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األمير :نقف ضد اإلرهاب بكافة أشكاله
أعرب سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في رسالة للرئيس
التركي رجب طيب اردوغان عن خالص تعازيه وصادق مواساته
ب�ض�ح��اي��ا ح ��ادث التفجير اإلره��اب��ي ف��ي منطقة ال�س�ل�ط��ان احمد
السياحية وس��ط إس�ط�ن�ب��ول م �ج��ددا س�م��وه م��وق��ف دول ��ة الكويت
ال�ث��اب��ت ف��ي رف��ض اإلره� ��اب ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه وص ��وره ووق��وف�ه��ا مع
املجتمع الدولي ملحاربته.
تفاصيل (ص)02

النصف والعازمي اتهماه بتضليل النواب واهدار المال العام والمناقشة انتهت دون تقديم طلبات

العبيدي يجتاز استجوابه بثقة
ب �ع��د ج �ل �س��ة م ��اراث ��ون� �ي ��ة ان �ت �ه��ى
اس� �ت� �ج ��واب وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د .ع�ل��ي
ال�ع�ب�ي��دي امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ�ب�ين راك��ان
النصف وح�م��دان ال�ع��ازم��ي م��ن دون
ت �ق��دي��م أي ط �ل �ب��ات وت �ع �ه��د ال ��وزي ��ر
عقب مناقشة االستجواب بأن يأخذ
م��ا ذك ��ر م��ن م�لاح �ظ��ات ف��ي الجلسة
بعني االع�ت�ب��ار والعمل على تطوير
العملية الصحية بالبالد مؤكدا ان
ه ��دف ال�ج�م�ي��ع ب��األخ �ي��ر ه��و خ��دم��ة
الوطن واملواطن.
ال �ن��ائ �ب��ان امل �س �ت �ج��وب��ان أك � ��دا أن
ال � ��وزي � ��ر ت �ع �م ��د ت �ض �ل �ي��ل ال �ج �ه ��ات
ال��رق��اب �ي��ة ول ��م ي �ع��ره��ا اه �ت �م��ام��ا في
كثير م��ن امل�ن��اق�ص��ات ال�ت��ي وقعتها
وزارة الصحة باألمر املباشر.
وأض � ��اف � ��ا أن امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة
ال�خ��ارج�ي��ة إدارت �ه��ا سيئة وال تهتم
باملرضى الفتني إلى أن الوزارة تبالغ
في شراء األدوية بأسعار مصطنعة.
وأش � ��ارا ال ��ى أن ال��وزي��ر ل��م يلتزم
بشروط إدارة الفتوى والتشريع أو
لجنة املناقصات املركزية أو دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع �ن��د اب � � ��رام ال �ع �ق ��ود ف��ي
الوزارة.
وت� � � � �ح � � � ��دث ال� � � �ن � � ��ائ� � � �ب � � ��ان اح� � �م � ��د
م �ط �ي��ع وف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع م��ؤي��دي��ن
ل�ل�اس� �ت� �ج ��واب م ��ؤك ��دي ��ن ان ه �ن��اك
خ�ل�لا ف��ي ادارة امل �ل��ف ال�ص�ح��ي نتج
ع �ن��ه ت ��ده ��ور ف ��ي االوض� � ��اع وزي� ��ادة

حمدان العازمي وراكان النصف عقب انتهاء مناقشة االستجواب

ف ��ي األخ� �ط ��اء ال �ط �ب �ي��ة ف �ي �م��ا ت�ح��دث
ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وس �ع��دون
ح� � �م � ��اد م � �ع � ��ارض �ي��ن ل�ل�اس� �ت� �ج ��واب
م��ؤك��دي��ن ان ال�خ��دم��ات الصحية في
الكويت وصلت إلى كفاءة عاملية في
بعض التخصصات وجهود الوزير
العبيدي واضحة.
وف� � �ن � ��د وزي � � � ��ر ال � �ص � �ح� ��ة م � �ح� ��اور
االستجواب مبينا انه عمل ملصلحة
الكويت وخدمة الوطن نافيا تربحه
أو أي م��ن أع �ض��اء وزارت� ��ه م��ن خ�لال
الكسب غير املشروع.
وأك � � � � � ��د ال� � �ع� � �ب� � �ي � ��دي أن � � � � ��ه اوق� � � ��ف

ت�ع�ي�ي�ن��ات ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت�م��ري�ض�ي��ة من
ال��داخ��ل حفاظا على سمعة الكويت
ووق��اي��ة اله�ل�ه��ا الف�ت��ا ال��ى ان��ه شكل
ل �ج��ان ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ج�م�ي��ع ال�ق�ض��اي��ا
ال�ت��ي اث �ي��رت ب�ش��أن ش�ب�ه��ات التربح
والتنفيع اضافة إل��ى إحالة منتحل
ص� �ف ��ة ط� ��ال� ��ب ال � �ط� ��ب ب��امل �س �ت �ش �ف��ى
األميري الى النيابة العامة.
وبشأن األخطاء الطبية أكد الوزير
أن ه ��ذه األخ� �ط ��اء م ��وج ��ودة ف ��ي كل
دول العالم وقد قام بكافة اإلجراءات
القانونية حيال املتسببني فيها.
وحول مشروع الربط اآللي اوضح

الغانم يعلن خلو مقعد الفضل والداخلية
تستقبل المرشحين اليوم
فيما ّاب��ن مجلس االم��ة في بداية
جلسته ام��س ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل
الفضل اعلن رئيس املجلس مرزوق
الغانم خلو مقعد الفضل واب�لاغ
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك ب �ه��ذا ال�خ�ل��و الت�خ��اذ
االجراءات الدستورية املقررة.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية
ام� � ��س ع� � ��ن ف � �ت� ��ح ب� � � ��اب ال� �ت ��رش� �ي ��ح
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة لعضوية
مجلس األمة في الدائرة االنتخابية
الثالثة اليوم على أن يستمر حتى
نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة

 22يناير الجاري.
م��ن ج��ان�ب��ه أع �ل��ن ال �ن��ائ��ب فيصل
ال��دوي�س��ان ان��ه تقدم ومجموعة من
النواب امس بطلب الى مجلس األمة
بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ل ��زراع ��ة وال� �ث ��روة
ال�س�م�ك�ي��ة وذل ��ك ل�ن�ق��ص امل�ع�ل��وم��ات
والبيانات التي تم تقديمها للجنة
ال�س��اب�ق��ة ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ت �ج��اوزات
ال � �ج ��دي ��دة ال� �ت ��ي ك � ��ان امل� �ج� �ل ��س ق��د
ح��ري�ص��ا ع�ل��ى ع ��دم ت �ك��راره��ا حيث
ت �خ �ت��ص ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ت �خ �ص �ي��ص ح� � �ي � ��ازات زراع� � �ي � ��ة ألم

وزوج واخ لقيادية بهيئة ال��زراع��ة
(استغالل السلطة).
ك�م��ا تختص اللجنة بالتحقيق
ف� ��ي ت �خ �ص �ي��ص ح� � �ي � ��ازات زراع� �ي ��ة
لشركة مزورة رغم ورود كتاب وزارة
الداخلية بأسماء الشركات وصور
ورخ� � � ��ص ه � � ��ذه ال � �ش� ��رك� ��ات وال� �ت ��ي
سجلت بحقهم قضية وتخصيص
حيازات زراعية في منطقة العبدلي
ال��زراع�ي��ة على األراض��ي املخصصة
لشركة النفط.
تفاصيل (ص)05 - 03

وزير الصحة د.علي العبيدي عبر املساءلة من دون أي طلبات

ال ��وزي ��ر ان ال �ح �ك��وم��ة ع �ق��دت سبعة
اجتماعات مع الحكومة البريطانية
في شأن عدد من مشروعات الشراكة
ح � �ي� ��ث ق� � � ��ام امل � �ك � �ت� ��ب ال � �ص � �ح� ��ي ف��ي
بريطانيا بعمل دراس ��ة باملوضوع
وقدمها ل �ل��وزارة م��ؤك��دا ان ال��دراس��ة
تفيد بأن املشروع يهدف الى توفير
م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ك�ب�ي��رة م��ن خ�ل�ال رب��ط
 174م�س�ت�ش�ف��ى ف ��ي ارب � ��ع دول هي
امريكا وبريطانيا وأملانيا وفرنسا
مع الكويت ومكاتبها الصحية فنيا.
تفاصيل (ص)13 - 03

تلفزيون المجلس

عبداهلل التميمي

 حراك الشارع فيالسنوات األخيرة كان
سلبيا ويخدم أصحاب
النفوذ

تفاصيل (ص)14

فريق نيابي حكومي لدراسة
قضية الدعوم
ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب نيابي واف��ق
م�ج�ل��س االم� ��ة ف��ي ج�ل�س�ت��ه ام��س
ع � �ل ��ى ت �ك �ل �ي ��ف م� �ك� �ت ��ب امل �ج �ل��س
ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق م��ؤل��ف م��ن بعض
النواب وعدد من الوزراء املعنيني
ل��دراس��ة ق�ض�ي��ة ال��دع��وم وت�ق��دي��م
تقرير متكامل بشأنها للمجلس.

ال � ��ى ذل � ��ك اك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب االول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
ال � � �خ� � ��ارج � � �ي � ��ة ال� � �ش� � �ي � ��خ ص � �ب� ��اح
ال � �خ� ��ال� ��د س� �ع ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال ��ى
ت��رش�ي��د ال ��دع ��وم ووص��ول �ه��ا ال��ى
مستحقيها وذل��ك بالتعاون مع
مجلس االمة.

خلية العبدلي :إعدام متهمين
اثنين وسجن آخرين
ق � �ض� ��ت دائ � � � � ��رة ال � �ج � �ن� ��اي� ��ات ف��ي
امل �ح �ك �م ��ة ال �ك �ل �ي ��ة ب ��رئ ��اس ��ة وك �ي��ل
املحكمة محمد الدعيج امس بإعدام
متهمني اثنني عما اسند اليهما من
ات �ه��ام ف��ي ال��دع��وى رق ��م (2015/55
ج �ن��اي��ات أم ��ن دول � ��ة) ح ��ول الخلية
اإلرهابية املعروفة اعالميا بخلية
ال�ع�ب��دل��ي وامل �ت �ه��م ب�ه��ا  26شخصا
واح� � ��ال� � ��ت ال� � ��دع� � ��وى ال � � ��ى م �ح �ك �م��ة
االستئناف في ظرف شهر لنظرها.
ك� �م ��ا أم � � ��رت امل �ح �ك �م��ة ب �م �ع��اق �ب��ة
املتهم السادس بالحبس املؤبد مع
شموله بالنفاذ ال�ف��وري عما اسند

اليه من اتهام وبمعاقبة  14متهما
ب��ال�ح�ب��س مل��دة  15ع��ام��ا ع�م��ا اسند
اليهم م��ن تهم م��ع شموله بالنفاذ
ال �ف��وري وق�ض��ت ب��وض��ع  6متهمني
ت�ح��ت م��راق �ب��ة ال �ش��رط��ة م ��دة خمس
س � �ن ��وات ت� �ب ��دأ م ��ن ت ��اري ��خ ان �ت �ه��اء
تنفيذ العقوبة فيما عاقبت املتهم
ال �ث��ال��ث ب��ال�ح�ب��س  10س �ن��وات عما
أس �ن��د إل �ي��ه م ��ن ات� �ه ��ام م ��ع ش�م��ول��ه
بالنفاذ الفوري.
تفاصيل (ص)15
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تلقى رسالة خطية من الرئيس عباس

األمير يشمل برعايته احتفالية الهالل األحمر اليوم

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

استقبل سمو امير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف ص �ب��اح ام ��س سمو
ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��اص � ��ر امل � �ح � �م� ��د االح � �م� ��د
الصباح.
كما استقبل سموه سمو الشيخ
جابر املبارك الحمد الصباح رئيس
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ون � ��ائ � ��ب رئ �ي ��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال �ي��ة وزي��ر
النفط بالوكالة انس الصالح.
واس �ت �ق �ب ��ل س �م ��و األم � �ي� ��ر س�ف�ي��ر
ج �م �ه��وري��ة أذرب � �ي � �ج ��ان ل � ��دى دول ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ت � � � ��ورال رض ��اي� �ي ��ف وذل� ��ك

وسموه مستقبال املبارك والصالح

بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا
لبالده.
وح � �ض� ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي
جراح الصباح.
م ��ن ج �ه��ة اخ� � ��رى ي �ت �ف �ض��ل س�م��و
االم �ي��ر فيشمل ب��رع��اي�ت��ه وح�ض��وره
االحتفالية باليوبيل الذهبي ملرور
خ�م�س�ين ع��ام��ا ع�ل��ى إن �ش��اء جمعية
ال �ه�ل�ال االح �م��ر ال �ك��وي �ت��ي وذل� ��ك في
تمام الساعة العاشرة والنصف من
صباح اليوم وذلك على مسرح قصر
بيان.

..ويعزي الرئيس التركي

م��ن ج��ان��ب اخ��ر تلقى س�م��و امير
البالد الشيخ صباح االحمد الجابر
ال �ص �ب ��اح رس ��ال ��ة خ �ط �ي��ة م ��ن اخ �ي��ه
الرئيس محمود عباس رئيس دولة
فلسطني الشقيقة تتعلق بالعالقات
ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� ��رب� ��ط ال �ب �ل ��دي ��ن
والشعبني الشقيقني وسبل تنميتها
وتعزيزها في املجاالت كافة.
وق��د ق��ام بتسليم ال��رس��ال��ة لنائب
وزير شؤون الديوان االميري الشيخ
ع �ل��ي ج � ��راح ال �ص �ب ��اح س �ف �ي��ر دول ��ة
ف�ل�س�ط�ين ل ��دى دول� ��ة ال �ك��وي��ت رام��ي
طهبوب.

ب �ع��ث س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح األح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة إل��ى
الرئيس رجب طيب أوردغ��ان رئيس
الجمهورية التركية الصديقة أعرب
ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع� ��ن خ ��ال ��ص ت �ع��ازي��ه
وص ��ادق م��واس��ات��ه بضحايا ح��ادث
ال� �ت� �ف� �ج� �ي ��ر اإلره � � ��اب � � ��ي ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
ال �س �ل �ط��ان اح �م ��د ال �س �ي��اح �ي��ة وس��ط
إس �ط �ن �ب��ول ال� ��ذي أس �ف��ر ع ��ن س�ق��وط

عدد من الضحايا واملصابني سائال
س � �م ��وه امل� ��ول� ��ى ت� �ع ��ال ��ى أن ي�ت�غ�م��د
ال�ض�ح��اي��ا ب��واس��ع رح�م�ت��ه ومغفرته
وأن يمن على املصابني بسرعة الشفاء
وال �ع��اف �ي��ة م ��ؤك ��دا س �م��وه اس�ت�ن�ك��ار
دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا
العمل اإلجرامي اآلثم الذي استهدف
أرواح األبرياء اآلمنني والذي يتنافى
م��ع ك��اف��ة ال�ش��رائ��ع السماوية والقيم

اإلنسانية وتأييدها لكافة اإلجراءات
ال� �ت ��ي ت �ت �خ��ذه��ا ج �م �ه ��وري ��ة ت��رك �ي��ا
ال �ص ��دي �ق ��ة مل ��واج� �ه ��ة ه � ��ذه األع� �م ��ال
اإلرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها
واس �ت �ق��راره��ا م �ج��ددا س �م��وه حفظه
الله موقف دول��ة الكويت الثابت في
رفض اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره
ووق � ��وف � �ه � ��ا م � ��ع امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� ��دول� ��ي
ملحاربته.

بحضور الغانم والمحمد والمبارك والخالد وكبار الشوخ و المسؤولين بالدولة

ولي العهد رعى المباراة النهائية لكأس سموه لكرة القدم
ت �ف �ض��ل س �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 حفظه
الله فشمل برعايته وح�ض��وره امل�ب��اراة
ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل �ب �ط��ول��ة ك� ��أس س �م��وه ل�ك��رة
القدم والتي أقيمت في الساعة السابعة
وال�ن�ص��ف م��ن م�س��اء أم��س ع�ل��ى اس�ت��اد
جابر األحمد ال��دول��ي والتي ت��وج فيها
ف��ري��ق ن� ��ادي ال �س��امل �ي��ة ب �ع��د ف� ��وزه على
فريق نادي الكويت بهدف دون رد.
وق��د وص��ل م��وك��ب س�م��وه ال��ى مكان
ال �ح �ف��ل وك � ��ان ف ��ي م �ق��دم��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ه
وزي� � ��ر االع � �ل ��ام وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
ال � �ش � �ب� ��اب ال � �ش � �ي ��خ س � �ل � �م ��ان ال� �ح� �م ��ود
ورئ �ي ��س م�ج�ل��س اإلدارة امل ��دي ��ر ال �ع��ام
للهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة الشيخ أحمد
امل �ن �ص��ور ورئ� �ي ��س االت � �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي
لكرة القدم الشيخ د.طالل الفهد ورئيس
ن��ادي الساملية ال��ري��اض��ي الشيخ تركي
ال � �ي� ��وس� ��ف ال � �ص � �ب� ��اح ورئ� � �ي � ��س ن � ��ادي
ال �ك��وي��ت ال ��ري ��اض ��ي ع �ب��د ال �ع��زي��ز ف�ه��د
املرزوق وكبار القياديني بالهيئة العامة
للرياضة واالتحاد الكويتي لكرة القدم

وأعضاء اللجنة العليا املنظمة للحفل.
وش �ه��د ال�ح�ف��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م وك �ب��ار ال�ش�ي��وخ وسمو
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د وس �م��و ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وال�ن��ائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
وكبار املسؤولني بالدولة.
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن��واف االح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح بقصر
السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر
املحمد االحمد الصباح.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ن�ق�ي��ب ال�ص�ح��اف��ة
اللبنانية عوني الكعكي والوفد املرافق
له وذلك بمناسبة زيارته للبالد وحضر
امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي��س امل ��راس ��م وال�ت�ش��ري�ف��ات
بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك
صباح السالم الحمود الصباح.
كما استقبل سمو ولي العهد رؤساء
وأع�ض��اء ف��روع االت�ح��اد الوطني لطلبة
ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ك ��ل م ��ن ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
وال��والي��ات املتحدة األمريكية واململكة

سمو ولي العهد يتوج العبي الساملية بطال للكأس

املتحدة وجمهورية ايرلندا وجمهورية
مصر العربية.
وق��د ح��ث سموه اب�ن��اءه الطلبة على
ب� ��ذل امل ��زي ��د م ��ن ال �ج �ه��د وامل� �ث ��اب ��رة ف��ي
ت �ح �ص �ي �ل �ه��م ال �ع �ل �م��ي وت �ح �ق �ي��ق اع �ل��ى

الدرجات العلمية ليسهموا في مسيرة
ال �ت �ق��دم وال ��رق ��ي ل��وط �ن �ه��م وم�س�ت�ق�ب�ل��ه
الواعد مؤكدا البنائه الطلبة بأنهم محل
ث�ق��ة واه�ت�م��ام ق�ي��ادت�ه��م ورع��اي�ت�ه��م لهم
حتى يعودوا بإذن الله محملني بالعلم

وامل�ع��رف��ة لخدمة وطنهم الغالي وعلى
ضرورة تكاتفهم وتالحمهم وتمسكهم
بقيم ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ت�ح��ت ظ��ل قائد
مسيرتنا حضرة صاحب السمو امير
ال �ب�لاد ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه وان ي�ك��ون��وا

ع�ل��ى ق��در امل�س��ؤول�ي��ة م��ن اج��ل اكتساب
املعرفة وان يتركوا صورة جيدة للشاب
الكويتي امللتزم بدينه وقيمه وتاريخه
وان ي �ك��ون��وا خ �ي��ر س �ف��راء ل�ب�ل��ده��م في
امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة داع �ي��ا إي��اه��م إل ��ى أال
ي �ن �ش �غ �ل��وا ب �غ �ي��ر ال �ت �ح �ص �ي��ل ال �ع �ل �م��ي
متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح ملا فيه
الخير لهم ولوطنهم.
م��ن جانبهم أع��رب رؤس ��اء ات�ح��ادات
الطلبة ع��ن شكرهم وتقديرهم لسموه
ع�ل��ى ال��رع��اي��ة ال�س��ام�ي��ة وال��دع��م الكامل
م ��ن ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة م ��ؤك ��دي ��ن ان
ت ��وج �ي �ه ��ات س� �م ��وه س �ت �ك ��ون ن �ب��راس��ا
يحتذى به لكويت املستقبل.
وق��د ق��دم��وا ل�س�م��وه ه��داي��ا ت��ذك��اري��ة
ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة وح �ض��ر امل�ق��اب�ل��ة وكيل
ديوان سمو ولي العهد للشؤون املحلية
الشيخ احمد الجابر العبدالله الصباح.
كما استقبل سمو ولي العهد املدير
ال �ع��ام ل �ص �ن��دوق ال �ت �ض��ام��ن اإلس�ل�ام��ي
التابع للبنك اإلسالمي للتنمية د .وليد
عبد املحسن الوهيب.
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مضبطة
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وصفه بأحد ممثلي األمة المشهود لهم بالمثابرة وحب العمل من خالل مساهماته التشريعية

الغانم يعلن خلو مقعد الفضل ويبلغ
الحكومة التخاذ اإلجراءات الدستورية
بعد جلسة ماراثونية
انتهى استجواب وزير
الصحة د .علي العبيدي
المقدم من النائبين
راكان النصف وحمدان
العازمي من دون
تقديم طلب طرح الثقة
بالوزير الذي تعهد عقب
مناقشة االستجواب
بأن يأخذ ما ذكر من
مالحظات في الجلسة
بعين االعتبار وسيعمل
على تطوير العملية
الصحية بالبالد مؤكدا
ان هدف الجميع باألخير
هو خدمة الوطن.
النائبان المستجوبان
أكدا أن الوزير تعمد
تضليل الجهات الرقابية
ولم يعرها اهتماما في
كثير من المناقصات التي
وقعتها وزارة الصحة
باألمر المباشر فيما
اكد وزير الصحة انه
عمل لمصلحة الكويت
وخدمة الوطن نافيا
تربحه أو أي من أعضاء
وزارته من خالل الكسب
غير المشروع.
وإلى تفاصيل الجلسة

دشتي :نتمنى
إطالق اسم الفضل
على أحد مرافق
المجلس والشوارع
عسكر :الفضل
عرف بحرصه على
العمل الدؤوب
في خدمة البلد
الغانم مترئسا الجلسة ويبدو العبدالله والخرينج والشايع

افتتح رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم الجلسة العادية أم��س الثالثاء
الساعة التاسعة صباحا وت�لا األم�ين
ال� �ع ��ام أس� �م ��اء األع � �ض� ��اء ال �ح��اض��ري��ن
والغائبني ع��ن الجلسة والغائبني عن
اجتماعات اللجان.
التصديق على المضبطة
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى ب�ن��د التصديق
ع�ل��ى امل�ض�ب�ط��ة رق ��م  1343ب �ت��اري��خ 22
دي�س�م�ب��ر  2015وص ��دق امل�ج�ل��س على
املضبطة.
إعالن خلو محل النائب الراحل
 الرئيس الغانم :ان النائب الراحلنبيل الفضل ك��ان وفيا لقاعة عبدالله
السالم ممثال لألمة والشعب ويعد أحد
ممثلي األمة املشهود له باملثابرة وحب
ال �ع �م��ل واإلخ� �ل ��اص م ��ن خ�ل�ال ��ه س ��واء
داخل القاعة أو مساهماته التشريعية
في اللجان البرملانية املختلفة.
وأض ��اف ب��أن الفقيد ت��رك غصة في
ن�ف��وس�ن��ا وح��زن��ا ف��ي ق�ل��وب�ن��ا وط��وي��ت
ب��رح �ي �ل��ه ص �ف �ح��ة اخ� � ��رى م ��ن ال �ع �ط��اء
ال �ن �ي��اب��ي وال� �ن� �ش ��اط ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال ��ذي
ساهم به وعبر عقود جمع من الرجال
املخلصني ال��ذي��ن رح �ل��وا ع�ن��ا مخلفني
وراء ه� � � ��م س �ج�ل�ا م ��ن ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي
واملتفاني وسيرا في العطاء البرملاني
املخلص وباالصالة عن نفسي ونيابة
عن زمالئي اعضاء مجلس األمة اتقدم
بخالص العزاء واملواساة ألسرة الفقيد
والشعب الكويتي سائال الله عز وجل
ان ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع رح�م�ت��ه وان يلهم
اهله الصبر والسلوان.
وق��ال :عمال باملادة  84من الدستور
واملادة  18من الالئحة الداخلية اللتني

ت �ن �ص��ان ع �ل��ى أن ��ه اذا خ�ل�ا م �ح��ل أح��د
أع�ض��اء مجلس االم��ة قبل نهاية مدته
ألي س�ب��ب م��ن األس �ب��اب ينتخب بدله
خالل شهرين من تاريخ اعالن املجلس
ال�خ�ل��و ل��ذل��ك اع�ل��ن خ�ل��و م�ق�ع��د ال�ن��ائ��ب
ال ��راح ��ل وي �ب �ل��غ س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء ب�ه��ذا االم��ر الت�خ��اذ االج ��راءات
ال ��دس� �ت ��وري ��ة م �ش �ي ��را ال � ��ى ان ت �ق��دي��م
املواساة في جلسة  22ديسمبر املاضي
ج� � ��اءت مل �ش��اع��ر ال �ت �ق��دي��ر اإلن �س��ان �ي��ة
ومكانته وال يعد دستوريا او قانونيا
اع� �ل ��ن خ �ل��و امل �ق �ع��د ح �ي��ث ل ��م ي�ص�ل�ن��ا
رس �م �ي��ا أي م �س �ت �ن��د ق ��ان ��ون ��ي ل�ل�ع�م��ل
بأحكام امل��ادة  84من الدستور وامل��ادة
 18من الالئحة الداخلية كما ال يمكن
مقبول ادبيا رفع الجلسة من دون نعي
الراحل واستكمال مراسم دفنه.
ونوه الغانم الى عدم وجود سابقة
بوفاة نائب داخل قاعة عبدالله السالم
إال ان هناك جزئية من املمكن القياس
ع �ل �ي �ه��ا وه � ��ي ح �ي �ن �م��ا ت ��وف ��ي ال �ن��ائ��ب

امل ��رح ��وم س��ام��ي امل �ن �ي��س اع �ل��ن رئ�ي��س
امل �ج �ل ��س ف� ��ي وق �ت �ه ��ا ال� ��راح� ��ل ج��اس��م
ال � �خ ��راف ��ي خ �ل ��و امل �ق �ع ��د ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة
االف �ت �ت��اح �ي��ة وخ�ل�ال �ه ��ا ط �ل��ب ال �ن��ائ��ب
السابق مشاري العصيمي نقطة نظام
ليطلب م��ن الرئيس الخرافي ب��أن ذكر
خلو املقعد في الجلسة االفتتاحية ال
يكتفي ألن اعالن خلو املقعد يتم بقرار
م��ن امل �ج�ل��س وه ��و ال� ��ذي ي�ع�ل��ن ول�ي��س
رئيس املجلس.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ل��دي�ن��ا ج��دولاع � �م� ��ال م �ت �خ��م ف� ��أرج� ��و اخ � ��ذ م��واف �ق��ة
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��أب�ي�ن ال �ع �ض��و ال��راح��ل
ن� �ب� �ي ��ل ال � �ف � �ض� ��ل وت� � ��ؤج� � ��ل ال� ��رس� ��ائ� ��ل
واألسئلة الى الغد وندخل في التأبني
واالستجواب.
 الرئيس مرزوق الغانم :هل يوافقامل�ج�ل��س ع�ل��ى ذل ��ك وال�ج�ل�س��ة ستمدد
ال ��ى ال�خ�م�ي��س ال ��ى ح�ي�ن االن �ت �ه��اء من
القوانني؟
(موافقة عامة)

تأبين الراحل نبيل الفضل
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س إل ��ى ت��أب�ين ال�ن��ائ��ب
الراحل نبيل الفضل.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت ��ي :ف �ق��دتالكويت نائبال استثنائيا فهو مواطن
غ� �ي ��ور ح� ��ر داف� � ��ع ع� ��ن ك� ��رام� ��ة ال ��وط ��ن
وت �م �ي��ز ب��أس �ل��وب��ه ال� �ص ��ري ��ح وت �م �ي��ز
بأدائه البرملاني واخالصه فأنا وهو
ت��وأم��ان ف��ي  3م�ج��ال��س امل�ب�ط��ل االول
وال�ث��ان��ي وه��ذا امل�ج�ل��س .وع�ن��دم��ا كان
امل��رح��وم ف��ارس��ا ت�ص��دى للعبث آن��ذاك
ف��ي امل�ج�ل��س امل�ب�ط��ل االول وف��وض�ن��ي
ف ��ي ام� ��ر ال �ط �ع��ن ع �ل��ى امل �ج �ل��س ب�ع��دم
صحة النتائج الى ان حكمت املحكمة
بصحة عضويتنا ودخلنا مجلسكم
امل��وق��ر .وغ��ادرن��ا ال��راح��ل ف��ي لحظات
م��ا اصعبها امل��رح��وم نبيل الفضل له
م��ن االن �ج��ازات والتميز واتمنى على

التتمة ص04

رئيس المجلس يدين التفجير
اإلرهابي في اسطنبول
ب� �ع ��ث رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م��رزوق الغانم برقية ال��ى نظيره
التركي اسماعيل كهرمان اع��رب
فيها عن ادانته الشديدة لحادث
التفجير االره��اب��ي ال��ذي وق��ع في
مدينة اسطنبول وأسفر عن مقتل

م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  10قتلى وإص��اب��ة
اخرين بجروح.
وقال الغانم في برقيته «نؤكد
ت �ض��ام �ن �ن��ا ال� �ك ��ام ��ل م� ��ع ال �ش �ع��ب
التركي الشقيق ازاء كل املحاوالت
االجرامية اآلثمة التي تستهدف

امن واستقرار تركيا».
وأع � � � ��رب ال� �غ ��ان ��م ع� ��ن خ��ال��ص
ال �ع��زاء وص ��ادق امل��واس��اة ألهالي
وذوي ال �ض �ح��اي��ا داع� �ي ��ا امل��ول��ى
العلي القدير ان يعجل في شفاء
املصابني.

الخرافي :كان يصر
على تشكيل اللجان
واختيار األعضاء
الذين ال يفقدون
اللجان نصابها
الصالح :رحلت
يا بوبراك ولكنك
ستبقى رمزا
الدويسان :كانت
لحظة مؤلمة على
كل أهل الكويت
التميمي :ديدنه
وهمه أمن
الكويت ووحدة
أهلها وحبه
للنظام وزمالئه
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نواب يشيدون بمناقب ومواقف النائب
الراحل نبيل الفضل
تتمة المنشور ص03

الزلزلة :كان يسعى
بكل قوة لتسخير
جهده في سبيل
مصلحة البلد

املجلس ان يبادر بتسمية احد املرافق
في املجلس باسمه والحكومة تسمي
احد الشوارع باسمه.
 ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي :ق�ب��ل اي ��ام قليلةف �ق��دت ال �ك��وي��ت رج�ل�ا ع ��رف ب�ح��رص��ه
ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال ��دؤوب ف��ي خ��دم��ة البلد
وكانت وفاته فاجعة على اهل الكويت
مل� ��ا ل� ��ه م� ��ن خ� ��دم� ��ات ج �ل �ي �ل��ة ف� ��ي ه ��ذا
البرملان واه��ل الكويت وك��ان حريصا
ع �ل��ي ت �ق��دي��م ك �ث �ي��ر م ��ن االق� �ت ��راح ��ات
وكان يصول ويجول في كافة اللجان
فرحمك ال�ل��ه ي��ا ب��و ب��راك وجعلك الله
من اهل الجنة ونعزي اهل الفقيد.
 ع � ��ادل ال �خ ��راف ��ي :ن �ف �ت��ح ال�ج�ل�س��ةبهذا التأبني فرحم الله الفقيد وجعله
م��ن اه��ل ال�ج�ن��ة وك��ان��ت ل�ن��ا ات�ص��االت
دائ�م��ة وخ�ل�ال زم��ال�ت��ه ك��ان يصر على
تشكيل ال�ل�ج��ان وي �ص��ر ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار
االع� �ض ��اء ال ��ذي ��ن ال ي �ف �ق��دون ال �ل �ج��ان
نصابها .رحمة الله عليه و «الفال فال
عياله» وندعو له باملغفرة.
 خليل ال�ص��ال��ح :رح��ل ه��ذا الطودالشامخ عن هذا املجلس رحل بروحه
وج� � �س � ��ده ل � �ك ��ن م � ��ا زال ص � ��وت� ��ه ف��ي
اس�م��اع�ن��ا ص��ري�ح��ا وج��ري �ئ��ا ف��ي ق��ول
ال�ح��ق ك��ان س�ب��اق��ا ب��أن ي�ق��دم للكويت
اوال .ال��رج��ل ك��ان معطاء ولكن نأسف
على الفئة ال�ت��ي شمتت ل�ه��ذا الرحيل
واالس� �ل� ��ام ب� � ��ريء م ��ن ه � ��ذه ال �ش �م��ات��ة
رحلت يا بو براك ولكنك ستبقى رمزا
لكل من يعرف تقييم الناس خسرناك

وم� �ق� �ع ��دك م� ��ن ال �ص �ع ��ب ان ن �ج ��د م��ن
يشغل مقعدك.
 ف�ي�ص��ل ال ��دوي �س ��ان :أي ج ��رح أيخسارة وفقدان لعمود من اعمدة هذا
املجلس فقدناه في لحظة توقف فيها
الزمن حيثما سقط ها هنا وهو يودع
الحياة لقد كاتت لحظة مؤملة على كل
اهل الكويت من الذين يحترمون روح
اه��ل ال�ك��وي��ت ومحبتهم وتسامحهم
وسيلقى ال�ش��ام�ت��ون ك�م��ا لقينا عيب
ما فعلوه من شماتة في امل��وت .نتألم
كزميل رح��ل وك��رج��ل ق��وي ع��رف كيف
يلقم هؤالء حجرا.
 عبدالله التميمي :رحل عن دنيانااخ وزم�ي��ل وص��دي��ق ه��و ال�ن��ائ��ب نبيل
الفضل ال��ذي عرفناه صاحب املواقف

الوطنية الشجاعة والكلمة الجريئة
ك� ��ان دي ��دن ��ه وه �م��ه ه ��و ام� ��ن ال �ك��وي��ت
ووح� ��دة اه�ل�ه��ا وح �ب��ه ل�ل�ن�ظ��ام وح�ب��ه
ل��زمل��ائ��ه ص��ري��ح ف ��ي ال�ك�ل�م��ة وال�ع�ق��ل
م �ت �ج��رد ع ��ن ك ��ل ط��ائ �ف �ي��ة وع�ن�ص��وي��ة
وفئوية كان يرى كل انسان هو كويتي
إال م� ��ن ه� ��م ك� ��ان� ��وا ش� � � ��واذا واي �ن �ع��ت
رؤوس �ه ��م ع�ن��دم��ا ان�ت�ق�ل��ت روح ��ه ال��ى
رب ال� �ع ��امل�ي�ن ك � ��ان م ��وج �ع ��ا ل �ه ��م ف��ي
حياتهم واوج�ع�ه��م ف��ي مماته عندما
تجرأت هذه االصوات واالسالم بريء
منهم ع�ن��دم��ا يتشفون ف��ي امل�ي��ت ول��م
ي��راع��وا مشاعر ذوي الفقيد .فوجهوا
رص��اص��ات�ه��م ال��ى م�م��ات��ه ول�ك��ن يبقى
ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ش��ام �خ��ا ك �م��ا ك� ��ان ف��ي
محياه وكان مؤثرا في حياته ومؤثرا

في مماته وتوفى وهي الحالة االولى
في تاريخ املجلس ان يتوفى نائب في
قاعة عبدالله السالم وكان هذا وساما
الهيا لهذا الرجل الصادق.
 د ،يوسف الزلزلة :ان العني لتدمعوان القلب ليحزن وم��ع ك��ل م��ا تفضل
ب��ه زم�لائ��ي م��ن تأبني النائب الفاضل
فنحن خسرنا شخصية كانت ال ترغب
ال �ظ �ه��ور ف ��ي اإلع �ل��ام ب ��ل ك ��ان يسعى
ب�ك��ل ق��وة لتسخر ج�ه��ده��ا ف��ي سبيل
مصلحة ال�ب�ل��د وك�ن��ا نشعر ب��وج��وده
معنا بنوع من االم��ان واالستمرار ما
من شأنه مصلحة الكويت.
 ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور :ن �ع ��زي ال�ش�ع��بال �ك��وي �ت��ي ف ��ي م �م �ث��ل االم � ��ة وال �ش �ع��ب
ف� ��ي ث �ل�اث ��ة ف � �ص ��ول ت �ش��ري �ع �ي��ة وف ��ي

أعلنت وزارة الداخلية أمس عن فتح
ب��اب الترشيح لالنتخابات التكميلية
ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي ال ��دائ ��رة
االن�ت�خ��اب�ي��ة (ال �ث��ال �ث��ة) ال �ي��وم األرب �ع��اء
وأن يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي
ليوم الجمعة  22يناير الجاري.
وقالت إدارة االعالم االمني بالوزارة
ف ��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي إن اإلع �ل��ان ي��أت��ي
وف �ق��ا ألح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( 35لسنة
 )1962بشأن انتخابات أعضاء مجلس
األم � � ��ة وال � �ق� ��وان�ي��ن امل� �ع ��دل ��ة ل� ��ه وب �ن ��اء
ع�ل��ى ال �ق��رار ال � ��وزاري رق ��م ( 112لسنة
 )2016ب��دع��وة ال�ن��اخ�ب�ين لالنتخابات
التكميلية لعضوية مجلس األم��ة في
ال��دائ��رة االنتخابية (الثالثة) املنشور
في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)
ملحق العدد رقم ( )1270الصادر أمس

الثالثاء .واضاف البيان أن من شروط
ال �ت��رش �ي��ح ل�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س األم� ��ة أن
يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية
وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا
في أحد جداول االنتخاب وأال تقل سنه
يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ميالدية.
وبني أنه من الشروط كذلك أن يجيد
ق � ��راءة ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وك�ت��اب�ت�ه��ا وأال
ي �ك��ون ق��د س�ب��ق ال�ح�ك��م ع�ل�ي��ه بعقوبة
جنائية او ف��ي جريمة مخلة بالشرف
أو ب ��األم ��ان ��ة م ��ا ل ��م ي �ك��ن ق ��د رد إل �ي��ه
اعتباره.
وع� ��ن ك�ي�ف�ي��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ط�ل��ب
ال �ت��رش �ي��ح وت �ق��دي �م��ه أف� ��اد ال �ب �ي��ان ب��أن
يتقدم طالب الترشيح الى إدارة شؤون
االن�ت�خ��اب��ات ف��ي امل�ق��ر ال�ك��ائ��ن بمنطقة
الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية

وذل ��ك م��ن ال�س��اع��ة ال�س��اب�ع��ة وال�ن�ص��ف
ص� �ب ��اح ��ا وح � �ت� ��ى ال � �س ��اع ��ة ال � ��واح � ��دة
والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح
الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا معه
ش�ه��ادة الجنسية االصلية وصورتني
شخصيتني.
وذك ��ر ان ��ه ع�ل��ى ط��ال��ب ال�ت��رش�ي��ح ان
يتولى بنفسه كتابة البيانات املبينة
ب�ط�ل��ب ال�ت��رش�ي��ح وت��وق�ي�ع��ه وأن يقوم
ب��دف��ع م�ب�ل��غ ال�ت��أم�ين امل�ن�ص��وص عليه
ف��ي امل � ��ادة ( )21م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م (35
لسنة  )1962في شأن انتخابات اعضاء
مجلس األم ��ة وق ��دره خ�م�س��ون دي�ن��ارا
مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
وع ��ن كيفية ال �ت �ن��ازل ع��ن الترشيح
ق��ال البيان إن��ه يحق للمرشح التنازل
ع��ن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى

م �خ �ف��ر ال �ش��رط��ة ال � ��ذي ق� ��دم ف �ي��ه ط�ل��ب
ال�ت��رش�ي��ح وذل ��ك ق�ب��ل م��وع��د االن�ت�خ��اب
بسبعة أيام على األقل.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن م ��ن ي ��ري ��د ت��رش�ي��ح
نفسه م��ن الفئات املبينة عليه مراعاة
أحكام امل��ادة ( )23من القانون رقم (35
لسنة  )1962في شأن انتخابات أعضاء
مجلس األمة والقوانني املعدلة له.
وب�ين أن أص�ح��اب ال��وظ��ائ��ف العامة
ال ي�ج��وز ل�ه��م م�م��ارس��ة أي اختصاص
من اختصاصات وظيفتهم اب�ت��داء من
اليوم التالي لقفل باب الترشيح وحتى
انتهاء عملية االنتخاب مشيرا الى أن
الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة
ال ي �ج��وز ل�ه��م ت��رش�ي��ح ان�ف�س�ه��م إال اذا
استقالوا مسبقا من وظائفهم.
واض ��اف أن��ه ال ي �ج��وز ع�ل��ى رؤس��اء

عبدالله التميمي

عاشور :الفضل
شخصية سياسية
استثنائية بطرحه
وأسلوبه

د ،يوسف الزلزلة

ف� �ت ��رة ع �ص �ي �ب��ة ج � ��دا وك� � ��ان م �ع��روف��ا
ع�ن��ه ال��وض��وح ف��ي امل �ب��دأ واالخ �ل�اص
ف��ي العمل وال��دف��اع ع��ن الحكم والبلد
زاملناه في القاعة وفي اللجان وجدنا
منه االخالص والتفاني والود واملحبة
لكل اع�ض��اء مجلس االم��ة بالرغم من
االخ �ت�لاف ف��ي االف �ك��ار ف�ه��و شخصية
س �ي��اس �ي��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف � ��رض ن�ف�س��ه
على ال��واق��ع السياسي س��واء بطرحه
او ب��أس�ل��وب��ه ف �ج��اء ف��ي ن�م��ط يختلف
عن االخرين وبالتالي كان متميزا في
عمله وفي طرحه.
 -ج �م��ال ال �ع �م��ر :ع�ن��دم��ا ن�ت�ك�ل��م عن
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فتح باب الترشيح لالنتخابات التكميلية لعضوية
مجلس األمة في الدائرة الثالثة
ل � �ج� ��ان ق� �ي ��د ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن واع� �ض ��ائ� �ه ��ا
واقربائهم من ال��درج��ة االول��ى ترشيح
انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما
لم يكونوا قد تنحوا عن االشتراك في
أعمالها.
ون��وه إلى انه من كان يريد ترشيح
ن �ف �س ��ه م � ��ن أع � �ض � ��اء اإلدارة ال �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق ��ات ف �ع �ل �ي ��ه م� � ��راع� � ��اة ن��ص
امل � ��ادة ( )3/13م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م (53
ل�س�ن��ة  )2001ف��ي ش��أن اإلدارة ال�ع��ام��ة
للتحقيقات.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن م ��ن ي ��ري ��د ت��رش�ي��ح
ن�ف�س��ه م��ن رج� ��ال ال �ج �ي��ش او ال�ش��رط��ة
فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته
العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

العمر :لم يتمترس
خلف الحصانة
النيابية دفاعا
عن الحق
أبل :ال أحد يستطيع
إنكار شجاعة
الفضل فيما
يطرحه
المعيوف :الكل
يشهد له أنه كان
صمام أمان
الرويعي :الفضل
كان مدرسة
في االختالف
ومحبا للكويت
الري :صاحب مبدأ
ومواقف وقال
كلمته ورحل
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تشكيل فريق نيابي حكومي لدراسة
رفع الدعوم
تتمة المنشور ص04
املرحوم النائب نبيل الفضل وزمالتنا
ل��ه فعرفناه يحب وط�ن��ه وال��دف��اع عن
مواقفه بغض النظر عن مواقفنا وكان
يتميز بعدم تمترسه خلف الحصانة
ال �ن �ي��اب �ي��ة دف ��اع ��ا ع ��ن ال �ح��ق وال �ن �ظ��ام
ال�س�ي��اس��ي ف��ي ال�ك��وي��ت ن��دع��و ال�ل��ه ان
ي�غ�ف��ر ل��ه وي�ل�ه��م اه �ل��ه وذوي� ��ه الصبر
والسلوان.
 د .خليل عبدالله :نستذكر مواقفهال��واض �ح��ة ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن اخ�ت�لاف�ن��ا
م �ع��ه إال أن �ن��ا ال ن�م�ل��ك إال أن ن �ك��ن له
ك��ل ت�ق��دي��ر واح �ت ��رام ون�س�ت��ذك��ر دوره
التشريعي داخ��ل مجلس األم��ة وأب��رز
م��ا ق��دم��ه اق �ت��راح ب�ت�ج��ري��م م��ن ي��زدري
علم الكويت وكل واحد يعرف الفضل
م ��ن ال �ج��ان��ب امل �ه �ن��ي ف �ن �ج��د ال�ت�ف��ان��ي
واالخالص في عمله وال يستطيع احد
انكار شجاعته فيما يطرح او يقوله.
رح ��م ال �ل��ه ال�ف�ق�ي��د وه ��و ش�خ�ص�ي��ة لن
تتكرر.
 ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف :أش�ك��ر اع�ض��اءامل�ج�ل��س ع�ل��ى امل��واف�ق��ة ع�ل��ى اق�ت��راح��ي
ب �ت �خ �ص �ي��ص س ��اع ��ة ل �ت��أب�ي�ن ال ��راح ��ل
الفاضل ففي اخر لحظة في حياته كان
ي��داف��ع ع��ن ك��ل ال �ن��اس ال��رج��ل الوحيد
ال � ��ذي ك � ��ان ي ��واج ��ه ال �ج �م �ي��ع ب ��األدل ��ة
والوحيد ال��ذي يطلب مناظرة في اي
م �ك��ان وك ��ان ي�ت�ح��دى ك��ل م��ن يختلف
معه سياسيا ان يواجهه امام الشعب
ال �ك��ل ي�ش�ه��د ل��ه ان ��ه ك ��ان ص �م��ام ام��ان
وكان من يرتب أي خالف بني االخوان
كان يتعامل معنا من منطق االنسان
وكان رجال شجاعا ويسعدني انه ترك
ابناء نتوسم فيهم بأن يخطو خطوة
ابيهم نبيل الفضل.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :ي��رح �م��ك ال�ل��هيابو ب��راك فقد افضيت ملا قدمت ولم
اج��ام�ل��ك اب ��دا وم��ع ذل��ك ك��ان يجمعنا
االح�ت��رام وان اختلفت اراؤن��ا واتفقنا
في حب الوطن واحترام الرأي والرأي
االخ��ر م��ا ل��م يكن ح��رام��ا وأن مصلحة
الكويت امانة في اعناقنا.
 س�ي��ف ال �ع��ازم��ي :ه��ذا ق �ض��اء اللهوق��دره الله يرحم الفقيد ونحن نؤمن
بالقضاء والقدر.
 د .ع� � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي :ف� ��ي ت��أب�يناملرحوم نبيل الفضل ال أريد أن اطيل
ع �ل��ى م��ا ذك� ��ره ال �ن ��واب ول �ك��ن اب�ي�ن ان
ال �ف �ق �ي��د ك � ��ان م ��درس ��ة ف ��ي االخ� �ت�ل�اف
ون��ري��د ل�ه��ا ان ت�ع�م��م وخ�لاف��ات��ي معه
كانت ال تضعف عالقتي معه بل كانت
تقوي عالقته بي وخالفنا لم يكن إال
في صالح البلد وكان محبا لالخرين
وم � �ح � �ب ��ا ل �ل �ع �ق ��ل وامل � �ن � �ط� ��ق وم �ح �ب��ا
للكويت وكان ممثال لها ليس فقط في
الدائرة الثالثة بل ألهل الكويت وكثير
من الشجون ستنتابنا عند الحديث
عن هذا الراحل.
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دشتي :طلب
الحكومة رفع
الحصانة عن نائب
يخالف المادة 111
للدستور

د .علي العمير

 أحمد الري :فقدنا صديقا وزميالفي هذه القاعة ونتمنى االستفادة من
هذه الرحلة وبأننا سنالقي ربنا كان
ل��دي��ه ص ��دق ف��ي ال�ت�ع��ام��ل داخ ��ل قاعة
عبدالله السالم وكان جادا فيما يقدمه
وك � ��ان ن �م��وذج��ا ب��رمل��ان �ي��ا ج �ي��دا على
مستوى البرملان .الرجل ك��ان صاحب
م �ب��دأ وم� ��وف ووق� ��ف ام� ��ام امل �ع��ارض��ة
بكل شجاعة وقال كلمته ورحل وترك
بصمة في تاريخ الكويت فإنا لله وإنا
إليه راجعون.
 طالل الجالل :قبل ايام فقدت هذهال�ق��اع��ة وال�ك��وي��ت رج�ل�ا م��ن رج��االت�ه��ا
عرف بحرصه على العمل الدؤوب في
خدمة البلد ولم ترحل ذكراه ومواقفه
التي ذكرها الكويتيون رحمك الله يا
اب براك.
 د .علي العمير وزير االشغال وزيرالدولة لشؤون مجلس األمة :الحكومة
ب��دوره��ا ت�ش��اط��ر مجلسكم امل��وق��ر في
تأبني الراحل نبيل الفضل الذي وافته
امل�ن�ي��ة وه ��و ي �م��ارس دوره ن�ي��اب��ة عن
االمة وقدم قوانني كان ابرزها تعديل
قانون هيئة الزراعة والثروة السمكية
وسيظل رصيده له في سبيل الوطن
وت �ح �م��ل امل �س��ؤول �ي��ة وح �ض��ر ي ��وم ان
قبض لكي ي�م��ارس دوره ويستكمله
ل �ك��ن ق� ��در ال �ل ��ه وق � �ض� ��اءه ك� ��ان ح�ت�م��ا
ون �س��أل ال �ل��ه ل�ل�ف�ق�ي��د ال��رح �م��ة وأله�ل��ه
وذويه الصبر والسلوان.
طلبات الحصانة
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى م�ن��اق�ش��ة تقرير
اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة
ال �ع��ام��ة ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة عن
النائب عبدالله التميمي ف��ي القضية
رقم  2015/1131حصر نيابة الفروانية.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� � �ت � ��ي :ن�ح��نمختلفون ع��ن الحكومة ألن��ه ال يجوز
رفع الحصانة عن نائب ولكن الحكومة
تقدمت بطلب رفع الحصانة عن نائب
وبالتالي اطلب اعادة عرض هذا االمر

د .عبدالحميد دشتي

على املحكمة الدستورية حيث ان هناك
خ�ل�اف��ا ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وامل �ج �ل��س ال�ت��ي
ت �ق��دم��ت ب�ط�ل�ب��ات م�س�ت�م��رة للمجلس
ب��رف��ع الحصانة ع��ن ال�ن��واب باملخالفة
للمادة  111للدستور وأتمنى أن يوافق
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ه ��ذا االم� ��ر وال�ت�ص��وي��ت
عليه لحسمه حسما تاريخيا تثبيتا
ملبادئ دستورية .ونطلب اعادة عرض
االم ��ر ع�ل��ى املحكمة ال��دس�ت��وري��ة حيث
ان هناك خالفا واضحا بني الحكومة
واملجلس.
 ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :أش�ك��ر اللجنةالتشريعية عندما استدعوني لحضور
مناقشة رفع الحصانة عني ،وابلغهم
انني كنت يومها موجودا في املجلس
وتعمدت عدم الحضور حتى اطلق لهم
الحرية ملناقشة االم��ر ،ول��م اتحدث مع
اي ن��ائ��ب وال �ح �ك��وم��ة ب�خ�ص��وص رف��ع
الحصانة عني ،ومستعد ملواجهة كل
م ��ن ي�ت�ص�ي��د ف ��ي امل� ��اء ال �ع �ك��ر وك ��ل من
يريد ان يعطل دورن��ا النيابي في هذا
املجلس ،والكل يعرف التعمد والترصد
ل� �ن ��واب االم � ��ة ل�ت�ع�ط�ي�ل�ه��م ع ��ن دوره� ��م
ال �ن �ي��اب��ي ل��ن اخ �ت �ب��ئ خ �ل��ف ال�ح�ص��ان��ة
ومستعد للمواجهة ،وللمجلس مطلق
الحرية في اتاحة الفرصة لي ملواجهة
الشاكي.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :امل � ��ادة  ،23ليسللعضو ان ينزل عن الحصانة النيابية
الحصانة نوعان ،ابداء رأيه فيما يقول
في السياسة العامة والحكومة والرأي
السياسي وهذه يجب ان تكون متالزمة
م��ع ال�ن��ائ��ب ح�ت��ى ن�ه��اي��ة عضويته في
الفصل التشريعي لكن ال نريد ان تكون
ل��ه حصانة ف��ي ج��وان��ب جنائية ،ليس
للنائب حصانة اذا ارتكب جرما يتعلق
بالسلوك فيجب ان يشكر ممثل االم��ة
بالحصانة وان ال سلطان عليه اال الله
سبحانه وتعالى ،اما القضايا املتعلقة
ب��ال��رأي والفكر فينبغي ان يشعر مثل
االم � ��ة ان� ��ه م ��دع ��وم ك��ون��ه ي �م �ث��ل االم� ��ة،
فالحصانة ليست ملكا ل��ه ب��ل لدفاعه

ع ��ن االم� ��ة وامل �ظ �ل��وم �ي��ة ،ام ��ا ال�ق�ض��اي��ا
املتعلقة بالجرائم االخالقية والجنائية
فيجب ان ينظر فيها ويجب اال يتردد
ع� �ض ��و م �ج �ل��س االم � � ��ة ف � ��ي م �ح��اس �ب��ة
اي وزي ��ر ت �ج��اوز ال �ق��ان��ون وال��دس �ت��ور
وتعدى على املال العام.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ل��دي�ن��ا مشكلةك �ب �ي��رة م� �ع ��روف ��ة ،ان ه� �ن ��اك م��رج �ف�ين
ف��ي ال�ك��وي��ت وظيفتهم ض��رب ال��وح��دة
ال��وط �ن �ي��ة وض� � ��رب ال� �ك ��وي ��ت وع �ن��دم��ا
ت �ت �ص��دى ل �ه��م ي �ع �ق��ل ان ال �ح �ك��وم��ة ال
ت�س�ت�ط�ي��ع ال� ��رد ع�ل�ي�ه��م ول �ك��ن تطلبنا
ن �ح��ن وت ��رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ع �ن ��ا ،ه ��ؤالء
م��رج�ف��ون وي��ري��دون ال �س��وء ب��ال�ك��وي��ت.
ولنا باملرحوم االخ نبيل الفضل اسوة
فقد كان يصد املرجفني.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي � ��ر االش �غ ��الووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة:
ن�ش�ك��ر د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وال�ح�ك��وم��ة
تتخذ ما ت��راه مناسبا وال��وارد امامنا
ه��و تقرير لجنة برملانية وه��ي ذهبت
ال� ��ى رف� ��ع ال �ح �ص��ان��ة وال ن �ض �م��ر ش��را
الحد.
 د .اح � � �م � ��د م � �ط � �ي � ��ع :م� �ل� �ت ��زم ��ونب��ال�لائ �ح��ة ،وع �ض��و م�ج�ل��س االم� ��ة حر
ف�ي�م��ا ي �ب��دي��ه م��ن آراء ،ون �ح��ن ض��د اي
نائب يتحصن بالحصانة واي نائب
يتحمل م��ا ي�ق��ول ،فتحت قبة عبدالله
السالم عنده حصانة ،ام��ا في الخارج
فالعضو يتحمل مسؤوليته ح�ت��ى ال
تتخذ ه��ذه امل��ادة حصنا لنا ،واطالب
امل�ج�ل��س ان ي �ك��ون رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة عن
جميع النواب داخل املجلس او خارجه.
والتمترس خلف الحصانة هذا امر
م��رف��وض ،وال�ن��ائ��ب نفسه ق��ال ارف�ع��وا
عني الحصانة.
 اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي (م �ق ��رر ال�ل�ج�ن��ةال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة) :ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال ��ى
املوافقة على طلب النيابة العامة برفع
الحصانة عن النائب عبدالله التميمي
لعدم توافر الكيدية في الدعوى.
 -الرئيس مرزوق الغانم :هل يوافق

املجلس على طلب رف��ع الحصانة عن
النائب عبدالله التميمي.
( 19م��ن  )38ع��دم م��واف�ق��ة ع�ل��ى رف��ع
الحصانة.
ال �ت �ق��ري��ر ك � ��ان م ��ع رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة
فالتقرير يحتاج الى اغلبية واألغلبية
لم تتحقق فالحصانة لم ترفع.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م ��ي :ه � �ن� ��اك م��ني�ت��رص��د ل�ن��واب االم��ة م��ن اج��ل تعطيل
دوره � ��م ال��رق��اب��ي وت ��رك ��ت ك ��ل ال�ح��ري��ة
ل �ل�اخ ��وان الت� �خ ��اذ ال � �ق ��رار واش� �ك ��ر م��ن
صوت على رفع الحصانة.
وت�لا األم�ي�ن ال�ع��ام طلبا بخصوص
نظر توجه الحكومة لرفع ال��دع��وم عن
امل��واط�ن�ين ل��ذا ت�ق�ت��رح ان يشكل مكتب
امل� �ج� �ل ��س ف ��ري� �ق ��ا ل � ��دراس � ��ة امل� ��وض� ��وع
(تشكيل فريق نيابي حكومي).
توجه الحكومة هو ترشيد الدعوم
ووص��وال ال��ى م��ن يستحقها وال تمس
امل ��واط ��ن ول �ك��ن س ��وف ت��رش��د م��ن ه��ذه
ال � ��دع � ��وم ،ف��ال �ط �ل��ب ب� ��ه ع� � �ب � ��ارات غ�ي��ر
ص�ح�ي�ح��ة ن �ح��ن م �س �ت �ع��دون ل�ل�ت�ع��اون
م��ع امل�ج�ل��س ل�ك��ن ف��ي االط ��ار الصحيح
للتوجهات املستقبلية.
 ال ��رئ �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ت �ع��دلالصياغة ولكن موضوع الطلب موافق
عليه وهو تشكيل فريق حكومي نيابي
لدراسة الدعوم.
(موافقة عامة)
وت�لا األم�ين العام طلبا آخ��ر بإعادة
ع��رض تفسير امل��ادة  111من الدستور
على املحكمة الدستورية.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ل��و ق��دمنفس الطلب فسوف يأتيك نفس ال��رد
ف��أق �ت��رح ان ت �ك �ت��ب م ��ذك ��رة ب�م�س��اع��دة
امل�س�ت�ش��اري��ن ف��ي امل�ج�ل��س وت�ق��دم��ه في
ال��رس��ائ��ل ال� ��واردة وي�ع��رض األم��ر على
املجلس.
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العازمي يتهم العبيدي بالتحايل على الجهات
الرقابية وعدم الحفاظ على المال العام
تتمة المنشور ص05
االستجوابات
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � � ��ى م �ن��اق �ش��ة
االس� �ت� �ج ��واب امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ �ب�ين
راك � ��ان ال �ن �ص��ف وح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي
ال��ى وزي��ر الصحة د .علي العبيدي
واملكون من  5محاور.
 ال � ��رئ� � �ي � ��س م � � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:االخ � ��وة ال� �ن ��واب ف��ي  10ي �ن��اي��ر ق��دم
امل �س �ت �ج��وب��ان ب �ن��دا ج ��دي ��دا وط�ل�ب��ا
الحاقه باالستجواب واالستجواب
ك � � ��ل الي� � �ت� � �ج � ��زأ وب � ��ال� � �ت � ��ال � ��ي امل � � ��دة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ي �ع �ت��د ب� �ه ��ا م� ��ن /10
 1ول �ل��وزي��ر ال �ح��ق ان ي��ؤج��ل او ان
يواجه االستجواب اليوم.
 وزي��ر الصحة :استنادا للمادة 125ل�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وج ��اه ��ز
ل �ص �ع��ود امل �ن �ص��ة وت �ف �ن �ي��د م �ح��اور
االستجواب.
 ال �غ��ان��م :ي�ت�ف�ض��ل امل�س�ت�ج��وب��انبشرح استجوابهما.
 حمدان العازمي :نود استذكاربعض الكلمات التي قالها صاحب
ال �س �م��و ورئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ورئ �ي��س
مجلس ال��وزراء ،واتمنى اخذ العبر
منها ،وتم عرض تسجيل لصاحب
ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح �م��د ي��ؤك��د ف�ي��ه س �ي��ادة ال�ق��ان��ون
ومكافحة الفساد من خالل ممارسة
فاعلة للدور النيابي الدستوري في
ال��رق��اب��ة ال��دس�ت��وري��ة وك��ذل��ك كلمات
ل ��رئ � �ي ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ورئ � �ي ��س
مجلس الوزراء تؤكد جميعها املادة
االولى من قانون حماية املال العام،
وال ح �م��اي��ة ل �ف��اس��د او ت�س�ت��ر على
ال �ف �س��اد وان امل� ��ال ال� �ع ��ام ل ��ه ح��رم��ة
والذود عنه واجب وطني والتصدي
له بمحاربة الفاسدين وان الفساد
ه��و ال�خ�ط��ر ال�ح�ق�ي�ق��ي ع�ل��ى ال��دول��ة
وه��و سبب تعثر ال ��دول ،وال��وق��وف
بكل حزم في مواجهة كل من تسول
له نفسه ان يعبث بمال الشعب.
وك ��ذل ��ك ع ��رض ت�س�ج�ي��ل ص��وت��ي
آلية قرآنية تؤكد عدم «بغي الفساد
في األرض».
صاحب السمو في كل دور انعقاد
ي �ح��ث ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ك �ل �م��ات واج �م��ع
س �م ��وه ورئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ورئ �ي��س
الحكومة على محاربة الفساد وعدم
ال�ت�س�ت��ر ع �ل��ى ال �ف �س��اد وامل �ف �س��دي��ن،
امل � ��ال ال� �ع ��ام م� ��ال ال �ش �ع��ب ،وب �ع��ض
الكلمات ان مجلس االم��ة ه��و رأس
ال �ح��رب��ة ف ��ي م �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد ،وال
حماية لفاسد قالها رئيس ال��وزراء
وق��ال ان��ه ال تستر على فساد وق��ال
ايضا ال اخفاء ملعلومات او تغييب
ل�ل�ح�ق��ائ��ق وه ��ذا م��ا سنكشف عنه،
الفساد ادى الى تعثر ال��دول بسبب
تفشي الفساد ،ومحاربة الفاسدين

ال حماية لفاسد
أو تستر على
الفساد والذود
عن المال العام
واجب وطني
سنقف بكل حزم
في مواجهة كل
من تسول له
نفسه العبث
بمال الشعب
وزير الصحة د .علي العبيدي

وامل �ف �س��دي��ن وامل � ��ال ال �ع��ام ل��ه ح��رم��ة
وصونه واجب وطني.
اع � �ت � �ق� ��د ان وزي � � � � ��ر ال � �ص � �ح� ��ة ال
ي �ع ��رف ه� ��ذه ال �ك �ل �م��ات ال �ت ��ي ك��ان��ت
ت � �ت� ��ردد ع� �ل ��ى م �س��ام �ع �ك��م ك� ��ل دور
ان�ع�ق��اد ،ال ي�ع��رف ال�ك�ل�م��ات وال هي
م ��وج ��ودة ف ��ي ق ��ام ��وس ��ه ،وب ��االدل ��ة
وب��امل�س�ت�ن��دات وب��االم��ر امل�ب��اش��ر من
الوزير العبيدي ،وزير الصحة علي
العبيدي  2012غير عن عام /2014
 2012كان اصالحيا كانت له بصمة،
 ،2014تغير لدرجة  180درج��ة ،الن
ه ��ذه ال�ك�ل�م��ات ك�ل�ه��ا غ�ي��ر م��وج��ودة
ف� ��ي ق ��ام ��وس ��ه وال ي �ع �ت ��رف ب �ه ��ا ال
يعرف شيئا اسمه الجهات الرقابية
الثالث واملجلس هو الجهة الرابعة.
بالنسبة لعقود التأمني الصحي
وفواتير العالج بالواليات املتحدة
(ش��رك��ة ات�ن��ا) وطبيعة ه��ذه الشركة

حمدان العازمي

ه� ��ي ال� �ت ��أم�ي�ن ع� �ل ��ى ال � �ح � �ي� ��اة ،وت ��م
التعاقد معها م�ب��اش��رة بتعليمات
م ��ن وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ل �ل �ت��دق �ي��ق ع�ل��ى
ال � �ف � ��وات � �ي � ��ر االص� � �ل� � �ي � ��ة ،وان � � �ظ� � ��روا
ال�ت�ض�ل�ي��ل ع �ل��ى ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
حتى لو اخذ موافقتها لكن انظروا
ال�ت�ض�ل�ي��ل ع�ل�ي�ه��ا وال ي �ع��رف شيئا
اس�م��ه دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ،وداس في
ب �ط��ن دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،ج�م�ي��ع ما
سنطرحه لم يمر على الديوان.
ط �ب �ي �ع��ة ال� �ش ��رك ��ة ل �ل �ت��أم�ي�ن ع�ل��ى
الحياة وت��م جلب ال�ع��رض م��ن دون
اي اع�ل�ان م��ن قبل ال��وزي��ر مباشرة،
واي� �ض ��ا م ��ن دون اي ال � �ت ��زام م��ال��ي
وح� ��دد ن�س�ب�ت�ه��م ب �ـ  ٪ 25وخ��اط��ب
الفتوى والتشريع وق��ال لهم :نظرا
ل�ص�ع��وب��ة ت�ج�م�ي��ع ال �ف��وات �ي��ر س��وف
ن�ت�ع��اق��د م��ع ال �ش��رك��ة ،وط �ل��ب اب ��داء
ال ��رأي ف�ق��ط م��ن ال�ف�ت��وى ول��م يرسل

لهم العقد ،وردت الفتوى والتشريع
بأنه لم يكن هناك اي التزام مالي.
واف�ق��ت الفتوى الن��ه ل��م يذكر لها
ان النسبة زادت من  ٪ 25الى ٪ 27
ولم يذكر  ،٪ 9بل قال لهم ان العقد
من دون التزامات مالية.
وخ��اط��ب املناقصات وردت بأنه
ال ت��وج��د ال�ت��زام��ات مالية ف�لا ضير
طاملا انه من دون اي التزامات مالية.
بعد ذل��ك لم يأخذ موافقة دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة الن ��ه ي �ع��رف ان ال��دي��وان
س� ��وف ي ��وق �ف ��ه ،ل �ك �ن��ه ت �ح��اي��ل ع�ل��ى
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة وه ��ذا التضليل
ال � � � � ��ذي م� � � ��ارس� � � ��ه ،ك � � �ت � ��اب ال� ��وك � �ي� ��ل
وب�ت�ع�ل�ي�م��ات م��ن ال ��وزي ��ر ،ي�خ��اط��ب
رئ�ي��س امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي ف��ي امريكا
يطلب م�ن��ه ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��د ،وعندما
رف��ض رئ�ي��س امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي الن��ه
اصر على موافقة دي��وان املحاسبة،

وق �ع ��وا ال �ع �ق��د ف ��ي ال �ك��وي��ت ،وك��أن��ه
ي � �ق� ��ول ل ��رئ� �ي ��س امل� �ك� �ت ��ب ال �ص �ح��ي
«غ �ص ��ب ع �ل �ي��ك» ،وق � ��ال ل ��ه ال��وك �ي��ل
ت� � ��م ت� ��وق � �ي� ��ع ال � �ع � �ق� ��د ف� � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
وبتعليمات مباشرة من الوزير.
رئيس املكتب الصحي يقول لهم
ه �ن��اك م �خ��ال �ف��ة ل ��دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ويتحدونه ويوقعونه في الكويت.
وم��ع ك��ل ه��ذا التضليل كتاب من
الوكيل ال��ى رئيس املكتب الصحي
ي� �ق ��ول ف �ي��ه «ال م ��ان ��ع م ��ن ال �س �م��اح
ل�ل�ش��رك��ة ب��ال�ت�م��دي��د ل �ل �م��رض��ى»! اذا
ك��ان��ت ف��ات��ورة امل��ري��ض اق��ل م��ن 150
ألف دوالر ،ويمدد للمرضى من دون
الرجوع للمكتب الصحي ومن دون
الرجوع الى لجنة العالج بالخارج

رئيس البرلمان العراقي غادر البالد
عقب زيارة رسمية
غ��ادر رئيس مجلس النواب
ال� �ع ��راق ��ي د.س� �ل� �ي ��م ال �ج �ب��وري
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ال�ب�لاد امس
االول ع �ق ��ب اخ� �ت� �ت ��ام زي ��ارت ��ه
الرسمية.
وك � ��ان ف ��ي وداع ال �ج �ب��وري
لدى مغادرته على ارض املطار
رئ �ي��س ب�ع�ث��ة ال �ش��رف امل��راف �ق��ة
النائب فيصل الشايع وسفير
دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دى جمهورية

العراق غسان الزواوي والقائم
باألعمال في سفارة جمهورية
ال� �ع ��راق ل� ��دى ال �ك��وي��ت ي��اس�ين
ال � � �ج � � �ب� � ��وري واألم � � �ي� � ��ن ال � �ع� ��ام
امل � �س� ��اع� ��د ل� �ق� �ط ��اع ال� �ع�ل�اق ��ات
ال � �ع� ��ام� ��ة وامل � �ن � �ظ � �م� ��ات م �ه��دي
املطيرات.
الشايع مودعا رئيس البرملان العراقي في مطار الكويت

التتمة ص07

الفساد هو الخطر
الحقيقي على
الدولة وسبب تعثر
الدول
العبيدي  2012غير
 2014كان إصالحيا
لكنه تغير 180
درجة
وزير الصحة داس
في بطن ديوان
المحاسبة وجميع
ما طرحته لم يمر
على الديوان
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المستجوبان يحذران من تكرار قضية «داو»
ثانية في وزارة الصحة
تتمة المنشور ص06
واملرضى اقل من  150ألف دوالر هم
مرضى عالج طبيعي فكيف لشركة
ت��أم�ي�ن ل�ل�ت��دق�ي��ق ع �ل��ى ال �ف��وات �ي��ر ان
تمدد للمرضى؟
ألم يكن من االولى بك وانت طبيب
ان تعترض على التجاوز وان تمدد
للمرضى ملن هم مبلغهم ف��وق 150
ألف دوالر فهم من اصحاب امراض
ال �س��رط��ان وزراع � ��ة ال�ك�ل��ى وام ��راض
ال �ك �ب��د ،أل �ي �س��وا ه ��ؤالء اول � ��ى؟! ه��ذه
شبهة الفساد ،ولو كانت هناك ذرة
عنده م��ن تحمل املسؤولية م��ا كان
استمر على هذا الكرسي اال ان حب
الكرسي لديه اولى.
اي��ن ح��رم��ة امل��ال ال �ع��ام؟! اي��ن البر
بالقسم واي دس �ت��ور واي ق��ان��ون؟!
هل هذا حفاظك على املال العام؟
ال � � ��وزي � � ��ر ت � �ح� ��اي� ��ل ع � �ل� ��ى ل �ج �ن��ة
املناقصات والفتوى والتشريع في
نسبة عقد الشركة واصال ال يعترف
هو بديوان املحاسبة.
رئ�ي��س املكتب الصحي ال يعرف
اي ن�س�ب��ة ي�ط�ب�ق�ه��ا ه ��ل ال � �ـ  ٪25ام
 ،٪27وم� ��ع االس � ��ف ك �ت��اب ال��وك �ي��ل
ي ��ؤك ��د ب �ت �ع �ل �م �ي��ات م� ��ن ال� ��وزي� ��ر ان
النسبة  ٪27مع ان��ه ضلل الجهات
الرقابية وقال لهم ان النسبة .٪25
وال� �ط ��ام ��ة ال� �ك� �ب ��رى امل� � � ��ادة ال �ت��ي
اس �ت �ن��د ال �ي �ه��ا ال ��وزي ��ر ف ��ي تضليل
رئيس املكتب الصحي ،وه��ي امل��ادة
 64م��ن ق��ان��ون رق��م  1964/37فأين
االم��ان��ة؟ الن امل��ادة ف��ي واد وال��واق��ع
ف��ي واد آخ��ر ف��امل��ادة ت�ق��ول ال يجوز
ت �ع��دي��ل امل �ن��اق �ص��ة اال ب �ع��د م��واف�ق��ة
لجنة املناقصات املركزية كما انها
تتعلق باالوامر التغييرية ،واعتقد
ان وكيل الوزراء للشؤون القانونية
ه��و م��ن ورط ال��وزي��ر ف��ي ه��ذا االم��ر،
باالضافة الى غرامة اضافية  ٪ 9ان
لم يتم تسديد الفواتير في وقتها.
ال� ��وزي� ��ر ب � ��دال م� ��ن ت �ق �ل �ي��ل ن�س�ب��ة
الخصم زودها الى  ٪ 27وغير ذلك
ب�ع��ث رئ�ي��س امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي يقول
لهم ان شركة اتنا ترفض تزويدنا
بالفواتير االصلية ،اذا العملية من
االساس تنفيع.
ال� �ف ��وات� �ي ��ر االص � �ل � �ي ��ة ه � ��ي ال �ت��ي
تخرج من املستشفى ،ام��ا الفواتير
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ه� ��ي ال� �ت ��ي ت�ن�ش�ئ�ه��ا
ال�ش��رك��ة وت�ض��ع املبلغ بكيفها وما
ادراني ان مبلغها صحيح.
ان� �ظ ��روا ل �ل �ع��ب ال� ��ى اي� ��ن وص�ل�ن��ا
امل� ��ال ال �ع ��ام ام ��ان ��ة ب��رق��اب �ن��ا ،وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ف� ��ي ع� �ه ��د ال� �ع� �ب� �ي ��دي ب�ه��ا
فساد ولم يمر عهد على الصحة به
ت �ج��اوزات مثلما م��ر عهد العبيدي
بالتجاوزات والفساد.
ورئ � �ي � ��س امل� �ك� �ت ��ب ك� ��ذل� ��ك ي �ط �ل��ب

م� ��واف � �ق� ��ة دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع �ل��ى
اعتماد الفواتير االلكترونية.
هذه القضية داو ثانية الن الوزير
تمادى وتجرأ على كسر القوانني.
وال��وك�ي��ل ي��رد ع�ل��ى ك�ت��اب رئيس
امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي ي �ق��ول ه��ل ت��م اخ��ذ
م��واف �ق��ة ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ،وه ��ذا
ف��ي عهد ال��وزي��ر العبيدي فقط ولم
يتجرأ وزي��ر قبله ول��ن يتجرأ وزير
بعده بفعل مثل هذا الفعل.
ال� ��وك � �ي� ��ل اي � �ض� ��ا ي �ض �ل ��ل رئ �ي��س
امل� �ك� �ت ��ب ال� �ص� �ح ��ي ب� �ق ��ول ��ه ت� ��م اخ ��ذ
م��واف �ق��ة ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة وح�ت��ى
ال�ش��رك��ة نفسها ق��ال��ت ل��ن نستطيع
تقديم الفواتير االصلية بالرغم من
ان ال�ع�ق��د اص�ل�ا وف �ق��ا ل �ق��ول ال��وزي��ر
بأنه عقد من دون التزام مادي.
الوزير العبيدي ألغى دور املكتب
ال �ص �ح��ي ف ��ي أم �ي ��رك ��ا وك ��ذل ��ك ع�ين
رئ� �ي ��س م �ك �ت��ب ع �ل��ى ه� � ��واه ب �ع��دم��ا
عاقب رئيس املكتب الصحي ال��ذي
رف� ��ض ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��د إال ب �م��واف �ق��ة
ديوان املحاسبة.
تنفيع واضح من هذا العقد فمن
املستفيد منها وأي ��ن ال�ب��ر بالقسم
وأي��ن املحافظة على امل��ال العام أين
الذود عن الحريات وأموال الشعب؟
لو عنده ذرة ال يجلس على الكرسي
م� ��رة اخ� � ��رى .ك ��ل ذل� ��ك ل �ك��ي ي�ت�ه��رب
ال��وزي��ر م��ن قيمة ال �ـ  100ال��ف دينار
حتى ال يذهب الى ديوان املحاسبة.
رئ �ي��س امل�ك�ت��ب ال�ص�ح��ي ال�ج��دي��د
م ��ن م�لاح �ظ��ات��ه ان ��ه ي �ت��م ال�ح�ص��ول
على الفواتير من مصدر واح��د هو
شركة التأمني إتنا وال يوجد مصدر
ثان يعطي الفاتورة .من يحاسبها
ه ��ذه ال�ش��رك��ة ف�م��ن امل�م�ك��ن ان تضع
الشركة مبالغ على كيفها؟ هل هذا
الحفاظ على امل��ال؟ ه��ذا ه��در للمال

عبدالله املعيوف وفيصل الدويسان

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج يترأس الجلسة

ال �ع��ام ه ��ذا ت�ب��ذي��ر وأت �ح ��داه ان ي��رد
على هذا البند .هذا الفساد سترونه
في القضايا االخرى وفساد مخطط
وال�ت��واري��خ واح��دة ومتالحقة حتى
ف ��ي االج� ��اب� ��ات ع ��ن اس �ئ �ل��ة ال �ن ��واب
ي �ض �ل �ل �ه��م .ه ��ل ل �ي��س م ��ن امل �ف �ت��رض
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ان ت�ح��اس��ب ال��وزي��ر
على اعماله؟ سمو الرئيس ال يقبل
بهذه االم��ور وبعض االخ��وة طلبوا
امل� �س� �ت� �ن ��دات وه � ��ا ه� ��ي امل �س �ت �ن��دات
موجودة.
شبهة التنفيع
في شركة «ياكو»
ال �ش ��رك ��ة ت� �ق ��ول إن ل �ه��ا م�ط��ال�ب��ة
م��ال�ي��ة ب �غ��رام��ة ب �ـ  22م�ل�ي��ون دي�ن��ار
فهل يعقل ان ال�غ��رام��ة بنفس قيمة
العقد وهو نفس قيمة العقد.
ف� � ��ي  2011ط� ��ال � �ب� ��ت ي � ��اك � ��و ف��ي

 2011/6/12ب �م �ب �ل��غ  11م �ل �ي��ون��ا
و 330ال�ف��ا ف�ه��ذا ام��ر ت�غ�ي�ي��ري ف��وق
ال �ع �ق��د وف � ��وق م �ب �ل �غ��ه ان � �ظ� ��روا ال��ى
ال � � �ج� � ��راءة وال � �ط� ��ام� ��ة ال � �ك � �ب� ��رى ان ��ه
ف� ��ي  2011/11/26ق ��ال ��ت اإلدارة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ان� ��ه ال ب ��د م ��ن ال��رج��وع
ال ��ى دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وت ��م ال�ت��أك��د
م ��ن ال �ف �ت ��وى وال �ت �ش ��ري ��ع ورف �ض��ت
التفويض وقالت ليس لها الحق في
هذا التعويض.
ع �ب��دال �ل ��ه ال �س �ه �ل��ي ع �ن ��دم ��ا ع�ل��م
باملوضوع منه لم يوافق عليه و22
م �ل �ي��ون��ا ه ��و ام� ��ر ت �غ �ي �ي��ري ٪ 100
وب��دال م��ن املطالبة بحقوق ال��وزارة
ل��م يلجأ ال��وزي��ر ل��دي��وان املحاسبة
وه� �ن ��اك  12م �ل �ي��ون��ا ح ��ق ل� �ل ��وزارة
ومطالبة الشركة فوق العقد وخالد
ع�ب��دال�غ�ن��ي ض�ح��ى ب��امل�ن�ص��ب وق��ال
ال يمكن ان نقبل وكنا نتأمل وزارة

امل��ال �ي��ة ت �س��أل ع��ن ال�ع�ق��د وامل�ط��ال�ب��ة
وال� ��وزي� ��ر ش �ك��ل ل �ج �ن��ة م ��ن دون ان
ي� �ك ��ون ب �ه ��ا ال �س �ه �ل��ي ق �ب ��ل ان �ت �ه��اء
ال �ع �ق��د ب��أس �ب��وع واك � ��د رغ �ب ��ة ع�م��ل
م�ق��اص��ة وش��اه��دوا ال�ل�ع��ب والخطة
املمنهجة والحرمنة وقبل ان ينتهي
العقد بفترة بسيطة طالب بالعقد
وواضح ال توجد امانة وكيف تجرؤ
ش ��رك ��ة ب��امل �ط��ال �ب��ة وواض � � ��ح ه �ن��اك
ع �م ��والت ت��دف��ع وم �س �ت �ف �ي��دون وأي
امانة تعرفونها.
ال�ب�ن��د ال�ث��ال��ث م��ن امل �ح��ور ال��راب��ع
املتعلق بشركة مملوكة للوزير
أين الثقة التي وضعها بك رئيس
الوزراء وانت تنفع نفسك وهل يعقل
اطلع من الشركة وخالل شهر واحد
ي� ��رس� ��ى ع �ل �ي �ه��ا ث �ل ��اث م �ن��اق �ص��ات
وب� �ت ��اري ��خ  1/9ق� ��ام ب �ت �ج��دي��د ع�ق��د
الشركة واليوم ما في مستحى وقام
ينفع نفسه وريحتك فاحت مو لهذه
ال ��درج ��ة اس �ت �غ�لال امل�ن�ص��ب ورس��ى
على شركته دواء القمل وبالسابق
ال �ك �م �ي��ة ي��أخ��ذون �ه��ا ب� � �ـ 7.5وال�س�ع��ر
لشركة الوزير اضعاف خمس مرات
وب � ��دأ ال ��وزي ��ر ب��ال �ع �م��والت وال �ي��وم
التنفيع مباشر واصبح دواء القمل
يتوافر بصيدليات الحوادث توهق
بالكمية يبي يعرفها وقام بتوزيعه
ع�ل��ى وزارة ال�ت��رب�ي��ة وط�ل��ب ال��وزي��ر
 100ال ��ف وب ��األم ��ر امل �ب��اش��ر ت��وري��د
ح� � ��اوي� � ��ات مل� �ن ��ع روائ� � � � ��ح م �خ �ل �ف��ات
املرضى الجراحية بقيمة ال تمكنه
م��ن ال��ذه��اب ع�ل��ى دي ��وان املحاسبة
وك��ذل��ك ت��رس�ي��ة  25س��ري��را متحركا
ب ��االم ��ر امل �ب��اش��ر م ��ن امل �س �ت �ف �ي��د من
بقاء العبيدي وكذلك قام بتضليلنا
ب��ال��رد ع �ل��ى االس �ئ �ل��ة .وال� �ه ��دف من
االس� � �ت� � �ج � ��واب ت �ح �ق �ي ��ق امل �ص �ل �ح��ة
العامة .وما يحصل بوزارة الصحة
ت �ن �م �ي��ة ج� �ي ��وب وت �ن �ف �ي��ع وان� � ��ت ي��ا
ال� ��وزي� ��ر امل � �ف� ��روض ت� � ��روح ال �ن �ي��اب��ة
ومحاكمة الوزراء واليوم واين نحن
اليوم من املحاسبة وجميع القضايا
ال �ع �ب �ي��دي م� �ت ��ورط ف �ي �ه��ا وال ��وزي ��ر
ك��ان موظفا بشركة ويتسلم 2000
دي �ن ��ار ف ��ي ش��رك��ة ت�ح�ص��ل االم� ��وال
كاش وبعض الشركات توزع بيوتا
بلندن وشققا في مصر.
وك � ��ذل � ��ك دك� � �ت � ��ور م� ��زي� ��ف ي �ع �م��ل
ب��امل�س�ت�ش�ف��ى االم� �ي ��ري وك �ي��ف يتم
اخ � � �ت � � ��راق ال � �ج � �س� ��م ال � �ط � �ب� ��ي وه� � ��ذا
ش� �خ ��ص اخ � �ت � ��رق ال� �ج� �س ��م ال �ط �ب��ي
وامل �م��رض�ين ك��ذل��ك يعلمون م��ن هو
الدكتور واعتراف االطباء بالنيابة
يقولون دخل غرفة العمليات وهذا
االم� ��ر ال�خ�ط�ي��ر وه ��و ل��و ك ��ان يملك
ذرة م��ن الشجاعة وال �ج��رأة لتحمل

التتمة ص08

العازمي :الوزير
تحايل على الجهات
الرقابية للتعاقد
مع شركة لتجميع
فواتير العالج
بأميركا
كيف لشركة
تأمين للتدقيق
على الفواتير أن
تمدد للمرضى؟
رئيس المكتب
الصحي ال يعرف
أي نسبة يطبقها
هل الـ ٪ 25
أم ٪ 27؟
اعتقد ان وكيل
الوزارة للشؤون
القانونية هو من
ورّط الوزير في
هذا األمر
هناك غرامة
إضافية أخرى ٪ 9
إن لم يتم تسديد
الفواتير في وقتها
الشركة تضع
المبلغ بكيفها
وال ندري أي مبلغ
صحيح
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النصف :وزير الصحة كتب صحيفة استجوابه
بيده و«من فمك أدينك»
تتمة المنشور ص07
امل �س��ؤول �ي��ة واس �ت �ق��ال ول ��م يستقل
ب �س �ب��ب ح �ب ��ه وت �ش �ب �ث��ه ب��ال �ك��رس��ي
واق � � ��ول ال ك �ف��ى وال اك �ت �ف��ى وك �ي��ف
نسمح بهذا االمر.
األخطاء الطبية
ب �ع ��ض امل �س �ت �ش �ف �ي��ات اص �ب �ح��ت
ح �ق��ول ت� �ج ��ارب وس� �ع ��ود ال �ع��ازم��ي
ذه� ��ب ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى ب �س �ب��ب خ� ��دران
ب��ال �ي��د وب �ع ��ده ��ا ت ��وف ��ى وال ��دك �ت ��ور
ت �ح��ت ال �ت �ج��رب��ة وامل � �ف� ��روض ي�ك��ون
تحت استشاري والوزير وعد اسرة
املتوفى بأخذ الحق والدكتور كان
ق��د غ� ��ادر ال �ب�ل�اد .وال ��وزي ��ر م��ن كثر
ال � �ب�ل��اوي ال� �ل ��ي ع� �ن ��ده ق ��اع ��د ي��دف��ع
وك � ��ذل � ��ك امل � ��واط � ��ن ال� �ف� �ج ��ي وخ ��ال ��د
ال� �خ ��ال ��دي ال ��دك� �ت ��ور وج� ��د ص��دي��دا
وت �س �م �م��ا ادى ال � ��ى وف � � ��اة وه �ن ��اك
حالة علي بوعباس دخل مستشفى
ال �ف��روان �ي��ة وق� ��ال ال �ط �ب�ي��ب امل �ن��اوب
ب�ي�ن�ت�ه��ي دوام � ��ه ب �ع��د ع �ش��ر دق��ائ��ق
اع�م��ل اش�ع��ة وب�ع��د تبديل ال��دك��ات��رة
مسكنا وبعد
اعطى الدكتور الثاني
ّ
ثالثة اي��ام ذهب ملستشفى الصباح
وب�ع��ده��ا ت��ده��ورت ح��ال��ة ب��و عباس
واص �ب��ح ل��دي��ه ت�س�م��م ودخ ��ل لشهر
كامل بغيبوبة وه��ذا الشاب وحيد
ابيه وهذه ارواح بشر والوزير عاقب
دك �ت��ورا ب��ال�ف��روان�ي��ة وح��ال��ة ال��وف��اة
ت�م��ت ب��ال�ص�ب��اح وال��دك �ت��ور ال�ث��ان��ي
هو من قدم استقالته والوزير قدمه
كبش فداء واهل املريض ذهبوا الى
النيابة ويظن انه سيكسب تعاطف
هل يفعل دكتور اسنان حشوة يتم
تحويله قسم ج��راح��ة ال�ف��م وال��وج��ه
والفكني وال��دك�ت��ور ل��م يحصل على
الشهادات املطلوبة للترقية وتمت
ال � �ت� ��رق � �ي� ��ة .وه� � � ��ذا س� �ب ��ب االخ � �ط� ��اء
ال �ط �ب �ي��ة وي� �ق ��ول ح �ت��ى ف ��ي ام �ي��رك��ا
ه� �ن ��اك اخ � �ط� ��اء ط �ب �ي��ة وه � ��ل ي�ع�ق��ل
ه��ذا تصريح م�س��ؤول واح��د اق��ارب
ال��وزي��ر م��ن ال��درج��ة االول� ��ى حينما
تعرض لخطأ طبي ارسله للخارج
وهذا هو التالعب والتزوير وتحول
مركز العدان الى حقل تجارب ومع
االس��ف رأس الهرم عالمة استفهام
وال � �خ� ��اف� ��ي اع � �ظ� ��م ب� �ع ��ض االط � �ب� ��اء
خايف يقول شيئا وكيف نؤمن ان
يبقى في ال��وزارة وصحة املواطنني
وع��ن اي شعب تتحدث عنه ونقول
ل � �ل� ��وزي� ��ر اي � � ��ن االم� � ��ان� � ��ة وال � �ص � ��دق
واالبرار بالقسم ووزير دمر الصحة
وان��ت طبيب ل��و ف��ي ذرة وانتشرت
القضايا واعتقد يجب اقالته واين
الشقة التي اعطيت لك.
 م � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :ب��ال �ن �س �ب��ةللشهادات املزورة نتبع أي محور.
 -ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :ال �ت �ج��اوزات

املالية واالدارية.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال �غ��ان��م :ترفعالجلسة ملدة ربع ساعة للصالة.
اس� �ت ��ؤن� �ف ��ت ال� �ج� �ل� �س ��ة ب ��رئ ��اس ��ة
ال ��رئ� �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ال �س��اع��ة
ال � � ��واح � � ��دة و 25دق� �ي� �ق ��ة واس� �ت� �م ��ر
املستجوبان في عرض املحاور:
 راك� ��ان ال �ن �ص��ف :ت�ق��دم��ت ال�ي��ومب ��اس� �ت� �ج ��واب ��ي الي� �م ��ان ��ي ب�ت�ف�ع�ي��ل
ال� ��دور ال��رق��اب��ي ال �ت��زام��ا ب��ال��دس�ت��ور
وروحه وبالتدرج النيابي لألدوات
الدستورية ولم نذهب لالستجواب
م �ب��اش��رة ال ��وزي ��ر ق ��ال ل ��ي :م��ن فمك
ادي�ن��ك وال �ي��وم ل��دي على ك��ل محور
اوراق وهذا االستجواب اصيغ بيد
وزي ��ر ال�ص�ح��ة واالس �ت �ج��واب مبنى
ع �ل��ى اج��وب��ة ال ��وزي ��ر ع �ل��ى االس�ئ�ل��ة
ولن أطيل.
م� ��ا ج ��زع ��ت ف� ��ي ي � ��وم م� ��ن االي � ��ام
ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن وزراء اص�لاح �ي�ين
ول��ن ات��أخ��ر ع��ن م�ح��اس�ب��ة اي وزي��ر
م �ق �ص��ر وم �ن �ه��م ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ب �ي��دي
وزارة ال �ص �ح��ة ط ��رح ��ت م �ن��اق �ص��ة
لرعاية املرضى في التشيك وتقدمت
ش� ��رك� ��ات ل ��رع ��اي ��ة  50م ��ري �ض ��ا ف��ي
ال �ت �ش �ي��ك ب �ش �ك��ل ش� �ه ��ري وت �ق��دم��ت
ال� �ش ��رك ��ات ورس � ��ت امل �ن��اق �ص��ة ع�ل��ى
ش��رك��ة ال�س�ف�ي��ر ل�ل�س�ي��اح��ة وال�س�ف��ر
ورأسمالها  15ألف دينار واملمارسة
وب �ع ��د ال �ت��رس �ي��ة خ��اط �ب��ت ال� � ��وزارة
الجهات الرقابية وك��ان رد الفتوى
وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع واض� � �ح � ��ا ب � ��ان � ��ه ب �ع��د
ال �ت��رس �ي��ة ت �ض ��اف ع� �ب ��ارة وب�ن�ف��س
ال �ش ��روط واالس� �ع ��ار وال ��رج ��وع ال��ى
دي��وان املحاسبة قبل توقيع العقد
وهذا في البند الرابع متى ما بلغت
النصاب الخاضع لرقابة الديوان.
وقامت وزارة الصحة بمخاطبة

راكان النصف

ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة وك ��ان
ردها واضحا بأن املوافقة مشروطة
وت� �س� �ت� �ن ��د ع � �ل� ��ى  25ال� � � ��ف دي � �ن� ��ار
ك �ح��د ادن � ��ى و 85ال� ��ف دي� �ن ��ار كحد
اع� �ل ��ى وب� �ع ��دم ��ا خ ��اط� �ب ��وا ال �ف �ت��وى
واملناقصات وقع مباشرة عقدا مع
شركة السفير وضرب برأي الفتوى
عرض الحائط.
ال� � ��وزارة ت �ع��اق��دت م��ع ش��رك��ة بال
تبيان االسعار ومنذ اول شهر تبني
الحد االعلى  85الف دينار على 165
م��ري�ض��ا و 450أل��ف دي �ن��ار والشهر
ال�ث��ان��ي يونيو  185مريضا بمبلغ
 450ال� ��ف دي� �ن ��ار وال� �ث ��ال ��ث ي��ول�ي��و
 152مريضا و 800ألف دينار شهر
اغ� �س� �ط ��س  166م ��ري� �ض ��ا وم �ل �ي��ون
دينار وفي شهر سبتمبر  900الف
دي� �ن ��ار ل� �ـ  104م ��رض ��ى وف � ��ي ش�ه��ر
دي�س�م�ب��ر  89و 800ال��ف دي �ن��ار ال��ى

ان حصلت ال�ش��رك��ة م��ن ال ��وزارة في
 5أش�ه��ر  5م�لاي�ين دي�ن��ار ويفترض
بموجب لجنة املناقصات ان يكون
امل�ب�ل��غ  450أل ��ف دي �ن��ار ول ��م ي��راج��ع
ديوان املحاسبة.
ال� � � ��وزي� � � ��ر ل � � ��م ي� � �ل� � �ت � ��زم ب� � �ش � ��روط
ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات او رأي ال�ف�ت��وى
والتشريع وذهب لديوان املحاسبة
ف��ي  7/29ب �ع��دم��ا ص ��رف  5م�لاي�ين
دي �ن��ار ي�ع�ن��ي ت�خ�ط��ى ال� �ـ  16ضعفا
واستمر دون االل�ت�ف��ات ال��ى موافقة
ال ��دي ��وان اذا ك�ن��ت ال�ت�ع��اق��د امل�ب��اش��ر
كنت فعلت كما فعل ياسر أبل طالب
من املجلس التعاقد املباشر.
أن � ��ا ك �ن��ت اواج � � ��ه وزي� ��ري� ��ن الن��ي
وج�ه��ت س��ؤال�ين ع��ن ش��رك��ة السفير
ووزير الصحة في االجابة يقول ان
امل��رض��ى  639م��ري�ض��ا وف��ي ال�س��ؤال
ال�ث��ان��ي نفس ال�س��ؤال اج��اب بانهم

الدويسان يطالب بتشكيل لجنة
تحقيق في مخالفات الزراعة
أع � � � �ل� � � ��ن ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل
الدويسان انه تقدم ومجموعة
م ��ن ال � �ن� ��واب ام� ��س ب �ط �ل��ب ال��ى
م�ج�ل��س األم� ��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ت�ح�ق�ي��ق ف��ي م�خ��ال�ف��ات الهيئة
ال � �ع � ��ام � ��ة ل� � �ل � ��زراع � ��ة وال � � �ث� � ��روة
ال� � �س� � �م� � �ك� � �ي � ��ة وذل � � � � � � ��ك ل� �ن� �ق ��ص
امل �ع �ل ��وم ��ات وال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �ت��ي
ت ��م ت�ق��دي�م�ه��ا ل�ل�ج�ن��ة ال�س��اب�ق��ة
ب� � ��اإلض� � ��اف� � ��ة ال � � � ��ى ت � � �ج� � ��اوزات
ال� �ج ��دي ��دة ال� �ت ��ي ك � ��ان امل �ج �ل��س
قد حريصا على ع��دم تكرارها
ح� � � �ي � � ��ث ت � � �خ � � �ت� � ��ص ال � �ل � �ج � �ن � ��ة

ب ��ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي ت �خ �ص �ي��ص
ح� � �ي � ��ازات زراع� � �ي � ��ة ألم وزوج
واخ ل �ق �ي��ادي��ة ب�ه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة
(استغالل السلطة).
ك � � �م � � ��ا ت� � �خ� � �ت � ��ص ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
ب ��ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي ت �خ �ص �ي��ص
ح � � � �ي � � � ��ازات زراع � � � �ي � � � ��ة ل� �ش ��رك ��ة
م��زورة رغ��م ورود ك�ت��اب وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب��أس �م��اء ال �ش��رك��ات
وص��ور ورخ��ص هذه الشركات
وال �ت��ي س�ج�ل��ت بحقهم قضية
وت�خ�ص�ي��ص ح� �ي ��ازات زراع �ي��ة
ف��ي منطقة ال�ع�ب��دل��ي ال��زراع�ي��ة

ع � �ل� ��ى األراض� � � � � � ��ي امل �خ �ص �ص��ة
لشركة النفط بالرغم من وجود
ت� �ن� �ب� �ي ��ه ب� � �ع � ��دم ال �ت �خ �ص �ي��ص
م��ن ق�ب��ل رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة ال��زراع��ة
بالوكالة وذل��ك بناء على طلب
ش ��رك ��ة ن �ف ��ط ال� �ك ��وي ��ت اض ��اف ��ة
ال� ��ى ت ��زوي ��د ال �ل�ازم� ��ة ب��أس �م��اء
أعضاء مجلس األم��ة الحاليني
وال �س��اب �ق�ين وال � � ��وزراء م��ن ع��ام
 ٢٠٠٦م � �م� ��ن خ� �ص� �ص ��ت ل �ه��م
حيازات الزراعية دون انطباق
الشروط املطلوبة عليهم.

 852م��ري�ض��ا ي�ف�ت��رض ع�ن��دم��ا يزيد
ع��دد االشهر يزيد ع��دد املرضى وال
يقلون ف��أي وزي��ر فيهم اص��دق علي
ال �ع �ب �ي��دي األول أم ع �ل��ي ال�ع�ب�ي��دي
الثاني.
والني وجهت السؤالني وطالبت
ال �ع �ق��ود م��ع ال �ش��رك��ة وك� ��ان س��ؤال��ي
واض �ح ��ا ي �ت��زوي��دي ب��ال �ع �ق��د امل �ب��رم
م��ع ال�ش��رك��ة ف��ال��رد االول ي �ق��ول فيه
الوزير  3/29وهو تاريخ العقد وفي
السؤال الثاني ان تاريخ العقد 4/12
ف��أن��ا ام��ام ح��ال��ة ت��زوي��ر ول��و ك��ان اي
من ال��وزراء يجرؤ على فعلها لكان
مكانه على املنصة.
في الرد األول قال  3/29بناء على
م��واف �ق��ة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ول�ك��ن
عرف الفتوى والتشريع  4/9ولذلك
ارسل في العقد الثاني في .4/12
وب �ع��د اع�لان �ن��ا ع��ن االس �ت �ج��واب
ذه��ب ويصرف لشركة السفير 300
ال��ف دي �ن��ار ب�ي��وم واح ��د وف��ي نفس
ال �ي ��وم ذه ��ب ل�ل�م�ن��اق�ص��ات وي�ط�ل��ب
التجديد لشركة السفير ملدة سنتني
م ��ع ال �ع �ل��م ب� ��أن ال �ب �ن��د ال �ت��اس��ع م��ن
العقد يقول :يمدد العقد سنة واحدة
م��ا ل��م يبد ال�ط��رف االول رغبته في
انهاء العقد.
ش��رك��ة رأس�م��ال�ه��ا  15أل��ف دي�ن��ار
تحصل من ال��وزارة  5ماليني دينار
في 5أشهر ولم يتلتزم برأي الفتوى
ول��م يأخذ موافقة دي��وان املحاسبة
وب �ع��د ك ��ل ذل� ��ك ن �ص��ل ال� ��ى تضليل
امل��ؤس �س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ك��ل تضليل
كان يسويه في اجاباته ولذلك اقول
ان االس �ت �ج ��واب ك �ت��ب ب �ي��د د .علي
العبيدي.
واذا ك��ان��ت ك��ل الجهات الرقابية
غير محترمة من قبل الوزير فمتى
نحاسب الوزراء؟ التواريخ الخاصة
ب��ال�ع�ق��ود م� ��زورة ه ��ذه ل��م ت�ك��ن اخ��ر
التجاوزات للوزير.
كلنا سمعنا ع��ن فضيحة وزارة
ال ��دف ��اع ال �خ��اص��ة ب��ال �خ��س ال��دف��اع
ط�ل�ب��ت ج� �ه ��ازا ط�ب�ي��ا وي �ف �ت��رض ان
تأخذ ارخص االسعار.
وتقدمت ش��رك��ة موديكلس التي
رفعت علينا قضية ويعرفها الوزير
وع ��رض ��ت ال �ش��رك��ة اس �ع ��اره ��ا على
وزارة الصحة في مناقصة دباسات
وزارة ال �ص �ح��ة وس �ع��ر ال �ح �ب��ة 300
دينار والعدد  1500بقيمة  450الف
دينار لالجمالي وسمعنا ان هناك
لعبا في ش��راء االدوي��ة وبحثنا عن
اس��م ال� ��دواء وراس �ل��ت ف��ي االن�ت��رن��ت
وطلبنا نفس كمية وزارة الصحة
وب �ع ��دم ��ا س��أل �ن��ا ع ��ن ق �ي �م��ة ال�ح�ب��ة
طلعت  67باونت استرليني.

التتمة ص09

لو الوزير يملك
الشجاعة لقدم
استقالته بسبب
واقعة الطبيب
المزيف
بعض
المستشفيات
أصبحت حقول
تجارب بسبب
األخطاء الطبية
لن أتأخر عن
محاسبة أي وزير
مقصر ومنهم
العبيدي
وزارة الصحة
أرست مناقصة
رعاية المرضى في
التشيك على شركة
بالمخالفة
كان على العبيدي
االقتداء بالوزير
أبل في التعاقد
المباشر
إجابات الوزير
عن أسئلتي
مختلفة هل أصدق
العبيدي األول
أم علي العبيدي
الثاني؟
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العبيدي :شكلنا لجان تحقيق وحاسبنا المخطئ
ونجحنا في التصدي لألمراض المعدية
تتمة المنشور ص08
سأوريكم ال�ف��رق ب�ين الحريصني
على املال العام والذين يهدرون املال
ال �ع��ام وزارة ال ��دف ��اع اب �ل �غ��ت وزارة
الصحة بانه ال وج��ود الي بيانات
ت �خ��ص ال �ش��رك��ة ال �ت ��ي ي �ف �ت��رض ان
وزارة الصحة س��وف تشتري منها
االدوي� � ��ة ط�ب�ق��ا مل ��ا ورد ل �ل��دف��اع من
وزارة التجارة.
ش� ��وف� ��وا ال � ��وزي � ��ر وال � � � � � ��وزارة ف��ي
 3/26ت ��م ش� � ��راء  250دع ��ام ��ة ذل��ك
للمستشفى االم �ي��ري بقيمة 1890
سعر ال��دع��ام��ة ال��واح��دة بقيمة 472
ال� ��ف دي� �ن ��ار وف� ��ي ي� ��وم  4/1ي��ذه��ب
ال��وزي��ر ملستشفى ال�ع��دان ويشتري
 90دع��ام��ة ب�ق�ي�م��ة  178ال ��ف دي �ن��ار
ويصرف مرت االول��ى والثانية راح
للصدري اشترى دع��ام��ات الواحدة
 1890ب �ق �ي �م ��ة اج � �م ��ال � �ي ��ة م �ل �ي��ون
و 200ال��ف دي�ن��ار وف��ي 2014/8/24
خ��اط��ب امل �ن��اق �ص��ات وي �ط �ل��ب منهم
ت��رس�ي��ة ال��دع��ام��ة وي��وج��ه ك�ت��اب��ا في
 2014/9/10وي �ق ��ول ف �ي��ه ان سعر
املادة محليا  1818وفي االمارات 20
الف درهم يعني  1590وفي مناقصة
الخليج  730دينارا فما هذه الشركة
ال �ت��ي ت �ص��رون ع�ل��ى ال �ش ��راء منها؟
ال� ��ى ي� ��وم  1/13ان� ��ت م �ص��ر ف ��ي 10
اشهر تشتري من هذه الشركة حيث
اش �ت��رى منها  3م ��رات وم�ص��ر على
املليون و 200ألف وديوان املحاسبة
يوقفه فهو عنده عداء تجاه كل جهة
رقابية في البلد.
ه � ��ذا ك� �ت ��اب م ��وج ��ه م� ��ن ال �ش��رك��ة
امل �ص �ن �ع ��ة ل �ل��ادوي � ��ة ي� �ق ��ول ��ون ف�ي��ه
ان ال��دع��ام��ات ال��ذك �ي��ة ه��ي ال �ف��ري��دة
وال��وح�ي��دة ف��ي العالم كله واملصنع
يقول ل��وزارة الصحة ان اسعار هذا
املنتج على مستوى الخليج العربي
ه��و م �س��او ل�س�ع��ر ال�ت�ك�ل�ف��ة الحالية
بينما االسعار التي تقدمها الشركة
املصنعة للوكيل املحلي اعلى.
ال �ش��رك��ة امل�ص�ن�ع��ة ح��ري�ص��ة على
امل��ال ال�ع��ام وت�ق��ول لهم اش �ت��روا من
دول الخليج وه��م يفعلون العكس
ويشترون من الوكيل املحلي.
وال ��وزي ��ر م�ص��ر ع�ل��ى ان يتعامل
م��ع ه��ذه ال�ش��رك��ة ان��ا ال اس��يء الحد
ل �ك��ن ت �ص��رف ال ��وزي ��ر ه ��و م ��ا اس ��اء
ف�ه��و م�ص��ر ع�ل��ى أال يتعامل اال مع
هذه الشركة بشكل يجعل الشركات
العاملية تخاطب الكويت.
الربط اآللي
ف ��ري ��ق دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ي �ق��ول
ع��ن ال��رب��ط اآلل��ي للمكاتب الصحية
خ � � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت ان ال� � ��دي� � ��وان ق ��ام
بفحص الربط اآلل��ي وقد تبني عدم
استخدامه.

وب��ال�ن�ظ��ر ال��ى رد وزارة الصحة
ع�ل��ى دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ت �ق��ول فيها
ان ال� ��وزارة ت�ق��وم االن ب��رب��ط ادارات
ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ك��اف��ة م��ع الجهات
ذات ال �ص �ل��ة وف� ��ي ن �ف��س ال�ص�ف�ح��ة
تفيد الوزارة ان التنسيق وقتها مع
وزارة امل��ال�ي��ة وق��د ع��رض��ت ال ��وزارة
بايقاف اي انظمة اخرى.
وزارة الصحة وجهت كتابا الى
لجنة املناقصات تفيد فيه ان عقد
ال ��رب ��ط االل� � ��ي ب �ق �ي �م��ة  120م �ل �ي��ون
ب��اون��ت اس�ت��رل�ي�ن��ي ب �م��ا ي �ع��ادل 54
مليون دي�ن��ار وه��ذا ب��دون مناقصة
ب� ��دون ت��رس �ي��ة ول �ك��ن وزارة امل��ال�ي��ة
ت �ص��دت ل�ل�ام��ر وق ��ال ��ت ان ال�ت�ك�ل�ف��ة
مرتفعة قياسا بالنسبة للربط االلي
املشابه ل��ه وزارة التعليم متعاقدة
على ربط آلي بقيمة  3ماليني دينار
والوزير العبيدي ذهب مباشرة الى
لندن لتوقيع عقد بـ 45مليون دينار.
الوزير لم يحترم اي جهاز رقابي
وي� �ض� �ل ��ل ال � � ��دي � � ��وان وامل� �ن ��اق� �ص ��ات
وامل �ج �ل��س وال �ك��ارث��ة ف��ي رد ال��وزي��ر
على احد النواب حول آلية االبتعاث
ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج م��ن خ�ل�ال وزارة
الدفاع او من الصحية والوزير يرد
بقوله ان��ه ب ��ادارة ال�ع�لاج بالخارج
ي� �ت ��م م� ��ن خ �ل�ال ��ه ال� �ت� �ع ��رف ان ك ��ان
االب�ت�ع��اث ع��ن ط��ري��ق ال� ��وزارة ولكن
ال ي��وج��د ن �ظ��ام يمكننا م��ن معرفة
االبتعاث وزارة اخ��رى .وك��ل ملحث
ع � ��ارض ال ��وزي ��ر ال �ع �ب �ي��دي ان �ظ��روا
م � ��اذا ح� ��دث ل ��ه ان � �ظ� ��روا ال� ��ى خ��ال��د
ال�ع�ب��دال�غ�ن��ي وي �ع �ق��وب ال �ت �م��ار فكل
واحد اختلف عليه وضع على رأسه
واحدا آخر.
التجاوزات االدارية
ل� � �ف � ��ت ن � � �ظ� � ��ري ب � � �ي� � ��ان ج �م �ع �ي ��ة

ت �ع �ي�ي�ن اح � ��د االش � �خ� ��اص ل��وظ �ي �ف��ة
م ��راق ��ب ب ��ال ��رغ ��م م ��ن رف� ��ض دي� ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ل ��ه الن� ��ه ال يحمل
ش�ه��ادة تؤهله ول�ك��ن وظ�ف��ه ال��وزي��ر
ورق ��اه م��دي��را الدارة امل��ال�ي��ة بالرغم
من ان ه��ذا الشخص محال للنيابة
بتهمة تزوير .االخ الوزير لم يلتزم
بالرقابة س��واء من دي��وان املكاسبة
او ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع او السلطة
التشريعية فاتمنى بأن الوزير يرد
بالدالئل مثل ما عرضت عليه دالئل
لتجاوزاته.

د .علي العبيدي متحدثا

التمريض بسبب املضايقات التي
تتعرض لها املمرضات وابتزازهن
ث ��م ت��وص �ي��ة ه ��ل ت ��م ت�ش�ك�ي��ل لجنة
تحقيق ب�ه��ذا االم ��ر ف��رد ال��وزي��ر ثم
ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال� �س� �ف ��ارة ال �ه �ن��دي��ة
ح� ��ول ذل� ��ك ب �ن ��اء ع �ل��ى ط �ل �ب �ه��ا وت��م
االت� �ف ��اق ب ��أن ال �س �ف��ارة ه��ي املعنية
ب�ج�ل��ب امل �م��رض��ات ف �ه��ذا اق � ��رار ب��أن
هناك ابتزازا فلماذا لم تشكل لجنة
ت �ح �ق �ي��ق وت� � ��رد ال� �س� �ف ��ارة ال �ه �ن��دي��ة
ب� ��أن ي� �ك ��ون اس �ت �ج�ل�اب امل �م��رض��ات
ع ��ن ط��ري��ق ال �ش��رك��ات ال �ت��اب �ع��ة لها
وطلبت اسماء الشركات التي قامت
بجلب املمرضني واملمرضات لوزارة
ال �ص �ح��ة وب �ع��ث ل��ي ك �ت��اب��ا ب��أس�م��اء
الشركات التي استجلبت ولالسف
هناك شركات بعثت لي كتاب بعدم
استجالبها أي ممرض او ممرضة

ال��ى ال�ك��وي��ت وب�ع��د معرفة ذل��ك بأن
ح� �ص ��ص ال � �ش � ��رك � ��ات ه � � ��ذه ذه �ب ��ت
ل �ش��رك��ات اخ � ��رى ارس � ��ل ل �ن��ا اج��اب��ة
ان ه �ن��اك خ �ط��أ م��ادي��ا ف��ي االج��اب��ة
ع�ل��ى اس �م��اء ال �ش��رك��ات وحصصها
والبيان املوجود لدينا يوضح بأن
ه �ن��اك ع � ��ددا م �ه��وال م ��ن امل �م��رض�ين
واملمرضات غير مذكور برد الوزير
وح � � ��ول اس� �ت� �ف� �س ��اري ع� ��ن درج � ��ات
املمرضني تردني اجابته بأن هناك
 2400م�م��رض ت��م تعيينهم بالرغم
من ع��دم تبيان ذل��ك وم��ن املستغرب
وم��ا ي��ؤك��د ب��أن ه�ن��اك مصلحة يتم
اس �ت �ج�لاب امل �م��رض�ين وامل �م��رض��ات
وي �ت��م اخ �ت �ب��اره��م ف ��ي دب� ��ي ول�ي��س
ب��ال�ك��وي��ت ف��ذل��ك يعني ام��ا التسبب
بمشكلة دبلوماسية مع جمهورية
ال�ه�ن��د او م�ش�ك�ل��ة دي�م�ق��راط�ي��ة وت��م

االزدحام يعرقل دخول سيارات اإلسعاف للحاالت الطارئة

العدواني يقترح فتح مداخل جديدة
لمستشفى الفروانية
ط � ��ال � ��ب ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه
العدواني وزارة االشغال العامة
ب ��اس� �ت� �ح ��داث م� ��داخ� ��ل ج��دي��دة
ملستشفى الفروانية تخفف من
ح ��دة االزدح � ��ام ال ��ذي يتعرض
له مراجعوه وتسهل من مرور
س �ي ��ارات االس �ع ��اف وس �ي��ارات
ال � �ح� ��االت ال� �ط ��ارئ ��ة ل �ل �م��رض��ى
ح �ت ��ي ي �ت �م �ك��ن امل �س �ع �ف ��ون م��ن
ال��وص��ول ال��ى اق �س��ام ال �ط��وارئ
واالقسام الطبية االخرى.

وق � ��ال ال� �ع ��دوان ��ي ال � ��ذي ق��دم
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ت�ت�ض�م��ن فتح
م� � ��داخ� � ��ل ج� � ��دي� � ��دة مل �س �ت �ش �ف��ى
ال �ف ��روان �ي ��ة ان ه �ن ��اك ض� ��رورة
م ��اس ��ة ل �ف �ت��ح م ��داخ ��ل ج��دي��دة
الس �ي �م��ا ان االزدح � � ��ام ال�ح��ال��ي
ي � � �ع� � ��رق� � ��ل دخ � � � � � � ��ول س� � � �ي � � ��ارات
االس�ع��اف واملسعفني للحاالت
ال� �ط ��ارئ ��ة االم � ��ر ال � ��ذي ي �ع��رض
امل��رض��ى ل�ل�خ�ط��ر ج ��راء تأخير
وصولهم.

وأضاف العدواني ان ايجاد
ن �ف��ق ل �ل��دخ��ول إل ��ى املستشفى
وجسر يسهل وصول سيارات
املسعفني وس �ي��ارات االس�ع��اف
من شأنه ان ينقذ ارواح العديد
من املرضى السيما من تحتاج
ح��االت�ه��م إل��ى س��رع��ة ال��وص��ول
إلى املستشفى.

رد الوزير
وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .ع�ل��ي العبيدي:
ع �ن ��دم ��ا ت �ش ��رف ��ت ب �ت �ك �ل �ي �ف��ي ام ��ان ��ة
كبيرة ولكن لم اشعر بثقلها النها
خ� ��دم ال �ك��وي��ت ول �ت �ق��رب��ي اك �ث ��ر م��ن
الله لقد تلقيت محاور االستجواب
امل �ق��دم الن ��ه ح��ق دس �ت��وري واظ �ه��ار
ال� �ح� �ق ��ائ ��ق وت �ص �ح �ي ��ح م �ع �ل��وم��ات
جانبها ال�ص��واب واننا في ال��وزارة
وقفنا على مكامن الخلل اين وجدت
وشكلنا ل�ج��ان تحقيق ومحاسبة
املخطىء وتطوير القطاع الصحي
ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد ح � �ي ��ث اق� �ت� �ن� �ص� �ن ��ا 26
م�ش��روع��ا واض�ف�ن��ا خ��دم��ات صحية
نوعية جديدة مثل االسعاف الجوي
ون �ج �ح �ن��ا ف ��ي ال �ت �ص��دي ل�ل�ام��راض
املعدية وتعودت الوقوف في الصف
االول ل �ل��دف��اع وس ��أب ��دأ ب��ال��رد على
محاور االستجواب.
بالنسبة للمحور االول االخطاء
الطبية:
اح �ت ��رام ��ا ل �خ �ص��وص �ي��ة امل��رض��ى
ل� � ��ن اخ � � � ��وض ف � ��ي ال � � �ح � � ��االت ال� �ت ��ي
ح ��دث ��ت ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ذك � ��ر ال �ن��ائ��ب
ح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي ل �ه��ا وه � ��ذا االم ��ر
ال ي �ج��وز دس �ت��وري��ا ف��ال�ك��وي��ت تقع
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �خ �ض ��راء ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة
كما ورد ف��ي صحيفة استجوابهم
ن � �ع� ��م ه� � �ن � ��اك اخ � � �ط� � ��اء ط� �ب� �ي ��ة وت� ��م
م � �ح� ��اس � �ب� ��ة امل � �ت � �س � �ب � �ب �ي�ن وه� � �ن � ��اك
اصحاب اختصاص هم من يقررون
االخ� �ط ��اء وت �ع��ري��ف ال �خ �ط��أ ال�ط�ب��ي
وج� ��ب ان ي� �ك ��ون ت �ق �ص �ي��ر وإه� �م ��ال
وال�ق��ان��ون ف��ي مهنة الطب امل��ادة 13
من قانون تنظيم جهة الطب وهي
تقول ال يكون الطبيب مسؤوال عن
ال �ح��ال��ة ال �ت��ي ي �ص��ل ال �ي �ه��ا امل��ري��ض
ق �ب��ل وص��ول��ه امل�س�ت�ش�ف��ى ت�ع��رض��ه
مل �ض��اع �ف��ات وم� �س ��ؤول� �ي ��ة م �خ��ال �ف��ة
ال �ط �ب �ي��ب ال � �ت� ��زام ال� �ط ��ب م �س��ؤول �ي��ة
جنائية ومدنية وتأديبية واداري��ة
وال �ع �ق��وب��ات ه ��ي ت �ح��وي��ل ل�ل�ن�ي��اب��ة
واالج� � � � � � ��راءات ف� ��ي وزارة ال �ص �ح��ة
لجنة ت�ق��وم ببحث ملفات املرضى

التتمة ص10

النصف :شركة
رأسمالها 15
ألف دينار حصلت
من الصحة على 5
ماليين دينار في 5
أشهر
إجابات العبيدي
مضللة لذا
االستجواب كتب
بيد وزير الصحة
لماذا لم يتم
تشكيل لجنة
تحقيق في
تعرض الممرضات
للمضايقات
واالبتزاز؟
العبيدي :افتتحت
 26مشروعا
وأضفنا خدمات
صحية نوعية
جديدة
وقفنا على مكامن
الخلل في الصحة
وشكلنا لجان
تحقيق لمحاسبة
المخطئ
نعم هناك
أخطاء طبية
وتم محاسبة
المتسببين فيها
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وزير الصحة :لن نقبل اتهام أعضاء الوزارة
بالتربح والكسب غير المشروع
تتمة المنشور ص09
ال��ذي��ن ي�ت�ع��رض��ون ألي ت �غ �ي��رات او
مضايقات وحينما يتم اكتساب اي
ام��ر م��ن ذل��ك يتم تحويل امل�ل��ف الى
لجنة فنية م�ح��اي��دة وم��ن ث��م لجنة
للتحقيقات وفيها م��ن القانونيني
االك �ف��اء وال�ت�ح�ق�ي��ق ي�م��ر ب��أك�ث��ر من
ل �ج �ن��ة وال �خ �ط��أ ال �ط �ب��ي ل �ي��س ق ��رار
ال ��وزي ��ر وي��دع��ي امل�س�ت�ج��وب��ون ب��أن
م �س �ط��رت �ن��ا ل �ي �س��ت واح � � � ��دة وه� ��ذا
ام� ��ر خ �ط��أ امل �س �ط��رة واح� � ��دة ل��دي�ن��ا
ول�ك��ن ال�ع�ق��وب��ات تختلف بمختلف
الحاالت واالخطاء الطبية متقاربة
ف � ��ي ال� � �س� � �ن � ��وات ال � �س� ��اب � �ق� ��ة او ف��ي
س �ن��وات توليتي ل �ل��وزارة ون�ح��ن ال
ن�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ض�غ��ط ال�ش�ع�ب��ي ول��ن
نخضع للضغوطات في تحقيقاتنا
واستغرب من ذك��ر م��وت  4000الف
بسب الخطأ الطبي في امريكا وفي
املانيا ما يقارب  7000ألف واململكة
امل �ت �ح��دة  4000أل ��ف وه� ��ذه االرق� ��ام
م��ن م�ج�لات طبية معتمدة وخدمة
اهل الكويت شرف لنا ونحن نعمل
ب � ��ال � ��وزارة ب �ك��ل ج ��د ودون اه �م��ال
اق �ب��ل امل�ح��اس�ب��ة ال�س�ي��اس�ي��ة اذا لم
اق ��م ب� ��االج � ��راءات وم ��ا ان �ت �ه��ت ال�ي��ه
ل �ج��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق ول�ل�اس ��ف ال�ن��ائ��ب
ح � �م� ��دان ال � �ع ��ازم ��ي ل� ��م ي� �ع ��رف ب ��أن
ه� �ن ��اك اخ� �ط ��اء ط �ب �ي��ة اال ف ��ي ش�ه��ر
 8وغ �ي��ر ذل ��ك ال ي �ع��رف ول �ك��ن نحن
نعلم بأن االخطاء الطبية مستمرة
وللعلم هناك برنامج «لوكام» وهو
استضافة اطباء من الخارج بشكل
موفق يقومون بزيارة املستشفيات
وي � �س ��اه � �م ��ون ف � ��ي ع �ل ��اج امل ��رض ��ى
وه � ��م م� �س� �ت� �ش ��ارون ف� ��ال� ��ذي ح�ص��ل
ف��ي مستشفى ال �ج �ه��راء وك ��ان ي��وم
سبت وورد اسم الدكتور في تويتر
وشبكات التواصل االجتماعي وهو
س��اف��ر ب�ف�ض��ل ال �ي��وم الن ��ه ال ي��وج��د
اي ش� �ك ��وى ت �ج ��اه ��ه وت � ��م االت� �ف ��اق
ب�ع��د ذل ��ك م��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب��أن
ي ��أخ ��ذ امل ��ري ��ض ورق � ��ة خ � ��روج م�ث��ل
سفره لذلك اخذنا اج��راء واستفدنا
من ه��ذا الحدث وايضا هناك حالة
ت��م م�ح��اس�ب��ة ال��دك �ت��ور واخ � ��رى في
العدان لم تكن خطأ طبيا ويريدون
جبرا وغصبا بأن تكون حالته خطأ
طبيا وامللفات حولت مللف النيابة
التي نتج عنها اخ�ط��اء طبية ولقد
فصلت احد االطباء.
ن � � �ه � � �ت � ��م ب � � �ص � � �ح � ��ة امل � � ��واط� � � �ن� �ي ��ن
والحمدلله نسبنا طبيعية بالنسبة
لالخطاء الطبية:
المحور الثاني
عمليا ش��راء ادوي��ة ومستلزمات
ط�ب�ي��ة ب��أس �ع��ار م�ص�ط�ن�ع��ة اوال لن
اق�ب��ل ات�ه��ام اع�ض��اء ال ��وزارة بالربح

الديوان وقصينا الحق من انفسنا،
وال�ق�ص��د ش��ري��ف وحققنا ف��ي االم��ر
والنية خدمة املواطن.
اق�س��م ب��ال�ل��ه العظيم ان مصلحة
املواطن أهم من اي شيء وخفضنا
م � ��ن امل � �ب ��ال ��غ م � ��ن خ �ل ��ال ال � �ع� ��روض
بخالف الخطوط الجوية الكويتية
واذا كنت خصمك في الدنيا ال أكون
خصمك يوم القيامة .وحولنا االمر
لديوان املحاسبة وقصينا الحق من
انفسنا.

الوزير العبيدي وسعدون حماد

غير امل�ش��روع وه��ذا امل��وض��وع يقوم
على ل�ج��ان فنية ومتخصصني انا
ل��م اك �ت��ب ه ��ذا االس �ت �ج��واب وردي ��ت
على االسئلة البرملانية الني شفاف
ودل �ي��ل ح��رص��ي ع �ل��ى ال �ت �ع��اون مع
املجلس موضوع الرشاوى الطبية.
الدعامات الذكية
ه � � ��ذه ص � ��رع � ��ة ف � ��ي ع � ��ال � ��م ال� �ط ��ب
وطلبوها مجلس اق�س��ام ال�ط��ب وال
تصرف اال للكويتيني وف��ي البداية
نطلب الدعامات واالج�ه��زة وتذهب
ال��ى لجنة ق�ط��اع االدوي ��ة واالج�ه��زة
يعتمدوها ث��م الوكيل واملناقصات
وال� � �ف� � �ت � ��وى وال � �ت � �ش � ��ري � ��ع ودي� � � � ��وان
املحاسبة فهناك ل�ج��ان تطلب هذه
االشياء ليس علي العبيدي من طلب
ذلك.
في  2012طلبوا  200دعامة ذاتية
وان �ت �ه��ت وم� ��رت ب ��دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة
والفتوى والتشريع واملناقصات لكن

مناقصات الخليج دخلت في 2013
والديوان سمع بها وقال نشتري من
مناقصة الخليج ورئيس القسم هو
ال��ذي طلب ه��ذه الكمية م��ن الوكيل
املحلي واق�س��م بالله صحة املواطن
اه � ��م م� ��ن امل� �ب ��ال ��غ وب � �ن� ��اء ع �ل��ى ذل��ك
نصبح نحن املتهمني.
واوق � �ف � �ن ��ا امل� �ن ��اق� �ص ��ة وال �ت��زم �ن��ا
ب ��رأي دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ول ��م نشتر
ال � ��دع � ��ام � ��ات وان� �ت � �ظ ��رن ��ا م �ن��اق �ص��ة
الخليج وال�ط�ل��ب ك��ان ح��اج��ة ماسة
ودي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ط� �ل ��ب رص �ي��د
الدعامات وكان  37دعامة ولكن رأى
أن سعرها ع��ال وف��ي شهر 2015/2
تم توقيع العقد وبالنسبة إلى جل
ال �ج��روح فلدينا آالف ال�ع�ق��ود آالف
ال�ط�ل�ب��ات م��ن ق�ط��اع االدوي� ��ة فهناك
ش� ��يء ي �ق��ر وآخ � ��ر ال ي �ق��ر مل ��زي ��د م��ن
ال ��دراس ��ة وال � ��رأي ال �ع��ام ش��ري��ك في
ال ��دف ��اع ع ��ن امل � ��ال ال� �ع ��ام واالرت� �ق ��اء
بالرعاية الصحية.

التالعب في العقود
م ��ن ح �ق��ي ان اداف � ��ع ع ��ن ال��وك�ل�اء
وامل� � ��دي� � ��ري� � ��ن ف� � ��ي ال� � � � � � � ��وزارة الن� �ه ��م
ي �ش �ت �غ �ل��ون ل� �خ ��دم ��ة ال� ��وط � ��ن وه ��م
يخطئون والخطأ وارد دون تعمد
ومستعد الن��ي اب��ن الوطن ان اداف��ع
عن املال العام.
ف � ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة ف � ��ي 1990
تعاقدت مع شركة سياحية لرعاية
امل ��رض ��ى ف ��ي ال �ت �ش �ي��ك ث ��م ب �ع��د ذل��ك
ج ��اءت م��ؤس�س��ة ال�خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
وق ��ام ��ت ب� �ه ��ذا ال� � � ��دور ،وه � �ن ��اك ف��ي
ال �ت �ش �ي��ك م �ش��اك��ل م �ت �ك ��ررة وك��ذل��ك
م�لاح�ظ��ات ال��دي��وان ح��ول الخطوط
ال� �ج ��وي ��ة ف � ��ال � ��وزارة رأت ان ه �ن��اك
م �ش �ك �ل��ة ف � ��ي ال � �خ � �ط ��وط م � ��ن ح �ي��ث
ال � �ت� ��وس� ��ع ف � ��ي ال � �خ� ��دم� ��ات ف� �ق ��ررن ��ا
اس �ت��دراج  3ع ��روض ول��م ن�ت��وق��ع ان
ي �ك��ون ال �ع��دد ف��ي م �ث��ل ه ��ذا ال�ح�ج��م
ول��ذل��ك ذهبنا ال��ى دي��وان املحاسبة
ول� ��م ي �ط �ل��ب م �ن��ا اح� ��د ال ��ذه ��اب ال��ى

الفساد المالي واإلداري
وات�ح�ف��ظ على ذك��ر م��دي��ر االدارة
النه اصبح «حجوه» في كل ديوانية
ادخ �ل �ه ��ا ،م ��واط ��ن ك��وي �ت��ي ي�ت�ض��رر
ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي تحقيق ف��ي 2010
ت �ح��ول االم � ��ر ب��اك �م �ل��ه ال� ��ى ال�ن�ي��اب��ة
ول �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ي م ��ن اح��ال�ت��ه
ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ول ��م اق ��م ان ��ا بتحويله
وانا قمت بتكليفه ولم اقم بتعيينه
وابدا ال يوجد لدي غرض في نفس
يعقوب.
وب��ال�ن�س�ب��ة مل��وض��وع ال�ت�م��ري��ض
اوال انا ال اقبل التكسب الالأخالقي
خ �ص��وص��ا ف ��ي م ��وض ��وع ال�ت�ع�ل�ي��م
وان� � ��ا ك �ن��ت ش �ف��اف��ا ب ��االج ��اب ��ة ول��م
يقدم لي اي احد شكوى او مستندا
ول ��م ي�ص�ل�ن��ي ش ��يء رس �م��ي وي�ج��ب
على الجميع وقفنا ك��ل التعيينات
داخ��ل دول��ة الكويت من اج��ل سمعة
ال � �ك ��وي ��ت وال اق � �ب� ��ل اال ال� �ش ��رك ��ات
املؤهلة وبالفعل االخ��وان ب��ال��وزارة
جلسوا كثيرا مع السفارة الهندية
ولن ادخ��ل بتفاصيل هذا املوضوع
وقمت باتخاذ اج��راءات بخصوص
م ��وض ��وع م �ق��اب�ل�ات امل �م��رض�ي�ن في
دبي واي خطأ نقوم باصالحه ولم
نفضل اح��د على أح��د ف��ي موضوع
الشركات.
شركة الوزير
كثر الحديث عن ه��ذا املوضوع
وه � � ��ذا ي �خ �ص �ن��ي ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر
واش� �ك ��ره ��م ع �ل��ى ط� ��رح امل ��وض ��وع
اليضاحه للجميع وان��ا من أوائ��ل
امل �ت �ق��دم�ي�ن ب ��ال ��ذم ��ة امل ��ال� �ي ��ة وأن� ��ا
اقدمها النه واجب على ان اقدمها
واي � ��ن ال �ش ��رك��ة امل �م �ل��وك��ة ل �ل��وزي��ر
وان ��ا اس�س��ت ش��رك��ة م��ع مجموعة
م � ��ن زم �ل��ائ � ��ي وب � �ع� ��د ان ت �ق �ل��دت
منصب وزي��ر الصحة م��دة اخ��رى
ت� �خ ��ارج ��ت م ��ع ال� �ش ��رك ��ة اخ�لاق �ي��ا
وق��ان��ون�ي��ا ل��و اب��ي أن�ف��ع م��ا اذه��ب
لشركة كنت شريكا بها وسأذكر
ج� �م� �ي ��ع ال � �ع � �ق� ��ود ال � �ت� ��ي ح �ص �ل��ت
عليها الشركة وجميع االج��راءات
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مضبطة

أقبل بالمساءلة السياسية إذا لم أقم
باإلجراءات القانونية
تتمة المنشور ص10
بالقانون وما فيها امر مباشر من
الوزير وقسما بالله ما يجوز أنا
وضعت كل االوراق الن��ه يتعرض
لذمتي امل��ال�ي��ة بشكل مباشر ولم
ن �ص��ل  1م��ن  10ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ع�ق��ود
وزارة الصحة والوزير ال يعرف ما
يحصل بالقسم.
التأمين الصحي
استلمت ال ��وزارة بمشاكل بسب
االه �م��ال االداري وق�م�ن��ا ب��اج��راءات
ف �ع �ل �ي��ة وراع� �ي� �ن ��ا م �ص �ل �ح��ة ال��وط��ن
وزارة ف �ي �ه��ا ع� �ق ��ود وآالف وع �م��ل
وهناك خطأ حصل في امريكا وقمنا
بوضع مكاتب عاملية للتنسيق مع
املستشفيات وس��أل��ت ع��ن الشركات
املتعاونة وعرفت ان «اتينا» شركة
م �ت �ع��اون��ة وق �م��ت ب��ال �ت �ع��اق��د معها
واخ��ذت القرار بكل مسؤولية ولكل
موظفينا حق الدفـاع واذا شخص
خ ��اي ��ف ي ��وق ��ع ال �ع �ق��د ع �ن��دن��ا ن��اس
ت �ت �ح �م ��ل امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة وس� ��أوض� ��ح
موضوع الخصم والشركة تحصل
على الخصم من املستشفيات ونحن
ح��اف�ظ�ن��ا ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع��ام ووف��رن��ا
ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر وارح �ن��ا م��ن م��وض��وع
ت��راك��م ال �ف��وات �ي��ر وال � �ـ  ٪ 2اع�ط��ون��ا
ب �ع��رض ح ��ول م��وض��وع الصيدلية
وامل� ��وض� ��وع ال ي �ع �ن��ي م �س��ؤول �ي��ات
م��ال �ي��ة ع �ل �ي �ن��ا وامل� �ن ��اص ��ب ت �ح �ت��اج
ال� ��ى ق � ��رار وه��دف �ن��ا ص �ح��ة امل��واط��ن
وه� � ��و ل� �ي ��س ب �ت ��دق �ي ��ق ف ��وات� �ي ��ر ب��ل
لشركة تعمل ربط بني املستشفيات
وال ��وزارة لها الحق ب��االش��راف على
الشركة والدخول بكل اعمالها وفي
ق��ان��ون ام��ري�ك��ا ل��دي�ه��م ق��ان��ون حفظ
وه ��ذه اج� ��راءات خ��اص��ة ف��ي امريكا
يبني مشاكل داخلية لديهم.
وال� � � �ش � � ��رك � � ��ة اس� � �ت� � �ف � ��دن � ��ا م �ن �ه ��ا
بالخصومات واالدوي ��ة والتنسيق
وم ��ن خ�ل�ال ال �ش��رك��ة اوق �ف �ن��ا اللعب
والتجاوزات في االدوية و 2.5ذهبت
للصيدليات وخصم وتوفير للمال
العام.
شركة ياكو
ف��ي  2005ت��م اب��رام عقد م��ع شركة
ي��اك��و ل �ت��وف �ي��ر خ ��دم ��ات م ��ع ال �ش��رك��ة
م �ق��اب��ل  22م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار واس �ت �م��ر
العقد وفي  2008قالت شركة ياكو ان
ه�ن��اك مناطق ج��دي��دة ي��راج�ع��ون في
مستشفى العدان ونحن حافظنا على
املال العام ولم ندفع أي شيء للشركة
ول �ك��ن اح �ت��رام��ا ل�ل�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
والوزارة استلمت هذا املبنى بالكامل
واالخ ��وان املستجوبون ذك��روا رأي��ا
م �خ��ال �ف��ا ل � ��رأي ال �ف �ت ��وى وال �ت �ش��ري��ع
وامل�س�ت�ج��وب��ون ي�ق��ول��ون م��ال�ه��م حق

سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير الصالح ويبدو العمير

والفتوى والتشريع يقولون لهم حق
وشكلت لجنة وفيها اثنان من وزارة
املالية ولم اوقع وال عقد لتلك الشركة
ف��ي ع�ه��دي وي�ج��ب أن ي�ك��ون رب��ط مع
الداخلية واملعلومات املدنية لتحقيق
ترابط بني الجهات الحكومية.
واالرق ��ام بالنسبة لشركة سفير
فاجابتي للنائب راكان النصف كان
على دولتي التشيك وسلوفاكيا.
انتحال صفة طالب طب
ه ��ذا امل��وض��وع ي��ؤس�ف�ن��ي وي�ح��رق
قلبي وال اقبل به تماما وهو امر غريب
على النظام الصحي وهو لم ينتحل
ص�ف��ة ط�ب�ي��ب ول �ك��ن ص�ف��ة ط��ال��ب طب
وك ��ان ي��أت��ي ب��اس��م االس ��رة الحاجمة
ويقول انا طالب الطب واريد التدريب
ف��ي ال� �ح ��وادث ول ��م ي��دخ��ل ال�ع�م�ل�ي��ات
وال استهني ب��امل��وض��وع الطالب كان
يقوم باجراء غرز مع طبيب الحوادث
وع �ن ��دم ��ا وص �ل �ت �ن��ي امل �ع �ل��وم��ة ف ��ورا

جانب من جلسة أمس

اح�ل��ت امل��وض��وع ال��ى النيابة ألن��ي ال
اقبل املساس بصحة املواطن.
وال ي� ��وح� ��د أح� � ��د ف� � ��وق م �ص �ل �ح��ة
ال� �ك ��وي ��ت وص� �ح ��ة امل � ��واط � ��ن ف��اح �ل��ت
رئ �ي��س ال�ق�س��م ال ��ى ال�ت�ق��اع��د االداري
وف�ص�ل��ت طبيبني ن�ع��م ال �ل��ي م��ا يبي
يشتغل يروح البيت كلنا اتينا للعمل
وم�ل��ف ال�ط�ب�ي��ب م��وج��ود ف��ي النيابة
وامل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى االم � � �ي � ��ري م �س �ت �ش �ف��ى
تعليمي ،وعممنا موضوع الهويات
ب�ش�ك��ل م �ل��زم وس� ��وف ن �ب��دأ بتوحيد
ه��وي��ات امل��وظ��ف ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة
ولن نكتفي بكشف االسماء.
وم��وض��وع ان�ت�ح��ال صفة الطبيب
ي�ح�ص��ل ف��ي ال �ع��دي��د م��ن دول ال�ع��ال��م
وس � ��وف ن �ت �ع �ه��د أن ه� ��ذا ال� �ش ��يء ل��ن
يتكرر.
الربط اآللي
ذه � � ��ب االم� � �ي � ��ر ال � � ��ى ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا
ف ��ي  2013ش�ك�ل��ت ل�ج�ن��ة ك��وي �ت �ي��ة -
ب��ري �ط��ان �ي��ة ب��رئ��اس��ة ن ��ائ ��ب رئ �ي��س

مجلس الوزراء ومختصني بالوزارة
وع �ق��دت  7اج�ت�م��اع��ات ان�ت�ه��ى على
أن ه �ن��اك ع ��دة م �ش��اري��ع ول ��م اخ�ت��ر
املشاريع او الشركة بل البريطانيون
ه� ��م م� ��ن ط �ل �ب ��وا امل� �ش ��اري ��ع وق ��ال ��وا
ستوفرون  50مليون دينار سنويا،
ويرويدون يربطون  194مستشفى
و 200كلينك في اميركا وبريطانيا
وفرنسا وبعض ال��دول فنيا وليس
ماديا وهذا مشروع وطني وحيوي
ي �خ��دم ال��وط��ن ف��ي ال �خ��ارج وش��رك��ة
ال� �خ ��دم ��ات ق ��دم ��ت ع ��رض ��ا م�ج��ان�ي��ا
ل��رب��ط ل�ج�ن��ة ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج مع
املكاتب الصحية بالخارج.
ومستعد ملا ترونه مناسبا اقسم
ب��ال �ل��ه ال �ع �ظ �ي��م ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ف�ي��ه
نجاح سياسي ج��دا واالم��ر لكم هل
تبون نوقفه.
 راك� ��ان ال �ن �ص��ف :ال��وزي��ر يتكلمع� ��ن ش � � ��راء ال� ��دع� ��ام� ��ات وي � �ق� ��ول ان
م � �ن� ��اق � �ص� ��ات ال � �خ � �ل � �ي� ��ج ف� � ��ي ش �ه��ر

 2014/3وخطابه للجنة املناقصات
ي� �ع ��رض ف �ي��ه االس � �ع� ��ار واالم� � � ��ارات
ارخ��ص بـ  ٪15وبالنسبة ملوضوع
الجل فهناك خطاب في 2015/12/7
ل ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��امل��واف �ق��ة على
ال� �ج ��ل وت �ك �ل��م ع� ��ن ارت � �ف� ��اع اس �ع��ار
«ال�ك��وي�ت�ي��ة» وق ��ال ان�ه��ا  15مليونا
خالل  3أشهر وبسؤاله اجابني قال
تكلفه املرضى لـ  900مريض هي 5
م�لاي�ين وال�ش��رك��ة ح�س��ب رد ال��وزي��ر
على  852مريضا  5ماليني بالنسبة
لسفير ،وبالثالثة اشهر  15مليونا
ف ��ال ��وزي ��ر ام� ��ا ان� ��ه ل ��م ي�ع�ط�ن��ي ه��ذه
املستندات او خضيتها لهذا اليوم
وفي كلتا الحالتني مخطئ.
وأن� � � � ��ت ذه� � �ب � ��ت ال� � � ��ى ال� � ��دي� � ��وان
ب�ع��د ت�ض��اع��ف امل�ب�ل��غ ل �ـ  16ضعفا
ال � �خ� ��اض� ��ع ل � � ��دي � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة،
واتهمك تهم لم ترد عليها بان لدي
ع�ق��ودا م��زورة ف��اي عقد وقعت هل
عقد  3/29ام  4/12فانت تضللني
ام تضلل زمالءك او الوزراء.
والوزير يقول انه يلتزم بديوان
امل �ح��اس �ب��ة ،وال ��دي ��وان ق��ال��وا شكل
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ف �ل �م��اذا ت �ج��دد لهم
سنتني لشركة سفير؟
عقد شركة سفير البند التاسع
م��دة العقد سنة تجدد تلقائيا ما
ل ��م ي �ب��د ال� �ط ��رف االول رغ �ب �ت��ه في
ان�ه��اء العقد ان��ت ل��م تلتزم بلجنة
املناقصات او دي��وان املحاسبة او
الفتوى والتشريع.
ف ��ي ج ��واب ��ه ل ��ي ع �ل��ى ال �ش��رك��ات
ال � �ت� ��ي ج �ل �ب ��ت ال� �ع� �م ��ال ��ة ال �ه �ن��دي��ة
للممرضني ،ق��ال ل��ي ال ات�ع��ام��ل اال
م ��ع ال �ع �م��ال��ة ال �ه �ن��دي��ة وف� ��ي نفس
الوقت ترسل لي جدوال بجنسيات
اخ��رى وال��ى االن لم يعطني اسماء
الشركات التي اتت بـ  2600ممرض
اي جهة يريد ان يحترمها الوزير
وال جهة لالسف ،انا الزمت بالورق
وال��وزي��ر ل��م ي��رد بالشكل ال ��ذي تم
ط ��رح االس� �ت� �ج ��واب ف �ي��ه م ��ن خ�لال
االدلة.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :أغ�ل��ب ردودالوزير انشائي دون دليل وتضليل
على النواب سواء شركة دويتشي
خ��دم��ات او غ �ي��ره��ا م��ن ت �ج��اوزات
ول ��م ي �ب��رز اي دل �ي��ل ،وذك� ��ر ان من
ان�ج��ازات��ه مستشفى ال ��رازي وه��ذه
امل� � �ش � ��اري � ��ع م � � ��وج � � ��ودة ف� � ��ي خ �ط��ة
التنمية م�ن��ذ  2010وه��و ينسبها
له نعم حصد الثمار النجاز غيره
فعال هو انجازه في قص الشريط.
املحافظة ع�ن��ده التأخير ف��ي دفع
الفواتير واإلسراع في رفع الغرامات
ه ��ذا ه��و امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام
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المؤيدون :األخطاء الطبية أصبحت أمرا
خطيرا وتحتاج إلى وقفة جادة
تتمة المنشور ص11
ب �ن �ظ��ر ال� ��وزي� ��ر ال �ح��رم �ن��ة م�م�ن�ه�ج��ة
وي �ت �ب �ع��ون خ �ط��ة م �ح �ك �م��ة ك� ��ل ذل��ك
يكون مساومة على املبلغ فكم تكون
ال �ن �س �ب��ة ه � ��ذا ال � ��ذي ي �ج �ع��ل ال ��وزي ��ر
ي� � ��داوم ي� ��وم ال �س �ب��ت ق �ي �م��ة ت�ص�م�ي��م
مستشفى العدان  230مليون ويريد
ال � ��وزي � ��ر ال �ت �ع ��دي ��ل ع �ل ��ى ال �ت �ص �م �ي��م
بالرغم من ان��ه من اجمل التصاميم
وف � � ��رض زي � � � ��ادة واوام� � � � ��ر ت �ق��دي��ري��ة
ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن رف� � ��ض م ��دي ��ر م�ن�ط�ق��ة
االح� � �م � ��دي ال �ص �ح �ي ��ة دأب ال ��وزي ��ر
على ممارسة ال�ك�ف��اءات وف��ي اح��دى
ل�ج��ان التحقيق ال�ت��ي اثبتت الخطأ
ال�ط�ب��ي ي �ف��رض ع�ق��وب��ة ال��وزي��ر على
الطبيب خصم اسبوع فقط والحالة
امل��ري �ض��ة ت��وف �ي��ت وع ��اق ��ب ش�خ�ص��ا
دون س �ب��ب ب�م�س�ت�ش�ف��ى ال �ف��روان �ي��ة
وب�ض��رب ت��وص�ي��ات لجنة التحقيق
ع ��رض ال �ح��ائ��ط وك�ث�ي��ر ال �ت��دخ��ل في
ق ��رارات ل�ج��ان التحقيق وف��ي قضية
امل� ��رح� ��وم ال� �ع ��ازم ��ي ال �ط �ب �ي��ب س��اف��ر
ف �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق ت � �ك� ��ون م � ��ع م��ن
اذا ل ��م ي �ك��ن ب �ه��ا ال �ط �ب �ي��ب امل�ت�س�ب��ب
واي �ض ��ا ل ��م ت �ح��اس��ب رئ �ي��س ال�ق�س��م
ف��ي مستشفى ال�ص�ب��اح ال ��ذي سمح
ل�ه��ذا ال��دك�ت��ور بالعمل واك ��د ال��وزي��ر
على ما ذكرته بأنه شريك في شركة
دوي �ت �ش��ي وي� �ق ��ول ل ��و اب� ��ي ان�ف�ع�ه��م
اعطيهم م�لاي�ين ويستهزء باملبالغ
ال�ت��ي عطاها دويتشي وال ��ذي يتبع
م�ع�ه��ا س�ي��اس��ة ت��رس�ي��ة اق ��ل م��ن 100
أل��ف ل�لاب�ت�ع��اد ع��ن دي ��وان املحاسبة
وينفعها بالتعاقد املباشر فاخالقيا
من الوزير استبعاد شركة دويتشي
حتى ولو خرج منها وملاذا الوزير لم
يبلغ مدير املكتب الصحي بالعمل
ف ��ي  ٪25او  ٪27.5وق � ��ال ال ��وزي ��ر
اآلن  ٪2.5للصيدلية ول��م ي��رد على
مدير املكتب ول��م ي��رد على موضوع
التمديد للمرضى ال��ذي تكلفه على
أق��ل من  150ألفا ول��م يذكر الفواتير
الاللكترونية التي تنشئها الشركة
وب��ادع��ائ��ك املحفظة على امل��ال العام
يجب عليك الذهاب لديوان املحاسبة
ول �ك��ن ال ��وزي ��ر ال ي �ع �ت��رف ب ��أي جهة
رق ��اب� �ي ��ة وف � ��ي ق �ض �ي��ة ش ��رك ��ة ي��اك��و
ج�س��ر امل ��ال ال �ع��ام  22م�ل�ي��ون دي�ن��ار
بالرغم من كتاب الفتوى والتشريع
بعدم احقية الشركة باملطالبة عندي
م �ع �ل��وم ح� ��ول ال �ط �ب �ي��ب امل � ��زور ب��ان��ه
داخ � ��ل غ��رف��ة ال �ع �م �ل �ي��ات أك �ش��ف عن
مريضه بينت ذلك للجميع فاذا ثبت
دخول الطبيب املزور غرفة العمليات
م��اذا يفعل الوزير فمن الشجاعة ان
يقدم العبيدي استقالته مثلما فعلت
الوزيرة معصومة املبارك اثر حريق
ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال �ج �ه��راء ه��دف �ن��ا من
االستجواب تحقيق املصلحة العامة

الوزير العبيدي يتلقى التهاني من النواب عقب االنتهاء من مناقشة االستجواب

واملحافظة على املال العام والعبيدي
هو وزي��ر العقود املشبوهة وتنمية
وزارة الصحة ه��ي تنمية «ج�ي��وب»
ي �ف �ت��رض ت �ح��وي��ل ه� ��ذا ال ��وزي ��ر ال��ى
م �ح �ك �م��ة ال � � � ��وزراء .اج � ��زم ب� ��أن اغ�ل��ب
اع �ض��اء ال �ب��رمل��ان ل��دي�ه��م ق�ن��اع��ة ب��أن
هناك فسادا في وزارة الصحة حتى
ب��رام��ج ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي واذا
رغ� ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب��أن
اق ��دم ل��ه م�ل��ف ال �ت �ج��اوزات فسأقدمه
ل� ��ه وال� �ع� �ب� �ي ��دي  2012ي �خ �ت �ل��ف ع��ن
ال �ع �ب �ي��دي  2014ح �ي��ث ب ��اع امل �ب��ادئ
وال �ي��وم م�س��ؤول�ي�ت�ك��م ف��ي ال ��ذود عن
ح� ��ري� ��ات ال �ش �ع��ب ل� ��م ن �ت �ح��دث دون
دالئل وشكرا.
 الغانم ترفع الجلسة  15دقيقةللصالة.
 د .علي العبيدي وزير الصحة:ان ��ا م��ن ف�ت�ح��ت م�س�ت�ش�ف��ى ال� ��رازي
في  2012وان��ا وقعت العقد اطلب
شطب كلمة قالها النائب حمدان
ال �ع��ازم��ي ت �س��يء ال� � ّ�ي الن �ه��ا ليس
عليها دليل واداوم السبت الحمد

ل�ل��ه ،اخ�ل��ص ام��ور ال ��وزارة العالقة
ول �ي ��س ان� ��ا ف �ق��ط ب ��ل ك ��ل اخ ��وان ��ي
ال� � � � � ��وزراء ن �خ �ط ��ئ ون� �ص� �ي ��ب ل �ك��ن
الكلمات التي تقال في حقي فهذا
لي حق فيها عند رب العاملني.
الطبيب املزيف هو انتحال صفة
ط��ال��ب ال�ط��ب وات�خ��ذن��ا االج� ��راءات
وح��ول�ن��ا ال�ن�ي��اب��ة وفصلنا طبيبا
كويتيا وكان في مستشفى مبارك
عندي القدرة.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ت �ص �م �ي��م م�س�ت�ش�ف��ى
ال� � � �ع � � ��دان امل� � � �ق � � ��اول ه� � ��و م� � ��ن ط �ل��ب
ذل � � ��ك ون � �ح � ��ن ل � ��م ن � ��واف � ��ق ف� �ل� �م ��اذا
ت �ح��اس �ب��ون �ن��ي ع �ل �ي �ه��ا س �ي��اس �ي��ا؟
وك��ذل��ك ل��م نعمل ام ��را تغييريا في
ش��رك��ة ي��اك��و ل �ك��ن م�ط��ال�ب�ت�ه��م وف��ق
الفتوى صحيحة وفي جدول شركة
س�ف�ي��ر ان ��ت م��ن ض�ل�ل��ت ول �س��ت أن��ا.
ولم نشتر دعامات ذكية أو غيرها.
ك �ت��اب ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ي �ق��ول ال
ت�ج��وز الترقية وأن��ا اق��ول م��ا رقيت
ولكني كلفت.
اذا ك��ان ل��دى االعضاء في جلسة

خاصة او اللجنة الصحية ومستعد
ل��ذل��ك ومستعد ان اخ�ي��ر ف��ي جناح
ال� �ك ��وي ��ت .م ��دي ��رة م �ن �ظ �م��ة ال�ص�ح��ة
ال�ع��امل�ي��ة م��ارج��ري��ت ت�ش��ان ق��ال��ت ان
ال �ح �ك��وم��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ل�ت��زم��ة ج��دا
ب�ص�ح��ة شعبها ول��دي�ه��ا م��ؤش��رات
ص �ح �ي��ة ج� �ي ��دة وم � �ع� ��دل ال ��وف �ي ��ات
م� �ن� �خ� �ف ��ض ج � � � ��دا وال� �ت� �ط� �ع� �ي� �م ��ات
حققت اكثر من  ٪98واستثمارات
الحكومة تحقق اهدافا جيدة.
الكويت لديها نظام صحي جيد
وق��وي جدا ومن مصلحة الحكومة
الحفاظ على اليقظة العاملية.
وك �ن��ا  ٪73م �ع��دل ال��وف �ي��ات االن
اص� �ب� �ح� �ن ��ا  ٪78وال � ��وف� � �ي � ��ات ت �ق��ل
بشكل ج�ي��د ج ��دا ،وك��اف�ح�ن��ا م��رض
ك��ورون��ا بشكل جيد بفضل العمل
واالخ� � � �ل� � ��اص وال � �ت � �ف� ��ان� ��ي وخ� �ل��ال
سنتني افتتحنا  26مشروعا طبيا
وع � � �ي � ��ادات ت �خ �ص �ص �ي��ة وادخ� �ل� �ن ��ا
ادوي��ة جديدة مل��رض الكبد ومرض
السكر وقبل يومني دشنا  51سيارة
اسعاف.

البراك :أداء راق للمستجوبين
ووزير الصحة
ش � � � � � ��اد ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب م� �ح� �م ��د
ال � �ب � ��راك ب � � � ��األداء ال � ��راق � ��ي ل�ك��ل
م � ��ن ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن امل �س �ت �ج��وب�ي�ن
وال��وزي��ر املستجوب والتمتع
ب � � � ��األخ � �ل� ��اق ال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي� ��ة
وع��دم خ��روج�ه��م عما احتوته
ص � � �ح � � �ي � � �ف� � ��ة االس� � � � �ت� � � � �ج � � � ��واب
وااللتزام بالالئحة والدستور
واملمارسة الديمقراطية الحقة.

وأك��د ال�ب��راك أن االستجواب
م ��ا ه ��و إال س� ��ؤال م�غ�ل��ظ كفله
ال ��دس� �ت ��ور ل �ل �ن��ائ��ب وه � ��و ح��ق
أص �ي ��ل ل ��م ي �ن��ازع��ه ع �ل �ي��ه أح��د
ي� �ق ��دم ��ه وق� �ت� �م ��ا ش � ��اء ألي م��ن
ال � � ��وزراء اذا ت �ب�ين ل��ه أن ه�ن��اك
تجاوزات.
وت� �م� �ن ��ى ال� � �ب � ��راك اس� �ت� �ف ��ادة
اع �ض��اء ال�ب��رمل��ان م�م��ا ط��رح في

االس� �ت� �ج ��واب وامل �س ��اه �م ��ة ف��ي
االرت� � �ق � ��اء ب ��ال ��وط ��ن وامل� ��واط� ��ن
ب�ع�ي��دا ع��ن ال�ح�س��اب��ات ال�ت��ي ال
تحقق االستقرار املنشود.

 د .أح � � �م� � ��د م � �ط � �ي� ��ع (م� � ��ؤي� � ��دالالستجواب):
اشكرك االخ الرئيس على االدارة
املتميزة واشكر املستجوبني واالخ
ال � ��وزي � ��ر ،اس �ت �م �ع �ن��ا ل�ل�اس �ت �ج��واب
ومحاوره وردود الوزير وسأتحدث
ع � ��ن م� � �ح � ��وري االخ � � �ط� � ��اء ال �ط �ب �ي��ة
واملكاتب الصحية.
ام��ا ع��ن االخ �ط��اء ال�ط�ب�ي��ة ف��األم��ر
اصبح خطيرا او مرعبا خاصة اذا
اصابت مواطنا وعكة صحية وفي
ال�ن�ه��اي��ة ي �م��وت ب�س�ب��ب خ�ط��أ طبي
وال��دول��ة ترصد امل�ل�ي��ارات لتحسني
ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة وال ت��وج��د ل��دي�ن��ا
خصومة طبية للوزير وال نبتغي
غير االصالح ولكن املسألة خطيرة
وتحتاج لوقفة ح��ادة وج��ادة حتى
ال تكون ارواح الناس لعبة في ايدي
من ال يحسن مهنة الطب.
وم ��ن ي�ش�ت�غ��ل ب�م�ه�ن��ة ال �ط��ب وال
ي�ح��س ش �ف��اء ال �ن��اس او ي ��ودي ال��ى
اض� � � ��رار ال � �ن� ��اس ف �ي �ج��ب ان ي �ك��ون
ض ��ام � �ن� ��ا وي � �ق � �ت ��ص م � �ن� ��ه وب� �ع ��ض
االط� �ب ��اء ال ي �ع��رف��ون ال �ط��ب ع�ن��دم��ا
ي �ك ��ون ه �ن ��اك م��ري ��ض ي �ح �ت��اج ال��ى
ت��وق �ي��ع الج� � ��راء ال �ع �م �ل �ي��ة وي �ف��اج��أ
املريض ان الطبيب يقول له اخطأنا،
وهذا امر مرفوض وال نقبله.
ه�ن��اك خطأ واض��ح ب�ين حتى ان
كانت هناك اتفاقيات لجلب االطباء
ف �ه��ذه م �س��ؤول �ي��ة ال ��وزي ��ر ب�ح�م��اي��ة
املواطنني من االخطاء.
وال � � � � �ن� � � � ��اس س � � ��واس� � � �ي � � ��ة س � � � ��واء
امل� ��واط � �ن�ي��ن او امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ،وح ��ال ��ة
ع��ائ �ش��ة ال �ع ��ازم ��ي ح �ص��ل ل �ه��ا االم
ف��ي امل �ع��دة وم��ن امل �ت �ع��ارف عليه ان
ي�ف�ض��ل ان ي �ج��ري ل�ه��ا م�ن�ظ��ار لكن
الطبيب ج��رح البنكرياس ودخلت
ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة وت��وف �ي��ت نتيجة
نزيف ح��اد واعطاها حقنة مسيلة
ل�ل��دم وواف��ق االط�ب��اء على ارسالها
للعالج بالخارج.
ول ��دي ت�ق��ري��ر ي�ث�ب��ت ان امل��ري�ض��ة
خالية من االمراض املعدية وبعدما
تمت املوافقة انتكست حالتها.
اشكر رئيس الطيران املدني الذي
تفاعل مع الحالة فورا بطلبه سريرا
طبيا ولكن امر الله قد جاء وبعدما
ت ��وف �ي ��ت ف� ��ي ت� ��اري� ��خ 2015/9/13
ال� �س ��اع ��ة  4.30ع� �ص ��را اب� �ل ��غ زوج
امل��ري�ض��ة ب��ال��وف��اة ووض �ع��وا تاريخ
وفاتها بعد وفاتها بيوم.
المكاتب الصحية
قبل سنتني ف��ي لجنة العرائض
وال� �ش� �ك ��اوى ك ��ان ��ت ه �ن ��اك ش �ك��اوى
ع��دي��دة م��ن لجنة ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج،

التتمة ص13
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المعارضون :المؤسسة الصحية تزخر
بالكفاءات الوطنية
تتمة المنشور ص12
وامل �ك �ت��ب ال �ص �ح��ي ع �ل �ي��ه اس�ت�ق�ب��ال
ال� �ف ��اك� �س ��ات ألخ� � ��ذ امل� ��واع � �ي� ��د ف �ه��ل
يستغرق موعد ملريض السرطان 5
أشهر للحصول على موعد وحتى
بعضهم حاالتهم تنتكس ويتوفون
ب �س �ب��ب ت ��أخ ��ر امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة
واهمالهم في اخذ املواعيد واتخذنا
قرارا في اللجنة بان رؤساء املكاتب
الصحية لهم سنتان في الخدمة حد
اقصى وتكويت املكاتب الصحية.
وب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة ل � ��رئ � �ي � ��س امل� �ك� �ت ��ب
الصحي في املانيا ولندن على رأس
عملهم صار لهم  9سنوات واالدارة
سيئة وال يوجد اهتمام وال متابعة
ابدا.
 ي � ��وس � ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة (م � �ع � ��ارضل�ل�اس �ت �ج ��واب) :م �ن��ذ اول ي� ��وم ق��دم
فيه االستجواب سألت الوزير ماذا
ت �ق��ول ب �ه��ذه امل �ح��اور وب�ي�ن ان لديه
ال � ��رد وف� ��ي م�ج�ل�س�ن��ا ه� ��ذا ح��اول �ن��ا
ان ت �ك��ون اس�ت�ج��واب��ات�ن��ا دس�ت��وري��ة
واخالقية حتى اليوم ال��ذي سمعت
فيه الفاظ نابية وكأننا رجعنا الى
امل �ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي يستهدف
م��ن قبل املستجوبني بهذه االلفاظ
وك ��ان ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال � ��وزراء يستقيل
ل �ي��س خ��وف��ا ول �ك��ن ال ي��ري��د س�م��اع
ه� ��ذه االل� �ف ��اظ وامل� �س ��اس ب �ه��م ام ��ام
عوائلهم وه��م اق��وي��اء وم��ن صياغة
االس �ت �ج��واب ت�ب�ين ان ه�ن��اك كلمات
تشير ال��ى ال �ع��داوة م��ع ه��ذا ال��وزي��ر
وم��ن ال�ق�ي��ادات ف��ي ال ��وزارة املجلس
ك� �ل ��ف ل �ج �ن ��ة االول � � ��وي � � ��ات مل �ت��اب �ع��ة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق امل �ش ��اري ��ع
ال �ت �ن �م��وي��ة واق ��ول �ه ��ا ل �ل �ت��اري��خ ات��ى
ال� ��وزي� ��ر وق� �ي ��ادات� �ه ��ا وت �ك �ل �م��وا ع��ن
ام �ك��ان��ات وزارة ال �ص �ح��ة امل�ت�م�ي��زة
ووف��ق ارق��ام عاملية م��ن حيث اع��داد
ال��وف �ي��ات ب��اق��ل االع � ��داد وق ��د ي�ك��ون
ه� �ن ��اك خ �ط��أ م ��ن امل �ع �ي��ب ان اج ��رم
م��ؤس�س��ة ك��ام�ل��ة بسبب ه��ذا الخطأ
ف �ي �ج��ب ع �ل �ي �ن��ا ال� �ف� �خ ��ر ب��أط �ب��ائ �ن��ا
الكويتيني االك �ف��اء بعض القضايا
ال ��ذي ذك��ره��ا االخ ��وة املستجوبون
خ� �ص ��وص ��ا ب� � ��أن م � �ع� ��دل ال ��وف� �ي ��ات
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال �ب �ق �ع��ة ال� �خ� �ض ��راء
االم �ن��ة ،وه��ذا االم��ر ال يقتصر على
الكويت بالنسبة لالخطاء الطبية
ان � �م ��ا ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ك� �ل ��ه ون � �ح ��ن ف��ي
النسب املعقولة عامليا ،فهناك اثبات
ح��ال��ة وف ��اة ول�ج�ن��ة تحقيق ول�ج��ان
اخرى عديدة فكل ذلك ال يمنع وفاة
ش�خ��ص م�ث��ل م��ا ح��دث م��ع امل��رح��وم
ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل ت��وف��ي وه��و
جالس فيما بيننا وات�ق��دم بشكري
ل �ل��وزي��ر ل�ش�ج��اع�ت��ه وم ��ا ق��دم�ت��ه من
ع ��رض م��ا ه��ي إال ث �ن��اء وت �م �ي��ز في
ال� �ع� �م ��ل اك� �م ��ل ط ��ري� �ق ��ك ف� ��ي ال �ب �ن��اء

العبيدي يتلقى التهاني من الشيخ صباح الخالد والوزراء وأركان وزارة الصحة

واإلصالح ودائما يكرر الوزير وهو
ف��ي ل�ج�ن��ة االول� ��وي� ��ات ب ��أن ال � ��وزراء
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ب� �ن ��وا ون� �ح ��ن ح �ص��دن��ا
وه��ذا دل�ي��ل على اخ�لاق��ه وم��ن يريد
االس� �ت� �ج ��واب ال� ��ذه� ��اب ل �ت �ج ��اوزات
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وال � ��وزي � ��ر أح ��ال
الكثير من القضايا الى التحقيق.
 ف� � �ي� � �ص � ��ل ال� � � �ش � � ��اي � � ��ع «م� � ��ؤي� � ��دل �ل��اس� � �ت� � �ج � ��واب» :ه� � �ن � ��اك ع �ل�ام� ��ات
استفهام كثيرة ومن حقنا التساؤل
الن اجابات معالي الوزير غير دقيقة
خصوصا في شركة السفير وبناء
على ردودك بخصوص الخصومات
التي ستحصلها الكويت بالنسبة
لنسبة  ٪ 27.5والتعامل مع شركة
ال �ت��أم�ين س��ؤال��ي ال ��ى ه ��ذه ال�ن�س�ب��ة
ع�ل��ى أي س�ع��ر ف�ص��ل االس �ع��ار مثل
م ��ا ك��ان��ت ام ت �غ �ي��رت وب �ي�ن ال��وزي��ر
بأن التزوير في بعض ال��دول مهنة
ال �ط��ب ل��ن ن�ق�ب�ل��ه ف��ي ال �ك��وي��ت ف��اي��ن

امل �س��ؤول��ون وه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ال��وزي��ر
ي �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا م �س��ؤول �ي��ة
ك��ام�ل��ة وال�ت�م��دي��د ف��ي ال �خ��ارج ليس
على املبلغ ال  150أل��ف ول�ك��ن على
ح��ال��ة امل��ري��ض واالم ��ر غ�ي��ر م��رغ��وب
ف� �ي ��ه ب� � ��أن االخ � � �ط � ��اء ال � �ت� ��ي ت �ص��در
لدينا الن�ه��ا نتيجة ت��ول��ي اط�ب��اء ال
ي�ت�م�ت�ع��ون ب��ال �خ �ب��رة وال �ك �ف��اءة هل
يعقل اعطاء شركة عمل بأكثر من 5
ماليني ورأس مالها  15ألف وحتى
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ت�ك�ل�ف��ة امل��رض��ى
اق��ل ش��رك��ة لسفير ف�ل�م��اذا ال نذهب
ال � ��ى ال �ك��وي �ت �ي��ة واج � ��اب � ��ات ال ��وزي ��ر
متناقضة في الرد على هذه االمور
وك� �ت ��اب ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات واف �ق��ت
ع �ل��ى ان ال �ش ��رك ��ة ح ��ده ��ا  50ح��ال��ة
بمبلغ  85أل��ف دي �ن��ار ك��ل ش�ه��ر في
جميع الدول انما الوزير ذكر ان هذا
العدد لجمهورية التشيك ولم يذكر
ذل��ك ف��ي العقد وبينت ان لكل دول��ة

 50ح��ال��ة وه��ذا ي�ت�ع��ارض م��ع كتاب
لجنة املناقصات وات �س��اءل م��ن هو
خ�ل��ف امل��دع��و «ف��رغ�ل��ي» ال ��ذي يوقع
ع�ل��ى ال �ع �ق��ود ومل� ��اذا خ��ال�ف��ت العقد
ب��ال�ت�ج��دي��د س�ن�ت�ين وق ��د تضاعفت
امل �ي��زان �ي��ة م ��ع زي � ��ادة غ �ي��ر طبيعية
ل�لاب�ت�ع��اث ل �ل �خ��ارج ف�م��ن امل �ف��روض
زي��ادة امليزانية ت��ؤدي ال��ى التطوير
في الصحة وتقليل اعداد املبتعثني
في الخارج.
 س � � � �ع � � ��دون ح � � �م� � ��اد م� � �ع � ��ارضل�لاس �ت �ج��واب :ال��وزي��ر م�ن��ذ م�ح��اور
االس � � � � �ت � � � � �ج � � � ��واب ب � � �ك� � ��ل ش � �ف� ��اف � �ي� ��ة
بخصوص التزوير للطبيب يحصل
ف��ي ك��ل ال ��وزارات ففي وزارة الدفاع
اح� ��د االف � � ��راد ارت� � ��دى رت �ب ��ة ض��اب��ط
للتفتيش ع�ل��ى امل�ع�س�ك��رات واي�ض��ا
في وزارة الداخلية هناك وافد لبس
رت �ب��ة ن �ق �ي��ب وع �م��ل ن �ق �ط��ة تفتيش
واق � � �ت� � ��ادوه ل �ل �ن �ي��اب��ة ف� �ه ��ذا ت ��زوي ��ر

العبيدي :نسعى لتسهيل
الخدمات الطبية للمواطنين
اك ��د وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .علي
ال �ع �ب �ي��دي س �ع �ي��ه وال �ع��ام �ل�ين
ب ��ال ��وزارة بتسهيل ال�خ��دم��ات
ال� �ط� �ب� �ي ��ة ك � ��اف � ��ة ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن
وامل �ق �ي �م�ي�ن ع �ل��ى ه� ��ذه األرض
ال �ط �ي �ب��ة وال ��رق ��ي ب �ه��ا ووض ��ع
ب ��روت ��وك ��والت ت �ح �م��ي ح�ق��وق
املريض في عالجه بالقطاعني 
الحكومي والخاص.
وتقدم ال��وزي��ر العبيدي في
تصريح صحافي عقب انتهاء
ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ة ال�ع��ادي��ة

أم��س بالشكر لرئيس مجلس
ال � � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك الحمد الصباح لدعمه
امل � �ت� ��واص� ��ل ل �ت �ن �م �ي��ة ال �ق �ط ��اع
ال� �ص �ح ��ي ف� ��ي ال � �ب �ل�اد م �ش �ي��را
إل��ى ان وزارة الصحة أنجزت
ال�ك�ث�ي��ر وس�ن�ن�ج��ز ف��ي ال�ق��ري��ب
القادم.
واض � ��اف ان �ن��ا ان�ت�ه�ي�ن��ا من
ت �ف �ن �ي��د م � �ح ��اور االس� �ت� �ج ��واب
امل � �ق � ��دم م � ��ن ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن راك� � ��ان
ال �ن �ص ��ف وح � �م� ��دان ال �ع ��ازم ��ي

دون ت �ق��دي��م أي ورق � ��ة ش��اك��را
أعضاء املجلس على هذه الثقة
الغالية.
واع � ��رب ع��ن ش �ك��ره ل��رئ�ي��س
م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال�غ��ان��م
على حسن إدارة للجلسة آمال
أن ينتهي ه��دف الجميع إل��ى
م �ص �ل �ح��ة واح � � ��دة ه ��ي خ��دم��ة
الوطن واملواطن .

معتمد اما الطبيب املزيف طالب في
كلية الطب واليوم خرج من النيابة
ال �ع��ام��ة م ��ن دون ض �م ��ان االخ �ط ��اء
ال �ط �ب �ي��ة م �ن��ذ ال� �ق ��دم ول �ك��ن ل�لاس��ف
ال � �ن� ��ائ� ��ب امل� �س� �ت� �ج ��وب ح �ي��ن ت��وف��ي
ش�خ��ص م��ن قبيلته ت��ذك��ر االخ�ط��اء
الطبية التي تحصل في جميع دول
ال �ع��ال��م وامل�س�ت�ج��وب�ين ي��ذك��رون في
االس �ت �ج��واب ب ��أن ال �ك��وي��ت ه��ي اق��ل
ال��دول في االخطاء الطبية وتكليف
ال��رش��ود يختلف ع��ن التعيني وات��ى
ب�ت��وص�ي��ة م��ن راك� ��ان ال�ن�ص��ف وه��و
النائب القضيبي واستخرج الوزير
م��ن الشركة املؤسسة فلدينا وزراء
مثل املالية الصالح واالس �ك��ان ابل
لديهم حصص في شركات تجارية
ونسبة شركة اثنى هي  27.500من
الخصم ول�ي��س خصما م�ب��اش��را او
من اجمالي التكلفة والنائب حمدان
ال� �ع ��ازم ��ي ع � ��رض ف� ��ات� ��ورة ب��ال �ل �غ��ة
االنكليزية عليه قراءتها باالنكليزي
ل �ك��ي ن �ع ��رف م � ��اذا ت �ح �ت��وي ق��ان��ون
ال��رب��ط اآلل��ي ل��م يناقش ف��ي اللجنة
ال �ص �ح �ي��ة واس � �ت � �ش � �ه ��دوا ب ��دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ول ��م ي�ق��دم��وا اي مستند
في استجوابه وقال العازمي سأقدم
االستجواب لسمو الرئيس اذا طلبه
ولم يرد اعطاءه للنواب وهذا دليل
أن هناك اتفاق بني حمدان والوزير
على االستجواب.
أح�م��د القضيبي «ن�ق�ط��ة ن�ظ��ام»:
أنا كلمت الوزير الن الشخص سالم
ال� ��رش� ��ود ي �س �ت �ح��ق وح � �م ��اد ن�ف�س��ه
مش الخص ولكن تكليفه من عدمه
مسؤولية الوزير وليس مسؤليتي.
وزي ��ر ال�ح�ص��ة د .ع�ل��ي العبيدي:
ات� �ع� �ه ��د ان اخ� � ��ذ ك� ��ل م�ل�اح �ظ��ات �ك��م
واالس �ت �م��رار ف��ي االن �ج��از والتنمية
وت � �س � �ه � �ي� ��ل ال � � �خ� � ��دم� � ��ات وت � �ط ��وي ��ر
ال �ق �ط��اع ال�ص�ح��ي واش �ك��ر االخ��وي��ن
املستجوبني واشكر رئيس املجلس
واش� � �ك � ��ر ال � � �ن� � ��واب وس � �م� ��و رئ� �ي ��س
مجلس ال� ��وزراء على دع�م��ي ال��دائ��م
للقطاع الصحي وهدفنا واحد وهو
خدمة املواطن.
الرئيس مرزوق الغانم:
ل ��م أت� �ل ��ق أي اق� �ت ��راح ��ات وب��ذل��ك
سننتقل ال��ى الفقرة التالية بعد أن
ارفع الجلسة الى الغد.
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دعا المواطنين خالل لقائه في برنامج منصة الجماهير إلى التمسك بالنهج الوطني ونبذ الطائفية

التميمي :سياسة مجلس األمة الخارجية
تنهل من خبرة األمير وتنسجم مع توجهاته

حل مراقب مجلس األمة
النائب عبداهلل التميمي
ضيفا على برنامج منصة
الجماهير والذي يبث على
تلفزيون المجلس وكان
من أبرز ما تناوله التميمي
اإلعراب عن ثقته بحنكة
قائد البالد سمو األمير
صباح األحمد وقدرته
على الوصول بالبالد إلى بر
األمان في ظل األوضاع
الملتهبة بدول الجوار
مؤكدا أن سياسة مجلس
األمة الخارجية تنهل من
خبرة سموه وتنسجم مع
توجهاته.
كما دعا التميمي في نهاية
اللقاء الشعب الكويتي إلى
التمسك بالنهج الوطني
الذي يحافظ على البالد ونبذ
جميع األصوات الطائفية
التي تسعى للنيل من
المجتمع الصغير المترابط
بتقسيمه إلى فئات
وطوائف ...وفي التفاصيل:

ق ��ال ال �ن��ائ��ب ال�ت�م�ي�م��ي إن عمله
ال� �ن� �ق ��اب ��ي خ �ل ��ال ال � �س � �ن� ��وات ال �ت��ي
س �ب �ق��ت ت��رش �ح��ه مل �ج �ل��س األم � ��ة قد
اث� ��رت خ �ب��رت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة وم�ك�ن�ت��ه
من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة
استند إليها في تلمس احتياجات
ال � �ش ��ارع ون �ق ��ل ه �م��وم��ه وم �ش��اك �ل��ه
والتعاون مع أعضاء مجلس األمة
لتحقيق تطلعات جميع املواطنني.
ومن جهة أخرى اعتبر التميمي
أن ح � � ��راك ال � �ش � ��ارع ف� ��ي ال �س� �ن ��وات
األخ �ي��رة ك��ان سلبيا وال ي�خ��دم إال
أص� �ح ��اب ال �ن �ف ��وذ وأن� � ��ه ك � ��ان دائ ��م
االن �ت �ق��اد ل �ه��ذا ال �ت��وج��ه ح �ت��ى قبل
دخ��ول��ه ال�ب��رمل��ان باعتبار ان��ه ليس
ف� ��ي م �ص �ل �ح��ة ال � �ب �ل�اد وال ي�ض�ي��ف
ش �ي �ئ��ا إي �ج��اب �ي��ا ل �ل �ب �ل��د وإن� �م ��ا ك��ل
م��ا يسعى ل��ه ه��و تحقيق مصالح
حفنة م��ن أص�ح��اب املصالح الذين
لعبوا دورا في تحريك وقيادة هذا
الحراك.
وأوضح التميمي من جانب آخر
ان تعرضه لالنتقادات على وسائل
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي أم��ر طبيعي
ب��اع �ت �ب��ار أن ع �م��ل ال �ن��ائ��ب يتعلق
بالعمل العام وأن من حق املواطن
توجيه االنتقاد إلى النائب لتقويم
عمله أو للفت انتباهه إلى جانب قد
يكون غائبا عنه غير أن ذلك الحق
ل��ه ض��واب��ط وعليه أن ينحصر في
العمل واألداء البرملاني وال يتعداه
إل ��ى ج��ان��ب ش�خ�ص��ي ف��ال�ن��ائ��ب في
النهاية حاله كحال جميع املواطنني
ي��زع �ج��ه وي��ؤمل��ه إط �ل�اق ال�ش��ائ�ع��ات
ال �ت��ي ت�ت�خ�ط��ى ج ��وان ��ب ع �م �ل��ه إل��ى
مناحي شخصية وعائلية معتبرا
في هذا الصدد ان الهجوم الشرس
ال ��ذي ي�ت�ع��رض ل��ه امل�ج�ل��س الحالي
والتجريح بنوابه من قبل البعض
ليس له تفسير غير انه يمضي في
طريقه الصحيح في مواجهة أوجه
ال �ف �س ��اد امل� �ت� �ع ��ددة وه� ��و م ��ا أزع ��ج
ال �ب �ع��ض ودف �ع �ه��م إل ��ى ت �ب �ن��ي مثل
تلك االن�ت�ق��ادات غير البناءة وغير
الساعية إل��ى اإلص�لاح مؤكدا عظم
املسؤولية امللقاة على عاتق نواب
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ح��ال �ي�ي�ن إلص�ل�اح
ال�خ�ل��ل ال� ��ذي ت�س�ب�ب��ت ب��ه امل�ج��ال��س
ال �س��اب �ق��ة م �ش �ي��را ف ��ي ه� ��ذا ال �ص��دد
أن ال ��وض ��ع ال �ط �ب �ي �ع��ي ل�ل�م�ج��ال��س
النيابية أن يقوم كل مجلس جديد
باستكمال ما تم بناؤه في املجالس
التي سبقته غير ان الكويت خالل
ال �س �ن��وات األخ �ي ��رة ع��اش��ت تجربة
غير صحية في هذا املجال أدت إلى
عرقلة التنمية ول��م ت�ف��رز املجالس
السابقة غير احتقان سياسي أثر
ع�ل��ى ال �ش��ارع وت�ع�ط�ي��ل للمشاريع

جميع جهات
الدولة المعنية
بحاجة إلى مراجعة
رسالتها الوطنية

عبدالله التميمي متحدثا في برنامج منصة الجماهير

امل�ه�م��ة وال�خ�ل��ل ب �ع��دة ج��وان��ب أدت
إلى استشراء الفساد.
اإلعالم اإللكتروني
وت � �ح� ��دث ال �ت �م �ي �م��ي ع� ��ن ق ��ان ��ون
اإلع� � �ل� ��ام اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي م� �ع ��رب ��ا ع��ن
اع �ت �ق��اده ب��أن��ه ب�ح��اج��ة إل��ى مراجعة
ف� ��ي ب �ع ��ض ب � �ن� ��وده وخ� ��اص� ��ة ف�ي�م��ا
يتعلق ب��وج��ود ن�ص��وص ت�ف��رق بني
ال� �ح� �س ��اب ��ات ال� �ت ��ي ت �ن �ش��ر ل�ل�أخ �ب��ار
وب�ي�ن امل��واق��ع اإلل�ك �ت��رون �ي��ة ال�ك�ب�ي��رة
ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ات اإلع �ل��ام� � �ي � ��ة ف �ي �ج��ب
ان ي� �ف ��رق ال � �ق ��ان ��ون ف� ��ي م �ت �ط �ل �ب��ات
ال�ت��راخ�ي��ص وغ�ي��ره��ا ب�ين ه��ذا وذاك
حيث ال يعقل ان يتساوى الطرفان
في متطلبات بث الخدمة مشيرا إلى
أن��ه بشكل ع��ام يدعم ك��ل التوجهات
التي تسعى لزيادة مساحة الحريات
ال � �ع� ��ام� ��ة وي � �ن� ��اه� ��ض أي م� �ح ��اول ��ة
ل �ت �ق �ل �ي��ص ه � ��ذه امل� �س ��اح ��ة غ �ي ��ر أن ��ه
م��ع وج ��ود ض��واب��ط لتلك ال�ح��ري��ة ال
تمس بمساحتها وإنما تضعها في
نصابها الصحيح فكما يحق للفرد
إب� � ��داء ال� � ��رأي ب �ح��ري��ة ت ��ام ��ة ي�ن�ب�غ��ي
عليه أن يلتزم بضوابط تحميه قبل
غ �ي��ره م ��ن ان �ت �ه��اك خ�ص��وص�ي�ت��ه أو
التجريح به تحت دعوى حرية الرأي
والتعبير.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ق��ان��ون ال �خ��دم��ة
الوطنية أعرب التميمي عن سعادته
إلق � � ��راره م ��ؤك ��دا ان� ��ه واح � ��د م ��ن أه��م
القوانني التي أقرها املجلس الحالي
ح �ي��ث إن م� � ��واده ت �س �ع��ى ل�ت�ح�ص�ين
ال � �ش � �ب � ��اب م� � ��ن األف� � � �ك � � ��ار امل� �ت� �ط ��رف ��ة
وال��دخ �ي �ل��ة ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع وت�ن�م�ي��ة
ال � �ج� ��ان� ��ب ال� ��وط � �ن� ��ي ف � ��ي ن �ف��وس �ه��م
وت� �غ ��رس ف �ي �ه��م ت �ح �م��ل امل �س��ؤول �ي��ة
م�ش�ي��را إل ��ى أن ال �ق��ان��ون ال �س��اب��ق لم
يحقق مصلحة البلد ولم يعود بأي
منافع ت��ذك��ر على الشباب وق��ال إنه
ق��دم م�ق�ت��رح��ا ل�ل�خ��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة في

املجلس املبطل الثاني وأن املشروع
ال �ح �ك��وم��ي ال� � ��ذي ت� ��م اق � � � ��راره خ�ل�ال
املجلس الحالي قد احتوى كثيرا من
بنوده وهو بشكل عام قانون متميز
ف �ه��و ل �ي��س ح �ك ��را ع �ل��ى ال �ت��دري �ب��ات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف�ح�س��ب وإن �م��ا ت�ح�ت��وي
ع�ل��ى دروس وط�ن�ي��ة وت�س�ع��ى لنشر
ث�ق��اف��ة ال��دف��اع امل��دن��ي ب�ين امل��واط�ن�ين
من خالل اكتساب خبرة التعامل مع
الحريق وتقديم اإلسعافات األولية
للمرضى وانه بناء على هذا املفهوم
ال ��واس ��ع ل �ق��ان��ون ال �خ��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة
فإنه يشمل املواطنات.
وأض ��اف معلقا :نحن ف��ي محيط
إقليمي ساخن وتحوم حوله العديد
من املخاطر إذا ما اخذ في االعتبار ما
تشهده دول ال�ج��وار من اضطرابات
والش� ��ك أن ت �ل��ك ال�ق�ض��اي��ا ال�س��اخ�ن��ة
ترمي بجمارها على الساحة املحلية
م�م��ا اس �ت��دع��ى ض� ��رورة ال�ع�م��ل على
ت �ح �ص�ين ال �ج �ب �ه��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ب�س��ن
القوانني التي تعزز مفهوم الوطنية
ف��ي ذه ��ن ج�ي��ل ال �ش �ب��اب وم�ن�ه��ا ه��ذا
ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي�ج�م��ع ال�ش�ب��اب على
حب الوطن والذود عنه وقت الحاجة
في جميع املجاالت.
ونفى التميمي ما يدعيه البعض
م��ن تبنيه أط��روح��ات طائفية وق��ال
م �ع �ل �ق ��ا م � ��ن ي� ��دع� ��ي ذل � � ��ك ف �ل �ي �ث �ب��ت
وال�ب�ي�ن��ة ع�ل��ى م��ن ادع ��ى م�ش�ي��را إل��ى
ان ��ه خ ��اض االن �ت �خ��اب��ات ف��ي امل�ب�ط��ل
ال�ث��ان��ي تحت ش�ع��ار اش�ع��ار ال��وح��دة
الوطنية وأن��ه يتبنى خطابا وطنيا
ي� �ق ��وم ع �ل ��ى ال �ل �ح �م��ة ون� �ب ��ذ ال �ف��رق��ة
وأن ��ه ي��وص��ي أب �ن��اءه ب��االب�ت�ع��اد عن
االح� ��ادي� ��ث ال �ط��ائ �ف �ي��ة أو ال � ��رد على
م��ن ي�س��أل�ه��م ع��ن امل�ع�ت�ق��د أو امل��ذه��ب
معربا عن اعتقاده فيما يتعلق بدور
ال ��دول ��ة ب ��أن ال��رس��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة في
اإلع�ل�ام وامل�س��اج��د وامل ��دارس وحتى
ال�ج�م�ع�ي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وال�خ��اص��ة

باألسرة بحاجة إلى مراجعة شاملة
تضمن تطور الخطاب بما يتناسب
مع عقليات األجيال الحديثة.
وفيما يتعلق بقضية البدون قال
التميمي إن وضع هذه الفئة ال يليق
ب��دول��ة ت��م اع �ت �م��اده��ا ع��امل �ي��ا م��رك��زا
للعمل اإلنساني وأن اختيار صاحب
ال� �س� �م ��و ق � ��ائ � ��دا ل �ل �ع �م��ل اإلن� �س ��ان ��ي
يستوجب على الحكومة حل العديد
م � ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى
جوانب إنسانية ومن أبرزها قضية
ال� �ب ��دون ال �ت��ي اع �ت �ب��ر ان� �ه ��ا ش�ه��دت
ت��راج�ع��ا م�ل�ح��وظ��ا ف��ي ع�ه��د ال�ج�ه��از
املركزي للبدون مؤكدا أن أداء اللجنة
العليا للجنسية كان أفضل.
وت��اب��ع ان ت �ل��ك ال �ف �ئ��ة ت �ع��ان��ي من
مشاكل مالية ومعيشية كبيرة وأن
ت�ص�ح�ي��ح أوض��اع �ه��م ب ��ات ض ��رورة
م �ل �ح��ة الف �ت��ا إل� ��ى ان� ��ه ق� ��دم م�ق�ت��رح��ا
ب�ش��أن التمديد للعسكريني ال�ب��دون
مثنيا على ج�ه��ود وزي��ر ال��دف��اع في
ت�ف�ه��م أوض� ��اع ال�ع��ام�ل�ين ف��ي السلك
ال �ع �س �ك ��ري م� ��ن أب � �ن� ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات
مطالبا في هذا الصدد بتجنيس من
يستحق ومن تنطبق عليه الشروط.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ن �ف��ى ال�ت�م�ي�م��ي
محاربته للوافدين وقال إنه يتعامل
مع واقع املشاكل في الكويت ووجود
خلل في التركيبة السكانية أثر على
ج��ودة ال�خ��دم��ات امل�ق��دم��ة ف��ي ال��دول��ة
م ��ؤك ��دا أن ت �ل��ك امل �ش ��اك ��ل ال �خ��دم �ي��ة
ل��ن ت�ح��ل م��ن دون ت�ع��دي��ل التركيبة
ال�س�ك��ان�ي��ة وإص�ل��اح خ�ل�ل�ه��ا مشيدا
ف ��ي ه� ��ذا ال �ج ��ان ��ب ب �ج �ه��ود م�ج�ل��س
األم ��ة لتضييق ال�خ�ن��اق ع�ل��ى تجار
اإلقامات معتبرا أن جهود الحكومة
لتعديل التركيبة السكنية ال تتسم
ب ��ال� �ج ��دي ��ة امل� �ط� �ل ��وب ��ة م � �ش� ��ددا ع�ل��ى
أن ال � �ح ��اج ��ة أص� �ب� �ح ��ت م� ��اس� ��ة ألن
توجه الحكومة جل اهتمامها لهذا
املوضوع.

حراك الشارع في
السنوات األخيرة
كان سلبيا وال
يخدم إال أصحاب
النفوذ
العديد من
المشاكل الخدمية
في الكويت لن تحل
من دون تعديل
التركيبة السكانية
قانون اإلعالم
اإللكتروني بحاجة
إلى مراجعة
والحرية المطلقة
خطر على المجتمع
من يرى أنني أقدم
أطروحات طائفية
فليحددها والبينة
على من ادعى
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الجنايات :إعدام متهمين اثنين بقضية
خلية العبدلي وسجن آخرين
ق � �ض� ��ت دائ� � � � � ��رة ال � �ج � �ن� ��اي� ��ات ف��ي
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� �ك� �ل� �ي ��ة ب ��رئ ��اس ��ة وك �ي��ل
املحكمة محمد الدعيج امس بإعدام
م�ت�ه�م�ين اث �ن�ين (االول وال � � �ـ )23عما
اسند اليهما من اتهام في الدعوى
رق��م ( 2015/55ج�ن��اي��ات أم��ن دول��ة)
ح ��ول ال�خ�ل�ي��ة اإلره��اب �ي��ة املعروفة
اعالميا بخلية العبدلي واملتهم بها
 26ش�خ�ص��ا واح ��ال ��ت ال ��دع ��وى ال��ى
محكمة االستئناف ف��ي ظ��رف شهر
لنظرها.
كما امرت املحكمة بمعاقبة املتهم
السادس بالحبس املؤبد مع شموله
بالنفاذ ال�ف��وري عما اسند اليه من
ات �ه��ام وب�م�ع��اق�ب��ة امل�ت�ه�م�ين ال�ث��ان��ي
والرابع والعاشر والـ 11والـ 12والـ13
وال� � �ـ 14وال� � �ـ 15وال� � �ـ 17وال� � �ـ 18وال � �ـ19

والـ 20والـ 21والـ 22بالحبس ملدة 15
ع��ام��ا ع�م��ا اس�ن��د ال�ي�ه��م م��ن ت�ه��م مع
شموله بالنفاذ الفوري.
وقضت بوضع املتهمون الثاني
والرابع والعاشر والـ 14والـ 15والـ16
ت �ح��ت م��راق �ب��ة ال �ش��رط��ة م ��دة خمس
سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ
العقوبة فيما عاقبت املتهم الثالث
ب��ال �ح �ب��س  10س� �ن ��وات ع �م��ا أس �ن��د
إل�ي��ه م��ن ات �ه��ام م��ع ش�م��ول��ه بالنفاذ
الفوري.
وامرت بمعاقبة املتهمني السابع
وال �ث ��ام ��ن وال �ت ��اس ��ع ب��ال �ح �ب��س مل��دة
خمس سنوات عما أسند إليهم من
اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وحكمت (الجنايات) بعدم جواز
ن �ظ��ر ال ��دع ��وى ف�ي�م��ا أس �ن��د للمتهم

ال� �خ ��ام ��س م ��ن ت �ه��م واردة ب��ال�ب�ن��د
ث��ان �ي��ا ب��ال �ف �ق��رات (أ -د  -و) وف�ي�م��ا
أسند للمتهم ال�ـ 24بالتهمة ال��واردة
بالبند ثالثا فقرة (ب) فيما غرمت
املتهم الـ 25مبلغ خمسة آالف دينار
عما أسند إليه من اتهام مع شموله
بالنفاذ الفوري.
وب ��رأت املحكمة امل�ت�ه��م ال� �ـ 26مما
اس� �ن ��د ال� �ي ��ه م ��ن ات � �ه ��ام ك �م��ا ق�ض��ت
ب� �م� �ص ��ادرة امل �ف ��رق �ع ��ات واالس �ل �ح��ة
ال � ��رش � ��اش � ��ة وال� � ��ذخ� � ��ائ� � ��ر واج� � �ه � ��زة
ال �ت �ن �ص ��ت وال � �خ � ��رائ � ��ط واالص � �ف� ��اد
ال � �ح ��دي ��دي ��ة وال � � �ب� � ��زات ال �ع �س �ك��ري��ة
وال � �ص� ��واع� ��ق ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وواق � ��ي
ال ��رص ��اص وال �ق �ب �ض��ات ال �ح��دي��دي��ة
والسكاكني املضبوطة.
وج� � � ��اء ف � ��ي م� �ن� �ط ��وق ال� �ح� �ك ��م أن

ال � �ك� ��وي� ��ت س� �ت� �ظ ��ل وت � �ب � �ق� ��ى دائ � �م� ��ا
م�س�ت�ق��رة ب�ح�ف��ظ ال �ل��ه ورع��اي �ت��ه في
ظل قيادتها ومحبة شعبها واخائه
وت �س ��ام �ح ��ه ب �ك ��اف ��ة ش ��رائ� �ح ��ه ع�ل��ى
الرغم من اي اختالفات عقائدية او
ف �ك��ري��ة ط��امل��ا ظ��ل ال �ش �ع��ب متمسكا
بوطنيته مؤمنا بمؤسسات الدولة
التي ترعاه وتحفظ امنه وطمأنينته
وت � �ف� ��رض ال � �ع� ��دل وال � � � ��ردع ل �ك ��ل م��ن
تسول له نفسه املساس بأمن البالد
وال��رع �ي��ة س� ��واء أك ��ان ��وا م�س�ل�م�ين ام
مسيحيني سنة او شيعة طاملا كان
والؤهم لهذه األرض.
وش ��دد ع�ل��ى ان ��ه اذا ج ��ار اح��ده��م
ع �ل��ى اآلخ� ��ر ق��ام��ت ت �ل��ك امل��ؤس �س��ات
برد الظلم عنه بإنزال العقاب الحق
م �س��دل��ة ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع س �ت��ار االم��ن

ابراهيما ندايه :الكويت لعبت دورا مهما
في دفع عجلة التنمية داخل السنغال
ثمن مسؤول سنغالي جهود دولة
الكويت في تعزيز النمو االقتصادي
في ب�لاده ال سيما ما قدمه الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
م��ن دع��م وت�م��وي��ل مل�ش��اري��ع ال�ط��رق في
مختلف ارجاء السنغال.
وق � ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ه�ي�ئ��ة ت�ن�م�ي��ة
الطرق السنغالية ابراهيما ندايه في
ت �ص��ري��ح ل �ـ «ك ��ون ��ا» ام ��س ان ال�ك��وي��ت
ل �ع �ب��ت دورا م �ه �م��ا ف� ��ي دف� � ��ع ع�ج�ل��ة
ال�ت�ن�م�ي��ة داخ ��ل ال�س�ن�غ��ال ن �ظ��را لعمق
ال � �ع �ل�اق ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة  -ال �س �ن �غ��ال �ي��ة
وح� � � ��رص ق �ي ��ادت �ي �ه �م ��ا ع� �ل ��ى ت �ع��زي��ز
وت ��وط � �ي ��د ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ف��ي
املستويات كافة.
واضاف ان مشاريع الطرق ساهمت
ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�س�ن�غ��ال��ي ال
س �ي �م��ا ان� �ه ��ا س ��اع ��دت ع �ل��ى ت�خ�ف�ي��ف
االزدح � � � ��ام امل� � � ��روري وت �س �ه �ي��ل ح��رك��ة
النقل في العاصمة داكار وربط القرى
باملدن.
ول �ف��ت ال ��ى ان ال �ص �ن��دوق الكويتي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��رب �ي��ة ق��دم
ح�ت��ى اآلن  29ق��رض��ا للسنغال بلغت
قيمتها  110ماليني و 269أل��ف دينار
كويتي ويركز الجزء األكبر منها على
الطرق والبنية التحتية باإلضافة الى
املشاريع ف��ي مجال ال��زراع��ة والصحة
والتعليم.
وذك � ��ر ان ��ه ت ��م ف�ع�ل�ي��ا االن �ت �ه��اء من
خ �م �س��ة ط � ��رق ي �ع ��د اث � �ن� ��ان م �ن �ه��ا م��ن

زيارة وفد «كن من املتفوقني» مبنى هيئة الطرق

اه ��م ال �ط��رق ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ال�ع��اص�م��ة
باإلضافة إل��ى مجموعة من املشاريع
س�ي�ت��م االن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا وف ��ق ال �ج��دول
املعد لذلك.
وال �ت �ق��ى ن ��داي ��ه أم ��س االث �ن�ي�ن وف��د
طلبة برنامج كن من املتفوقني ضمن
ال ��رح� �ل ��ة ال � �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا ال� �ص� �ن ��دوق
ال �ك��وي �ت��ي ل �ط �ل �ب��ة امل ��رح �ل ��ة ال �ث��ان��وي��ة
بالتعاون مع وزارة التربية.
وح��ث امل �س��ؤول ال�س�ن�غ��ال��ي الطلبة
امل� �ت� �ف ��وق�ي�ن ع� �ل ��ى م ��واص� �ل ��ة ت �ف��وق �ه��م
ف��ي تحصيلهم ال�ع�ل�م��ي آم�ل�ا ل�ق��اء ه��م
مهندسني لتنفيذ مشاريع الصندوق
املستقبلية في السنغال.
وق � � � � � ��دم م � �م � �ث � �ل� ��و ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة خ �ل��ال
االج�ت�م��اع عرضا توضيحيا تناولوا

ف�ي��ه امل �ش��اري��ع ب�ت�ف�ص�ي��ل دق �ي��ق وس��ط
تفاعل واه�ت�م��ام واض�ح�ين م��ن الطلبة
باالضافة الى جدول الوفد خالل األيام
املقبلة.
وبعد االنتهاء من االجتماع توجه
ال��وف��د ف��ي زي� ��ارة م�ي��دان�ي��ة للمشاريع
املنجزة بالعاصمة داكار باإلضافة إلى
املشاريع قيد اإلنجاز حيث استمعوا
ل � �ش� ��رح م � ��ن م� ��دي� ��ر ال � �ش� ��رك� ��ة امل �ن �ف ��ذة
ألح ��د امل �ش��اري��ع ع��ن طبيعة تنفيذها
وامل �ش��اك��ل ال �ت��ي ت�م��ت معالجتها كما
حرص ممثلو الهيئة على اقامة حفل
غداء رسمي على شرف الوفد.
م��ن ج��ان�ب��ه اك ��د م �ش��رف ال��رح �ل��ة د.
خالد النفيسي اهمية البرنامج على
ص �ع �ي��د ال �ط �ل �ب��ة امل �ت �ف��وق�ي�ن ف ��ي إب� ��راز

ال � ��دور ال �ف��اع��ل ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ممثلة
ب��ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي ف��ي دف��ع عجلة
التنمية من خالل مشاريعها في الدول
النامية.
وق� ��ال ال�ن�ف�ي�س��ي ان ه ��ذه ال ��زي ��ارات
تحمل اب�ع��ادا ثقافية واجتماعية من
ش��أن �ه��ا ان ت �غ �ن��ي ح �ص �ي �ل��ة ال �ط��ال��ب
املعرفية وهو األمر الذي تسعى وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ج ��اه ��دة إل � ��ى ت��رس �ي �خ��ه ف��ي
مجمل انشطتها الخارجية.
وأع ��رب ع��ن ش�ك��ره وت�ق��دي��ره للدعم
ال � � � ��ذي ي � �ق ��دم ��ه ال� � �ص� � �ن � ��دوق ل �ل �ط �ل �ب��ة
املتفوقني من خالل رعايته لرحلة كن
م��ن املتفوقني م��ؤك��دا انها ج��زء اصيل
من عمل الصندوق.
بدوره اعرب الطالب خالد املضياني
م��ن ثانوية ص�ب��اح الناصر ع��ن فخره
واعتزازه بما تقدمه دولة الكويت من
مساعدات للدول النامية مؤكدا أهمية
املشاريع التي يمولها الصندوق على
رف ��ع س�م�ع��ة ال �ك��وي��ت ع��ال �ي��ا .واض ��اف
املضياني «تعلمت الكثير ع��ن ال��دور
الذي يقدمه الصندوق للسنغال خالل
اجتماعنا وجولتنا مع هيئة الطرق».
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ال � �ط ��ال ��ب ف � ��ارس
الحويل من ثانوية (عبدالله العتيبي)
ان رح �ل��ة ك��ن م��ن امل �ت �ف��وق�ين تثقيفية
وتعليمية في آن واحد.
واع� � � ��رب ال� �ط ��ال� �ب ��ان ع� ��ن ش �ك��ره �م��ا
ل� �ل� �م� �ش ��رف�ي�ن ع � �ل� ��ى ح � �س� ��ن ال �ت �ن �ظ �ي��م
وحرصهم على إع��داد برنامج متنوع
للطلبة.

فهذا االيمان بالدولة هو جزء اصيل
ال غ �ن��ى ع �ن��ه م ��ن ال � � ��روح ال��وط �ن �ي��ة
ال ��ذي تمثل ب�ه��ا ش�ع��ب ه��ذه االرض
ول��م يحد عنه ب��ل قرنها بتسامحه
واخ� � ��ائ� � ��ه وم� �ح� �ب� �ت ��ه ل�ل��اخ� ��ر م �ه �م��ا
اختلف دينه او مذهبه او طائفته.
وأك � ��د ان ال �ك��وي��ت س�ت�ب�ق��ى آم�ن��ه
م �س �ت �ق��رة ب� �ع� �ي ��دة ع� ��ن ك ��اف ��ة ال �ف�ت�ن
وال � �ق �ل�اق� ��ل ال� �ت ��ي الي � ��ورده � ��ا س ��وى
الجهل والتعصب وال ي��درؤه عنها
س ��وى ذل ��ك ال�ش�ع��ب امل �ح��ب ل�ت��راب�ه��ا
واس�ت�ق��راره��ا وام�ن�ه��ا بثقته التامة
ب ��دور وق� ��درة م��ؤس�س��ات�ه��ا وال �ت��ارك
ل �ك��ل ت �ب��اي��ن او خ�ل�اف الي � ��ؤدي ال��ى
ال�ن�ه��وض ب��ال��وط��ن وال�س�م��و بشأنه
وذل � � ��ك ك� �ل ��ه ك� ��ي ي� �ح ��ل وي� �ق ��ر االم� ��ن
ويدوم االستقرار الذي يتطلبه حب

ه ��ذه االرض وي�ب�ت�غ�ي��ه ك��اف��ة اف ��راد
املجتمع.
وكانت النيابة العامة قد وجهت
ف � ��ي األول م � ��ن س �ب �ت �م �ب��ر امل ��اض ��ي
إل��ى ع��دد م��ن ه ��ؤالء املتهمني تهمة
ارت �ك��اب أف �ع��ال م��ن ش��أن�ه��ا امل�س��اس
ب � ��وح � ��دة وس �ل��ام � ��ة أراض � � � � ��ي دول � ��ة
ال �ك��وي��ت وت�ه�م��ة ال�س�ع��ي وال�ت�خ��اب��ر
م� ��ع ج� �م� �ه ��وري ��ة إي� � � ��ران اإلس�ل�ام� �ي ��ة
وم��ع جماعة ح��زب ال�ل��ه ال�ت��ي تعمل
ملصلحتها ل�ل�ق�ي��ام ب��أع�م��ال عدائية
ض��د دول ��ة ال �ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال جلب
وتجميع وحيازة وإح��راز مفرقعات
وم� ��داف� ��ع رش ��اش ��ة وأس �ل �ح ��ة ن��اري��ة
وذخ � ��ائ � ��ر وأج� � �ه � ��زة ت �ن �ص��ت ب�غ�ي��ر
ترخيص وبقصد ارت �ك��اب الجرائم
بواسطتها.

القنصل المحمد :جميع مواطنينا
في تركيا بخير
أكد القنصل العام لدولة الكويت
ف��ي اس�ط�ن�ب��ول محمد ف�ه��د املحمد
س�لام��ة ج�م�ي��ع ال�س�ي��اح الكويتيني
وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ع�ق��ب
االن �ف �ج��ار ال �ق��وي ال� ��ذي ه��ز م��دي�ن��ة
اسطنبول امس.
وق � � � ��ال امل � �ح � �م� ��د ل � � �ـ «ك � � ��ون � � ��ا» ان
ال � �ق � �ن � �ص � �ل � �ي� ��ة أج � � � � � ��رت ات � � �ص� � ��االت
ب��ال�ج�ه��ات ال�ت��رك�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة م��ؤك��دا
ع � ��دم ت� �ع ��رض أي م ��واط ��ن ك��وي �ت��ي
ل �ل ��اذى داع � �ي� ��ا ج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين
امل� ��وج� ��ودي� ��ن ف� ��ي ت��رك �ي��ا ال � ��ى أخ��ذ

ال �ح �ي �ط��ة وال � �ح� ��ذر واالب� �ت� �ع ��اد ع��ن
مكان االنفجار.
واض� � ��اف ان ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ش�ك�ل��ت
غ ��رف ��ة ط� � � ��وارئ مل �ت��اب �ع��ة ت� �ط ��ورات
االح� � � ��داث وت �ل �ق��ي االت� � �ص � ��االت م��ن
امل��واط �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ع �ل��ى ال��رق��م
(.)05306902097وك � � � � � � � � � � ��ان ان �ف �ج��ار
ي��رج��ح أن ��ه ن��اج��م ع��ن ه �ج��وم ن�ف��ذه
ان �ت �ح��اري م��ن أص ��ل س ��وري ق��د هز
ميدان السلطان أحمد وسط مدينة
اس �ط �ن �ب��ول م ��ا اس� �ف ��ر ع ��ن س �ق��وط
عشرة قتلى على االقل و 15جريحا.

السكنية تستدعي الدفعة الـ24
من مستحقي الرعاية بالمطالع
أع � �ل � �ن � ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ام ��س ع��زم�ه��ا
توزيع قسائم حكومية في منطقة
املطالع إن  10الدفعة ال�ـ 24تشمل
 386ق �س �ي �م��ة ب �م �س��اح��ة ق ��دره ��ا
 400م �ت��ر م��رب��ع ل �ك��ل م �ن �ه��ا على
امل� ��واط � �ن�ي��ن أص� � �ح � ��اب ال �ط �ل �ب��ات
اإلسكانية حتى  14فبراير .2006
ودع � � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ف � ��ي ب �ي ��ان
ص �ح��اف��ي امل ��واط� �ن�ي�ن امل �خ �ص��ص
ل �ه��م ق �س��ائ��م ح �ك��وم �ي��ة ب�م�ن�ط�ق��ة
املطالع إن  10إلى مراجعة مقرها
ي��وم��ي الخميس واالح ��د املقبلني
مصطحبني معهم البطاقة املدنية
وق��رار التخصيص لتسلم بطاقة
القرعة.

وق��ال��ت إن �ه��ا س �ت��وزع ب�ط��اق��ات
االح� �ت� �ي ��اط االث � �ن �ي�ن امل �ق �ب��ل ع�ل��ى
أن ت �ج��رى ال �ق��رع��ة ف ��ي  20ي�ن��اي��ر
ال�ج��اري موضحة أن م��ن يتخلف
عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة
ب��ه خ�ل�ال األي� ��ام امل �ح ��ددة فسيتم
استبعاد اسمه وإدخ��ال األسماء
التي تليه في التخصيص.
واض � � � � ��اف � � � � ��ت أن امل� � ��واط � � �ن �ي ��ن
امل�خ�ص��ص ل�ه��م ق�س��ائ��م حكومية
في هذه القطعة ولم ترد أسماؤهم
ض� �م ��ن ه � � ��ذا ال� �ك� �ش ��ف م� ��دع� ��وون
إل� ��ى م��راج �ع��ة امل��ؤس �س��ة االث �ن�ي�ن
امل �ق �ب��ل م �ص �ط �ح �ب�ين م �ع �ه��م ق ��رار
ال �ت �خ �ص �ي��ص وال �ب �ط��اق��ة امل��دن �ي��ة
للدخول ضمن االحتياط.
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صباح الناصر يشيد بجمال الصقور
الكويتية في الموروث الشعبي الخليجي
أش��اد نائب رئيس اللجنة املنظمة
ملهرجان امل��وروث الشعبي الخليجي
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ف�ه��د ص �ب��اح ال�ن��اص��ر
ب��امل �س �ت��وى ال �ج �م��ال��ي ال�ل�اف ��ت ال ��ذي
ظ� �ه ��رت ب� ��ه ال� �ص� �ق ��ور ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��ي
امل �ه ��رج ��ان امل �ت ��واص ��ل ب �ق��ري��ة ص�ب��اح
االح� �م ��د ال �ت��راث �ي��ة ض �م��ن م �ن��اف �س��ات
(م� � ��زاي� � ��ن ال� � �ص� � �ق � ��ور) ال � � � ��ذي ي �ح �ظ��ى
ب �ش �ع �ب �ي��ة ك �ب �ي��رة ع �ن��د أه� ��ل ال �ك��وي��ت
والخليج العربي.
وقال الشيخ صباح لـ (كونا) امس
إن املسابقة شهدت تفاعال كبيرا من
متابعي هذه الهواية االصيلة في ظل
منافسات قوية من محبي هذا التراث
العربي االصيل.
وأض� � � � ��اف أن م� �س� �ت ��وى ال �ص �ق ��ور

ال �ك��وي �ت �ي��ة ك ��ان م �م �ي��زا ل�ل�غ��اي��ة وك ��ان
ق��ري�ب��ا ج ��دا م��ن م�س�ت��وي��ات امل�س��اب�ق��ة
ال �خ��اص��ة ب��ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ال �ت��ي اقيمت
قبل أي��ام «م��ا ي��دل على ان الصقارين
ال �ك��وي �ت �ي�ين ب ��ات ��وا ي�م�ت�ل�ك��ون أن��واع��ا
رائعة من الطيور».
واوضح أن منافسات فئة الصقور
أوشكت على النهاية حيث لم يتبق اال
مسابقة النخبة الخاصة بمنافسات
امل� �ل ��واح (ال �س ��رع ��ة) مل �س��اف��ة  400متر
ال �ت ��ي س �ت �ج �م��ع االب � �ط� ��ال ال �ع �ش��ر ف��ي
مسابقاتها الثالث التي ج��رت ضمن
منافسات امل�ه��رج��ان وه��ي مسابقات
الطير الحر والجير والجير شاهني.
واك ��د ان ف��ري��ق ال �ص �ق��ور ال�ك��وي�ت��ي
ال � � � � ��ذي ي� � ��رأس� � ��ه ي� � �ق � ��دم ال� � ��دع� � ��م ل �ك��ل

حماية البيئة تطلق اإلصدار
الثاني لحملة مليون نشاط بيئي
اطلقت الجمعية الكويتية لحماية
البيئة ام��س االصدار الثاني لحملة
م �ل �ي ��ون ن� �ش ��اط ب �ي �ئ��ي ف� ��ي ال �ك��وي��ت
املعنية بتجميع وتسجيل أنشطتها
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ع �ب��ر م �ن �ظ �م��ة ي � ��وم األرض
ل �ل �م �س��اه �م��ة ف� ��ي ال �ح �م �ل ��ة ال �ع��امل �ي��ة
ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ال �ت��ي ت �س �ت �ه��دف تسجيل
ث�ل�اث ��ة م �ل �ي ��ارات ن �ش��اط ب �ي �ئ��ي ح��ول
العالم.
وق � ��ال � ��ت ع� �ض ��و م �ج �ل ��س اإلدارة
ومديرة البرامج واألنشطة بالجمعية
ج �ن��ان ب �ه��زاد ل �ـ (ك��ون��ا) إن الجمعية
وم� ��ع ان� �ط�ل�اق ال� �ع ��ام ال �ج��دي��د ق��ام��ت
ب�ت�س�ج�ي��ل أن�ش�ط�ت�ه��ا ض �م��ن ال�ح�م�ل��ة
ال�ع��امل�ي��ة م�ل�ي��ار ن�ش��اط بيئي ملنظمة
ي� ��وم األرض ل �ل �ت��أك �ي��د ع �ل��ى اه �ت �م��ام
ال �ك��وي��ت ب��ال �ش��أن ال�ب�ي�ئ��ي م�ب�ي�ن��ة ان
الجمعية أطلقت حملتها األول��ى عام
 2011ح �ي��ث ت ��م ت �س �ج �ي��ل األن �ش �ط��ة
البيئية بمشاركة العديد من الجهات
واملؤسسات بالبالد.
واض � � ��اف � � ��ت ب � � �ه � ��زاد أن م� �ش ��ارك ��ة
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ف� � ��ي ال� �ح� �م� �ل ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ت �م �ث��ل ان� �ط�ل�اق ��ة ج ��دي ��دة
لحملتها ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي ب��دأت�ه��ا في

جنان بهزاد

 2011وسجلت خاللها سبعة ماليني
نشاط بيئي في الكويت.
وذك � � � � � ��رت أن االص � � � � � � ��دار ال� �ث ��ان ��ي
للحملة سيكون بشكل جديد يواكب
املواضيع املتجددة للبيئة خالل العام
الجاري مشيرة إلى أن املعايير التي
اتبعتها الجمعية في الحملة األولى
ت ��م ت �ج��دي��ده��ا وت �ح��دي �ث �ه��ا ب ��إدخ ��ال
أنواع وفئات جديدة إلحصاء وحصر
أع � ��داد األن �ش �ط��ة وم �ن �ه��ا امل ��واص�ل�ات
وإع ��ادة ال�ت��دوي��ر وال�ك�ه��رب��اء والطاقة
والتوعية والتعليم.

ال �ص �ق��اري��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين إض ��اف ��ة إل��ى
ال�ت��واص��ل م��ع الفائزين ف��ي املهرجان
الن � �ه � ��اء ت �س �ج �ي �ل �ه��م ف � ��ي ال� �ب� �ط ��والت
الخارجية ال سيما تلك ال�ت��ي تجري
في دول الخليج مقدما شكره العميق
ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ب ��رئ ��اس ��ة ع �ب��دال �ل��ه
ناشي على عملها املميز.
واش��ار ال��ى أن منافسات املهرجان
االخ � � � � ��رى س � �ت � �ت ��واص ��ل ب ��اس �ت �ك �م ��ال
ب��اق��ي م�س��اب�ق��ات ف�ئ��ة ال�ط�ي��ور باقامة
م �س ��اب �ق �ت ��ي ال� �ط� �ل ��ع ع� �ل ��ى ال� �ح� �ب ��ارة
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وك � ��ذل � ��ك ال� �ط� �ل ��ع ع �ل��ى
الحمام الزاجل كما ستقام منافسات
القدرة والتحمل للخيل حيث تتوزع
ما بني مسابقة لفئة الناشئني ملسافة
 80كيلومترا واخ��رى لفئة الفارسات

ع�ل��ى م�س��اف��ة  90كيلومترا واالخ �ي��رة
للعمومي على مسافة  120كيلو مترا
اضافة ملنافسات املوروث البحري.
واس �ف��رت ن�ت��ائ��ج م�س��اب�ق��ة (م��زاي��ن
ال � �ص � �ق ��ور) ع� ��ن ف � ��وز ال� �ط �ي ��ر ال �ع��ائ��د
للمتسابق خالد مسلم الهدية باملركز
األول ت�ل�اه خ��ال��د ح�س��ن س��ال��م ثانيا
فيما اح��رز املتسايق فيصل زاب ��اران
العجمي املرتبة الثالثة فيما آل املركز
ال��راب��ع للمتسابق هشام عبدالحميد
ال� �غ ��رب� �ل� �ل ��ي ف � ��ي ح �ي��ن ذه � � ��ب امل ��رك ��ز
ال �خ��ام��س ل�ل�م�ت�س��اب��ق س �ي��ف مشعل
سعد.
أحد الصقور املشاركة

الفاضل :جاهز للجولة الثانية من
بطولة اإلمارات للدراجات المائية
أك ��د م�ت�س��اب��ق ف��ري��ق مصنع
(ي ��ام ��اه ��ا) ال �ك��وي �ت��ي ع �ب��دال �ل��ه
ال �ف��اض��ل ج��اه��زي�ت��ه ل�ل�م�ش��ارك��ة
ف��ي ال�ج��ول��ة الثانية م��ن بطولة
م��وس��م االم � � ��ارات وامل � �ق ��ررة في
العاصمة أبوظبي يوم الجمعة
املقبل.
وق��ال الفاضل لـ (كونا) امس
ان��ه ع ��ازم ع�ل��ى تحقيق نتيجة
أف�ض��ل ف��ي السباق املقبل بفئة
ال �ـ (س �ت��وك) للمحترفني تثبت
ان ال �ع �ط��ل ال �ف �ن��ي ال� � ��ذي ل�ح��ق
ب ��دراج� �ت ��ه ف ��ي ال �ج��ول��ة األول� ��ى
كان السبب في عدم نيله املركز
األول.
وأق � � � ��ر ال � �ف� ��اض� ��ل ب �ص �ع��وب��ة
املهمة في ظل مشاركة نخبة من
أف�ض��ل املتسابقني م��ن الكويت
وق �ط��ر واالم� � ��ارات وال�س�ع��ودي��ة
ولكنه أك��د ع��زم��ه ال�ح�ف��اظ على
اللقب الذي حققه العام املاضي
وعدم التهاون في السباق رغم
قوة املنافسة.

aldostoor

املتسابق عبدالله الفاضل

ي��ذك��ر ان امل �ت �س��اب��ق ع�ب��دال�ل��ه
ال�ف��اض��ل ه��و ص��اح��ب لقب هذه
ال� �ف� �ئ ��ة ل� �ل� �م ��وس ��م امل � ��اض � ��ي م��ن
ب �ط��ول��ة االم� � ��ارات وي �ع �م��ل على
املحافظة عليه ويعتبر من ابرز
املرشحني الحراز اللقب.
وت� �ت� �ك ��ون ب� �ط ��ول ��ة االم� � � ��ارات
ل� � �ل � ��دراج � ��ات امل� ��ائ � �ي� ��ة م � ��ن س��ت

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ج��والت ث�لاث ف��ي دب��ي ومثلها
ف��ي اب��وظ �ب��ي وس �ت �ق��ام ال�ج��ول��ة
الختامية في أواخر شهر ابريل
املقبل.
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