراع��ي
والحيواني او بما يسمى باألمن
الغذائي.
وأك� ��د ان ه ��ذا االق� �ت ��راح ه��دف��ه
االس��اس��ي االس�ت�ف��ادة م��ن تكدس
ط ��اق ��ات ال �ش �ب ��اب غ �ي��ر م �ح��ددي
ال�ج�ن�س�ي��ة امل��وج��ودي��ن ب��ال��دول��ة
لتكون استفادة ايجابية وكذلك
االس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن امل � �ب� ��ال� ��غ ال �ت��ي
ت ��م ص��رف �ه��ا ع �ل��ى م � ��دار س �ن��وات
التعليم السابقة.

المرافق :سحب اقتراح إنشاء
إدارة األزمات من جلسة اليوم

جانب من اجتماع لجنة املرافق

ن��اق �ش��ت ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة
البرملانية أمس التعديالت املقدمة
على ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2005في
شأن بلدية الكويت.
وقال مقرر اللجنة النائب سعود
ال �ح��ري �ج��ي ف��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
ع�ق��ب ان�ت�ه��اء االج�ت�م��اع ان اللجنة
ن��اق �ش��ت ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل �ق �ت��رح��ات
امل�ق��دم��ة على ق��ان��ون البلدية حتى
ي �خ��رج ال �ق��ان��ون ب �ص��ورة متكاملة

يستفيد منها امل��واط��ن خاصة في
م ��وض ��وع ب� �ن ��اء ع � ��دد م ��ن االدوار
باملنازل.
وب � �ي ��ن ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة س �ت �س �ح��ب
ت � �ق� ��ري� ��ره� ��ا ب� � �ش � ��أن االق� � �ت � ��راح � ��ات
ب �ق��وان�ي�ن ف ��ي ش ��أن ان �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة إلدارة األزم� ��ات وال �ك��وارث
م ��ن ج� ��دول أع �م��ال ج�ل�س��ة مجلس
األمة اليوم مع االحتفاظ بدوره في
الجدول ملزيد من الدراسة.
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في ردها على سؤال برلماني

الصبيح للحويلة:المجلس البلدي وراء
تأخر إنشاء مبنى جديد لهيئة اإلعاقة
أكدت وزير الشؤون االجتماعية
وال � �ع � �م� ��ل وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
ان اس� � �ب � ��اب ت� ��أخ� ��ر إن� � �ش � ��اء م �ب �ن��ى
جديد للهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة يرجع لقيام املجلس البلدي
بتعديل املخطط الخاص باملشروع.
جاء ذلك في رد للوزيرة الصبيح
على سؤال برملاني للنائب د.محمد
ال�ح��وي�ل��ة ح��ول ق�ض��اي��ا هيئة ذوي
االعاقة.
وأف��ادت بان اسباب تأخر إنشاء
مبنى ج��دي��د للهيئة ال�ع��ام��ة ل��ذوي
اإلعاقة يرجع لقيام املجلس البلدي
بتعديل املخطط الخاص باملشروع
ن �ظ��را ل��زي��ادة امل �س��اح��ة املخصصة
للهيئة من ( 4000م ) 2إلى ( 7000م2
) وذل ��ك لتلبية اح�ت�ي��اج��ات الهيئة
وت�م�ك�ي�ن�ه��ا م��ن آداء امل �ه��ام امل��وك�ل��ة
إل �ي �ه��ا ب �م��وج��ب ق ��ان ��ون إن �ش��ائ �ه��ا
حيث أن زي��ادة املساحة املخصصة
للهيئة كان بناء على طلبها وذلك

ب�ع��د ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
وأش� � � � � ��ارت ب � � ��أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ق ��ام ��ت
بإنشاء فرع لها بمحافظة الجهراء
وج � ��اري ال �ع �م��ل ع �ل��ى إن �ش��اء ف��روع
اخرى بباقي املحافظات.
أم��ا فيما يتعلق بعدم فتح باب
التوظيف وشغل  55وظيفة شاغرة
بالهيئة نوهت بأنه منذ عام 2012
ح� �ت ��ى ع� � ��ام  2015ق� ��ام� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة
ب�ش�غ��ل ال �ش��واغ��ر الوظيفية لديها
حيث ق��ام��ت بتعيني م��ا ي�ق��ارب من
 64م��وظ �ف��ا م��ن ش��اغ �ل��ي ال��وظ��ائ��ف
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وي �ب �ل��غ ع� ��دد ال �ش��واغ��ر
حتى إع��داد ه��ذا الكتاب  41وظيفة
فقط وجار اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لشغلها.
أم ��ا ب�خ�ص��وص ت��أه�ي��ل ال �ك��وادر
الوطنية ق��ال��ت الصبيح ان الهيئة
خ �ص �ص��ت م� �ح ��ورا ك��ام�ل�ا ل�ت�ط��وي��ر
العمل اإلداري والهيكل التنظيمي
ض � �م� ��ن م � � �ح � ��اور االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة

د .محمد الحويلة

الشاملة للهيئة وتم بدء العمل في
تنفيذ أه��داف هذا املحور من خالل
ع��دة ب��رام��ج أب��رزه��ا دورة امل��وظ��ف
الشامل ودورات لغة اإلشارة ودورة
لإلسعافات األول�ي��ة ه��ذا باإلضافة
ل� ��دورة ت��دري�ب�ي��ة إرش��ادي��ة ملوظفي
الهيئة وجمعيات النفع ال�ع��ام عن

كيفية التعامل م��ع ح��االت الصرع
والتوحد.
وفيما ي�ت�ع�ل��ق ب��وض��ع ب��رن��ام��ج
ل� �ح� �ص ��ر ك � ��اف � ��ة امل � �ع� ��اق�ي��ن ووض � ��ع
بيانات لهم افادت بان الهيئة قامت
ب� �ع ��دة خ � �ط� ��وات ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ح�ص��ر
األش� �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة ووض ��ع
قواعد بيانات لهم فقامت بتشكيل
ف��ري��ق ع�م��ل مل��دخ�ل��ي ال�ب�ي��ان��ات بعد
إن �ش ��اء ن �ظ��ام إل �ك �ت��رون��ي ل�لأرش�ف��ة
الضوئية وت��م االن�ت�ه��اء م��ن إدخ��ال
ح ��وال ��ي  25000م �ل��ف إل �ك �ت��رون �ي��ا
ب ��ال �ن �ظ ��ام م� ��ن أص � ��ل  51710م�ل��ف
وج� � ��ار ال �ع �م��ل ع �ل��ى إدخ � � ��ال ب��اق��ي
امل�ل�ف��ات كما ق��ام��ت الهيئة بتفعيل
مشروع الحصر لكافة ذوي اإلعاقة
بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم
وإدراج� � �ه � ��ا ض �م��ن م �ش ��اري ��ع خ�ط��ة
التنمية وقد تم االنتهاء من مرحلة
التقييم الفني للعروض املقدمة عبر
لجنة اختيار البيوت االستشاري.

موسى :يجب على الصبيح اثبات
التورط في ملف االقامات باألدلة
أعلن النائب ماجد موسى
دعمه للنائب محمد طنا في
اس �ت �ج��واب��ه ل ��وزي ��رة ال �ش��ؤون
وال �ت �خ �ط �ي��ط ه� �ن ��د ال �ص �ب �ي��ح
م �ب �ي �ن��ا ان ال � ��وزي � ��رة س�م�ح��ت
ب ��إط�ل�اق ال �ش��ائ �ع��ات وت � ��داول
اس � � �م� � ��اء ال� � � �ن � � ��واب وت� �ش ��وي ��ه
س� �م� �ع� �ت� �ه ��م ب� �س� �ب ��ب ل �ق��ائ �ه��ا
األخير في قناة املجلس.
وب�ين موسى ان املسؤولية
ال� � �ي � ��وم ت� �ق ��ع ب� �ك ��ام� �ل� �ه ��ا ع �ل��ى
ال��وزي��رة الصبيح وه��ل يعقل
ان وزي ��رة تتحمل املسؤولية
تترك الجواب عائم على سؤال
م�ه��م وت�ف�ت��ح ب ��اب ال�ش��ائ�ع��ات
ع �ل��ى ن� � ��واب االم� � ��ة ق ��ائ �ل�ا :ل��ن
نسمح وسنحاسب.
وق � ��ال م��وس��ى ال� �ي ��وم نحن
ن ��واب ل�لأم��ة ق��د اع �ت��دن��ا على
ال �ش ��ائ �ع ��ات وال � �ك �ل�ام امل��رس��ل
دون دليل واضح اما ان يكون
ال � �ك�ل��ام امل� ��رس� ��ل واإلج � ��اب � ��ات
العائمة م��ن شخص مسؤول
هذا امر غريب للغاية ويدعو
ل� �ل� �ش ��ك وال� ��ري � �ب� ��ة وال� � ��وزي� � ��رة
ت�ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة وع�ل�ي�ه��ا

ماجد موسى

اإلج��اب��ة وكشف اس�م��اء تجار
اإلقامات.
وخ �ت��م م��وس��ى ي �ج��ب على
ال� �ص� �ب� �ي ��ح االث� � �ب � ��ات ب� ��األدل� ��ة
وامل �س �ت �ن��دات ت ��ورط أي نائب
م� ��ن م �ج �ل��س االم � � ��ة ف� ��ي م�ل��ف
ت � �ج� ��ار اإلق� � ��ام� � ��ات وال ت �ت��رك
اإلش� ��اع� ��ات مل ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ل�ت�ش��وي��ه سمعة
النواب و لتصفية الحسابات.

دشتي يقترح تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية
ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب د.ع � �ب � ��د ال �ح �م �ي��د
دش �ت��ي اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ت�ع��دي��ل امل� ��ادة االول� ��ى م��ن ال�ق��ان��ون
رقم  109لسنة  2014بشأن تعديل
بعض احكام القانون رقم  14لسنة
 1973بانشاء املحكمة الدستورية
وجاء في نص االقتراح:
م � ��ادة أول� � ��ى :ي �ع��دل ن ��ص امل� ��ادة
األول��ى من القانون رق��م  109لسنة
 2014لتصبح كالتالي:
لكل شخص طبيعي او اعتباري
الطعن بدعوى اصلية أمام املحكمة
الدستورية في أي قانون أو مرسوم
ب �ق��ان��ون أو الئ �ح��ة إذا ق��ام��ت ل��دي��ه
ش�ب�ه��ات ج��دي��ة بمخالفته ألح�ك��ام
ال � ��دس � �ت � ��ور وك � ��ان � ��ت ل � ��ه م �ص �ل �ح��ة
شخصية مباشرة في الطعن عليه
ع �ل ��ى أن ت� �ك ��ون ص �ح �ي �ف��ة ال �ط �ع��ن
موقعة من ثالث محامني مقبولني
أم��ام املحكمة ال��دس�ت��وري��ة ويجب
على الطاعن أن ي��ودع عند تقديم
صحيفة الطعن على سبيل الكفالة
خمسة اآلف دينار كويتي وال تقبل
إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم
ت�ص�ح��ب ب�م��ا ي�ث�ب��ت اي ��داع الكفالة
ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة
تعدد الطاعنني إذا اقاموا طعنهم
ب �ص �ح �ي �ف��ة واح � � ��دة ول � ��و اخ �ت �ل �ف��ت

أس �ب��اب ال�ط�ع��ن وي�ن�ظ��ر ال�ط�ع��ن من
املحكمة منعقدة في غرفة املشورة
بجلسة يخطر ال�ط��اع��ن بموعدها
ل�ت�ق��دي��م اإلي �ض��اح��ات ال �ت��ي ت��راه��ا
امل �ح �ك �م��ة أو امل �س �ت �ن��دات املتعلقة
ب��ال�ط�ع��ن ف� ��إذا رأت أن ��ه ي �خ��رج عن
اخ �ت �ص��اص�ه��ا أو أن ��ه غ �ي��ر م�ق�ب��ول
شكال أو أن��ه غير ج��دي ق��ررت عدم
قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير
م �ق��اب��ل ل �ل �ط �ع��ن ب��أس �ب��اب م��وج��زة
تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت
امل �ح �ك �م��ة غ �ي��ر ذل ��ك ح� ��ددت جلسة
لنظر الطعن.
وج� ��اء ف ��ي امل ��ذك ��رة اإلي�ض��اح�ي��ة
ل�ل�اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون :ع ��ال ��ج امل �ش��رع
بالقانون رقم  ١٠٩لسنة  ٢٠١٤خلال
اعترى قانون املحكمة الدستورية
حال صدوره عام .١٩٧٣
فبالرغم م��ن ن��ص ال��دس�ت��ور فى
امل� ��ادة  ١٧٣ع�ل��ى ح��ق ذوى ال �ش��أن
في الطعن املباشر على دستورية
ال� �ق ��وان�ي�ن وال � �ل� ��وائ� ��ح ف � ��ان ق��ان��ون
املحكمة أه ��در ه��ذا ال �ح��ق م��ا ح��دا
باملشرع إلى التدخل ألعمال النص
ال��دس �ت��وري ع�ل��ى وج�ه��ه الصحيح
بتعديل .٢٠١٤
وط� �ب� �ق ��ا ل � �ه� ��ذا ال� �ت� �ع ��دي ��ل أت �ي��ح
ل��ذوي ال�ش��أن الطعن امل�ب��اش��ر على
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دستورية القوانني واللوائح متى
ت��واف��رت لهم املصلحة الشخصية
واملباشرة فى ذلك.
وق��رر القانون نظر تلك الطعون
أم��ام املحكمة الدستورية منعقدة
ف��ى غ��رف��ة م� �ش ��ورة وذل� ��ك ل�ض�م��ان
ع ��دم إغ� ��راق امل�ح�ك�م��ة ذات �ه��ا بسيل
من الطعون حسبما بينت املذكرة
االيضاحية للقانون رقم  ١٠٩لسنة
.٢٠١٤
وإذ كان الهدف من إنشاء غرفة
م �ش��ورة ال م�ح��ل ل�لاخ�ت�لاف حوله
فان التطبيق افقد التعديل جانبا

ه��ام��ا م��ن ج� ��دواه وق�ي�م�ت��ه ع�ل�اوة
على توغله على حق دستوري فى
قيمة ومكانة حق الدفاع.
ف� �ق ��د ج � � ��رى ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ن �ظ��ر
ال�ط�ع��ون امل�ب��اش��رة ب�غ��رف��ة امل�ش��ورة
فى غياب الخصوم ما أفضى فى
غير قليل من القضايا إلى الحكم
بعدم قبول الطعون لتخلف تقديم
املستندات الداعمة لها ف��ى الوقت
ال � ��ذى ل ��م ي �ش��ر ف �ي��ه ت �ع��دي��ل ٢٠١٤
ع �ل ��ى إرف � � ��اق ال � ��دع � ��اوى امل �ب ��اش ��رة
ب��امل �س �ت �ن��دات وأن ص �ل��ة ال �ط��اع��ن
بالدعوى تنقطع بإيداع صحيفتها
وذلك على خالف مسلك املشرع في
الطعن بالتمييز املنظم باملادة 153
مرافعات والقاضي بضرورة إيداع
املستندات رفق صحيفة الطعن.
وال �ت �ع��دي��ل امل �ق �ت ��رح إذ ي �ف��رض
إخ� �ط ��ار ال �خ �ص ��وم ب �ج �ل �س��ة غ��رف��ة
امل � � �ش� � ��ورة ل� �ت� �ق ��دي ��م اإلي � �ض� ��اح� ��ات
ال � �ت ��ي ت� ��راه� ��ا امل �ح �ك �م��ة أو إي� � ��داع
امل� � �س� � �ت� � �ن � ��دات ال � �ل ��ازم � � ��ة ي � �ت � �ف ��ادى
ال �خ �ل��ل ال� � ��ذى اس� �ف ��ر ع �ن��ه ت�ط�ب�ي��ق
التعديل بما يجعله أكثر توافقا
م ��ع ن �ص��وص ال ��دس� �ت ��ور وال �غ��اي��ة
املستهدفة منه.

 ..ويطالب باإلسراع في تعديل
مجالس إدارة الشركات النفطية
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��د الحميد
دش �ت��ي وزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي ��ر النفط
بالوكالة أن��س الصالح ب�ض��رورة
اإلس � � � � � ��راع ف� � ��ي ت � �ع� ��دي� ��ل ال� ��وض� ��ع
القانوني ملجالس ادارة الشركات
النفطية داعيا في الوقت ذاته الى
ض � ��رورة ات� �خ ��اذ ق � ��رار ح��اس��م في
ش ��أن م ��ن ت� �ج ��اوزت خ��دم �ت �ه��م 35
عاما وال ي��ري��دون ت��رك مناصبهم
ل �ل �م �ي��زات امل��ال �ي��ة ال �ت��ي يتمتعون
بها.
وت � �س� ��اءل ال� �ن ��ائ ��ب دش� �ت ��ي ف��ي
تصريح صحافي أين انت معالي
الوزير من مجالس إدارة الشركات
النفطية التي انتهت صالحيتهم
م� � ��ن م� � � ��دة وح� � �ت � ��ى اآلن ل� � ��م ي �ت��م
التجديد لهم أو تعديل وضعهم
حيث وضعهم ب�ه��ذه ال�ح��ال��ة غير
قانوني وهو أمر ال يستقيم؟ وان
ك� ��ان ي ��ا م �ع��ال��ي ال ��وزي ��ر يستقيم
عندك فهذا شيء ثاني.
واس�ت�غ��رب ال�ن��ائ��ب دش�ت��ي عدم
ات � �خ ��اذ ال� ��وزي� ��ر ألي ق� � ��رار ب �ش��ان

ال�ق�ي��ادي�ين م�م��ن ام �ض��وا أك �ث��ر من
 ٣٥سنة ف��ي الخدمة متسائال ما
موقفكم معالي ال��وزي��ر من هؤالء
م�م��ن ال ي ��ري ��دون ت ��رك ال �ق �ط��اع إال
وف� ��ي ج �ي��وب �ه��م ب��اك��ج م ��ن ن�ص��ف
مليون دينار باالضافة الي مبلغ
ن� �ص ��ف م� �ل� �ي ��ون دي� � �ن � ��ار م� �ك ��اف ��أة
نهاية الخدمة؟ فهل هذا االمر فيه
تحقيق نوع من العدالة واملساواة
خ � ��اص � ��ة م� � ��ع م� � ��ن خ� � ��رج� � ��وا ب �ع��د
ت��اري��خ  ١أكتوبر  ٢٠١٣وال��ذي��ن لم
يتحصلوا تلك امليزات واملكافات؟
واختتم النائب دشتي حديثه
مذكرا الوزير الصالح بانه إذا تم
إع �ط��اء ه ��ؤالء ت�ل��ك امل �ي��زات املالية
فان عليك انتظار رفع قضايا من
جميع الذين خرجوا سابقا بدون
ه ��ذه امل� �ي ��زات ف��ال �ق��اع��دة ت �ق��ول ان
الجميع سواسية امام القانون.

aldostoor

الثالثاء  04ربيع األول  15 . 1437ديسمبر 2015

الطريجي :رأس مال شركة صناعة
الكيماويات في مهب الضياع
اس �ت �غ��رب رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
االم� ��وال ال�ع��ام��ة ال�ن��ائ��ب د .عبدالله
ال� � �ط � ��ري� � �ج � ��ي اس� � � �ت� � � �م � � ��رار ال� �ط� �ع ��ن
وال �ت �ش �ك �ي��ك ب �م��ا ق ��ام ��ت ب ��ه ل�ج�ن�ت��ه
خ �ل��ال ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا ف� ��ي ع �ق ��د ص�ف�ق��ة
الداو والذي انتهى الى تقرير احيل
على النيابة العامة بتأييد نيابي
وحكومي.
وأضاف في تصريح صحافي ان
من بني ه��ؤالء املشككني من يحاول
توفير حماية ل�ق�ي��ادات نفطية كما
أن هناك من يحاول تضليل الشعب
الكويتي بمعلومات غير صحيحة
ح� � ��ول ت� ��اري� ��خ ال �ص �ف �ق ��ة واالرب � � � ��اح
املزعومة لشركة الداو وعلى رأسهم
ع �ض��و س��اب��ق ف ��ي امل �ج �ل��س األع �ل��ى
للبترول.
وأش ��ار ال�ط��ري�ج��ي ال��ى س ��ؤال من
النائب السابق احمد السعدون الى
وزير النفط األسبق في العام 2009
والذي تناول فيه اسماء شخصيات
ل� �ه ��ا م� �ص ��ال ��ح ت� �ج ��اري ��ة وت� �ض ��ارب
م � �ص� ��ال� ��ح ف� � ��ي ال� � �ق� � �ط � ��اع ال �ن �ف �ط ��ي
مضيفا «م�ت��ى ك��ان��ت االستقالة من
ع�ض��وي��ة امل�ج�ل��س االع �ل��ى ل�ل�ب�ت��رول
هل بعد هذا السؤال أم قبله؟ ووجه
الطريجي تساؤالت عدة ومنها :هل
العقود التي ابرمتها مع املؤسسات
وال� � �ش � ��رك � ��ات ال �ن �ف �ط �ي ��ة ت� �م ��ت ق �ب��ل
تعيينك عضوا في املجلس االعلى
للبترول أم ب�ع��ده؟ وإن كنا ن��رى ان
ه ��ذا ال�ع�ض��و ال �س��اب��ق وض ��ع نفسه
محل شبهات واضحة وصريحة في
كلتا الحالتني وتساءل كيف يفسر
إب ��رام مؤسسة ال�ب�ت��رول ع�ق��دا برقم
 BQ 557 EMO 6في سبتمبر 2006
ح� ��ول دراس � � ��ة ال� �ت ��أث� �ي ��رات ال�ب�ي�ئ�ي��ة
لعمليات الحفر على اآلبار النفطية
الجديدة بني ادارة عمليات الخفجي
امل �ش �ت ��رك ��ة وش� ��رك� ��ة ل�ل�اس �ت �ش ��ارات
والخدمات العلمية والتي يمتلك 80
في املئة من أسهمها.
وأض� � � � � � � ��اف ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي :م� � � ��اذا
ي �ع �ن��ي إي � �ق� ��اف ش ��رك ��ة ك��وال �ي �ت��اس
ل�ل�اس �ت �ش��ارات وال� �ت ��دري ��ب م ��ن قبل
العضو املنتدب للتدريب والتطوير
ال��وظ �ي �ف��ي «ب� �ع ��د اك� �ت� �ش ��اف ص�ل�ت��ه
مباشرة ف��ي ه��ذه ال�ش��رك��ة»؟ مشيرا
ال� ��ى ان م��ؤس �س��ات ال �ب �ت��رول اك ��دت
ف ��ي ج ��واب �ه ��ا ع �ل��ى ال� �س� �ع ��دون ب��أن
ال ��ذي ان�ت�ه��ت عضويته ف��ي مجلس
ال�ب�ت��رول م��ن  2009/10/31ل��ه صلة
م �ب��اش��رة ب �ش��رك��ة ك��وال �ي �ت��اس ك�م��ا
تبني م��ن امل��وق��ع االلكتروني لسوق
االوراق امل��ال �ي��ة ان رئ �ي��س مجلس
االدارة والعضو املنتدب للمجموعة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ق ��اب �ض ��ة م �م �ث�ل�ا ع��ن
م �ج �م��وع��ة وث �ي �ق��ة ال �ق��اب �ض��ة ال �ت��ي
ت �م �ل��ك  7.62ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن اج �م��ال��ي

اسهم املجموعة التعليمية القابضة
وت� �م� �ت� �ل ��ك ه� � ��ذه امل� �ج� �م ��وع ��ة ش��رك��ة
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ق��اب �ض��ة ال� �ت ��ي ب ��دوره ��ا
تمتلك «كواليتاس» والتي كان لها
ع�لاق��ة تعليمية ف��ي ق�ط��اع التدريب
والتطوير الوظيفي.
وقال «إن كان توقيع العقود قبل
تعيينه فكيف يقبل ه��ذا املنصب؟
وان ك� ��ان� ��ت ت ��وق� �ي ��ع ال� �ع� �ق ��ود ب�ع��د
ال �ت �ع �ي�ين ف �ك �ي��ف ي �ق �ب��ل ع �ل��ى ن�ف�س��ه
الحصول على عقود خالل عضويته
ف � ��ي امل� �ج� �ل ��س االع� � �ل � ��ى ل� �ل� �ب� �ت ��رول؟
واضاف ان الشعب الكويتي يعلم ان
وزراء وق�ي��ادي�ين واع �ض��اء مجالس
ادارات وغير ذلك من املناصب تمت
ف ��ي ب �ع��ض االح � �ي� ��ان ف ��ي غ �ف �ل��ة م��ن
ال��زم��ن بسبب ال�ع�لاق��ات الشخصية
واملحسوبية وه��و م��ا يفسر الفشل
وس � � ��وء االدارة ال � � ��ذي ع ��ان ��ت م�ن��ه
ال � �ب �ل�اد س � �ن ��وات ط��وي �ل��ة وم ��ازال ��ت
تعاني واش��ار الطريجي الى ما قام
ب��ه ال�ع�ض��و امل�ن�ت��دب ال�س��اب��ق اخ�ي��را
وال ��ذي ح��اول تجميع ارب ��اح شركة
داو كيميال للسنوات الست املاضية
 2014 - 2009ل�ت�ب�ل��غ ف��ي مجملها
 10.74مليارات دوالر اميركي وجعل
ه��ذه االرب� ��اح م�ن��اص�ف��ة م��ع الكويت
ب�ن�س�ب��ة  ٪ 50ب�م�ع�ن��ى ان االرب � ��اح
 5.375م�ل�ي��ارات دوالر ض��اع��ت على
ال �ك��وي��ت وق ��د غ ��اب ع �ن��ه او ع��ن من

وض ��ع ل��ه ه ��ذه ال �ح �س��اب��ات ح�ق��ائ��ق
دام� � �غ � ��ة وه � � ��ي ان ه � �ن� ��اك م �ص��ان��ع
ك��ان��ت ض�م��ن ص�ف�ق��ة ك��ي داو ق��ام��ت
ببيعها داو فكيف تنسب لها جزء
م� ��ن االرب � � � � ��اح؟ ك �م ��ا ان ش ��رك ��ة داو
اش �ت��رت ب�ع��ض امل�ص��ان��ع ب�ع��د 2009
ل�ه��ا ج ��زء م��ن االرب � ��اح وه ��ي ليست
ضمن الصفقة علما ان ارباح قطاع
البالستيك تدخل من ضمنه ارب��اح
شركة ايكويت وشركة االوليفينات
ال �ك��وي �ت �ي��ة وش ��رك ��ة ت��اي �ل �ن��دي��ة ل�ه��ا
مشاركات مع داو كيميكال ووجب
خ �ص��م ت �ل��ك االرب� � ��اح اي �ض��ا رغ ��م ان
ارب ��اح اي�ك��وي��ت ت��أت��ي ب�ف�ض��ل ال�غ��از
املدعوم.
وق � ��ال ال �ط��ري �ج��ي :ارج � ��ع مل�ق��اب�ل��ة
رئ� �ي ��س ش ��رك ��ة داو ك �ي �م �ي �ك��ال م��ع
ال� �ق� �ن ��اة ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة االم �ي��رك �ي��ة
ع � �ن ��دم ��ا س � � ��أل ع � ��ن ال� �ص� �ف� �ق ��ة وك ��م
ت �م �ث��ل م ��ن اص � ��ول ال�ش��رك��ةن�ص �ف�ه��ا
او ث�ل�ث�ه��ا ف ��أج ��اب رئ �ي��س داو هي
رب� ��ع االص� � ��ول ف �س��أل��ه امل ��ذي ��ع ك�ي��ف
ي��دف��ع ال�ك��وي�ت�ي��ون ه��ذا امل�ب�ل��غ ال��ذي
يعادل نصف أص��ول الشركة لشراء
رب� ��ع اص ��ول� �ه ��ا؟ ف� ��رد ع �ل �ي��ه ات��رك �ه��ا
ع�ن��د ذل ��ك ال �ح��د وي�ض�ح��ك الجميع!
وت�س��ائ��ل ال�ط��ري�ج��ي مل ��اذا ل��م يطلب
ت��أج�ي��ل الصفقة ل�ي��رى بنفسه بعد
ذل��ك نتائج ال��رب��ع ال��راب��ع لحسابات
داو كيميكال  2008وال �ت��ي سجلت

د .عبدالله الطريجي

خ�س��ائ��ر ب�ل�غ��ت  1.55م�ل�ي��ار دوالر؟
مؤكدا انه ضحك علينا من قبل كما
ح ��دث ع ��ام  2004ع�ن��د اب� ��رام صفقة
ايكوابوليمرز واملكتب االستشاري
ال � ��ذي ت��وق��ع ع ��وائ ��د امل� �ش ��روع - 16
 ٪ 18واس �ت �ط��اع��ت داو ك�ي�م�ي�ك��ال
ان ت�ب�ي�ع�ن��ا ن �ص��ف م �ص��ان �ع �ه��ا ف��ي
اي �ط ��ال �ي ��ا وامل ��ان� �ي ��ا اال ان ال �ش��رك��ة
خسرت منذ ب��دء عملها كامل راس
املال وقروضا مالية كبيرة باملاليني
ودي ��وان املحاسبة ك��ان يشير لتلك
ال �خ �س��ائ��ر امل �ت��راك �م��ة ح �ت��ى - 2007
 2008حيث استطاعت داو كيميكال
تخفيف خسائرها بادخال الكويت
كشريك استراتيجي ليتحمل معها
 ٪ 50م��ن ال�خ�س��ائ��ر وت��أت��ي صفقة

ك��ي داو ع ��ام  2008ل�ي�ت�ك��رر املشهد
ب � ��وج � ��ود ن � �ف ��س ال � �ع � �ن ��اص ��ر م �ن �ه��ا
نفس الشركة داو كيميكال ونفس
املكتب االستشاري ونفس القيادات
ال �ن �ف �ط �ي��ة م ��ع اخ� �ت�ل�اف ب �س �ي��ط ف��ي
املناصب القيادية وعلى املسؤولية.
وأش � ��ار ال ��ى ان م��ن اوج� ��ه ال�ش�ب��ه
ان ال �ص �ف �ق��ة ف �ي �ه��ا م �ص��ان��ع ق��دي�م��ة
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا غ�ي��ر م�ت�ق��دم��ة وان�ه��ا
س��وف ت�ح�ق��ق ع��وائ��د ت�ص��ل ال��ى 12
 ٪فكيف نتعاقد مع نفس الشركة؟
واال يوجد شريك بديل عاملي آخر؟
وه��ل درسنا الفرص االستشمارية
ال �ب��دي �ل��ة ف ��ي ن �ف��س امل� �ج ��ال؟ وك�ي��ف
نتعامل مع نفس املكتب االستشاري
الذي تبني وتأكد لنا بطالن توقعاته
وع� � ��دم دق � ��ة ال � ��دراس � ��ات وج ��داوه ��ا
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ومل� � � ��اذا ت �ع �ي��د ن�ف��س
ال �ق �ي��ادات ال�ن�ف�ط�ي��ة ت �ك��رار التجربة
م��رة اخ ��رى وب�م�س�ت��وى اس�ت�ث�م��اري
أضخم؟
أض� � � � � � ��اف ان ش � � ��رك � � ��ة ص � �ن� ��اع� ��ة
ال �ك �ي �م��اوي��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة ت �ع��اق��دت
وم�ك�ت��ب اس �ت �ش��اري ق��ان��ون��ي دول��ي
وم �ح �ل��ي وال� � ��ذي دف �ع��ت ل ��ه م�لاي�ين
ال��دن��ان�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة وك��ان��ت ال�غ��اي��ة
ه � � ��ي ح � �م� ��اي� ��ة م � �ص� ��ال� ��ح ال � �ك ��وي ��ت
وحقوقها في العقد كيف يقبل هذا
االس �ت �ش��اري ش��رط��ا ي�ك�ل��ف ال�ش��رك��ة
م�ل�ي��اري��ن ون ��ص امل �ل �ي��ار دوالر بما

 ...ويسأل الصالح عن عقد البترول مع كواليتاس
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع �ب ��دال �ل ��ه
ال� �ط ��ري� �ج ��ي س� � � ��ؤاال ال� � ��ى ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
املالية وزير النفط بالوكالة انس
الصالح وجاء فيه:
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ال �ف��اض��ل اح�م��د
ال � � �س � � �ع � ��دون س � � � � ��ؤاال ب ��رمل ��ان� �ي ��ا
 2009 /7 /2ح� � �ي � ��ث اف � � ��اد
ان م � ��ن اخ� � �ط � ��ر االم � � � � ��ور وم� �م ��ا
ي �ث �ي��ر ال �ش �ب �ه��ات دائ� �م ��ا وج ��ود
مسؤولني في مواقع املسؤولية
ال�ه��ام��ة وال�ح�س��اس��ة اذا ك��ان من
بني املسؤولني املخولني باتخاذ
القرار من له ارتباطات ومصالح
او يدخل فيمثل هذه االرتباطات
وامل � �ص� ��ال� ��ح م � �ب� ��اش� ��رة او غ �ي��ر
م �ب��اش��رة ب��ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ي�ش��ارك
ف ��ي ات� �خ ��اذ ال� � �ق � ��رارات امل�ت�ع�ل�ق��ة
بشؤونها.
وب��ال�ن�ظ��ر مل��ا ي �ت��واله املجلس
األعلى للبترول من مسؤوليات
خطيرة يفترض فيمن يتوالها
ان يكون بعيدا ع��ن اي تضارب

ل� �ل� �م� �ص ��ال ��ح ف � �ي� ��رج� ��ى اف � ��ادت � ��ي
م � ��ا اذا ك � � ��ان ألي م � ��ن اع� �ض ��اء
امل� �ج� �ل ��س األع � �ل� ��ى ل� �ل� �ب� �ت ��رول او
اع� � �ض � ��اء ال � �ل � �ج� ��ان امل� �ك� �ل� �ف ��ة م��ن
ق �ب �ل��ه اي م�ص�ل�ح��ة م �ب��اش��رة او
غ �ي��ر م �ب ��اش ��رة ف ��ي امل �ن��اق �ص��ات
او امل� � �م � ��ارس � ��ات او اي ع �ق ��ود
استشارية قانونية او مالية او
ادارية او غيرها من اي نوع كان
س��واء ك��ان ذل��ك م��ع وزارة النفط
أم مؤسسة البترول الكويتية أم
اي من شركائها التابعني أم مع
اي من الشركات او الجهات التي
ترتبط به الوزارة او املؤسسة او
شركائها التابعني ،مع موافاتي
باسم العضو وطبيعة االرتباط.
وجاءت االجابة كالتالي:
رد م � � ��ؤس � � �س � � ��ة ال � � �ب � � �ت � � ��رول
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ق� � �ط � ��اع ال � �ت� ��دري� ��ب
وال�ت�ط��وي��ر ال��وظ�ي�ف��ي ت��م اي�ق��اف
ش��رك��ة ك��ول�ي�ت��اس ل�لاس�ت�ش��ارات
وال�ت��دري��ب ف��ي يونيو  2008من
ق�ب��ل ال�ع�ض��و امل �ن �ت��دب ل�ل�ت��دري��ب

وال� � �ت� � �ط � ��وي � ��ر ال� ��وظ � �ي � �ف� ��ي ب �ع��د
ان اك� �ت� �ش ��ف ال� �ص� �ل ��ة امل� �ب ��اش ��رة
ب ��ال� �ش ��رك ��ة م� ��ا ي �ع �ن��ي أن� � ��ه ق�ب��ل
م�ن�ص��ب ع �ض��و م�ج�ل��س االع �ل��ى
ل �ل �ب �ت��رول وه � ��و ل ��دي ��ه ت �ض��ارب
م �ص��ال��ح ول � ��م ي �ف �ص��ح ع ��ن ه��ذا
العقد؟
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب �ص��ورة من
ال � �ع � �ق ��ود امل � �ب � ��رم ب �ي��ن م��ؤس �س��ة
ال � �ب � �ت � ��رول ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وش ��رك ��ة
ك� � ��ول � � �ي � � �ت� � ��اس ل� �ل��اس � � �ت � � �ش� � ��ارات
والتدريب وما قيمة العقد؟
وم � ��ا اس � ��م ال �ع �ض ��و امل �ن �ت��دب
ل �ل �ت��دري��ب وال �ت �ط��وي��ر ال��وظ�ي�ف��ي
ال � � � � � ��ذي اك� � �ت� � �ش � ��ف ال� � �ع� � �ق � ��د ب�ي�ن
م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة
وشركة كوليتاس لالستشارات
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب وم � � ��ا االج � � � � � ��راءات
ال �ت��ي ت �م��ت ب �ع��د اك �ت �ش��اف ه��ذه
املعلومة؟
رد ال�ش��رك��ة الكويتية لشركة
نفط الخليج.
ات � � �ض � � ��ح ب � � � � ��أن ال� � �ع� � �ق � ��د رق � ��م
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ال� �ت ��أث� �ي ��رات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ل�ع�م�ل�ي��ات
ال� �ح� �ف ��ر ع� �ل ��ى اآلب � � � ��ار ال �ن �ف �ط �ي��ة
ال� �ج ��دي ��دة ب�ي�ن ادارة ال�خ�ف�ج��ي
امل� � �ش� � �ت � ��رك � ��ة وش � � ��رك � � ��ة ك ��اظ� �م ��ة
ل �ل��اس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات وال� � �خ � ��دم � ��ات
العلمية.
ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب � �ص� ��ورة
م ��ن ال �ع �ق��د امل� �ب ��رم ب�ي�ن ال �ش��رك��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ش��رك��ة ن�ف��ط الخليج
وش ��رك ��ة ك��اظ �م��ة ل�ل�اس �ت �ش��ارات
الخدمات العلمية.
يرجى ت��زوي��دي بقيمة العقد
ب �ي�ن ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ن�ف��ط
وش ��رك ��ة ك��اظ �م��ة ل�ل�اس �ت �ش��ارات
والخدمات العلمية.
ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب �ج �م �ي��ع
محاضر االجتماعات التي تثبت
رف � ��ض ع �ب ��دال ��رح �م ��ن امل �ح �ي�ل�ان
إلغاء الصفقة.

برلمان

09

ي� �ع ��ادل ك ��ام ��ل رأس م� ��ال ال �ش��رك��ة؟
ال �ي �س ��ت ه � ��ذه م� �خ ��اط ��رة ج �س �ي �م��ة؟
وك�ي��ف ستثبت ال�ك��وي��ت خسائرها
باملستندات التي ال تتجاوز سقف
ال�ت�ق��اض��ي ف��ي ح ��ال إل �غ��اء الصفقة
من قبل شركة داو؟ وهل اعد املكتب
االس �ت �ش ��اري او ال �ق��ان��ون��ي امل�ح�ل��ي
قائمة ب��االض��رار وقيمتها ف��ي حال
ط�ل�ب�ه��ا م��ن امل�ح�ك�م��ة؟ الف �ت��ا ال ��ى ان
ه��ذا ال�ش��رط مجحف وغير مكافىء
مع نفس الحقوق مع داو مما يدلل
ع�ل��ى ع�ج��زه��م ع��ن اخ��ذ االح �ت��رازات
الكفيلة لحماية ام��وال الكويت في
الصفقتني البالغ اجمالي خسائرها
حوالي  2.8مليار دوالر خالل خمس
سنوات!!
وأوض��ح الطريجي ان بعض من
انتقد اعمال وتقرير اللجنة انصب
ج �ه��ده ال �ي��ائ��س ل��رس��م خ��ط دف��اع��ي
هش على بعض القيادات النفطية
ال � �ت� ��ي اب � ��رم � ��ت ال� �ص� �ف� �ق ��ة ال �ف��اش �ل��ة
وتمجيد املكتب االس�ت�ش��اري ال��ذي
اع��د دراس ��ات ال�ج��دوى االقتصادية
ال �ت��ي ب��ال �غ��ت ك �ث �ي��را ف��ي ت��وق�ع��ات�ه��ا
ل �ع��وائ��د ال�ص�ف�ق��ة وال �غ ��رض م��ن كل
ذل��ك ه��و لتوجيه ان�ظ��ار ال�ن��اس الى
ان القضية سياسية وان اللوم يجب
توجيهه الى رئيس الوزراء السابق
مؤكدا أن هذا «التسطيح» في تبريل
فشل الصفقة اليمكن قبوله من عامة
الشعب بعدما تكشفت لهم الحقائق
ح��ول اب��رام الصفقة في ظل اوض��اع
اق �ت �ص��ادي��ة ع��امل �ي��ة م �ت��ردي��ة آن� ��ذاك
أدت ال ��ى إف�ل�اس ب �ن��وك ع��امل�ي��ة مثل
ميريل الن��ش ول�ي�م��ان��زي��رذرز وبنك
اسكوتلند ف��ي اواخ ��ر  . 2008وأك��د
الطريجي ان غرامة الداو على الرغم
م��ن ضخامتها امل��ال�ي��ة اغ�ض�ب��ت كل
الكويتيني الذين ينتظرون محاسبة
املخطىء واملقصر وامل�س��ؤول عنها
ولكن ما هو اخطر من ذلك ويغضب
الكويتيني اكثر هو ت��رك من تسبب
واهمل للمرة الثانية وع��رض كامل
رأس مال شركة صناعة الكيماويات
ل �ل �ض �ي��اع م �ت �س��ائ�ل�ا ك �ي ��ف ن�ض�م��ن
م �س �ت �ق �ب�ل�ا اف � �ض� ��ل ل� �ل� �ك ��وي ��ت دون
محاسبة وتحديد املسؤولية عمن
تسبب في تلك الخسائر املليارية؟
وشدد على ان من بني واجبات لجنة
ح�م��اي��ة االم� ��وال ال�ع��ام��ة ه��و حماية
ام��وال الكويت ومصالحها واظهار
ال�ح�ق��ائ��ق ك��ام�ل��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
بكل شفافية دون االل�ت�ف��ات ال��ى أي
مصدر يحاول ممارسة الضغوط او
التشويش وتغطية الحقائق بذرائع
وهمية.
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متضمنا  5محاور هي األخطاء الطبية وشراء األدوية والتالعب بالعقود والفساد المالي واإلداري والربط اآللي

راكان النصف وحمدان العازمي يقدمان
استجوابا لوزير الصحة
تقدم النائبان راكان
النصف وحمود الحمدان
أمس باستجواب
مشترك إلى وزير الصحة
د .علي العبيدي مكون
من  5محاور هي
األخطاء الطبية وشراء
أدوية ومستلزمات
طبية بأسعار مصطنعة
والتالعب في العقود
وتضليل الجهات
الرقابية وهدر المال
العام والفساد اإلداري
والمالي واستغالل
المنصب الوزاري
ومشروع الربط اآللي
بين وزارة الصحة
والمكاتب الخارجية.
ويعد هذا االستجواب
الثامن عشر في الفصل
التشريعي الحالي والثالث
في دور االنعقاد الرابع
الحالي والسابع لوزراء
الصحة منذ تاريخ الحياة
النيابية والثاني لوزراء
الصحة في الفصل الرابع
عشر الحالي.
كما أنه يعتبر
االستجواب الـ  95في
تاريخ االستجوابات
في الحياة النيابية في
الكويت.

الوزير لم يعالج
مالحظات ديوان
المحاسبة في
تعيين مدير إدارة
المحاسبة المالية

وج � ��اء ن ��ص ص�ح�ي�ف��ة االس �ت �ج��واب
كما يلي:
		
السيد رئيس مجلس األمة
املحترم
تحية طيبة و بعد
ن��رف��ق ل�ك��م االس �ت �ج��واب امل��وج��ه ال��ى
السيد د .وزير الصحة د .علي العبيدي
ب �ص �ف �ت��ه ب� ��رج� ��اء ات � �خ� ��اذ االج� � � � ��راءات
ال��دس�ت��وري��ة وف�ق��ا ل�ل�م��ادة  100وامل ��ادة
 101م��ن ال��دس�ت��ور وال�لائ�ح��ة ف��ي شأنه
وف �ق ��ا ل �ن��ص امل� � ��ادة  ١٣٥م ��ن ال�لائ �ح��ة
الداخلية ملجلس األمة.
مع خالص الشكر والتقدير
مقدما االستجواب
النائب راكان يوسف النصف
النائب حمدان سالم العازمي
بسم الله الرحمن الرحيم
ق��ال الحق ت�ب��ارك وتعالى «ي��ا أيها
ال��ذي��ن آم�ن��وا ال تخونوا الله وال��رس��ول
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون»
سورة األنفال
وقال جل جالله أيضا:
«إنا عرضنا األمانة على السماوات
واألرض وال�ج�ب��ال ف��أب�ين أن يحملنها
وأش �ف �ق��ن م�ن�ه��ا وح�م�ل�ه��ا اإلن �س��ان إن��ه
كان ظلوما جهوال»
سورة األحزاب
إن إث� � � ��ارة امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
للوزير ال تهدف الى النيل من شخصه
أو اعتباره ال��ذات��ي بقدر ما تسيء الى
تحميله مسؤوليات إخفاقه بالنهوض
ب�ه��ا ف��امل��ادة  ١٠٠م��ن ال��دس �ت��ور نصت
على:
«ل� �ك ��ل ع �ض ��و م� ��ن أع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
األم� � ��ة أن ي ��وج ��ه إل � ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء وإل��ى ال��وزراء استجوابات عن
األمور الداخلة في اختصاصاتهم وال
تجري املناقشة في االستجواب إال بعد
ثمانية أيام علي األقل من يوم تقديمه
وذل � ��ك ف ��ي غ �ي��ر ح ��ال ��ة االس �ت �ع �ج��ال و
موافقة الوزير  ..الخ.
كما نصت امل��ادة  ١٠١م��ن الدستور
على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس
األم � � ��ة ع� ��ن أع � �م� ��ال وزارت � � � ��ه وإذا ق ��رر
املجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر
م�ع�ت��زال ل �ل ��وزارة م��ن ت��اري��خ ق ��رار ع��دم
الثقة ويقدم استقالته فورا»
إن النظام الدستوري للكويت أولى
األه� �م� �ي ��ة ال� �ق� �ص ��وى ل �ل �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة
وأحاطها ببنيان شامخ أرك��ان��ه الحق
وال� �ع ��دال ��ة وامل � �س � ��اواة وأب� �ق ��ى األم ��ان ��ة
ف� ��ي أع � �ن� ��اق ن � � ��واب األم � � ��ة ل� �ل ��دف ��اع ع��ن
امل �ك �ت �س �ب��ات ال��دس �ت��وري��ة وأل ��زم ��ه قبل
أدائ��ه ألعماله أن يقسم بجلسة علنية

راكان النصف وحمدان العازمي في طريقهما إلى مكتب الرئيس الغانم لتقديم االستجواب

أن يكون مخلصا للوطن واألم�ي��ر وأن
يحترم الدستور وقوانني الدولة ويذود
عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله
ويؤدي أعماله باألمانة والصدق.
واح � � �ت � ��رام � ��ا مل � ��ا ورد ف � ��ي ال� �ب ��اب
ال�ث��ان��ي م��ن ال��دس�ت��ور م��ادة « ١١تكفل
ال��دول��ة امل�ع��ون��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ف��ي حالة
ال�ش�ي�خ��وخ��ة أو امل ��رض أو ال�ع�ج��ز عن
العمل كما توفر لهم خدمات التأمني
االج �ت �م��اع��ي وامل� �ع ��ون ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
والرعاية الصحية» وامل��ادة  ١٥أيضا
«ت �ع �ن��ى ال ��دول ��ة ب��ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة و
بوسائل الوقاية والعالج من األمراض
واألوبئة» وامل��ادة « ١٧لألموال العامة
ح ��رم ��ة وح �م��اي �ت �ه��ا واج� � ��ب ع �ل ��ى ك��ل
مواطن» نقول من باب األمانة لم نجد
بدا من تقديم هذا االستجواب لألخ د.
وزي��ر الصحة بعد ان استنفدنا معه
سبل اإلصالح الواجبة علينا بالنصح
والنصيحة ثم التنبيه والتحذير فلم
نجد سبيال لحل وال رؤية للمستقبل
بل إن ما جاءنا منه يكفينا عدما على
تتبع الحق والسير إليه دون جزع أو
قلق أو توجس من خيفة.
إن الفترة التي قضاها األخ وزي��را
ل�ل�ص�ح��ة ح �ت��ى اآلن ك��اف �ي��ة لتعطينا
االش ��ارات املطلوبة ل�ج��دوى استمرار
مثل ه��ذا النهج داخ��ل وزارة الصحة
ال �ت��ي ت�ع��د م��ن أخ �ط��ر وأه ��م ال � ��وزارات
ف �ه��ي امل� �س ��ؤول ��ة ع ��ن ص �ح��ة االن �س ��ان
وسالمة حياته.
ول��و ك�ن��ا ن��رى بصيص أم��ل ي��ؤدي
ال ��ى ن �ه��ج ي �س��ن أو اص�ل��اح ي �ب��دو في
األفق ملا أقدمنا على هذا االستجواب
ول �ك �ن �ن��ا ت��أك��دن��ا أن ك�ل�ا م ��ن اإله �م��ال
واالس� � �ت� � �ه � ��ان � ��ة ب � �ح � �ي� ��اة امل� ��واط � �ن�ي��ن
واملقيمني والفوضى والعبث اإلداري
واملالي قد بلغ أشده في وزارة لم يعد
لها مسؤول يتحرك أو قيادي ينشط
ف��ي س�ب�ي��ل وق ��ف ال �ت��ردي امل�خ�ي��ف في

أوضاعنا الصحية.
إن �ن��ا ال ن �ح �م��ل ال ��وزي ��ر م�س��ؤول�ي��ة
تراكمات طويلة لسنوات أطول ولكننا
نحمله مسؤولية أعماله التي دفعت
ب�ت�ل��ك ال �ت��راك �م��ات ل�ت�ص��ل ال ��ى السطح
بل زادتها بسلبيته الواضحة ف��زادت
الفوضى في جميع ملفات هذا القطاع
الحيوي حتى بلغت أشدها ومداها.
إن ه � ��ذا االس � �ت � �ج ��واب رس ��ال ��ة ل�ك��ل
ضمير ح��ي لكي يتوقف ع��ن املجاملة
ف �م ��ا ي� �ح ��دث ف� ��ي وزارة ال �ص �ح ��ة ف��ي
عهد ال��وزي��ر م��ن تعد صريح ومستمر
ع�ل��ى األم� ��وال وت �ه��اون واض ��ح ب ��أرواح
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ب�س�ب��ب األخ �ط��اء
الطبية التي تنتهي دائما بتصريحات
إعالمية عن إج��راء تحقيق دون إج��راء
واضح وغيرها من املمارسات املخالفة
لنصوص الدستور والقانون وشبهات
ال�ت�ن�ف�ي��ع واس �ت �غ�ل�ال ال �ن �ف��وذ ال يمكن
السكوت عنها خاصة أن وزير الصحة
على رأس الهرم ال��وزاري أصبح عامال
رئيسيا بتشويه سمعة الجسم الطبي
وف � �ق� ��دان ال �ث �ق��ة ب �م �س �ت��وى ال �خ��دم��ات
الطبية التي أصبحت موضوعا عاديا
في عهد الوزير الحالي.
إن استهتار وتخبط الوزير وفشله
اإلداري ل ��م ي �ت��وق��ع ع ��ن االس �ت �ه��ان��ة
بأرواح املواطنني واملقيمني بل تخطى
الى التنفيع واستغالل النفوذ وإهدار
امل ��ال ال �ع��ام ل�ص��ال��ح ب�ع��ض ال�ش��رك��ات
ال�ط�ب�ي��ة وب�ع�ض�ه��ا ل �ه��ا ع�ل�اق��ة بشكل
م�ب��اش��ر أو غ�ي��ر م�ب��اش��ر ب��ال��وزي��ر ه��ذا
ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �ع �م��د ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ب �ي��دي
ت �ض �ل �ي��ل ال �س �ل �ط ��ة ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة م��ن
خ�ل�ال إج��اب��ات م�غ�ل��وط��ة ع��ن األس�ئ�ل��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ع�ل��ى ب�ع��ض أوج ��ه الفساد
في وزارته.
وب� � � �ن � � ��اء ع � �ل � ��ى م � � ��ا ت � � �ق � ��دم ن� �ت� �ق ��دم
باستجوابنا ه��ذا ملساءلة األخ وزي��ر
الصحة ..

المحور األول :األخطاء الطبية
م� ��ن امل� �ع� �ل ��وم أن ح � � ��دوث األخ � �ط ��اء
ال �ط �ب �ي��ة أم � ��ر وارد ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
واملراكز الصحية وهذا األمر ال يقتصر
ع�ل��ى دول ��ة ال�ك��وي��ت ف�ق��ط فجميع دول
العالم تحدث بها مثل تلك األخطاءوإن
كان معدل األخطاء الطبية في الكويت
في املنطقة الخضراء والنسب املقبولة
عامليا إال أنه من غير املقبول أال تكون
ه�ن��اك إج ��راءات ت�ج��اه م��ن يرتكب مثل
تلك األخطاء الطبية وليس من املعقول
أن ي �ت��رك امل�ت�س�ب��ب ب�ه��ا ي �م��ارس مهنة
الطب في املستشفيات الحكومية.
لقد تعددت ح��االت األخطاء الطبية
بشكل الفت في عهد الوزير وفي فترة
زم �ن �ي��ة ق �ص �ي��رة ول ��م ت �ت �ح��رك ال � ��وزارة
ب �ش �ك��ل ج � ��دي ل �ب �ح��ث ج� � ��ذور امل�ش�ك�ل��ة
واك� �ت� �ف ��ى ال � ��وزي � ��ر ب �ت �ص��ري �ح��ات غ�ي��ر
م�س��ؤول��ة فعوضا إن يعلن ع��ن اتخاذ
اج��راءات بايقاف املتسببني باألخطاء
الطبية لحني االنتهاء من التحقيقات
واإلج ��راءات القضائية فها ه��و يخرج
الى وسائل اإلعالم بالقول أن األخطاء
ال �ط �ب �ي��ة ل �ي �س��ت ج ��دي ��دة وت� �ح ��دث ف��ي
ج �م �ي��ع دول ال� �ع ��ال ��م ول� �ك ��ن أرق ��ام �ه ��ا
تتفاوت ب�ين دول��ة وأخ��رى وي��دع��و الى
ع� ��دم إل� �ق ��اء االت� �ه ��ام ��ات دون ال��رج��وع
ال ��ى امل �خ �ت �ص�ين وال � ��ى ان �ت �ظ��ار ن�ت��ائ��ج
التحقيق في أي أمر طبي لوضع األمور
في مسارها الصحيح!
واذ ن � �س � �ت � �ع ��رض ب � �ع� ��ض ح� � ��االت
األخ �ط��اء ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ح��دث��ت م��ؤخ��را
والوفيات التي نتجت عنها فإننا هنا
واحتراما ألحكام املحكمة الدستورية
ب�ش��أن س��ري��ة معلومات امل��رض��ى ن��ورد
الحاالت من باب اإلجراءات التي قامت
بها ال ��وزارة بعد تبني وج��ود األخطاء
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عقود جلب
ممرضين
وممرضات من
الهند شكل إساءة
للكويت
العبيدي قام
بالغاء أكثر من
مشروع في
«الصحة» لتوقيع
عقد مشروع الربط
اآللي لصالح شركة
أجنبية
الوزير تقاعس
عن القيام
بمسؤولياته
وتستر على الفساد
والفاسدين
كل أولويات
مواطنينا السفر
للعالج بالخارج
خشية سوء
الخدمات في
مستشفياتنا!
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أشارا في الصحيفة إلى شراء أجهزة ومعدات طبية وأدوية وإيداعها في المخازن دون استخدامها

المستجوبان اتهما الوزير باستغالل منصبه
في تنفيع شركة أسسها قبل توليه الوزارة
تتمة المنشور ص10
الطبية ف�لا ت��وج��د مسطرة واح ��دة في
عقاب املتسببني في األخطاء الطبية بل
هناك انتقائية في التعامل مع األطباء.
ت��وف��ي امل��واط �ن��ون س�ع��ود الجويعد
ال � �ع� ��ازم� ��ي ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ع ��ام ��ر ع��ائ �ش��ة
ال�ع��ازم��ي ح��ام��د الفجي علي بوعباس
ابتسام بورسلي واملقيم منير البكري
نتيجة أخ�ط��اء طبية ون�ح��ن اذ نتقدم
الى ذويهم بخالص التعازي ملصابهم
ال� �ج� �ل ��ل ف � ��إن امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
ف ��ي امل �ق��اب��ل ي�ت�ح�م�ل�ه��ا ال ��وزي ��ر ف ��دوره
اتخاذ اإلج��راءات وف��ق مسطرة واح��دة
مل� �ح ��اس� �ب ��ة امل� �ت� �س� �ب� �ب�ي�ن إال أن واق � ��ع
األح � � ��داث ي��ؤك��د أن ال ��وزي ��ر وال � � ��وزارة
ب��أك�م�ل�ه��ا ال ت �ت �ح��رك اال وف ��ق ض�غ��وط
نيابية وشعبية.
وح �ت��ى ت �ح��رك��ات ال� � � ��وزارة ل�لأس��ف
تأتي بصور مختلفة رغ��م أن األخطاء
أدت جميعها الى وفيات.
المحور الثاني:
عمليات شراء أدوية ومستلزمات
طبية بأسعار مصطنعة
تمثل األدوي��ة واملستلزمات الطبية
من الخطوط األول��ى للرعاية الصحية
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ون � �ظ� ��را أله �م �ي ��ة ق �ط��اع
األدوي � � ��ة ف��إن��ه ي �ح �ت��ل م �ك��ان��ة م�ت�ق��دم��ة
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة وزارة ال �ص �ح��ة ل�ت��وف�ي��ر
م� ��ا ي �ح �ت ��اج ��ه ال� �ق� �ط ��اع ال� �ص� �ح ��ي م��ن

م �س �ت �ل��زم��ات وأج� �ه ��زة وأدوي � � ��ة طبية
ت��وف��ر ل�ل�م��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ال��رع��اي��ة
الصحية املثالية.
إال أن ه��ذا القطاع امل�ه��م ت�ح��ول الى
م��رك��ز ل�ل�ت�ج��ارة وال��رب��ح غ�ي��ر امل�ش��روع
على حساب احتياجات املرضى وقناة
اس �ت �ن��زاف ل�ل�م��ال ال �ع��ام ت�ح��ت مسمى
تقديم ال��رع��اي��ة الطبية وف��ي الحقيقه
ف ��إن ع�م�ل�ي��ات ال �ش��راء وال �ت��وري��د أب�ع��د
ما تكون في مصلحة املرضى بل هي
ت �ح �ق��ق م �ص��ال��ح ك �س��ب غ �ي��ر م �ش��روع
ل �ش ��راء م �س �ت �ل��زم��ات وأدوي� � ��ة ب��أس�ع��ار
مصطنعة مما يشكل انتهاكا لحرمة
األموال العامة واستغالال الحتياجات
القطاع الصحي.
وال ت �ت��وق��ف ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى امل ��ال
ال�ع��ام واس�ت�غ�لال ح��اج��ة امل��رض��ى عند
ه ��ذا ال �ح��د ب��ل ت �ت �ج��اوزه��ا ال ��ى م��ا هو
أخطر من ذلك بتوريد معدات وأدوي��ة
من شركة سبق أن أوقفت في عهد وزير
الصحة األسبق د .محمد الهيفي عن
العمل ف��ي مناقصات وزارات الصحة
بعد أن ثبت تزويرها ملستلزمات طبية
بل وأحيلت الى النيابة العامة.
 -١شراء الدعامات الذكية
ق � ��ام � ��ت وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ب � �ش� ��راء
دع��ام��ات ال�ق�ل��ب ال��ذك�ي��ة وال��ذات �ي��ة عن
ط��ري��ق ال �ش��راء امل�ب��اش��ر  ١٧٢٣دي �ن��ارا
ك ��وي �ت �ي ��ا ل �ل �ق �ط �ع��ة ع �ل �م��ا ب� � ��أن س�ع��ر
الدعامة الواحدة في مناقصة الخليج
ه��و  ٧٣٠دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا وع��وض��ا أن

وزير الصحة د .علي العبيدي

ت �ق ��وم ال� � � ��وزارة ب �ح �م��اي��ة امل � ��ال ال �ع��ام
ب�ش��راء نفس املنتج بسعر أق��ل قامت
بالترسية على السعر األعلى وال��ذي
يمثل أك�ث��ر م��ن ضعفي قيمة القطعة
الواحدة.
 -٢شراء جل للجروح
ش � ��راء ج ��ل ل �ل �ج��روح ن� ��وع Derma
 Flex Gel Adhesiveبقيمة  ٣٠٠دينار
للعلبة ال��واح��دة وت�م��ت ترسية طلب
ال � �ش� ��راء ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر ع �ل��ى ش��رك��ة
م��ودي �ل �ك��س ب �ق�ي�م��ة  ٤٥٠أل� ��ف دي �ن��ار
لعدد  ١٥٠٠علبه وهي قيمة مضاعفة
عشرات املرات عن السعر الحقيقي.

وت �م �ث��ل ال� �ح ��االت ال �س��اب �ق��ة أم�ث�ل��ة
مل��ا يمكن أن ي�ك��ون س��رق��ة العصر في
ال�ق�ط��اع ال�ص�ح��ي ال س�ي�م��ا وأن ��ه ب��ات
م ��ؤك ��دا أن ه� �ن ��اك ت �ع �م��دا ف ��ي غ �ي��اب
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى أس �ع��ار ت��وري��د األدوي ��ة
أله � � � � ��داف ال� �ت� �ك� �س ��ب وال � �ت � ��رب � ��ح غ �ي��ر
امل �ش��روع وه��ذا امل�ح��ور ت�ح��دي��دا ال بد
م��ن متابعته جنائيا ب�ع��د املحاسبة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل ��اث� �ل ��ة أم ��ام� �ك ��م ل �ت �ط��ال
العقوبات كافة امل�س��ؤول�ين ف��ي وزارة
الصحة عن هذا التالعب والهدر بما
فيها الشركات التي تواطأت في هذه
العمليات.

المحور الثالث :التالعب
ف��ي العقود وتضليل الجهات
الرقابية وهدر المال العام
إنه من املخجل أن يمارس القياديون
في وزارة الصحة عمليات تضليل في
طلب املوافقات الرسمية لتوقيع عقود
ب��األم��ر امل�ب��اش��ر م��ع ع��دة ج�ه��ات وبعد
أن تحصل ال��وزارة على تلك املوافقات
ف��إن�ه��ا ت �ق��وم ب�ت�غ�ي�ي��رات ج��وه��ري��ة في
ال�ع�ق��ود مما يعتبر ت�ج��اوزا وتضليال
ل �ج �ه��ات رق ��اب �ي ��ة م �ث��ل إدارة ال �ف �ت��وى
والتشريع ولجنة املناقصات املركزية
وديوان املحاسبة.
إن إدخ��ال تغييرات في القيم املالية
وأع ��داد ال�ح��االت لعالجها ف��ي الخارج
تمثل انتهاكا ملبادئ العدالة واملساواة
املنصوص عليها في وثيقة الدستور
فال يجوز دستوريا وقانونيا أن تبدي
الوزارة رغبتها التوقيع على عقد وفق
تكليفات وخ��دم��ات م �ح��ددة وم��ن بعد
أخ ��ذ امل��واف �ق��ات ي �ت��م ادخ � ��ال ت�غ�ي�ي��رات
ج ��ذري ��ة دون ال �ح �ص��ول م� �ج ��ددا ع�ل��ى
املوافقات ال�لازم��ة أو إع��ادة ط��رح طلب
الخدمات على العامة لضمان املنافسة
والحصول على أفضل األسعار وأجود
الخدمات.
 -١عقد العالج في جمهورية التشيك
مع شركة السفير للسياحة والسفر
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أكدا أن فساد الصحة التحمله البعارين

النصف والعازمي :استجواب العبيدي مستحق
قدم النائبان راكان النصف وحمدان
ال� �ع ��ازم ��ي ص �ح �ي �ف��ة اس� �ت� �ج ��واب وزي ��ر
ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي ام� ��س ال��ى
رئ �ي��س م�ج�ل��س االم � ��ة م � ��رزوق ال�غ��ان��م
واش�ت�م�ل��ت صحيفة االس �ت �ج��واب على
خمسة محاور .
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ال �ن �ص��ف ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص�ح�ف��ي ع �ق��ده ه��و وال �ع��ازم��ي تقدمت
انا وزميلي حمدان العازمي بصحيفة
اس�ت�ج��واب ل��وزي��ر ال�ص�ح��ة م��ن خمسة
م � �ح� ��اور الي� �م ��ان ��ي ال � �ت� ��ام ب � ��أن ال �ع �م��ل
البرملاني ينطلق بجناحني هما العمل
التشريعي والرقابي.
واش� ��ار ال�ن�ص��ف ق��ائ�لا ت��درج��ت في
ك��ل امل��راح��ل ال��رق��اب�ي��ة ف��ي ت�ع��ام�ل��ي مع
الوزير العبيدي من خالل الحديث قي

قاعة عبدالله السالم وتوجيه االسئلة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وص� ��وال ل �ت �ق��دي��م امل �س��اء ل��ة
السياسية بحقه.
واوض ��ح ق��ائ�لا ل��م ات ��ردد ف��ي ال��دف��اع
ع ��ن ال � � ��وزراء االص�ل�اح �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن كنا
نشعر بحسهم الوطني مثل عبدالعزيز
االب��راه �ي��م وه�ن��د الصبيح ح�ي��ث انني
وق�ف��ت م�ع��ارض��ا الستجوابهما وقلت
ذل��ك بالعلن م�ن��وه��ا ال��ى ان��ه ك��ان لديه
ايمان ويقني تام ان هذين الوزيرين كانا
ي��ؤدي��ان اعمالهما ب��االم��ان��ة وال�ص��دق
والتحوم حولهما شبهات فساد إنما
ك ��ان ��ا ي �س �ع �ي��ان مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد ف��ي
وزاري�ت�ه�م��ا ويحيالن اي شبهة فساد
الى النيابة باالدلة والبراهني.
واضاف النصف قائال لن اتردد في

ال�ج��ان��ب االخر في م�ح��اس�ب��ة اي وزي��ر
يرى نفسه فوق القانون ويعزز وجود
الفاسدين ومواقعهم واليحيلهم الى
ال �ن �ي��اب��ة ول ��ذل ��ك ات �ج �ه��ت الس �ت �ج��واب
ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ب �ي��دي م ��ن خ �ل��ال خ�م�س��ة
محاور ت��دور جميعها حول مخالفات
اداري� � ��ة وم��ال �ي��ة ص� ��درت ب� �ق ��رارات من
الوزير وبأمور سابقة لعهده وقدمت
اليه ولم يتخذ بها اية اج��راءات خوفا
م� ��ن ب �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات م �ن ��وه ��ا ال � ��ى ان
ال��وزي��ر م ��ارس س�ي��اس��ة ال�ت�ض�ل�ي��ل في
الرد على االسئلة البرملانية.
م � ��ن جهته اك� � ��د ال � �ن ��ائ ��ب ح� �م ��دان
ال �ع��ازم��ي ان استجواب وزير الصحة
م�س�ت�ح��ق م �ش �ي��را الى انه ت� ��درج في
املساءلة السياسية منذ شهر اغسطس

امل��اض��ي عندما وج��ه ط��وال تلك الفترة
 186س��ؤاال ك��ان��ت اج��اب��ات ال��وزي��ر لها
ق ��اص ��رة ب ��ل واغ �ل �ب �ه��ا ت �ك ��ون االج ��اب ��ه
ب��أن ال �س��ؤال غ�ي��ر دس �ت��وري الف �ت��ا ال��ى
ان ال �ح��ال ان�ت�ه��ى بتقديم االس�ت�ج��واب
ل�ل��وزي��ر العبيدي بعدما ت�ع��ذرت كافة
السبل للتعامل معه
وق � ��ال ان ال �ف �س��اد ي �ن �خ��ر ف ��ي ج ��دار
ال �ص �ح��ة ول ��م ي �ق��م اي وزي� ��ر ب �م��ا فعله
ال�ع�ب�ي��دي وتجرأ ع�ل�ي��ه م��ن ت �ج��اوزات
وم �خ ��ال �ف ��ات م �ن��وه��ا ال � ��ى ان ال� �ش ��ارع
الكويتي بعد جملة املخالفات والفساد
ك ��ان ي�ت��وق��ع ان ت�ت�خ��ذ ال�ح�ك��وم��ة ق ��رارا
ب� �ه ��ذا ال � ��وزي � ��ر ل �ك ��ن ال �ح �ك ��وم ��ة «ع �م��ك
اصمخ».
وك �ش��ف ان االس �ت �ج ��واب ج ��اء في

خمسة محاور االول يتعلق باالخطاء
الطبيه والثاني شراء ادوية وعالجات
ط �ب �ي��ه ب ��اس� �ع ��ار م �ص �ط �ن �ع��ة وال �ث��ال��ث
ال� �ت�ل�اع ��ب بالعقود وال� � �ه � ��در ب ��امل ��ال
ال�ع��ام وال��راب��ع الفساد امل��ال��ي واالداري
واستغالل املنصب الوزاري والخامس
مشروع الربط االلي بني وزارة الصحة
واملكاتب الصحية.
واوض��ح ان ال��وزي��ر العبيدي مارس
اس �ت �غ�ل�ال م �ن �ص �ب��ه ون � �ف ��وذه ف ��ي أح��د
ال �ع �ق��ود وخ��اص��ة ف��ي ت��رس�ي�ت��ه لعقد
مباشر لصالح الشركة التي يملكها.
وق � � ��ال ن �ت �م �ن��ى ان ي �ص �ع��د ال ��وزي ��ر
ال� �ع� �ب� �ي ��دي امل� �ن� �ص ��ه ل �ي �ف �ن��د امل � �ح� ��اور
املطروحة ف��ي استجوابه الفتا ال��ى ان
فساد الصحة التحمله البعارين.

العبيدي لم
يحتضن الكفاءات
المخلصة ولم
يبعدها عن
حسابات االنتقام
والطغيان اإلداري
إثارة المسؤولية
السياسية للوزير
ال تهدف إلى النيل
من شخصه
النظام الدستوري
للكويت أولى
األهمية القصوى
للصحة العامة
استنفذنا مع الوزير
كل سبل اإلصالح
الواجبة علينا
بالنصح والنصيحة
ثم التنبيه
والتحذير
لو كنا رأينا بصيص
أمل أو إصالح
في األفق لما
أقدمنا على هذا
االستجواب
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لم نتوجه إلى االستجواب مباشرة
بل تدرجنا بتوجيه األسئلة البرلمانية
تتمة المنشور ص11
ون� ��ذك� ��ر ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ت��وق �ي��ع
وزارة الصحة عقدا مع شركة السفير
ل �ل �س �ي��اح��ة وال �س �ف ��ر وذل � ��ك الب �ت �ع��اث
مرضى للعالج في جمهورية التشيك
وال �ب��وس �ن��ة وس �ل��وف��اك �ي��ا ب �ت��اري��خ ٢٩
م��ارس  ٢٠١٥إال أن املتتبع لتفاصيل
هذا التعاقد ومخاطبات جهات إدارة
الفتوى والتشريع ولجنة املناقصات
املركزية سيقف طويال أم��ام التالعب
وال�ت�ض�ل�ي��ل ال ��ذي م��ارس��ه ال�ق�ي��ادي��ون
في وزارة الصحة .وفيما يلي تسلسل
التعاقد املشبوه:
 ط�ل�ب��ت وزارة ال�ص�ح��ة م��ن إدارةال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع م��راج�ع��ة م�ش��روع
ال �ع �ق��د م ��ع ش��رك��ة ال�س�ف�ي��ر ل�ل�س�ي��اح��ة
والسفر إليفاد مرضى وزارة التصحة
للعالج في كل من جمهورية التشيك
والبوسنة وسلوفاكيا بالكتاب رقم
(ووص  )٢٣٢ / ١ب �ت��اري��خ  ٩ف�ب��راي��ر
.٢٠١٥
 ق��ام��ت إدارة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��عب� ��ال� ��رد ع� �ل ��ى ك � �ت ��اب وزارة ال �ص �ح��ة
ب� �ت ��اري ��خ  ١٧ف � �ب ��راي ��ر  ٢٠١٥م��رج��ع
 ٢٠١٥/٢٩١/٤بابداء عدد  ١٢مالحظة
على م�ش��روع العقد وك��ان��ت املالحظة
رقم  ١١تشترط الحصول على موافقة
لجنة املناقصات املركزية قبل توقيع
العقد مع الطرف الثاني.
 خ��اط �ب��ت وزارة ال �ص �ح��ة ل�ج�ن��ةاملناقصات املركزية بكتابني رقم ٣١٤
و  ٣٦٩ف��ي  ٢فبراير  ٤ -م��ارس ٢٠١٥
وامل �ت �ض �م��ن ط �ل��ب ال �ت �ع��اق��د امل �ب��اش��ر
م��ع ش��رك��ة السفير للسياحة والسفر
لتوفير خ��دم��ة االش� ��راف ع�ل��ى ارس��ال
امل� ��رض� ��ى وم ��راف� �ق� �ي� �ه ��م ال� ��ذي� ��ن ت �ق��رر
وزارة الصحة عالجهم في جمهورية
التشيك بمبلغ شهري يتراوح ما بني
 ٢٥أل ��ف دي �ن ��ار ك��وي �ت��ي ال ��ى  ٨٥أل��ف
دينار لعدد يتراوح ما بني  ١٠الى ٥٠
حالة.
 ردت ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ةع �ل ��ى ك �ت ��اب ��ي وزارة ال �ص �ح ��ة أع �ل�اه
ب � �ت� ��اري� ��خ  ١٦م� � � ��ارس  ٢٠١٥م��رج ��ع
 ١٨/٢٨/٤٤٦٩ب��اآلت��ي :ق��ررت املوافقة
على التعاقد مع الشركة بحدود مبلغ
 ٨٥ألف دينار لعدد  ٥٠حالة شهريا.
 وق�ع��ت وزارة ال�ص�ح��ة ال�ع�ق��د معش ��رك ��ة ال �س �ف �ي��ر ل �ل �س �ي��اح��ة وال �س �ف��ر
ب �ت��اري��خ  ٢٩م� ��ارس  ٢٠١٥وق ��د أش��ار
العقد صراحة في م��ادة التمهيد الى
م��واف �ق��ة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ب�ت��اري��خ
 ١٧ف� �ب ��راي ��ر  ٢٠١٥وم ��واف � �ق ��ة ل�ج�ن��ة
امل �ن��اق �ص��ات ع �ل��ى ال �ت �ع��اق��د امل �ب��اش��ر
م��ع ش��رك��ة السفير للسياحة والسفر
بموجب كتاب رقم .١٨/٢٨/٤٤٦٩
إال أن ��ه وب �ع��د ت�ت�ب��ع ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��د
وفق موافقة لجنة املناقصات املركزية
والتي اشترطت ح��دود مبلغ  ٨٥ألف

دينار لعدد  ٥٠حالة شهريا تبني في
الجدول رقم :1
وي�ل��اح� ��ظ م� ��ن ال� � �ج � ��دول رق� � ��م  1أن
ال��وزارة لم تلتزم التقيد بموافقة لجنة
املناقصات املركزية واملحدد أال يتجاوز
التعاقد مع شركة السفير مبلغ  ٨٥ألف
دي �ن��ار ول �ع��دد  ٥٠ح��ال��ة ش�ه��ري��ا أي أن
اجمالي املبلغ وفق موافقة املناقصات
املركزية يجب أال يتجاوز وفق األشهر
امل �ح��ددة ف��ي ال �ج��دول م�ب�ل��غ  ٥١٠آالف
دينار لعدد  ٣٠٠حالة.
إال أن ت�لاع��ب ال � ��وزارة ف��ي ال�ت�ع��اق��د
وش� ��روط� ��ه أوص � ��ل ق �ي �م��ة امل�س�ت�ح�ق��ات
ل �ش��رك��ة ال�س�ف�ي��ر ال ��ى  ٧م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
ك ��وي� �ت ��ي! ب ��ل إن ع � ��دد ال � �ح� ��االت ال �ت��ي
ارسلتها وف��ق العقد  ٨٥٢حالة !! وهو
م ��ا ي �م �ث��ل م �خ��ال �ف��ة ص��ري �ح��ة مل��واف �ق��ة
املناقصات املركزية املنصوص عليها
في العقد.
ول�ي��س ال �خ�لاف ع�ل��ى ع��دد ال�ح��االت
املبتعثة ال��ى ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج  -إن
ك��ان��ت م�س�ت�ح�ق��ة  -ول �ك��ن ال �ف �س��اد هو
تضليل ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ف��ي ال��دول��ة
وت � �ف� ��وي� ��ت ال � �ف� ��رص� ��ة ع� �ل ��ى ال� �ش ��رك ��ات
املتخصصة األخرى في تقديم عروض
أس�ع��ار ق��د تكون أق��ل بما يحافظ على
امل��ال ال�ع��ام وم�ب��ادئ العدالة وامل�س��اواة
بني الشركات ال سيما أن وزارة الصحة
أل� �غ ��ت ال �ت �ع��اق��د م ��ع ش ��رك ��ة ال �خ �ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة الرس � ��ال وم�ت��اب�ع��ة
ح��االت العالج في الخارج في التشيك
وسلوفاكيا تحت ذريعة ارتفاع أسعار
التذاكر!
 -٢ع�ق��د مستشفى ال� ��رازي لجراحة
ال � � �ع � � �ظ � � ��ام وم � �س � �ت � �ش � �ف � ��ى ك� �ل� �ي� �ن� �ك ��ام
وشتوجارت األملاني
وق � ��ع م �س �ت �ش �ف��ى ال � � � ��رازي ل �ج��راح��ة
ال � � �ع � � �ظ � � ��ام وم � �س � �ت � �ش � �ف � ��ى ك� �ل� �ي� �ن� �ك ��ام
وشتوجارد  -جامعة توبنجن األملانية
ل�ت�ط��وي��ر وت �ح �س�ين ال �خ��دم��ات الطبية
ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال � ��رازي مل ��دة  ٣س�ن��وات
بقيمة  ٤٦مليون ي��ورو وذل��ك بتاريخ
 ١٨ف�ب��راي��ر  ٢٠١٤إال أن وزارة الصحة
ورغ � ��م امل�ل�اح �ظ ��ات وامل �خ ��ال �ف ��ات ال �ت��ي
أوردتها لجنة متابعة العقد على أداء
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الجانب األمل��ان��ي ل��م تقم بتفعيل بنود
ال� �ج ��زاءات ال� � ��واردة ف��ي ال �ع �ق��د نتيجة
إخ�لال مستشفى كلينكام وشتوجارد
في بنوده مما شكل ه��درا للمال العام
وعدم االستفادة الحقيقية من األهداف
التي على ضوئها تم توقيع العقد.
وقد أوردت لجنة االشراف واملتابعة
على تنفيذ االتفاقية املالحظات التالية
وفق التقارير التالية:
التقرير األول م��ن  2014/3/18الى
2014/7/3
انه و الى اآلن لم يتم االلتزام ببعض
ب �ن��ود ال �ع �ق��د وف �ق��ا ل �ش��روط االت�ف��اق�ي��ة
املبرمة وفقا ملا تم ذكره بالتقرير.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ان ��ي  2014/7/1ال��ى
2014/11/20
عدم التزام الجانب األملاني بعدد من
بنود االتفاقية ومنها:
 ع ��دم االل � �ت ��زام ب��ال �ج��دول ال��زم �ن��يل ��زي ��ارات االس �ت �ش��اري�ين وت�غ�ي�ي��ره بني
فترة وأخرى
 ع��دم االل�ت��زام ب��ارس��ال ع��دد خمسةاستشاريني ملدة تتراوح ما بني  ٦أشهر
الى سنة واحدة حيث تتراوح مدة بقاء
االستشاريني في مستشفى الرازي من
يومان حتى أربعة أسابيع
 ع��دم االل�ت��زام ب��ارس��ال استشارينيبالتخصصات املطلوبة حسب العقد

 ارس��ال عدد من االطباء لم يعلموافي مستشفى كلينكام شتوتجارد ملدة
خمس سنوات حسب العقد
 ع � ��دم ارس� � � ��ال ال �ق ��ائ �م ��ة ال �خ��اص��ةباملعدات واألدوات الطبية والجراحية
ال�ل�ازم��ة الج� ��راء ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ج��راح�ي��ة
املعقدة والصعبة
 ي ��وص ��ى ب ��اخ �ت �ي ��ار اس �ت �ش��اري�ي�نمتميزين باجراء العمليات الجراحية
املعقدة والصعبة.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ال��ث  ٢٠١٤/١١/٢٤ال��ى
٢٠١٥/٣/١٩
عدم التزام الجانب األملاني بعدد من
بنود االتفاقية ومنها:
 ع ��دم االل � �ت ��زام ب��ال �ج��دول ال��زم �ن��يلزيارات االستشاريني وتكرار تغييره
ش �ه��ري��ا م �م��ا ي� ��ؤدي ل�ص�ع��وب��ة تنظيم
ال � �ع � �م ��ل ف � ��ي ال � � ��وح � � ��دات وال� � �ع� � �ي � ��ادات
وال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات وك� ��ذل� ��ك ف� ��ي ال �ب ��رن ��ام ��ج
التدريبي ألطباء البورد الكويتي.
 ارس� � ��ال ع� ��دد م ��ن ال �س �ي��ر ال��ذات �ي��ةألط �ب ��اء ك ��ل ش �ه��ر م �م��ا ي� ��ؤدي ل�ض�ي��اع
وق��ت اللجنة في دراس��ة السير الذاتية
وه � � ��ذا ي � ��دل ع �ل ��ى ع � ��دم وج � � ��ود ات �ف ��اق
م�س�ب��ق م��ن ال �ج��ان��ب األمل ��ان ��ي م��ع ع��دد
من االستشاريني للتواجد في الكويت
خالل مدة االتفاقية.
 -ارس � ��ال ال �س �ي��ر ال��ذات �ي��ة ل �ع��دد من

جدول رقم 1
بيان الفترة
مايو 2015
يونيو 2015
يوليو 2015
اغسطس 2015
سبتمبر 2015
اكتوبر 2015
االجمالي

العدد
156
185
152
166
104
89
852
7,094,764.000

مصاريف العالج د.ك
44,951.000
111,856.000
540,732.000
710,334.000
707,565.000
612,876.000

تذاكر السفر
268,876.000
346,695.000
296,625.000
337,685.000
205,970.000
182,285.000

2,728,314.000

4,366,450.000

االط� � �ب � ��اء ل� ��م ي �ع �م �ل��وا ف� ��ي م�س�ت�ش�ف��ى
ك �ل �ي �ن �ك ��ام ش � �ت ��وت � �ج ��ارد مل � � ��دة خ �م��س
سنوات (مخالفة لالتفاقية).
 ع��دم االل�ت��زام ب��ارس��ال ع��دد خمسةاس�ت�ش��اري�ين بالتخصصات املطلوبة
(ح�س��ب االت�ف��اق�ي��ة) مل��دة ت �ت��راوح ب�ين ٦
أش�ه��ر ال��ى س�ن��ة واح ��دة ح�ي��ث ت�ت��راوح
م��دة بقاء االستشاريني ف��ي مستشفى
ال��رازي من يومني حتى أربعة أسابيع
خصوصا املتميزين منهم حني تكون
مدة تواجدهم ال تتجاوز االسبوعني.
 عدم وضوح الجانب األملاني بشأنال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ألط� �ب ��اء ال �ب��ورد
ال �ك��وي �ت��ي م ��ن ن��اح �ي��ة اج � ��راء ع�م�ل�ي��ات
ج� ��راح � �ي� ��ة ف � ��ي م �س �ت �ش �ف ��ى ك �ل �ي �ن �ك��ام
شتوتجارد تحت اش��راف رئيس قسم
جراحة العظام في أملانيا وهذا يخالف
م� ��ا ت� ��م االت � �ف� ��اق ع �ل �ي��ه ف� ��ي االج �ت �م ��اع
امل�ن�ع�ق��د ب�ي�ن ل�ج�ن��ة م�س�ت�ش�ف��ى ال� ��رازي
ولجنة كلينكام شتوتجارد ف��ي شهر
أغ�س�ط��س  ٢٠١٤واك�ت�ف��ائ�ه��م بحضور
اج�ت�م��اع��ات وم �ح��اض��رات وورش عمل
ملدة  ٣أشهر في مستشفى كلينكام في
أملانيا.
 ع � � � � ��دم ارس� � � � � � � ��ال ج � � � � � ��دول زم � �ن� ��يل�ل�م�ح��اض��رات وال �ت��ي تعتبر ج ��زءا من
برنامج التدريب.
 ع � ��دم ارس� � � ��ال ال �ق ��ائ �م ��ة ال �خ��اص��ةوم �ع��دات األدوات الطبية وال�ج��راح�ي��ة
ال�ل�ازم��ة إلج� ��راء ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ج��راح�ي��ة
املعقدة والصعبة.
 ع� ��دم ال� �ب ��دء ب�ت�ن�ظ�ي��م م �ح��اض��راتون � �ق ��ل ع �ل �م �ي ��ات ج ��راح� �ي ��ة م� ��ن غ ��رف
عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق
البث التلفزيوني الطبي.
التقرير ال��راب��ع من  ٢٠١٥/٣/٢٠الى
٢٠١٥/٦/١٨
عدم التزام والقصور بعدد من بنود
االتفاقية منها:
 ارس� � � ��ال ج� � � ��داول زم �ن �ي ��ة ش �ه��ري��ةل � ��زي � ��ارات االس� �ت� �ش ��اري�ي�ن م �م ��ا ي� ��ؤدي
لصعوبة تنظيم ال�ع�م��ل ف��ي ال��وح��دات
وال � �ع � �ي� ��ادات وال �ع �م �ل �ي��ات وك ��ذل ��ك ف��ي
ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ألط� �ب ��اء ال �ب��ورد
الكويتي.
 ارس� � ��ال ع� ��دد م ��ن ال �س �ي��ر ال��ذات �ي��ةألط�ب��اء ك��ل شهر مما ي��ؤدي ال��ى زي��ادة
الجهد واستهالك وقت اللجنة ورؤساء
وحدات الرازي في دراسة السير الذاتية
وتقييم األط�ب��اء األمل��ان وه��ذا ي��دل على
ع��دم وج��ود ات�ف��اق مسبق م��ن الجانب
األمل� ��ان� ��ي م ��ع ع � ��دد م ��ن االس �ت �ش��اري�ي�ن
للتواجد خالل مدة االتفاقية.
 ع��دم االل�ت��زام ب��ارس��ال ع��دد خمسةاس�ت�ش��اري�ين بالتخصصات املطلوبة
(ح�س��ب االت�ف��اق�ي��ة) مل��دة ت �ت��رواح ب�ين ٦
أش�ه��ر ال��ى س�ن��ة واح ��دة ح�ي��ث ت�ت��راوح
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ال نحمل الوزير
مسؤولية
التراكمات لكن
أعماله دفعت
بالتراكمات إلى
السطح
هذا االستجواب
رسالة لكل ضمير
حي لكي يتوقف
عن مجاملة الوزير
وما يحدث في
عهده من تعد على
األموال
شبهات التنفيع
واستغالل النفوذ
ال يمكن السكوت
عنها
الوزير العبيدي
ساهم في تشويه
سمعة الجسم
الطبي
فقدان الثقة
بمستوى الخدمات
الطبية أصبحت
موضوعا عاديا في
عهد الوزير الحالي
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مسؤولية الوزير عن تردي األوضاع الصحية
واضحة وال تحتاج دليال
تتمة المنشور ص12
م��دة بقاء االستشاريني ف��ي مستشفى
ال��رازي من يومني حتى أربعة أسابيع
خصوصا املتميزين منهم حني تكون
مدة تواجدهم ال تتجاوز االسبوعني.
 ع � � � � ��دم ارس� � � � � � � ��ال ج � � � � � ��دول زم � �ن� ��يل�ل�م�ح��اض��رات وال �ت��ي تعتبر ج ��زءا من
برنامج التدريب.
 ل � ��م ي� �ت ��م ارس � � � ��ال أط � �ب � ��اء ال � �ب� ��وردال � �ك ��وي � �ت ��ي ل � �ل � �ت ��دري ��ب ف � ��ي ك �ل �ي �ن �ك��ام
شتوتجارد حتى تاريخ كتابة التقرير.
 ع� ��دم ال� �ب ��دء ب�ت�ن�ظ�ي��م م �ح��اض��راتون � �ق ��ل ع �ل �م �ي ��ات ج ��راح� �ي ��ة م� ��ن غ ��رف
عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق
البث التلفزيوني الطبي.
ال�ت�ق��ري��ر ال�خ��ام��س م��ن ٢٠١٥/٦/١٩
الى ٢٠١٥/١٠/١٠
عدم التزام والقصور بعدد من بنود
االتفاقية منها:
 ارس� � � ��ال ج� � � ��داول زم �ن �ي ��ة ش �ه��ري��ةل � ��زي � ��ارات االس� �ت� �ش ��اري�ي�ن م �م ��ا ي� ��ؤدي
لصعوبة تنظيم ال�ع�م��ل ف��ي ال��وح��دات
وال � �ع � �ي� ��ادات وال �ع �م �ل �ي��ات وك ��ذل ��ك ف��ي
ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي ألط� �ب ��اء ال �ب��ورد
الكويتي.
 ارس� � ��ال ع� ��دد م ��ن ال �س �ي��ر ال��ذات �ي��ةألط�ب��اء ك��ل شهر مما ي��ؤدي ال��ى زي��ادة
الجهد واستهالك وقت اللجنة ورؤساء
وحدات الرازي في دراسة السير الذاتية
وتقييم األط�ب��اء األمل��ان وه��ذا ي��دل على
ع��دم وج��ود ات�ف��اق مسبق م��ن الجانب
األمل� ��ان� ��ي م ��ع ع � ��دد م ��ن االس �ت �ش��اري�ي�ن
للتواجد خالل مدة االتفاقية.
 ع��دم االل�ت��زام ب��ارس��ال ع��دد خمسةاس�ت�ش��اري�ين بالتخصصات املطلوبة
(ح�س��ب االت�ف��اق�ي��ة) مل��دة ت �ت��راوح ب�ين ٦
أش�ه��ر ال��ى س�ن��ة واح ��دة ح�ي��ث ت�ت��راوح
م��دة بقاء االستشاريني ف��ي مستشفى
ال��رازي من يومني حتى أربعة أسابيع
خصوصا املتميزين منهم حني تكون
مدة تواجدهم ال تتجاوز االسبوعني.
 ق� �ي ��ام ال� �ف ��ري ��ق األمل� ��ان� ��ي ب ��ارس ��الال� �س� �ي ��رة ال ��ذات� �ي ��ة ل� �ع ��دد م� ��ن األط� �ب ��اء
ال ي �ع �م �ل��ون ف ��ي م �س �ت �ش �ف��ى ك�ل�ي�ن�ك��ام
ش �ت ��وت �ج ��ارد م ��ع وج� � ��ود ت � �ع ��اون ب�ين
املستشفى والطبيب ولكن مع عدم ذكر
نوعية التعاون مع مستشفى كلينكام
ش � �ت� ��وت � �ج� ��ارد م � �م ��ا ي �ت �ط �ل ��ب دراس � � ��ة
ال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة م��ن ق�ب��ل رئ �ي��س قسم
ال �ع �ظ��ام ورؤس� � ��اء وح � ��دات مستشفى
ال��رازي وتمت مخاطبة الفريق األملاني
ب �ض��رورة ت��وض�ي��ح ن ��وع ال �ت �ع��اون بني
كلينكام شتوتجارد والطبيب املرسل.
 ع � � � � ��دم ارس� � � � � � � ��ال ج � � � � � ��دول زم � �ن� ��يل�ل�م�ح��اض��رات وال �ت��ي تعتبر ج ��زءا من
برنامج التدريب.
 ل � ��م ي� �ت ��م ارس � � � ��ال أط � �ب � ��اء ال � �ب� ��وردال � �ك ��وي � �ت ��ي ل � �ل � �ت ��دري ��ب ف � ��ي ك �ل �ي �ن �ك��ام
شتوتجارد حتى تاريخ كتابة التقرير.

 ع� ��دم ال� �ب ��دء ب�ت�ن�ظ�ي��م م �ح��اض��راتون � �ق ��ل ع �ل �م �ي ��ات ج ��راح� �ي ��ة م� ��ن غ ��رف
عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق
البث التلفزيوني الطبي.
إن ذك ��ر م�لاح �ظ��ات ل�ج�ن��ة االش ��راف
وامل �ت ��اب �ع ��ة ب��ال �ت �ف �ص �ي��ل ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة
االستجواب كان أمرا ال بد منه لبيان كم
املخالفات ونوعها التي شابت تنفيذ
العقد مع املستشفى األملاني ورغ��م كل
تلك املخالفات الصريحة إال أن وزارة
الصحة ل��م تفعل البنود الجزائية في
ال �ع �ق��د ف ��ي ال ��دف �ع ��ات ال �خ �م��س األول� ��ى
والتي بلغ اجمالها قرابة  ١٩.٨مليون
يورو.
ب ��ل إن ال � � ��وزارة ت �خ��اذل��ت ف ��ي حفظ
امل ��ال ال �ع��ام وخ��زي�ن��ة ال��دول��ة م��ن مزيد
من الهدر املالي في تنفيذ عقد لم يتم
االلتزام به ولم يقدم الخدمات التي من
شأنها تطوير األطباء الكويتيني وكان
األجدر بالوزارة إلغاء العقد بعد بيان
جميع تلك املخالفات لبنود االتفاقية.
ول �ع �ل��ه م ��ن ال� ��واج� ��ب اإلش� � � ��ارة ال��ى
ج �ه��ود ال�ل�ج�ن��ة مل�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��د
ب ��رئ ��اس ��ة د .م �ن��ى أح� �م ��د ع �ب��دال �ص �م��د
وعضوية كل من د .مبارك العجمي د.
حمد ال �ه��ران د .عبداملحسني امل�ج��ادي
م�ت��رون ي��اس�ين ج��اس��م د .محمد جالل
ود .محمد حسني آغا.
المحور الرابع :الفساد
اإلداري وال��م��ال��ي واس��ت��غ�لال
المنصب الوزاري
تمثل حاالت الفساد اإلداري العامل
املشترك بني جميع الجهات الحكومية
وال يخلو تقرير لديوان املحاسبة من
تسجيل مخالفات ومالحظات في أداء
ال � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة في
العمل اإلداري لتلك الجهات.
إال أن وزارة ال�ص�ح��ة ل�ه��ا وضعية
مختلفة ف��ي تشريع الفساد ومخالفة
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ب �ص��ورة ال تضع
اع�ت�ب��ارا للجهات ال��رق��اب�ي��ة الحكومية
وال حتى السلطة القضائية وسلطات
ال �ت �ح �ق �ي��ق .ول �ع ��ل م ��ا ن �ض �ع��ه ف ��ي ه��ذا
االستجواب ليس سوى مثال فاضح ملا
وصلت له الوزارة في عهد األخ الوزير
م��ن اس�ت�ه�ت��ار ف��ي ق � ��رارات ال��دول��ة ذات
الصلة في األعمال اإلدارية للوزارة.
 -١ت �ع �ي�ين م ��دي ��ر إدارة امل �ح��اس �ب��ة
املالية:
 أص��در ال��وزي��ر ال �ق��رار اإلداري رق��م( )١١٥٧بتاريخ  ٢٠م��ارس  ٢٠١٤بنقل
ال �س �ي��د س ��ال ��م ع� �ب ��دال ��وه ��اب ال ��رش ��ود
ل�ل�ع�م��ل ب��وظ�ي�ف��ة (م��راق��ب ال�ح�س��اب��ات)
ف��ي إدارة امل�ح��اس�ب��ة امل��ال �ي��ة رغ ��م ع��دم
استيفائه م��دة ال�خ�ب��رة ال�لازم��ة لشغل
الوظيفة بحسب تقرير دي��وان الخدمة
املدنية.
 ي� ��ؤك� ��د ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ةاملدنية أن السيد سالم الرشود حصل

النائب حمدان العازمي في مؤتمر صحافي

ع �ل��ى م��ؤه��ل ث��ان��وي��ة ع��ام��ة ع ��ام ٢٠٠٠
وب�ك��ال��وري��وس إدارة أع�م��ال ع��ام ٢٠١٠
ع�ين بموجبه بوظيفة (منسق إداري)
وح �ي��ث إن م ��دة خ �ب��رت��ه ال�لاح �ق��ة على
امل� ��ؤه� ��ل ال� �ج ��ام� �ع ��ي ت� �ق ��ل ع� ��ن ث �م��ان��ي
سنوات ومن ثم ال يجوز شغله لوظيفة
(م� ��راق� ��ب) ألن م� ��دة ال �خ �ب��رة امل�ط�ل��وب��ة
لشغل وظيفة (مراقب) ثماني سنوات
بعد املؤهل الجامعي.
 وف� ��ي  ٢٥أغ �س �ط��س  ٢٠١٥أص ��دروزي��ر الصحة د .علي العبيدي ال�ق��رار
رق ��م  ٢٠٨ل�س�ن��ة  ٢٠١٥ب�ت�ع�ي�ين السيد
س��ال��م ال��رش��ود م��دي��ر إدارة امل�ح��اس�ب��ة
املالية.
وي�ل�اح��ظ م��ن ال �ن �ق��اط امل ��ذك ��ورة أن
ال��وزي��ر ل��م ي�ص�ح��ح خ�ط��أ اداري� ��ا أش��ار
ال� �ي ��ه ت �ق��ري��ر دي � � ��وان ال �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ب �ع��د أن ع�ي�ن ال �س �ي��د ال ��رش ��ود م��راق �ب��ا
ل�ل�ح�س��اب��ات ب��ل ت�ج��اه��ل ب �ص��ورة تثير
ال��ري�ب��ة وال �ش��ك ت�ق��ري��ر ال�خ��دم��ة املدنية
وأص� ��در ق� ��رارا ب�ت�ع�ي�ين امل��ذك��ور م��دي��را
إلدارة املحاسبة املالية.
ول� � �ك � ��ن ال� � �ف� � �س � ��اد ل� � ��م ي � �ت� ��وق� ��ف ع��ن
الترقيات الغريبة واملتسارعة للسيد
سالم الرشود بل إن الطامة الكبرى أن
امل��ذك��ور م�ح��ال م��ن ق�ب��ل وزارة الصحة
ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب�ت�ه�م��ة ال �ت��زوي��ر!
وإذ ال ت��زال القضية في طور التحقيق
فإنه من املريب مجددا أن يتخذ الوزير
ق ��رارات الترقية مل��وظ��ف متهم م��ن قبل
الوزارة بالتزوير!
وه ��و األم ��ر ال ��ذي ي��رت�ك��ب م�ع��ه األخ
ال � ��وزي � ��ر م �خ��ال �ف��ة ف� ��ادح� ��ة وم �ت �ع �م��دة
ل � �غ� ��رض ف � ��ي ن� �ف ��س ي� �ع� �ق ��وب ل �ق ��ان ��ون
الخدمة املدنية والتي تنص في امل��ادة
( )٧٦منه:
“ال ت �ج��وز ت��رق�ي��ة امل��وظ��ف امل��وق��وف
ع��ن ال�ع�م��ل أو امل�ح��ال ال��ى التحقيق أو
امل�ح��اك�م��ة ال�ج��زائ�ي��ة ف��ي ج�ن��اي��ة أو في
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة خالل
مدة الوقف أو اإلحالة.
 -٢ج � �ل� ��ب ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال �ت �م ��ري �ض �ي ��ة
للمستشفيات واملراكز الصحية

ل � �ق� ��د ب� � � ��ات واض � � �ح� � ��ا أن م� � ��ع ك��ل
خ � �ط ��وة اي� �ج ��اب� �ي ��ة ي �ق �ط��ف ث �م��اره��ا
وزري��ر الصحة د .علي العبيدي من
ج �ه��ود وزراء ال �ص �ح��ة ال �س��اب �ق�ين ال
ب��د أن يتم تشويهها ب�ح��االت فساد
واع �ت��داء على امل��ال ال�ع��ام ب�ص��ورة أو
ب��أخ��رى ول�ع��ل ع�ق��ود جلب ممرضني
وم�م��رض��ات للعمل ف��ي املستشفيات
وامل� ��راك� ��ز ال �ص �ح �ي��ة دل �ي��ل آخ� ��ر على
ال �ف �س��اد ال� ��ذي اس �ت �ش��رى ف ��ي جميع
مفاصل الوزارة.
إن ملف جلب املمرضني واملمرضات
م ��ن ال �ه �ن��د ت �ح��دي��دا ش �ك��ل اس � ��اءة ال��ى
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب �ع��د أن ق��ام��ت وس��ائ��ل
االع �ل��ام ال �ه �ن��دي��ة ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ه��ذا
األم��ر لتكشف ع��ن إح��دى أه��م عمليات
ال � �ت � �ك � �س ��ب غ � �ي� ��ر األخ� �ل ��اق � � ��ي ل �ح ��اج ��ة
املمرضني واملمرضات من دول��ة الهند
الصديقة للعمل ف��ي الكويت ولحاجة
املستشفيات واملراكز الصحية لتوفير
ت �ل��ك ال �ع �م��ال��ة ل�ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا ف �ق��د ذك ��رت
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ال�ه�ن��دي��ة أن ال�ش��رك��ات
الكويتية تفرض ما قدره  ٧آالف دينار
ك��وي �ت��ي ع �ل��ى امل �م��رض�ي�ن وامل �م��رض��ات
وذلك لتقديم أوراقهم الى الشركة ومن
ث ��م ال ��دخ ��ول ف ��ي االخ� �ت� �ب ��ارات ت�م�ه�ي��دا
لتوظيفهم في وزارة الصحة الكويتية.
وق ��د وج�ه�ن��ا س ��ؤاال ال ��ى األخ وزي��ر
ال �ص �ح��ة ح� ��ول ه� ��ذا امل �ل ��ف وإذ ق��ام��ت
ال � ��وزارة ب�ف�ت��ح تحقيق ف�ي��ه مل��ا يشكله
م � ��ن اس � � � ��اءة ل �س �م �ع��ة دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
واستغالال مشينا للباحثني عن العمل
في الكويت إال أن إجابة الوزير جاءت
بالنفي مما يؤكد أن هناك تسترا على
الشركات املتورطة في هذا امللف فجاء
في رده أن ال��وزارة لم تجر أي تحقيق
بل اكتفت بلقاء مسؤولني من السفارة
الهندية في الكويت حول عمليات جلب
املمرضني واملمرضات!.
وق� � ��د وج � �ه ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ه �ن��دي��ة
ال��ى دول��ة ال�ك��وي��ت وب�ع��د ت�ك��رار ح��االت
استغالل الشركات املحلية ملواطنيها
ك �ت ��اب ��ا أوق � �ف� ��ت ف �ي ��ه ج �ل ��ب امل �م��رض�ي�ن

واملمرضات الهنود عبر ثالث شركات
ح �ك ��وم �ي ��ة ف� �ق ��ط وذل � � ��ك ح� �ف ��اظ ��ا ع�ل��ى
م��واط�ن�ي�ه��ا م��ن ال �ت�لاع��ب واالس �ت �غ�لال
ال � � ��ذي ت �ت �س �ت��ر ع �ل �ي��ه وزارة ال �ص �ح��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ع��د أن وق �ف��ت م�ت�ف��رج��ة ملا
يحدث بني الشركات املحلية والعمالة
الصحية الهندية.
 -٣شبهة استغالل املنصب الوزاري
ف� ��ي ت ��رس �ي ��ة ع� �ق ��ود م� �ب ��اش ��رة ل �ش��رك��ة
مملوكة للوزير
ال يخفى على أحد خطورة استغالل
النفوذ واملناصب الحكومية لتحقيق
م� �ك ��اس ��ب ش �خ �ص �ي��ة ف� �ه ��و م � ��ن أس � ��وأ
أن � ��واع ال �ف �س��اد اإلداري وامل ��ال ��ي وه��و
أخ �ط��ر إن ك��ان��ت ال�ش�ب�ه��ة ت �ح��وم ح��ول
الوزير وأعماله التجارية التي تتقاطع
وأعمال الوزارة.
لقد أسس وزير الصحة شركة طبية
تحمل االس��م التجاري شركة دويتش
الدولية الطبية ذ.م.م بحسب ما تثبته
س� �ج�ل�ات امل ��وق ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي ل �غ��رف��ة
ت�ج��ارة وصناعة الكويت وق��ام الوزير
ب��ال�ت�خ��ارج م�ن�ه��ا ب�ع��د أي ��ام م��ن توليه
حقيبة وزارة الصحة.
إال أن ال �ب�ي�ن م ��ن ال �ت �ع ��اق ��دات ال �ت��ي
أبرمتها وزارة الصحة أن تلك الشركة
ك ��ان ل �ه��ا ح �ظ��وة ل ��دى ال � � ��وزارة فتمت
ترسية عدد من العقود عليها في عهد
ال ��وزي ��ر وه ��و م ��ا ي�ش�ك��ل ش �ب��ه تنفيع
واس�ت�غ�لال امل�ن�ص��ب ال� ��وزاري ال سيما
وأن خ � ��روج ال� ��وزي� ��ر ي �م �ك��ن أن ي �ك��ون
مؤقتا ومرتبطا بفترة عمله الوزاري.
 -٤عقود التأمني الصحي والتدقيق
ع �ل��ى ف��وات �ي��ر ال �ع�ل�اج ف��ي ال� �خ ��ارج في
الواليات املتحدة
أورد ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عن
السنة املالية  ٢٠١٤/٢٠١٥مالحظة في
عقد التأمني الصحي للطلبة املبتعثني
ف � ��ي ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة األم ��ري� �ك� �ي ��ة
وأش��ار تقرير املحاسبة الى أن ال��وزارة
استمرت في تنفيذ العقد رغم انتهاءه.
وإذ ك��ان االس �ت �م��رار ف��ي ال�ع�ق��د رغ��م
ان�ت�ه��ائ��ه ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ت��أم�ين الطلبة
ال ��دارس�ي�ن ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��إن
ه��ذا ال يعطي ل� ��وزارة ال�ص�ح��ة ال�ض��وء
األخ�ض��ر لتجاوز أح��د أه��م البنود في
التعاقد وه��و تقديم الفواتير والسند
ال�ق��ان��ون��ي ال ��ذي ع�ل��ى ض��وئ��ه ي�ت��م دف��ع
املبالغ.
وي �ت �ك��رر ه� ��ذا ال �س �ل��وك أي �ض ��ا ف��ي
العقد امل�ب��اش��ر م��ا ب�ين وزارة الصحة
وشركة اتنا للتأمني األمريكية إذ أن
العقد نص على قيام الشركة بتقديم
ت� �ق ��اري ��ر اس �ب ��وع �ي ��ة وش� �ه ��ري ��ة ح ��ول
امل �ب��ال��غ ال � �ص� ��ادرة م ��ن امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وامل ��راك ��ز ال�ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ي �ع��ال��ج بها
امل� ��واط � �ن� ��ون ف� ��ي ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
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انتقائية في التعامل مع األطباء المتسببين
في األخطاء الطبية
تتمة المنشور ص13
وق�ي�م��ة ال�خ�ص��م ال�ت��ي حصلت عليها
شركة اتنا وذلك لدفع عمولة الخصم
والبالغة  ٪٢٧.٥بحسب التعاقد.
غ �ي��ر أن ال �ش��رك��ة ل ��م ت �س �ل��م امل�ك�ت��ب
ال�ص�ح��ي ف��ي واش�ن�ط��ن أص��ل الفواتير
ال � �ص� ��ادرة م ��ن امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل ��راك ��ز
ال�ص�ح�ي��ة األم��ري�ك�ي��ة واك�ت�ق��ت ب��ارس��ال
الفواتير الكترونيا دون ب�ي��ان املبالغ
ال � �ت ��ي ع� �ل ��ى ض� ��وء ه� ��ا ي ��دف ��ع ل� �ه ��ا م��ن
عمولة الخصم ب��ل أن ال�ش��رك��ة رفضت
ت�س�ل��م أص ��ل ال �ف��وات �ي��ر ب�ح�س��ب م��ا هو
منصوص عليه في العقد وقامت وزارة
ال �ص �ح��ة ب �ت��وج �ي��ه ك �ت ��اب ال� ��ى امل�ك�ت��ب
ال �ص �ح��ي ل��دف��ع امل �ب��ال��غ امل �ت��رت �ب��ة دون
م��واف�ق��ة ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ف��ي الكويت
وعلى رأسها ديوان املحاسبة.
 -٥ش� � ��راء أج � �ه� ��زة وم � �ع� ��دات ط�ب�ي��ة
وأدوي � � ��ة واي ��داع� �ه ��ا ف ��ي امل� �خ ��ازن دون
استخدامها
أش��ار تقرير دي��وان املحاسبة للعام
 2015/2014ال��ى ق�ي��ام ال � ��وزارة ب�ش��راء
أج�ه��زة طبية ب�ن��اء على طلب مجالس
األق �س��ام ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة باملستشفيات
وع��دم استخدامها واي��داع�ه��ا بمخازن
إدارة ال�ه�ن��دس��ة الطبية ل�ع��دة س�ن��وات
بلغت قيمة ما أمكن حصره منها بلغ
 ٥ماليني دينار.
 -٦شبهة تنفيع في عقد شركة ياكو
الطبية
بلغت مطالبات شركة ياكو الطبية
ل � � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ح ��وال ��ي  ١٧م �ل �ي��ون
دينار نظير األوام��ر التغيرية من قبل
وزارة ال�ص�ح��ة ف��ي ع�ق��د مبنى األش�ع��ة
وامل � �خ � �ت � �ب� ��رات وال� � �ط � ��ب ال � � �ن� � ��ووي ف��ي
مستشفى العدان وهو العقد الذي امتد
لعشر سنوات علما أن قيمة العقد ما
يقارب  ٢٠مليون دينار.
وقد انتهت ادارة الفتوى والتشريع
ال��ى ق��رار ب�ع��دم أحقية ش��رك��ة ي��اك��و في
مطالبة وزارة الصحة بقيمة األعمال
ال �ت �غ �ي��ري��ة غ �ي��ر امل� ��درج� ��ة ب��امل �ن��اق �ص��ة
املتمثلة بعمل فحوصات وأشعة لغير
ال�ك��وي�ت�ي�ين ق��اط �ن��ي م�ن�ط�ق��ة األح �م��دي
ال� �ص� �ح� �ي ��ة وال � �ف � �ح� ��وص� ��ات واألش � �ع� ��ة
ملراجعني من خارج تلك املنطقة.
ورغ ��م ال �خ�لاف ب�ين ال�ط��رف�ين وق��رار
الفتوى والتشريع إال أن ال��وزارة قامت
بمخاطبة وزارة املالية بضرورة توفير
املبلغ للشركة وذلك قبل حسم الخالف
بينهما.
 -٧شركة الخدمات العامة
وقعت وزارة الصحة عقدا مع شركة
ال�خ��دم��ات العامة لتسجيل املشتركني
بالضمان الصحي وال�ت��أم�ين الصحي
واص ��دار ال�ب�ط��اق��ات ال�خ��اص��ة ب�ه��م مل��دة
خ �م��س س �ن��وات ب �ت��اري��خ 2002/7/28
كما قامت ال��وزارة بتجديد العقد ملدة
 ٣س�ن��وات كما ق��ام��ت ال ��وزارة بتجديد

م � �ش ��روع ف ��ي ال �ص �ح��ة وذل� � ��ك ل�ت��وف�ي��ر
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال�ل��ازم� ��ة ل �ت��وق �ي��ع م �ش��روع
ال��رب��ط اآلل ��ي م��ع ال �ش��رك��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
وقبل أن يحصل على املوافقات الالزمة
م��ن ال�ج�ه��ات الحكومية ب��ل أن الجهاز
املركزي لتكنولوجيا املعلومات أرسل
خ�ط��اب��ا ال ��ى وزارة ال�ص�ح��ة يستغرب
من توقيع هذا العقد مع شركة أجنبية
بالرغم من وجود شركات محلية قادرة
على تنفيذ هذا املشروع وبقيمة أقل.

جانب من إحدى الجلسات السابقة

العقد للمرة الثانية وملدة ثالث سنوات
من تاريخ  2011/7/27وانتهى بتاريخ
 2014/7/26إال أن ديوان املحاسبة في
ت �ق��ري��ره ل�ل�ع��ام  2015/2014رص ��د في
ت�ق��ري��ره اس�ت�م��رار ال ��وزارة ف��ي التعامل
مع الشركة دون سند قانوني.
كما تم رصد تفاوت في قيمة املبالغ
امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ص��ال��ح وزارة ال�ص�ح��ة من
أعمال الشركة إذ تبني أن عدد بطاقات
التأمني والفحص الطبي الصادرة من
ال�ش��رك��ة وال �ت��ي ي�ت��رت��ب عليها إص ��دار
إقامة العمل أقل من عدد العمالة التي
دخلت الكويت.
ولم تتحرك الوزارة في فتح تحقيق
لبيان أسباب هذا التفاوت في األرق��ام
ما بني وزارة الداخلية ووزارة الصحة
وشركة الخدمات العامة.
المحور الخامس :مشروع
ال��رب��ط اآلل��ي بين وزارة الصحة
والمكاتب الصحية الخارجية
صرح وزير الصحة د .علي العبيدي
أن الوزارة بصدد توقيع عقد مباشر مع
شركة بريطانية لتقديم خدمات الربط
اآلل��ي م��ا ب�ين ال� ��وزراة وم�ك��ات��ب العالج
ف ��ي ال� �خ ��ارج وع � ��دد م ��ن امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وامل��راك��ز الصحية ف��ي ال�ع��ال��م وأوض��ح

ال ��وزي ��ر أن ه ��ذا ال�ع�ق��د ي��أت��ي ف��ي اط��ار
االتفاقيات الثنائية املوقعة بني دولة
الكويت واململكة املتحدة.
ولعله م��ن األهمية أن نذكر هنا أن
وزي ��ر ال�ص�ح��ة ي �س��وق مل �ش��روع قيمته
 122م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه اس �ت��رل �ي �ن��ي  -م��ا
يعادل  ٥٥مليون دنيار كويتي  -بل وأن
الوزير يقول أن هذا املشروع كان محل
بحث ودراسة منذ ما يقارب  ٣سنوات.
وح�ي�ن ن�ق��ول أن ه��ذا امل �ش��روع ليس
س��وى مشروع آخ��ر للتنفيع واالعتداء
على املال العام فإننا ال نبالغ فإن هذا
االستنتاج يأتي من بيانات مستندات
وزارة ال� �ص� �ح ��ة ال ��رس� �م� �ي ��ة ف� ��دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة رص ��د م�لاح�ظ��ة ف��ي ت�ق��ري��ره
ال�س�ن��وي ع��ن ع��ام  2015/2014رق��م ٤٤
ويذكر التالي:
عدم تطبيق النظام اآلل��ي املعد منذ
ع� ��ام  2011م ��ن ق �ب��ل إح � ��دى ال �ش��رك��ات
لتلبية احتياجات العالج في الخارج
على الرغم من تغطيته لكافة الجوانب
امل ��ال� �ي ��ة واإلداري � � � � ��ة وش � � ��ؤون امل��رض��ى
وت �ح �ق �ي �ق��ه أله� � ��داف ال ��رب ��ط اآلل � ��ي ب�ين
األطراف املعنية بالعالج بالخارج:
س � �ب� ��ق وأن أف � � � � ��ادت ال � � � � � � ��وزارة م��ن
خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع ال � ��ذي ع �ق��د ب �ت��اري��خ
 2015/3/15مع ديوان املحاسبة بأنها

ت� �ق ��وم ب �ت �ط��وي��ر ال� �ن� �ظ ��ام اآلل� � ��ي ل�ع�م��ل
امل �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة ع ��ن ط ��ري ��ق أح ��دى
الشركات وان��ه سيتم ال��رب��ط اآلل��ي بني
ال �ل �ج��ان ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ب��امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وإدارة ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ملنع التالعب
وال �ت��زوي��ر ك�م��ا ح��دث ب��ال�س��اب��ق إال ان��ه
ومن خالل الفحص واملراجعة لم يتبني
تطبيق النظام حتى تاريخ اع��داد هذا
التقرير .انتهى
وج � � � ��اء رد وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ع �ل��ى
م�لاح�ظ��ة دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�م��ا ي��ؤك��د
أن ه�ن��اك م��ن ي��ري��د العبث ب��امل��ال العام
وتنفيع الشركة البريطانية دون وجه
حق إذ ردت الوزارة بالقول:
تفيد الوزارة الى أن التنسيق وقتها
كان مع وزارة املالية حيث أن أي نظام
م��ال��ي ي �ج��ب أن ي �ت��م م ��ن خ�لال �ه��ا وق��د
ع��رض��ت وزارة امل��ال�ي��ة ن�ظ��ام ال��وح��دات
ع �ل ��ى أس � � ��اس أن � ��ه س � ��وف ي �ط �ب��ق وآن
ي�ت��م اي �ق��اف أي أن�ظ�م��ة أخ ��رى وبعدها
ابلغتنا وزارة امل��ال�ي��ة ب��أن��ه س��وف يتم
ت��رك�ي��ب ن�ظ��ام االورك� ��ال ب��دال م��ن نظام
ال��وح��دات وج��اري التركيب والتشغيل
حيث أن موظفي وزارة املالية يعملون
منذ فترة مع موظفي ال��وزارة لتعديل
النظام.
ل �ق��د ق� ��ام ال� ��وزي� ��ر ب ��إل �غ ��اء أك �ث ��ر م��ن

العتيبي :ننتظر ردود العبيدي
على المنصة
ق��ال النائب ف��ارس العتيبي
إن� �ن ��ا ن ��دع ��م ال �ت ��وج �ه ��ات ال �ت��ي
يقوم بها وزي��ر الصحة د.علي
ال �ع �ب �ي��دي وال � �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا
النهوض بالقطاع الصحي في
الكويت وتصحيح املسار بعد
حالة م��ن ال�ج��دل س��ادت الفترة

امل��اض�ي��ة ب�ش��أن ت��ردي مستوى
ال �خ��دم��ات امل �ق��دم��ة اض��اف��ة ال��ى
ملف التأمني الصحي الخاص
ب ��ال ��واف ��دي ��ن ف� �ض�ل�ا ع� ��ن م�ل��ف
شائك يتعلق بعالج الكويتيني
في الخارج
وقال العتيبي في تصريحه:

اال أننا نبقى بانتظار صعود
ال�ع�ب�ي��دي ال ��ى امل�ن�ص��ة لتفنيد
ب� � �ن � ��ود االس � � �ت � � �ج� � ��واب امل � �ق� ��دم
م ��ن ال �ن��ائ �ب�ي�ن راك � � ��ان ال�ن�ص��ف
وحمدان العازمي.

الخاتمة
إن مسؤولية وزير الصحة عن تردي
األوض � ��اع داخ ��ل ال � ��وزارة واض �ح��ة وال
تحتاج ال��ى دل�ي��ل أو ب��ره��ان حتى وان
ك ��ان ال�ب�ع��ض ي ��رى أن ق�ض�ي��ة األخ �ط��اء
ال �ط �ب �ي��ة م �س ��أل ��ة ق� �ض ��اء وق� � ��در إال أن
تقاعس الوزير عن القيام بمسؤولياته
وت ��رت� �ي ��ب ال� �ب� �ي ��ت ال� �ص� �ح ��ي وت �س �ت��ره
ع�ل��ى ال�ف�س��اد وال�ف��اس��دي��ن وامل�ق�ص��ري��ن
واملتنفعني أوصل الوضع الصحي الى
التردي الذي يعاني منه حاليا.
ك � ��ان األح � � � ��رى م� �ك ��اف ��أة امل �خ �ل �ص�ين
م��ن األط �ب��اء وامل��وظ�ف�ين وم��ن يكشفون
الفساد داخل ال��وزارة بدال من االنتقام
م�ن�ه��م وإن ل��م ي�ك��ن ال��وزي��ر ع�ل��ى دراي��ة
بذلك فهذه مصيبة أكبر فكان األفضل
أن يسعى ال��وزي��ر خ��اص��ة أن��ه شخص
أك � ��ادي� � �م � ��ي أن ي �ح� �ت �ض ��ن ال � �ك � �ف� ��اءات
امل �خ �ل �ص ��ة وي� �ب� �ع ��ده ��ا ع� ��ن ح �س��اب��ات
االن� �ت� �ق ��ام وال� �ط� �غ� �ي ��ان اإلداري وك� ��ان
األجدى أن يعمل الوزير على االهتمام
ب ��زي ��ادة ال � �ج ��ودة ف ��ي ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ة
الصحية بدال من االهتمام بالكم.
فهل يعقل دولة مثل الكويت تتمتع
ب��وف��رة مالية وخصصت لها ميزانية
ض �خ �م��ة ل �ل �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي ي �ك ��ون ك��ل
أول ��وي ��ات م��واط�ن�ي�ه��ا ال �س �ف��ر ل�ل�خ��ارج
ل �ل �ع�لاج خ�ش�ي��ة م��ن س ��وء ال �خ��دم��ة في
م�س�ت�ش�ف�ي��ات�ن��ا؟ أو ح�ت��ى ل �ع��دم وج��ود
تخصصات لعالج بعض األمراض؟
إن� � �ن � ��ا ل� � ��م ن � �ت� ��وج� ��ه م � �ب � ��اش � ��رة ال� ��ى
ت�ف�ع�ي��ل االس �ت �ج��واب ك� ��أداة دس�ت��وري��ة
ب��ل ت��درج�ن��ا ب�ت��وج�ي��ه أس�ئ�ل��ة برملانية
وت � � �ص � � ��ري � � �ح � � ��ات ل � �ت � �ن � �ب � �ي� ��ه ال � � ��وزي � � ��ر
وامل�س��ؤول�ين ب�م��واط��ن ال�خ�ل��ل لكننا لم
ن�ج��د ال�ت�ج��اوب امل�ط�ل��وب وال االم�ت�ث��ال
للحق والعودة الى الصواب لذا التزاما
م�ن��ا ب��واج�ب�ن��ا ال��وط�ن��ي ومسؤولياتنا
ال��دس �ت��وري��ة ق��دم �ن��ا اس �ت �ج��واب �ن��ا ه��ذا
وف �ق��ا مل��ا ق��ررت��ه امل ��ادت ��ان  100و 101
الدستور من حق ألعضاء مجلس األمة
ف��ي اس �ت �ج��واب ال � ��وزراء ع�م��ا ي �ك��ون قد
وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء
من ناحية دستورية أم قانونية أم من
الناحية الواقعية والعملية في حدود
اختصاصاتهم.

اكتفاء الوزير
بالتصريحات
اإلعالمية غير
المسؤولة بدال من
إيقاف المتسببين
عن العمل
المسؤولية
السياسية في
األخطاء الطبية
تقع على عاتق
الوزير
قطاع األدوية
والمستلزمات
الطبية تحول
إلى مركز للتجارة
والربح غير
المشروع على
حساب احتياجات
المرضى
عمليات الشراء
والتوريد لألدوية
والمستلزمات
أبعد ما تكون عن
مصلحة المرضى
شراء األدوية
بأسعار مصطنعة
يشكل انتهاكا
لحرمة األموال
العامة
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 18استجوابا قدمها  16نائبا لرئيس الحكومة
و 9وزراء في الفصل الحالي
بتقديم النائبني حمدان العازمي
وراكان النصف استجوابا مشتركا
أمس لوزير الصحة د.علي العبيدي
أص � �ب� ��ح ع� � ��دد االس � �ت � �ج� ��واب� ��ات ف��ي
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��راب� ��ع ع�ش��ر
الحالي  18استجوابا منذ افتتاحه
ف ��ي ال� �س ��ادس م ��ن أغ �س �ط��س 2013
م� �ن� �ه ��ا  12اس � �ت � �ج� ��واب� ��ا ف� � ��ي دور
االن �ع �ق��اد ال �ث��ان��ي و 3اس�ت�ج��واب��ات
ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث ومثلها
ف� ��ي دور االن � �ع � �ق� ��اد ال � ��راب � ��ع ح�ي��ث
قدمها  16نائبا إل��ى  9وزراء منها
إل ��ى رئ �ي��س ال � � ��وزراء س �م��و ال�ش�ي��خ
جابر املبارك واستجوابان لكل من
وزي� ��ري ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
ال �خ ��ال ��د وال �ص �ح ��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال�ع�ب��د ال �ل��ه و 12اس �ت �ج��واب��ا إل ��ى 9
وزراء آخ��ري��ن وب��اس�ت�ط�لاع نتائج
االستجوابات التي قدمت نجد أن
هناك  6استجوابات اكتفى املجلس
ف�ي�ه��ا ب��امل�ن��اق�ش��ة وت��وص �ي��ات وه��ي
اس � �ت � �ج ��واب ��ات ال� �ن ��ائ ��ب امل �س �ت �ق �ي��ل
ري� � � � ��اض ال � �ع � ��دس � ��ان � ��ي إل� � � ��ى وزي� � ��ر
اإلسكان سالم االذينة واستجوابا
ري��اض العدساني وص�ف��اء الهاشم
ال ��ى رئ �ي��س ال � � ��وزراء س �م��و ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك واس �ت �ج ��واب ص�ف��اء
ال� � �ه � ��اش � ��م ال� � � ��ى وزي� � � � � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة
وال� � �ت� � �خ� � �ط� � �ي � ��ط د.روال دش � �ت � ��ي
واالس �ت �ج��واب ال�خ��ام��س امل �ق��دم من
ع ��ادل ال�خ��راف��ي ال��ى وزي ��ر االش�غ��ال
عبد العزيز االبراهيم واالستجواب
ال �س��ادس امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب محمد
طنا إلى وزير الشؤون االجتماعية
والتخطيط والتنمية هند الصبيح.
ك�م��ا ن�ج��د أن ه�ن��اك اس�ت�ج��واب�ين

انتهيا بتقديم طلبني بطرح الثقة
ف��ي وزي ��ر ال�ص�ح��ة وق �ت ��ذاك الشيخ
م�ح�م��د ال�ع�ب��د ال �ل��ه ف�ي�م��ا اس�ت�ق��ال��ت
وزي� � � � ��رة ال �ت �ن �م �ي ��ة د.روال دش �ت��ي
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل � � ��ى  9اس� �ت� �ج ��واب ��ات
ت � ��م رف � �ع � �ه ��ا م � ��ن ج � � � ��دول األع � �م� ��ال
ل�ل�أس �ب��اب ال �ت��ال �ي��ة :األول رف ��ع من
جدول األعمال بعد شطب محوري
اس �ت �ج��واب ال �ع��دس��ان��ي ال ��ى رئ�ي��س
ال ��وزراء سمو الشيخ جابر املبارك
والثاني املقدم من النائبني عبدالله
ال�ت�م�ي�م��ي وف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان إل��ى
وزي � � ��ر اإلس� � �ك � ��ان وال� �ب� �ل ��دي ��ة س��ال��م
األذي � �ن ��ة ن �ت �ي �ج��ة اس �ت �ق��ال��ة ال ��وزي ��ر
وال �ث��ال��ث الس�ت�ق��ال��ة ال��وزي��رة ذك��رى
الرشيدي وال��راب��ع استقالة الوزير
د .نايف الحجرف والخامس املقدم
م��ن ال �ن��واب املستقيلني العدساني
وال� �ك� �ن ��دري وق ��وي� �ع ��ان ال� ��ى رئ �ي��س
الوزراء حيث تم شطب االستجواب
ل�ع��دم دستوريته وال �س��ادس املقدم
م ��ن ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
ل � ��وزي � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة وال � �ص � �ن ��اع ��ة د.
ع� �ب ��دامل� �ح� �س ��ن امل � ��دع � ��ج الس �ت �ق ��ال ��ة
ال��وزي��ر وال�س��اب��ع امل�ق��دم م��ن النائب
روض ��ان ال��روض��ان ل��وزي��ر التجارة
وال�ص�ن��اع��ة د .ع�ب��دامل�ح�س��ن امل��دع��ج
الستقالة الوزير والثامن املقدم من
ال�ن��ائ��ب د .عبدالحميد دش�ت��ي إل��ى
ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
الخالد والتاسع امل�ق��دم م��ن النائب
س � �ع� ��دون ح� �م ��اد ل� ��وزي� ��ر االش� �غ ��ال
والكهرباء واملاء أحمد الجسار .

استجوابات الفصل التشريعي الرابع عشر
دور
االنعقاد

الثانى

مقدموا االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخ تقديم
االستجواب

نتيجة االستجواب

رياض العدساني

رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ/جابر املبارك

2013/10/31

بعد مناقشة االستجواب تمت املوافقة علي
شطب املحورين بغالبية  45وعدم املوافقة 8
وامتناع  8و 3لم يدلوا بأصواتهم

د.حسني قويعان

وزير الدولة لشئون مجلس
الوزراء و الصحة الشيخ/محمد
العبدالله

2013/11/03

بعد مناقشة االستجواب  ،قدم  10نواب طلب
بطرح الثقة  ،وجدد املجلس ثقتة بالوزير
بغالبية  31نائبا معارضا للطلب وأيد الطلب
 12وامتنع 6

د.خليل عبدالله

وزير الدولة لشؤون مجلس
األمة والتخطيط والتنمية د.روال
عبدالله دشتي

2013/11/10

تم مناقشة االستجواب و قدم  10نواب طلب
بطرح الثقة  ،استقالت الوزيرة قبل جلسة
مناقشة طرح الثقة

رياض العدساني

وزير االسكان و البلدية سالم
األذينة

2013/11/13

اكتفي املجلس باملناقشة

رياض العدساني

رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ/جابر املبارك

2013/11/13

اكتفي املجلس باملناقشة

صفاء الهاشم

رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ/جابر املبارك

2013/11/14

اكتفي املجلس باملناقشة

صفاء الهاشم

وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
والتخطيط والتنمية د/.روال
عبدالله دشتي

2013/11/14

اكتفي املجلس باملناقشة

عبدالله التميمي
فيصل الدويسان

وزير االسكان و البلدية سالم
مثيب األذينة

2013/11/18

رفع االستجواب من جدول االعمال نظرا
الستقالة الوزير

حمدان العازمي

وزير الشؤون االجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي

2013/11/28

رفع االستجواب من جدول االعمال نظرا
الستقالة الوزير

2013/12/19

رفع االستجواب من جدول االعمال نظرا
الستقالة الوزير

2014/01/26

تمت مناقشة االستجواب  ،ووافق املجلس علي
بعض التوصيات

صالح عاشور
عادل الخرافي

 7استجوابات لوزراء الصحة في تاريخ الحياة النيابية
الفصل

مقدم االستجواب

التاريخ

الوزير

نتيجة االستجواب

الخامس

خليفة الجري

1982 / 2 /13

د .عبدالرحمن
العوضي

االحالة على
الدستورية

د.حسني قويعان
رياض العدساني
عبد الكريم الكندري

العاشر

حسني القالف

 2004 / 5 / 4د .محمد الجارالله

االكتفاء باملناقشة

د.عبدالله الطريجي

العاشر ضيف الله بورمية  2005 / 3 /24د .محمد الجارالله

طرح الثقة
واستقالة الوزير

الحادي
عشر

احمد الشحومي
جمعان الحربش 2007 / 2 /19
وليد الطبطبائي

الحادي
عشر

فيصل املسلم
وليد الطبطبائي

الشيخ
احمدالعبدالله

 2007 / 11 /6د .معصومة املبارك

الثالث

استقالة الحكومة
بتاريخ
2007 / 3 / 5
استقالة الوزيرة

الرابع
عشر

حسني قويعان

2013 /11 / 3

الشيخ محمد
العبدالله

تجديد الثقة
بالوزير

الرابع
عشر

راكان النصف
حمدان العازمي

2015 /12 /14

د .علي العبيدي

-

الرابع

روضان الروضان

وزير التربية والتعليم العالي
الدكتور/نايف فالح الحجرف
وزير األشغال العامة ووزير
الكهرباء واملاء عبدالعزيز
عبداللطيف اإلبراهيم
رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ/جابر مبارك الحمد
الصباح
ووزير التجارة والصناعة د .عبد
املحسن املدعج
ووزير التجارة والصناعة د .عبد
املحسن املدعج

2014/04/24

2014/11/23
2015/3/23

طالب سمو رئيس مجلس الوزراء شطب
االستجواب ورفعه من جدول االعمال لعدم
دستوريته ووافق املجلس بغالبية  39موافقني
 10غير موافقني و  3امتناع و  3لم يدلو
بأصواتهم
رفع االستجواب من جدول االعمال نظرا
الستقالة الوزير
رفع االستجواب من جدول االعمال نظرا
الستقالة الوزير

د.عبدالحميد دشتي

ووزير الخارجية الشيخ /صباح
الخالد

2015/5/11

انسحب مقدم االستجواب ورفع من جدول
األعمال

محمد طنا

الشئون االجتماعية و التخطيط
والتنمية هند الصبيح

2015/10/13

تمت مناقشة االستجواب  ،ووافق املجلس علي
بعض التوصيات

سعدون حماد

االشغال والكهرباء واملاء
أحمد الجسار

2015/11/15

استقالة الوزير قبل مناقشة االستجواب ورفع
من جدول االعمال

حمدان العازمي
راكان النصف

الصحة
د.علي العبيدي

2015/12/14

16

األخيرة
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فريق كويتي تطوعي
إلنقاذ السيارات العالقة في البر
دش � ��ن م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال �ش �ب��اب
الفريق التطوعي الكويتي النقاذ
ال �س �ي��ارات وذل ��ك ب�ع��د أن ت�ع��رض
ش �خ �ص��ان م ��ن اع �ض��ائ��ه ف ��ي أح��د
االي � ��ام مل��وق��ف ص �ع��ب اث� ��ر ان� ��زالق
س�ي��ارت�ه�م��ا ال ��ى ال ��رم ��ال ال�ن��اع�م��ة
ف ��ي ال� �ص� �ح ��راء وت �غ��ري��زه��ا ف�ي�ه��ا
وم�ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت ق ��ررا ان يشكال
هذا الفريق النقاذ السيارات التي
ت �ت �ع��رض ل�ل�اع �ط��ال او ت �ل��ك ال�ت��ي
تعلق ف��ي ال��رم��ال لينضم اليهما
آخرون ويزداد عدد اعضاء الفريق
مع سياراتهم ذات الدفع الرباعي
ل�ل�ق�ي��ام بمهامهم بشكل تطوعي
مساهمة منهم في خدمة املجتمع.

صورة جماعية للفريق التطوعي الكويتي

 24ديسمبر
عطلة رسمية
بمناسبة المولد
النبوي
أع� � �ل � ��ن دي � � � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة
امل ��دن �ي ��ة ان ي� ��وم ال�خ�م�ي��س
 24ديسمبر ال�ج��اري عطلة
رس �م �ي ��ة ل �ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وال � �ه � �ي � �ئ� ��ات
وامل��ؤس�س��ات العامة وال��ذي
ي� � � �ص � � ��ادف ذك � � � � ��رى امل � ��ول � ��د
النبوي.
وأوضح الديوان في بيان
صحافي ان الدوام الرسمي
س� �ي� �س� �ت ��أن ��ف ي� � � ��وم األح� � ��د
املقبل  27ديسمبر الجاري
وعلى االجهزة ذات طبيعة
ال �ع �م��ل ال �خ��اص��ة ان ت�ح��دد
اج� ��ازات ال�ج�ه��ات املختصة
ب� � � �ش � � ��ؤون� � � �ه � � ��ا وم� � � � ��راع� � � � ��اة
املصلحة العامة.

المعهد الدبلوماسي أقام ندوة
لمتدربي كلية دفاع الناتو

منتسبو كلية الدفاع التابعة لحلف شمال االطلسي (ناتو) مع عدد من الضباط الخليجيني والعرب

أق � � � ��ام م� �ع� �ه ��د س � �ع� ��ود ال� �ن ��اص ��ر
ال �ص �ب��اح ال��دب �ل��وم��اس��ي ال�ك��وي�ت��ي
أم � ��س ن� � ��دوة مل �ت ��درب ��ي وم�ن�ت�س�ب��ي
كلية ال��دف��اع التابعة لحلف شمال
االط�ل�س��ي (ن��ات��و) اض��اف��ة ل�ع��دد من
الضباط الخليجيني والعرب.
وقال املعهد في بيان صحافي ان
عدد املشاركني بلغ نحو ال�ـ 80فردا
من مختلف الرتب العسكرية ومن
ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين امل�ن�ض�م�ين للكلية
م ��ن م�خ�ت�ل��ف دول ال �ح �ل��ف اض��اف��ة
ال ��ى ض �ب��اط م��ن خ ��ارج ال�ح�ل��ف من

الكويت واالم��ارات والجزائر مبينا
ان ال�ج�ن��رال ج��ان��وس بوجارسكي
ق��ائ��د ك �ل �ي��ة ال ��دف ��اع (ن ��ات ��و) ضمن
زوار ال �ن��دوة ال�ت��ي حضرها بعض
مسؤولي جهاز االمن الوطني.
واشتملت الندوة على محورين
اس ��اس� �ي�ي�ن األول وه � ��و االوض� � ��اع
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ودول
املنطقة في اعقاب االنحدار الشديد
في اسعار النفط واالج��راءات التي
تتخذها ه��ذه ال��دول م��ع اوضاعها
االقتصادية املستجدة قدمه رئيس

aldostoor

ق �س��م االق �ت �ص��اد ف ��ي ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
االداري��ة بجامعة الكويت د .عباس
املجرن.
أم � � ��ا امل� � �ح � ��ور ال � �ث� ��ان� ��ي ف �ت �ط��رق
ال ��ى ب ��ؤر ال �ت��وت��ر ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وم��ا
ترتب عليها م��ن انعكاسات امنية
واستراتيجية وحاضر فيه املحلل
ال�ع�س�ك��ري ال�ق��ائ��د ال�س��اب��ق للقوات
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � �ل ��واء ص��اب��ر
السويدان.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

السكنية :توزيع كافة شقق
الصليبخات قبل نهاية السنة
ق � � ��ال ن� ��ائ� ��ب امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل� �ش ��ؤون
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ف��ي امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة خ �ل��ف امل �ن ��دي ��ل إن امل��ؤس �س��ة
سعت الى تحقيق كافة متطلبات االسرة
الكويتية ف��ي شقق م�ش��روع شمال غرب
الصليبخات.
وق ��ال إن��ه ت��م تسليم م�ف��ات�ي��ح الشقق
ال �س �ك �ن �ي��ة ف ��ي  32ع� �م ��ارة ف ��ي امل �ش ��روع
وتسليم ماتبقى سيتم قبل نهاية السنة
ال �ح��ال�ي��ة .واض� ��اف امل �ن��دي��ل ف��ي تصريح
صحافي على ه��ام��ش ال�ج��ول��ة امليدانية
ال�ت��ي اجرتها املؤسسة ل��وف��ود اسكانية
م��ن دول مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج
العربية على الشقق السكنية في مشروع
شمال غرب الصليبخات الطالعهم على
االنجازات والتصاميم لهذا املشروع.
وذك ��ر ان ال�ش�ق��ة ال ��واح ��دة ت �ق��وم على
دور ك��ام��ل وت�ض��م ك��اف��ة م�ك��ون��ات البيت
ال�ت�ق�ل�ي��دي اذ ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ارب� ��ع غ��رف
ودي� ��وان � �ي� ��ة اض� ��اف� ��ة ال � ��ى غ � ��رف م�ل�ح�ق��ة
وم �س��اح��ة ال� ��دور ال ��واح ��د ف��ي ش�ق��ق ه��ذا
امل�ش��روع تبلغ ح��وال��ي  400متر وتقارب

م� �س ��اح ��ات ال� �ب� �ي ��وت ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ال �ت��ي
تسلمها املؤسسة للمواطنني مشيرا الى
ان معظم هذه الكماليات لم تكن متوفرة
ف��ي م �ش��اري��ع ال�ش�ق��ق االخ � ��رى ك�م�ش��روع
الصوابر.
وحول اتحاد مالك العقار قال املنديل
إن املؤسسة بانتظار اق��راره من مجلس
االم� � ��ة وص� � � ��دوره ب �ق ��ان ��ون ح �ي��ث ق��ام��ت
امل��ؤس �س��ة ب �م��واف �ق��ة امل��واط �ن�ي�ن ب��اش�ه��ار
ات�ح��اد امل�لاك لهذه الشقق وت��م توثيقها
في وزارة العدل على أن يوكل ام��ر ادارة
ه� ��ذا االت � �ح ��اد ب �ش �ك��ل م��ؤق��ت ال� ��ى ف��ري��ق
م��ن امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
ب ��ان� �ت� �ظ ��ار ص � � � ��دور ال � �ق� ��ان � ��ون ال� �خ ��اص
ب �ه ��ذا ال� �ش ��ان وم� ��ن ث ��م ت �س �ل�ي��م االت �ح ��اد
ال� ��ى اص� �ح ��اب ه� ��ذه ال �ش �ق��ق م �ش �ي��را ال��ى
ان امل��واط �ن�ين ال��ذي��ن ي�ت�س�ل�م��ون مفاتيح
ال �ش �ق��ق ف��ي ه ��ذا امل� �ش ��روع ل��ن ي�ت�ح�م�ل��وا
اعباء اعمال الصيانة املدنية في العمارة
مل��دة سنة ول��ن يتحملوا اع�ب��اء الصيانة
الكهربائية وامل��ائ�ي��ة وال�ت�ك�ي��ف وغيرها
لسنتني.

الوفيات
● نورية سلمان احمد األس�ت��اذ ،ارملة :حامد ف��ردان احمد االس�ت��اذ 72 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :الدعية ،ديوان االستاذ ،ق ،4شارع راشد بن احمد الرومي /مقابل مسجد
البحارنة ،تلفون ،66232980 :نساء :حسينية ام يعقوب ،الدعية ،ق ،4ش ،47م ،26تلفون:
55519933
● نورة فالح غنام شالش 75 ،عاما( ،شيعت) ،الفردوس ،ق ،1ش ،1ج ،7م ،6تلفون:
50906059
● ناصر جمعان الدعسان الصانع 80 ،عاما( ،شيع) ،رجال :مشرف ،ق ،6ش ،7م،37
تلفون ،97755322 :نساء :الخالدية ،ق ،2شارع سالم بن علي بوقماز ،مبنى دار الخالدية،
مقابل محطة البنزين ،تلفون99869677 :
● سالم فايز سالم الكريباني ،عامان( ،شيع) جابر العلي ،ق ،8ش ،15م ،15تلفون:
99512542 - 99878698
● سليمان خالد السعيد الرشيد 82 ،عاما( ،شيع) ،الفحيحيل ،ق ،10ش ،4م،26
تلفون96966691 - 60608000 :
● مساعد تركي علي الغنيم 72 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :صباح الناصر ،ق ،4ش،31
م .44تلفون ،99343337 :نساء :صباح الناصر ،ق ،1ش ،29م ،42تلفون97343428 :
● فاطمة عيد فالح العميان العازمي 63 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :صباح السالم،
ق ،13ش ،2ج ،10م ،26تلفون ،99874542 :نساء :صباح السالم ،ق ،8ش ،1ج ،13م ،5تلفون:
99750272
● خليل إبراهيم احمد الراشد 74 ،عاما( ،يشيع بعد صالة عصر اليوم) ،كيفان،
ق ،5ش ،59م ،16تلفون99473844 - 66065888 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

5.10
6.34
11.43

العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

2.33
4.51
6.14

