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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يبعث رسائل إلى خادم الحرمين
وملك البحرين والسلطان قابوس وأمير قطر

قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد امس بتسليم
رسالة خطية من سموه إلى اخوانه خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود والعاهل البحريني حمد بن عيسى والسلطان قابوس
بن سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالعالقات املشتركة
واخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.
تفاصيل (ص)03

عاشور لـ «الدستور» :استجوابنا ينشد المصلحة العامة واإلصالح

المجلس يجدد الثقة بالصبيح

الغانم :مساءلة راقية ونتمنى أن تتعامل الحكومة مع التوصيات بخطوات إيجابية
للمرة الثانية خ�لال دور االنعقاد
ال����ح����ال����ي ج������دد م���ج���ل���س االم�������ة ال��ث��ق��ة
ب��وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية والعمل
ه��ن��د ال��ص��ب��ي��ح وخ���ل���ص االس��ت��ج��واب
املقدم لها من النائب صالح عاشور
الى اقرار املجلس عددا من التوصيات
ال����ت����ي رأى م���ق���دم���وه���ا ان����ه����ا ت��ع��ال��ج
ال��ق��ض��اي��ا ال���ت���ي ط���رح���ت ف���ي صحيفة
االستجواب.
ووص�����������ف رئ������ي������س م����ج����ل����س االم�������ة
م����رزوق ال��غ��ان��م االس��ت��ج��واب ب��ال��راق��ي
مشيرا الى ان املساءلة السياسية حق
دستوري لكل نائب.
وق����������������ال ال��������غ��������ان��������م ف����������ي ت�����ص�����ري�����ح
ص���ح���اف���ي ع���ق���ب ج��ل��س��ة االس���ت���ج���واب
ق���دم���ت ت���وص���ي���ات ن��ي��اب��ي��ة ف���ي ن��ه��اي��ة
االس��ت��ج��واب ونتمنى ان ت��ك��ون هناك
خطوات ايجابية من قبل الحكومة في
التعامل م��ع ه��ذه ال��ت��وص��ي��ات منوها
ال����ى ان ع����دد االس���ت���ج���واب���ات ل��ي��س له
ع�لاق��ة ب����اداء ال���وزي���رة ال��ص��ب��ي��ح س��واء
ك����ان اس��ت��ج��واب�ين او ث�لاث��ة او ارب��ع��ة
الفتا الى ان االستجواب احدى ادوات
النائب الرقابية وم��ن حقه ممارسته
في اي وقت يراه مناسبا لذلك
ال����ن����ائ����ب ص����ال����ح ع�����اش�����ور خ��ل�ال
مرافعته اك��د ان ق���رار وزي���رة ال��ش��ؤون
ت��خ��ص��ي��ص ج��م��ع��ي��ة ال���دس���م���ة وب��ن��ي��د

التوصيات

الرئيس الغانم يهنئ الصبيح وعاشور عقب انتهاء االستجواب أمس

ال�����ق�����ار ال����ت����ع����اون����ي����ة ي���ش���ك���ل م��خ��ال��ف��ة
للدستور والقانون والقرارات الوزارية
وم��ؤام��رة على العمل التعاوني الفتا
الى ان الوزيرة تستهدف تعميم هذه
التجربة على باقي الجمعيات.
وأضاف عاشور ان هناك مظلومني
من االيتام في وزارة الشؤون في وقت
تساعد فيه الكويت بلد االنسانية كل
دول العالم وتعجز عن مساعدة 136
يتيما.

وأك��د في تصريح لـ «ال��دس��ت��ور» ان
االس���ت���ج���واب ح���ق دس���ت���وري وال��ح��ك��م
عليه لنواب املجلس واملواطنني وكنا
ننشد املصلحة العامة واإلصالح.
من جانبها فندت الوزيرة الصبيح
م�������ا أث�������������اره ال�����ن�����ائ�����ب ع�������اش�������ور ح�����ول
خ��ص��خ��ص��ة ال���ج���م���ع���ي���ات ال��ت��ع��اون��ي��ة
م����وض����ح����ة ان م�����اح�����دث ف�����ي ج��م��ع��ي��ة
ال��دس��م��ة ط���رح اس��ت��ث��م��ار ول��ي��س بيعا
مستطردة بالقول :لو كنت ارغ��ب في

 75دينارا للمريض و  50للمرافق األول وتذكرة للثاني

ال تعديل على العالج بالخارج
واف����ق م��ج��ل��س األم����ة ع��ل��ى ع���دد من
التوصيات الواردة في تقرير اللجنة
ال���ص���ح���ي���ة ب�����ش�����أن ال��ل�ائ����ح����ة ال���ف���ن���ي���ة
وم���خ���ص���ص���ات ال����ع��ل�اج ف����ي ال����خ����ارج
وأح���ال���ه���ا إل�����ى ال���ح���ك���وم���ة وت��ض��م��ن��ت
ال����ت����وص����ي����ات وق������ف ال���ع���م���ل ب���ال���ق���رار
األخ��ي��ر ال���ص���ادر م��ن م��ج��ل��س ال����وزراء
املتضمن تحديد مخصصات املريض
بـ  75دينارا و  50دينارا للمرافق األول
وتذكرة للمرافق الثاني والعودة إلى
ما كان معموال به في السابق.
ودعت التوصيات إلى إلزام الوزارة
بتحمل تكلفة أي زي����ادة ف��ي ف��ات��ورة
ال�����ع��ل��اج ن���اج���م���ة ع�����ن إق�����ام�����ة م���راف���ق

م����ع م���ري���ض أث����ن����اء ف���ت���رة إق���ام���ت���ه ف��ي
املستشفى م��ش��ددة على ع��دم تطبيق
أي ق���رارات أو لوائح جديدة في شأن
ال����ع��ل�اج ف����ي ال�����خ�����ارج ع���ل���ى ال���ح���االت
القائمة أو التي لديها موافقة مسبقة
من اللجنة العليا بالعالج في الخارج
أي ع��دم تطبيق أي الئ��ح��ة ج��دي��دة أو
ق����رارات متعلقة ب��ال��ع�لاج ف��ي ال��خ��ارج
بأثر رجعي.
وأك�����دت ح���ق امل���ري���ض ال�����ذي رف��ض
طلب عالجه في الخارج بالتظلم مرة
واح������دة وت��ظ��ل��م آخ����ر مل��ق��اب��ل��ة ال��ل��ج��ن��ة
مطالبة بعمل بوليصة تأمني صحي
ل��ج��م��ي��ع امل����راف����ق��ي�ن ل���ل���م���ري���ض أث���ن���اء

فترة وج��وده��م ف��ي ال��خ��ارج .وأش��ارت
ال��ت��وص��ي��ات إل���ى أن امل���ري���ض ال����ذي ال
يحصل على موعد خالل ثالثة أشهر
ال يلزم عرضه على اللجنة العليا مرة
أخرى وذلك بسبب عدم حصوله على
امل��وع��د ألن امل��ك��ات��ب الصحية تأخرت
في الحصول على موعد له.
وش����ددت ال��ت��وص��ي��ات ع��ل��ى أن���ه في
ح�����ال م���واف���ق���ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة
للمريض للعالج ف��ي ال��خ��ارج ال يلزم
ح���ص���ول م���واف���ق���ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا أو
رفضها.
تفاصيل (ص)07-04

تخصيص الجمعيات لقمت ب��إع��داد
دراس����ة ق��ان��ون وت��ق��دي��م��ه إل���ى املجلس
حتى يتم ذلك بشكل قانوني .
ال����ى ذل����ك ت���ح���دث ال���ن���ائ���ب���ان محمد
ط���ن���ا وس�����ع�����ود ال���ح���ري���ج���ي م���ؤي���دي���ن
ل�لاس��ت��ج��واب ف��ي��م��ا ت���ح���دث ال��ن��ائ��ب��ان
روض������ان ال����روض����ان وع���ل���ي ال��خ��م��ي��س
معارضني لالستجواب .
تفاصيل (ص)13-08

حقوق اإلنسان
تبحث الخلوة
الشرعية للسجناء
ت����ب����ح����ث ل����ج����ن����ة ح���ق���وق
االن�����س�����ان ف����ي اج��ت��م��اع��ه��ا
ظ�����ه�����ر ال��������ي��������وم م�����وض�����وع
ال�����خ�����ل�����وة ال�����ش�����رع�����ي�����ة ف���ي
ال����س����ج����ون واالت����ف����اق����ي����ات
ال��دول��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ب��ادل
ال��س��ج��ن��اء وذل����ك بحضور
ك�������ل م�������ن 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 ون����ائ����ب
رئ����ي����س م���ج���ل���س ال���������وزراء
وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ال��ش��ي��خ
محمد الخالد.

أوص���ى مجلس األم���ة ف��ي ختام
مناقشته االستجواب باآلتي:
 اب��ل��اغ ن��ي��اب��ة األم������وال ال��ع��ام��ةع����ن امل���خ���ال���ف���ات ال����ت����ي وق����ع����ت ف��ي
الجمعيات التعاونية وت��زوي��ده��ا
ب��امل��س��ت��ن��دات ال�لازم��ة ح��ف��اظ��ا على
اموال الجمعيات.
 تسعى وزارة الشؤون إلى حلامل��ش��اك��ل ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ج��م��ع��ي��ات
التعاونية.
 توجيه الجمعيات التعاونيةإل������ى زي���������ادة أرب����اح����ه����ا م�����ن خ�ل�ال
إدخال مجالس إداراتها إلى دورات
ت��دري��ب��ي��ة ت��س��اع��ده��م ع��ل��ى ات��خ��اذ
القرارات ذات املنفعة للجمعية .
 اي�������ق�������اف اس�����ت�����ق�����ط�����اع ن���س���ب���ةال�����ـ 5ب��امل��ئ��ة م���ن أرب�����اح ال��ج��م��ع��ي��ات
للمحافظات.
 السماح للجمعيات التعاونيةب��ت��خ��ص��ي��ص ج������زء م�����ن أرب���اح���ه���ا
لألمور االجتماعية كاملستوصف
و املخفر واملدارس.
 التزام مجالس اإلدارة املنتخبةب����ت����ط����ب����ي����ق ق�������ان�������ون ال����ج����م����ع����ي����ات
ال���ت���ع���اون���ي���ة ب��ج��م��ي��ع م����ا ت��واج��ه��ه

ال���ج���م���ع���ي���ات م�����ن أزم���������ات وإع�������ادة
دراس��������ة االس���ت���ع���ان���ة ب��م��ش��غ��ل ف��ي
استئجار أسواق الجمعية.
 إذا واج�����ه�����ت ال���ج���م���ع���ي���ة ايم���ش���ك�ل�ات م���ال���ي���ة ت����ق����وم ال���������وزارة
ب���م���س���اع���دة ال���ج���م���ع���ي���ات االخ������رى
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ات���ح���اد ال��ج��م��ع��ي��ات
للخروج من أزماتها.
 االهتمام بصورة أكبر بجميعاأليتام من دون استثناء ومحاولة
احتوائهم.
 االستعانة بالجهات العامليةلالستفادة من خبرلتهم بالتعامل
مع االيتام لتطوير العمل اإلنساني
الخاص بهم .
 االس��ت��ع��ان��ة ب��األس��ر الصديقةللمساعدة بروح تطوعية الحتواء
األيتام قدر املستطاع.
 االستعانة بصورة أكبر باالمالبديلة لتعزيز االستقرار النفسي
لاليتام.
 أن تقدم الحكومة التشريعاتاملناسبة لتطوير العمل التعاوني
مل���زي���د م����ن ال���ت���ق���دم ع���ل���ى امل��س��ت��وى
الربحي.

إقرار النظام األساسي للمنظمة
اإلسالمية لألمن الغذائي
أق��������ر م����ج����ل����س األم����������ة ب����اإلج����م����اع
م���ش���روع ال��ق��ان��ون ال���خ���اص ب��امل��واف��ق��ة
ع���ل���ى ال����ن����ظ����ام األس�����اس�����ي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة
اإلسالمية لألمن الغذائي بمداولتيه
األولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
وك������ان امل���ج���ل���س ال����������وزاري مل��ن��ظ��م��ة

التعاون اإلسالمي قد وافق في دورته
الـ 40املنعقدة في كوناكري بجمهورية
غينيا في ديسمبر  2013على النظام
األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن
الغذائي إلن��ش��اء املؤسسة اإلسالمية
لألمن الغذائي في كازاخستان.

التطبيقي :إحالة  36قياديا
إلى التقاعد نهاية مايو
أع��ل��ن امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .أحمد
االث��ري احالة  36قياديا وموظفا في
الهيئة الى التقاعد اعتبارا من نهاية

م���اي���و امل���ق���ب���ل .وق������ال االث�������ري إن�����ه ت��م
تكليف ن��واب املدير العام الب�لاغ من
ينطبق عليهم قانون التقاعد خالل
االسبوع املقبل.
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بحضور ولي العهد ورئيسي مجلسي األمة والوزراء وكبار الشيوخ

األمير يكرم الطلبة المتفوقين
من خريجي التطبيقي

سمو األمير وسمو ولي العهد والغانم وكبار الشيوخ خالل السالم الوطني

ت �ح��ت رع ��اي ��ة وح� �ض ��ور ح �ض��رة
ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
أق � �ي� ��م ص � �ب� ��اح ام � � ��س ح� �ف ��ل ت �ك��ري��م
امل � �ت � �ف� ��وق �ي�ن م � ��ن خ� ��ري � �ج� ��ي ك �ل �ي��ات
وم �ع��اه��د ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب للعام / 2014
 2015وذلك على مسرح كلية التربية
األساسية بمنطقة العارضية.
وش�ه��د الحفل سمو ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ورئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر
املحمد وسمو الشيخ جابر املبارك
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وال �ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ون � ��ائ � ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال�ج��راح
وال ��وزراء وكبار املسؤولني بالدولة
وج�م��ع غفير م��ن أه��ال��ي الخريجني
واملواطنني.
وب � ��دأ ال �ح �ف��ل ب��ال �س�ل�ام ال��وط �ن��ي
ث ��م ت �ل��اوة آي � ��ات م ��ن ال� �ق ��رآن ال�ك��ري��م
ب�ع��ده��ا ت��م ع��رض فيلم وث��ائ�ق��ي عن
تاريخ وإنجازات الهيئة وألقى وزير
ال�ت��رب�ي��ة ووزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي د.
ب ��در ال�ع�ي�س��ى ك�ل�م��ة ب �ه��ذه املناسبة
قال فيها:
م��ا أش �ب��ه ال �ي��وم ب��ال �ب��ارح��ة حيث
ت�ف�ض��ل ق��ائ��د ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي منذ
أي � ��ام ق�ل�ي�ل��ة ب �ت �ك��ري��م امل �ت �ف��وق�ين من
خ ��ري � �ج ��ي ج ��ام � �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ه ��ذه
اللقاءات إنما تعلي من ش��أن العلم
والدارسني وتؤكد استمرار عقد من
اإلنجاز جمع بني سمو األمير القائد
وأبناء شعبه في عامه العاشر منذ
ت��ول��ي س �م��وه م�س��ؤول�ي��ة ال�ح�ك��م .إن

ت�ش��ري�ف�ك��م ي��ا ص��اح��ب ال�س�م��و يزيد
ش �ع �ل��ة ال �ه �ي �ئ��ة ت ��وه� �ج ��ا وي �ض �ي��ف
وساما جديدا على صدورنا اعتزازا
وتقديرا منا بهذه املكرمة األميرية
التي تتواكب مع احتفاالت الكويت
ب��أع �ي��اده��ا ال��وط �ن �ي��ة وي��ؤك��د أي�ض��ا
ال �ق �ن��اع��ة ال �ت ��ام ��ة ل �س �م��وك��م ال �ك��ري��م
بأهمية دور العمالة الوطنية املدربة
في كافة قطاعات اإلنتاج.
وق ��ال :لقد تغير مفهوم العملية
التعليمية ليصبح قضية اقتصادية
واج�ت�م��اع�ي��ة م�ع��ا ل��ذل��ك أص�ب��ح على
امل ��ؤس � �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة أن ت�ل�ب��ي
اح �ت �ي��اج��ات ال �ج �ه��ات ال��وط �ن �ي��ة من
القوة البشرية ذات الكفاءة املطلوبة
ح �ت��ى ت�س�ت�ط�ي��ع ه ��ذه ال �ك� �ف ��اءات أن
ت�ح�ق��ق امل �ي��زة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة وال�ن�ج��اح
على املستويني املحلي والخارجي.
من هذا املنطلق يأتي سعي الهيئة
للتميز في أداء رسالتها فهي تطور
م��ن برامجها ومناهجها الدراسية
وت �س �ت �ط �ل��ع آراء خ � �ب� ��راء ال �ت �ع �ل �ي��م
وال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى ك ��اف ��ة امل �س �ت��وي��ات
لتقدم املخرجات التي تتناسب مع
احتياجات سوق العمل.
ول �ق��د اس�ت�ط��اع��ت ال�ه�ي�ئ��ة بفضل
ال ��دع ��م وال �ت��أي �ي��د ال � ��ذي ت �ق��دم��ه لها
ال� �ق� �ي ��ادة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �ب�ل�اد أن ت�ن�ج��ز
ال �ع��دي��د م��ن امل �ش��روع��ات اإلن�ش��ائ�ي��ة
الجديدة لكلياتها ومعاهدها على
مستوى محافظات ال�ك��وي��ت بهدف
زيادة القدرة االستيعابية لها.
كما أنها دائمة السعي للتواصل
داخ �ل �ي��ا وخ��ارج �ي��ا م ��ع امل��ؤس �س��ات
العلمية املختلفة لتوقيع اتفاقيات
م� ��ن ش ��أن �ه ��ا أن ت ��رت �ق ��ي ب �م �س �ت��وى
خريجيها محليا وخارجيا.
وه � � � � ��ي ال ت � �غ � �ف � ��ل ع� � � ��ن دوره � � � � ��ا

سمو األمير يكرم احدى املتفوقات

االج� �ت� �م ��اع ��ي ف� ��ي إع � � � ��داد ال� �ب ��رام ��ج
وال� � ��دورات ال �ت��ي ت�س��اه��م ف��ي تنمية
م�ه��ارات ال�ق��وى العاملة ف��ي الكويت
ف��ي ك��اف��ة امل �ج��االت ول�ك��اف��ة الجهات
الحكومية والخاصة.
هذا بخالف املؤتمرات واللقاءات
ال � �ت� ��ي ت � �ش � ��ارك ف �ي �ه ��ا ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب �م��ا
ي� �س ��اه ��م ف� ��ي رف� � ��ع م� �س� �ت ��وى األداء
الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية
وال�ت��دري�ب�ي��ة واط�لاع�ه��م ع�ل��ى ك��ل ما
هو جديد في مجال تخصصهم.
واض ��اف :مما ال ش��ك فيه أن دعم
القيادة السياسية العليا في البالد
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ج�ع�ل�ه��ا م� �ح ��ورا ل�ل�ت�ن��اف��س
ب�ي�ن أب �ن��اء ال �ك��وي��ت ب �م��ا ت�ض�م��ه من
كليات ومعاهد بتخصصات شتى
وأص�ب�ح��ت تشهد تنافسا محمودا
بني الشباب لاللتحاق بها.
ثم ألقى مدير عام الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب احمد
االث ��ري كلمة ق��ال فيها :ان�ه��ا ملدعاة
فخر واع�ت��زاز لنا تحقيق حلم راود
الكويت قبل أكثر من ثالثة وثالثني
عاما لتصبح الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب ال�ي��وم صرحا
ع �ل �م �ي��ا ش ��ام� �خ ��ا ي� �ض ��م ن �خ �ب��ة م��ن
خ �ي��رة اع �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت��دري�س�ي��ة
وال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة وح � ��ائ � ��زة اع� �ت� �م ��ادات
اك ��ادي� �م� �ي ��ة ل �ل �ع ��دي ��د م � ��ن ك �ل �ي��ات �ه��ا
ومعاهدها من أعرق املراكز العلمية
وال �ج��ام �ع��ات ف��ي ال�ع��ال��م ورغ �ب��ة في
ت��رج �م��ة ت��وج �ه��ات ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ف��ي خ�ل��ق بيئة
أك��ادي �م �ي��ة م �ت �م �ي��زة وت��وف �ي��ر ف��رص
دراسية أكثر ألبناء الكويت وتأهيل
ال� �ك ��وادر ال �ش��اب��ة ال�ف�ن�ي��ة ل�لان�خ��راط
ف � � ��ي س� � � � ��وق ال� � �ع� � �م � ��ل ول� � �ل� � �ح � ��د م��ن
العمالة الفنية ال��واف��دة ف��إن الهيئة

م��اض �ي��ة ف ��ي ال �ت��وس �ع��ة اإلن �ش��ائ �ي��ة
ل �ك �ل �ي��ات �ه��ا وم �ع��اه��ده��ا وس�ت�س�م��ح
تلك التوسعات برفع معدل الطاقة
االستيعابية للهيئة ال��ى م��ا يعادل
 80.000طالب وطالبة وبذلك نكون
ق��د قطعنا ش��وط��ا ك�ب�ي��را ف��ي ان�ج��از
امل�ش��اري��ع اإلنشائية ال�ت��ي بلغت 23
مشروعا بتكلفة  400مليون دينار
تنوعت ما بني بنية تحتية وكليات
وم� �ع ��اه ��د م �ت �ك��ام �ل��ة ب �م �خ �ت �ب��رات �ه��ا
وق� ��اع� ��ات امل� �ح ��اض ��رات وال �خ ��دم ��ات
االك ��ادي �م �ي ��ة وامل� �ن� �ش ��آت ال��ري��اض �ي��ة
ومنشآت لديوان عام الهيئة.
وف��ي إط��ار التواصل مع الهيئات
واملؤسسات الدولية والوطنية فقد
ت��م ت��وق �ي��ع ال �ع��دي��د م��ن االت �ف��اق �ي��ات
م �ن �ه��ا ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة ت� �ع ��اون بني
ال�ه�ي�ئ��ة وأك��ادي �م �ي��ة ب��اري��س ب�ه��دف
اعتماد برامجنا ومعاهدنا وتفعيل
ت ��وأم ��ة امل �ن��اه��ج ب�ي�ن دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وف ��رن� �س ��ا وح � �ص� ��ول أب �ن ��ائ �ن ��ا ع�ل��ى
ش �ه��ادة االع �ت �م��اد األوروب � ��ي وال�ت��ي
ت��ؤه �ل �ه��م ل �ل �ع �م��ل وف� �ق ��ا مل �س �ت��وي��ات
ال� �ج ��ودة األوروب � �ي� ��ة وال� �ت ��ي أب��رم��ت
ب ��رع ��اي ��ة ك ��ري �م ��ة م� ��ن س �م ��و رئ �ي��س
مجلس الوزراء.
كما تم تفعيل بروتوكول التعاون
ب �ي��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وال � � �ح� � ��رس ال ��وط� �ن ��ي
بهدف االستفادة من الخبرات التي
يملكها الجانبان سواء البشرية أو
التدريبية والفنية.
وف��ي إط ��ار س�ع��ي الهيئة للتميز
ف��ي األداء ف��إن�ه��ا أق��ام��ت ال�ع��دي��د من
املؤتمرات والفعاليات منها املؤتمر
الدولي لتكنولوجيا النانو ومؤتمر
العلوم في صحة اإلنسان وأسبوع
ال �ت��دري��ب امل�ت�م�ي��ز ال �ث��ان��ي وت�ن�ظ�ي��م
ملتقى اإلع �ل�ام االل �ك �ت��رون��ي وال ��ذي

ساهم في سرعة إقرار قانون اإلعالم
اإللكتروني.
وف � ��ي ه � ��ذا ال �س �ي ��اق ف � ��ان ال�ه�ي�ئ��ة
ت� �ع ��د مل ��ؤت� �م ��ر ع� ��امل� ��ي ف � ��ي ن��وف �م �ب��ر
امل�ق�ب��ل ب �ع �ن��وان (غ �ل��وب��ال ه�ي��دي�ن��غ)
وس � � � � ��وف ي� �ن� �ظ ��م م� � � ��رة ك� � ��ل ع ��ام�ي�ن
وي�ب�ح��ث امل��ؤت�م��ر ف��ي دورت ��ه األول��ى
اق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ة وس �ب��ل اس �ت �خ��دام
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وت��وظ�ي�ف�ه��ا وتنمية
مهارات ومعارف ابناء املجتمع التي
ت�م�ك�ن�ه��م م ��ن ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ت�ق�ن�ي��ات
امل�ع�ل��وم��ات ال��ذك�ي��ة ون��أم��ل أن يكون
تحت رعايتكم السامية .ول��م تغفل
الهيئة جانب التركيز على استخدام
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ح��دي�ث��ة ف��ي العمل
واالن �ت �ق��ال ال ��ى ال �ع �م��ل االل �ك �ت��رون��ي
واإلص�ل�اح اإلداري حيث تم تحديد
 73م �ش��روع��ا إل �ك �ت��رون �ي��ا ل�ت�ط��وي��ر
ب��رام��ج ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري� � ��ة وتفعيلها
إل �ك �ت��رون �ي��ا وب ��أي ��د ك��وي�ت�ي��ة ل�ت�ك��ون
جميع أع �م��ال الهيئة ف��ي املستقبل
القريب ال ورقية.
وأي � � �ض� � ��ا ت� � ��م ت � ��دش �ي��ن م � �ش� ��روع
التعليم اإلل�ك�ت��رون��ي ه��ذا األس�ب��وع
وم��ن دون أي تكلفة مالية حيث تم
إعداده كامال من أبنائك العاملني في
الهيئة املخلصني لوطنهم الكويت.
ول ��م ن�ن��س اإلص�ل��اح امل��ال��ي ال��ذي
ق� ��ام ب ��ه ج �م �ي��ع ال �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال�ه�ي�ئ��ة
خ�ل�ال ال�ع��ام�ين امل��اض�ي�ين ب�ك��ل تفان
وإخ�ل�اص لينتج عنه ت�ب��وؤ الهيئة
امل� ��رك� ��ز ال� �ث ��ان ��ي ف� ��ي اإلص� �ل ��اح ب�ع��د
البنك املركزي بما يخص املؤسسات
ذات امليزانيات امللحقة حسب تقرير
ديوان املحاسبة األخير.
كما أن هذا اإلخالص بالعمل من
قبل منتسبي الهيئة نتج عنه أيضا
وألول مرة قيام جهاز متابعة األداء

ال�ح�ك��وم��ي ب�ن�ق��ل ال�ه�ي�ئ��ة م��ن قائمة
املؤسسات غير املتعاونة إلي قائمة
املؤسسات املتعاونة.
طموحاتنا أعظم وأهدافنا أسمى
وم��ا حققناه ه��و ج��زء بسيط منها
ف� �ط ��ري ��ق اإلص� � �ل� ��اح ط� ��وي� ��ل ون �ح��ن
م��اض��ون ف�ي��ه ق��دم��ا بدعمكم وتحت
رعايتكم لتحقيق رؤيتكم.
ك� �م ��ا أل � �ق� ��ت ال� �خ ��ري� �ج ��ة ف��اط �م��ة
علي ال�ب��در كلمة نيابة ع��ن زمالئها
امل�ت�ف��وق�ين ج��اء ف�ي�ه��ا :جئنا بقلوب
شابة تنبض فرحا ونفوس مبتهجة
بلقاء طال انتظاره يجمعنا بقائدنا
وق� ��ائ� ��د ال �ع �م ��ل اإلن� �س ��ان ��ي ح �ض��رة
ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح الذي
ن�ن�ع��م ب �ق �ي��ادت��ه ع �ل��ى م ��دى ع �ق��د من
الزمان اتسم باإلنجاز لوطن يعشقه
وب��ال��رع��اي��ة األب��وي��ة ألب �ن��اء يدينون
له بالحب وال��وف��اء .إن ما حصدناه
ال� �ي ��وم م ��ن ت �ف��وق إن �م��ا ه ��و ت��رج�م��ة
حقيقية الهتمام الكويت بالتعليم
وأب�ن��ائ�ه��ا م��ن ال��دارس�ي�ن وان ��ه مثال
ي�ح�ت��ذى ب��ه ف��ي م ��دى إدراك ال��دول��ة
بأهمية اس�ت�ي�ع��اب اب�ن��ائ�ه��ا للعلوم
والنظريات الحديثة يقينا منها بأن
ال�ش�ب��اب ال��واع��ي امل ��درب ه��و ال�ث��روة
الباقية لهذا ال��وط��ن إن��ه ثمرة جهد
وعمل ومثابرة متواصلة من الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ب � ��إدارت� � �ه � ��ا وأس� ��ات� ��ذت � �ه� ��ا وج �م �ي��ع
العاملني بها.
ب �ع��ده��ا ت �ف �ض��ل ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح� �م ��د ب� �ت ��وزي ��ع ال� �ش� �ه ��ادات ع�ل��ى
املتفوقني من الخريجني وفي نهاية
ال �ح �ف��ل ت ��م ت �ق��دي��م ه ��دي ��ة ت��ذك��اري��ة
لسموه وسمو ولي العهد.
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صاحب السمو يبعث رسائل إلى خادم الحرمين
وملك البحرين والسلطان قابوس وأمير قطر

خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال مبعوث سمو األمير

ق� ��ام م �ب �ع��وث ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر حفظه الله ورع��اه
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
ال � �خ ��ال ��د ام� � ��س ب �ت �س �ل �ي��م رس ��ال ��ة
خ �ط �ي��ة م� ��ن س� �م ��وه إل � ��ى اخ ��وان ��ه
خ � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين امل�ل��ك
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل سعود
م�ل��ك امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة

ال�ش�ق�ي�ق��ة وامل �ل��ك ح�م��د ب��ن عيسى
م�ل��ك ال�ب�ح��ري��ن وص��اح��ب ال�ج�لال��ة
ال � �س � �ل � �ط ��ان ق � ��اب � ��وس ب � ��ن س �ع �ي��د
ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب� ��ال � �ع �ل�اق� ��ات امل� �ش� �ت ��رك ��ة
واخ��ر املستجدات على الساحتني
اإلقليمية والدولية.
وقد قام الخالد بتسليم رسالة
م ��ن ص ��اح ��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر إل��ى
أخ �ي��ه خ� ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين
امل �ل��ك س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز آل

ملك البحرين مستقبال الخالد

س � �ع� ��ود م� �ل ��ك امل� �م� �ل� �ك ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
ال �س �ع��ودي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة وب �ح �ض��ور
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و امل� �ل� �ك ��ي األم� �ي ��ر
م�ح�م��د ب��ن ن��اي��ف ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز
ول��ي ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال ��وزراء وزي��ر الداخلية وصاحب
ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم �ي��ر م�ح�م��د بن
س�ل�م��ان ول ��ي ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ن��ائ��ب
ال �ث��ان��ي ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع ت �ض �م �ن��ت ت �ح �ي��ات

س�م��وه إل��ى أخ�ي��ه خ ��ادم الحرمني
الشريفني كما تضمنت العالقات
األخ� � ��وي� � ��ة ال� �ط� �ي� �ب ��ة ال � �ت� ��ي ت ��رب ��ط
ال� �ب� �ل ��دي ��ن وال� �ش� �ع� �ب�ي�ن ال �ش �ق �ي �ق�ين
وآخ��ر املستجدات على الساحتني
اإلقليمية والدولية.
وم � � � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة اخ � � � � ��رى وص � ��ل
م �ب �ع��وث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
الشيخ محمد ال�خ��ال��د ال��ى مملكة
البحرين حيث سلم رسالة خطية

م��ن س �م��وه إل ��ى أخ �ي��ه امل �ل��ك حمد
ب��ن عيسى ال خليفة م�ل��ك مملكة
البحرين.
وفي نفس االطار وصل مبعوث
ص ��اح ��ب ال �س �م ��و ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
ال �خ��ال��د ال ��ى س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان حيث
سلم رسالة خطية من سموه إلى
أخ �ي��ه ص��اح��ب ال �ج�لال��ة السلطان
ق��اب��وس ب��ن سعيد سلطان عمان
الشقيقة.

الرئيس اليمني يغادر البالد
مختتما زيارته الرسمية
غ� � � ��ادر ال� � �ب �ل��اد ص � �ب� ��اح ام ��س
الرئيس عبدربه منصور هادي
رئ � �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة وال � � ��وف � � ��د ال ��رس� �م ��ي
املرافق بعد زيارة رسمية للبالد

استغرقت يومني أج��رى خاللها
م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة م ��ع ح�ض��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد.
وك � ��ان ف ��ي وداع� � ��ه ع �ل��ى أرض

امل� � �ط � ��ار رئ � �ي� ��س ب� �ع� �ث ��ة ال� �ش ��رف
امل ��راف� �ق ��ة امل �س �ت �ش ��ار ب ��ال ��دي ��وان
األميري خالد الفليج.

رئيس بعثة الشرف خالد الفليج يودع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

ك� �م ��ا وص� � ��ل م� �ب� �ع ��وث ص��اح��ب
السمو ال��ى دول��ة قطر حيث سلم
ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م بن
ح �م��د آل ث ��ان ��ي رس ��ال ��ة م ��ن أخ �ي��ه
صاحب السمو أمير البالد.

04

مضبطة

aldostoor

الخميس  08جمادى اآلخر  17 . 1437مارس 2016

اإلبقاء على النظام القديم « 75دينار للمريض و  50للمرافق األول وتذكرة للثاني»

المجلس يوافق على توصيات اللجنة الصحية
بشأن العالج بالخارج وإحالتها للحكومة
وافق مجلس األمة على عدد من التوصيات
الواردة في تقرير اللجنة الصحية بشأن الالئحة
الفنية ومخصصات العالج في الخارج وأحالها إلى
الحكومة  ،وتضمنت التوصيات وقف العمل بالقرار
األخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد
مخصصات المريض بـ  75دينارا وتذكرة للمرافق
األول والعودة إلى ما كان معموال به في السابق
قبل صدور القرار أي أن تكون المخصصات 75
دينارا للمريض و 50دينارا للمرافق األول وتذكرة
للمرافق الثاني.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس وبجواره املعيوف والعمر والصالح

افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق
ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال�ع�ل�ن�ي��ة التكميلية
أم� � ��س األرب � � �ع� � ��اء ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة
وت �ل�ا األم�ي��ن ال �ع ��ام أس �م ��اء األع �ض��اء
الحاضرين واملعتذرين والغائبني من
دون إذن أو إخطار.
مخصصات العالج بالخارج
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة طلب
املناقشة بشأن تخفيض مخصصات
املرضى املبتعثني الى العالج بالخارج
وال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الصحية بشأن تكليف املجلس دراسة
املخصصات والالئحة الجديدة.

 ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :ه �ن��اك قائمةللمتحدثني أرجو استكمالها.
 سعدون حماد عن (املقرر) :اللجنةن��اق�ش��ت ق ��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب�ش��أن
م �خ �ص �ص��ات ال � �ع�ل��اج وت �خ �ف �ي �ض �ه��ا
والالئحة الجديدة وأيضا توصيات
ال� � � � �ن � � � ��واب واس� � �ت� � �ع � ��رض� � �ن � ��ا ت � ��اري � ��خ
امل� �خ� �ص� �ص ��ات وك � ��ان � ��ت  100دي� �ن ��ار
ل �ل �م��ري��ض وم �ث �ل �ه��ا ل �ل �م��راف �ق�ين األول
والثاني وتم تخفيضها الى  75دينارا
و  50دي�ن��ارا .ووزارة الصحة شرحت
أسباب التخفيض ولكن اللجنة رأت
ع� � ��ودة امل �خ �ص �ص��ات ك �م��ا ك ��ان ��ت ف��ي
ال�س��اب��ق ألن ال �ق��رار ل��م يشمل امل��راف��ق

الثاني للمرأة واألط�ف��ال وكبار السن
واملعاقني.
واق�ت��رح�ن��ا ل�ه��م م��راف�ق��ا ث��ان�ي��ا ومل��ن
لديه إع��اق��ة ش��دي��دة .والتقرير خلص
ال��ى  75للمريض و 50للمرافق االول
وتذكرة للمرافق الثاني.
 عبدالله التميمي :ال�ق��رارات التيات� �خ ��ذه ��ا م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ي�ن�ط�ب��ق
عليها املثل «يبون يكحلوها عموها»
ال �ح ��د م ��ن ال �س �ف��ر ل �ل �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
او ال �س �ف��ر ال �س �ي��اح��ي ه ��و ال �ه ��دف او
ب��األح��رى مشكلة الحكومة ألنها هي
ال�ت��ي اختلقت ه��ذا السفر السياحي.
وه� �ن ��اك ك �ث��ر ي �س �ت �ح �ق��ون ال� �ع�ل�اج ل��م

يتم إرس��ال�ه��م وه�ن��اك قضايا كثيرة.
والحكومة نسفت االمر كله بتخفيض
امل �خ �ص �ص��ات وك ��ذل ��ك وض � ��ع الئ �ح��ة
ج ��دي ��دة .وه �ن��اك ن ��اس ال يستحقون
االرس��ال للخارج .لألسف املحسوبية
ه ��ي ال �ت��ي ف��رض��ت ن�ف�س�ه��ا .ال ت��وج��د
ط ��اق ��ة اس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل �ل �م��رض��ى ال ��ذي
ي� ��ري� ��دون ال � �ع �ل�اج ف� ��ي ال� �ب� �ل ��د .وع �ل��ى
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء م ��راج� �ع ��ة ق� ��رارات� ��ه
التعسفية ال �ت��ي ل�ي�س��ت ف��ي مصلحة
امل��رض��ى .ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�ع��اق�ين وك�ب��ار
ال �س��ن وامل��رض��ى واالط �ف ��ال ه��ل يعقل
ل �ه��م م ��راف ��ق واح � ��د ف �ق ��ط؟ وأؤك� � ��د ان
الحكومة هي سبب العالج السياحي

وه �ن��اك ت�ق��اري��ر طبية م ��زورة ول�ج��ان
مخترقة.
 س � �ع � ��دون ح � �م� ��اد (ع� � ��ن امل � �ق � ��رر):وض �ع �ن ��ا االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب ��األط� �ب ��اء م��ن
ج� �م� �ي ��ع دول ال � �ع� ��ال� ��م وف � � � ��رق ط �ب �ي��ة
حديثة وغيرها من التوصيات التي
وضعتها اللجنة.
 روضان الروضان :أتمنى أن يردمقرر اللجنة على جميع االخ��وان في
نهاية حديث النواب جميعا.
 -د .أح �م��د م �ط �ي��ع :ن�ش�ك��ر أع �ض��اء

التتمة ص05

الغانم يتوجه إلى زامبيا السبت المقبل للمشاركة
في مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي الـ 134
ي �ت��وج��ه وف ��د ال �ش �ع �ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��رئ��اس��ة رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األم � � � ��ة م � � � � ��رزوق ع � �ل ��ي ال � �غ� ��ان� ��م إل ��ى
(لوساكا) عاصمة جمهورية زامبيا
ي� ��وم ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
اجتماعات مؤتمر االتحاد البرملاني
الدولي الـ  134الذي يعقد هناك خالل
الفترة من  19الى  23مارس الجاري.
وي �ض��م وف ��د ال�ش�ع�ب��ة امل �ش��ارك في
املؤتمر ال��ذي يقام بعنوان ( تجديد
الديمقراطية :منح ص��وت للشباب )

وكيل الشعبة النائب فيصل الشايع
وأم�ي�ن س��ر الشعبة ال�ن��ائ��ب د .ع��ودة
ال ��روي �ع ��ي وأم �ي��ن ص� �ن ��دوق ال�ش�ع�ب��ة
ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان وع �ض��وي
الشعبة النائبني د.خليل ابل وماضي
ال �ه��اج��ري وأم �ي�ن ع ��ام م�ج�ل��س األم��ة
عالم الكندري.
وسيلقي الرئيس الغانم كلمة وفد
الكويت أم��ام املؤتمر ال��ذي سيناقش
قضايا تجديد الديمقراطية وإعطاء
الشباب فرصة للمشاركة الفاعلة في

التعبير عن آرائهم واتخاذ القرار.
كما يشارك وفد الشعبة البرملانية
ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات ال � �ل � �ج ��ان ال ��دائ� �م ��ة
لالتحاد وهي اللجنة الدائمة األولى
(ال �س �ل��م واألم� ��ن ال��دول �ي��ان) ال �ت��ي من
امل �ق��رر أن ت�ن��اق��ش ت�ب�ن��ي ق ��رار ب�ش��أن
االرهاب (الحاجة الى تعزيز التعاون
العاملي ملكافحة تهديد الديمقراطية
والحقوق الفردية).
وع �ل��اوة ع �ل��ى ذل ��ك ي �ش��ارك ال��وف��د
في اللجنة الدائمة الثانية (التنمية

امل �س �ت ��دام ��ة  -ال �ت �م��وي��ل وال� �ت� �ج ��ارة)
امل��زم��ع أن يتخذ ق ��رارا ح��ول (ضمان
الحماية الدائمة ضد دم��ار وتدهور
ال � �ت ��راث ال �ث �ق��اف��ي امل �ل �م��وس وال �غ �ي��ر
ملموس للبشرية).
وس � �ي � �ش� ��ارك ال� ��وف� ��د ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة
الدائمة الثالثة (الديمقراطية وحقوق
االنسان) ملناقشة م� �ش ��روع ال �ق ��رار
ال��ذي س��وف يعتمد ف��ي االج�ت�م��اع الـ
 135ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ح ��ول ح��ري��ة
املرأة في املشاركة السياسية الكاملة

بأمان ومن دون تدخل ( بناء الشراكة
ب�ي�ن ال��رج��ال وال �ن �س��اء لتحقيق ه��ذا
ال � �ه� ��دف) اض ��اف ��ة ال� ��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال �ل �ج �ن��ة ال ��دائ� �م ��ة ال ��راب� �ع ��ة امل �ع �ن �ي��ة
بشؤون االمم املتحدة.
ك �م��ا ي �ع �ق��د ع �ل��ى ه��ام��ش امل��ؤت �م��ر
اج � �ت � �م� ��اع ل� �ج� �ن ��ة ح � �ق � ��وق اإلن � �س � ��ان
ل� �ل� �ب ��رمل ��ان� �ي�ي�ن واج� � �ت� � �م � ��اع ال� �ن� �س ��اء
البرملانيات واجتماع جمعية االمناء
العامني.

حماد :تقرير اللجنة
خلص إلى  75دينارا
للمريض و 50دينارا
للمرافق األول
وتذكرة للمرافق
الثاني
التميمي :قرارات
مجلس الوزراء
ينطبق عليها
المثل «يبون
يكحلوها عموها»
مطيع :الالئحة
الجديدة فيها ظلم
وتعسف وال بد من
وقفها
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يصرف للمواطن تكاليف عالجه في حال حدوث حالة طارئة له خارج البالد

بوليصة تأمين صحي لجميع المرافقين
للمرضى أثناء عالجهم بالخارج
تتمة المنشور ص04
ال�ل�ج�ن��ة ورئ�ي�س�ه��ا ع�ل��ى ه��ذا التقرير
املتميز وتعودنا من الحكومة قرارات
تضر املواطن هذه القرارات ضحيتها
املواطن املريض .من ال يرحم الناس ال
يرحمه الله .املواطن بحاجة الى رعاية
ووقف املرافق باملرة هذا امر مرفوض
ف �ه��و م ��ن ي ��رع ��ى امل ��ري ��ض ب��ال �خ��ارج
ويقف معه ويساعده .نحن نثني على
توصية النواب بإرجاع املخصصات
كما كانت ونثني على توصية اللجنة
ب��امل��راف��ق ال�ث��ان��ي ..وال�لائ�ح��ة الجديدة
فيها ظلم وتعسف ألن ه�ن��اك ح��االت
غير مستحقة وال نريد انعكاساتها
ع�ل��ى ال �ح��االت امل�س�ت�ح�ق��ة .وال ب��د من
وقف هذه القرارات التعسفية.
 جمال العمر :مجلس الوزراء يتخذقرارا بخصوص العالج بالخارج في
غياب الوزير وهذا امر مستغرب فإما
أنه يعلم أو ال يعلم فكيف يتخذ مثل
ه��ذا ال �ق��رار م��ن دون دراس ��ة وال نظر
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ل �ح��اج��ة امل��ري��ض وال
األطفال وال كبار السن .هناك حاالت
طارئة .وال ننكر جهود وزير الصحة
بشكل فردي .حاالت طارئة وفوق انه
مريض تمرضه زيادة بسبب قراراتك
ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة وي�م��وت امل��ري��ض ومن
امل �س ��ؤول؟ ال �ن �ظ��ام ال �خ��اص باللجان
وال� �ت� �ع ��اق ��دات س �ي��ئ ج � ��دا .ه ��ل ي�ع�ق��ل
ان� ��ه ال ت ��وج ��د م �س��ؤول �ي��ة وال ت��وج��د
روح القسم الطبي؟ لدينا مستشفى
ج��اب��ر وال يكفي ال ب��د ان نتعاقد مع
مستشفى أجنبي ألننا نريد مستوى
ع ��امل� �ي ��ا ب ��ال� �ط ��ب .امل �س �ت �ش �ف��ى ج��اه��ز
وم� �ب� �ن ��ي ف �ل �ت �ت �ع��اق��د م� ��ع م�س�ت�ش�ف��ى
أج �ن �ب ��ي .وم� ��ا خ �ط��ط ال � � � ��وزارة ت �ج��اه
ازدي��اد عدد السكان وازدي��اد الحاالت
املرضية؟ انظروا الى مستوى إدارات
املستشفيات .أنت لم تصبح وزيرا بل
س�ك��رت�ي��ر ت�ن�ف�ي��ذي تخلص معامالت
فلم ترسم الخطط واالستراتيجيات
للوزارة ولكن تخلص معامالت.
 روضان الروضان :قضية العالجب��ال �خ ��ارج ش��ائ �ك��ة اس �ت �خ��دم��ت فيها
اوراق سياسية وه�ن��اك نسبة كبيرة
ي �س �ت �ح �ق��ون ال� �ع�ل�اج ون �س �ب��ة اك �ب��ر ال
ت �س �ت �ح��ق ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج .أص �ب��ح
املواطن الذي ليس لديه عضو مجلس
األم � ��ة ي �ت��وس��ط ل ��ه ال ي �ج��د ح �ق��ه ف��ي
ال � �ع �ل�اج ب ��ال � �خ ��ارج .وه � �ن ��اك م��رض��ى
ح�ق�ي�ق�ي��ون ال ي��ذه �ب��ون ال ��ى ال �خ��ارج
وه � ��م م� ��ن دف � �ع� ��وا ال� �ث� �م ��ن ل �ل��واس �ط��ة
وامل�ح�س��وب�ي��ة .ال�ك��ل يعلم ان امل��ري��ض
الحقيقي يتشوقون للعودة الي بلده
ب �ع��د ال �ع�ل�اج وأت �م �ن��ى م��ن ال ��وزي ��ر ان
ينسق م��ع الهيئة العامة لالستثمار

العمر :مستشفى
جابر ال يكفي
ويجب التعاقد مع
مستشفى أجنبي

م .عادل الخرافي

ل � �ش� ��راء م �ج �م �ع��ات مل ��رض ��ى ال �ك��وي��ت
وي� �ج ��ب ت ��وف �ي ��ر ال �س �ك ��ن ل� ��ه ألن � ��ه ف��ي
ال �خ��ارج يستغلون امل��واط��ن الكويتي
ف � ��ي االي � � �ج� � ��ار وه � � � ��ذا دور امل� �ك ��ات ��ب
الصحية وهناك حاالت مرضية تدعو
الى السخرية مثل التجميل وغيرها.
ف�ل�ا ن �ق �ب��ل ان ي ��دف ��ع ال �ث �م��ن امل��ري��ض
الحقيقي.
 خليل الصالح :القرار الذي اتخذب��وق��ف مخصصات ال�ع�لاج بالخارج
وال�لائ�ح��ة ال�ج��دي��دة ه��و ق ��رار صاعق
للمرضى املوجودين في الخارج .هذه
قرارات تضعف من الحكومة وطريقة
ات�خ��اذه��ا ال �ق��رار .لدينا  56500سرير
في الكويت وهناك  7000حالة عالج
ب��ال�خ��ارج ال ليس  7000ب��ل  3000هل
تستوعبها الكويت؟

د .محمد الحويلة

 د .محمد الحويلة :أتمنى العودةال��ى ال �ق��رار ال�س��اب��ق ك�م��ا ه��و م��وج��ود
ف��ي تقرير اللجنة الصحية .الالئحة
ال �ج��دي��دة خ��رج��ت م�ش��وب��ة واالط �ف��ال
يحتاجون اكثر من مرافق وكذلك كبار
ال �س��ن ف �م��راف��ق واح ��د غ�ي��ر ق ��ادر على
ان يكون بصحبة كبير السن وامل��رأة
وه��ذا ام��ر غير ممكن في ظل مجتمع
م �س �ل��م وم �ح ��اف ��ظ .ال� �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي
ف��ي ال �ك��وي��ت ج ��دا ب�س�ي��ط وم �ت��واض��ع
وامل �ب �ن��ى م �ت �ه��ال��ك وق ��دي ��م واالج� �ه ��زة
الطبية م�ت��واض�ع��ة وق��دي�م��ة وينبغي
ب �ن��اء م�س�ت�ش�ف�ي��ات ل �ل �ت��أه�ي��ل ال�ط�ب��ي
واملرافق التي يحتاج لها املعاق.
 ع ��ادل ال �خ��راف��ي :ه��ذا امل�ل��ف يهتمبحاالت انسانية ال بد ان تكون بعيدة
ع� ��ن ال� �س� �ي ��اس ��ة .م� ��ا ه� ��ي اس ��اس� �ي ��ات

ع� ��دم ال � �ق ��درة ع �ل��ى ان ي �ك ��ون ال �ع�ل�اج
ف ��ي ال �ك ��وي ��ت؟ أوال ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
ان� � �ظ � ��روا ال� � ��ى ال� �ع� �ن ��اي ��ة امل � ��رك � ��زة ف��ي
االميري ويرى عدد الكويتيني وكذلك
الطوارئ وانظروا الى مستوى العالج
ال �ط �ب �ي �ع��ي ف ��ي ان �ج �ل �ت��را ذه �ب �ن��ا ال��ى
الطوارئ وردون��ا لكن هل في الكويت
ي � ��ردون اح � ��دا م ��ن امل ��رض ��ى؟ ف�ن�ع��ام��ل
ال�ن��اس ك�م��ا يعاملوننا .مل��اذا ألغيتم
مناقصات  4مستشفيات ومن يتحمل
مسؤولية الغائها؟ الدولة ال تستطيع
ح��ل ال �ش��وارع وزح�م�ت�ه��ا مستوصف
ف ��ي ال �ش��ام �ي��ة ص � ��ار ل ��ه س �ن��ة ك��ام �ل��ة
تحت التجهيز بالرغم م��ن ان��ه تبرع.
ن�ت�ع��رض ال��ى ض�غ��وط م�م��ن يستحق
ال ��ذه ��اب ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج ي �ج��ب ان
يعود القرار كما كان وبأثر رجعي.

روال دشتي تشيد باجراءات األمانة
العامة لدخول النواب السابقين
اش� ��ادت ال�ن��ائ�ب��ة وال��وزي��رة
ال � �س� ��اب � �ق� ��ة د .روال دش� �ت ��ي
ب ��ال� �ت� �ط ��ور ال �ل��اف � ��ت ف � ��ي اداء
االم � � � ��ان � � � ��ة ال � � �ع� � ��ام� � ��ة ب � �ك� ��اف� ��ة
قطاعاتها املختلفة وتسهيل
اج � ��راءات ال��دخ��ول وال �خ��روج
ال ��ى امل�ج�ل��س وق��اع��ة عبدالله
ال � �س ��ال ��م ل � �ل � �ن ��واب وال � � � � ��وزراء
ال � �س� ��اب � �ق �ي�ن م� �ث� �م� �ن ��ة ج� �ه ��ود
االم�ي��ن ال �ع ��ام ع�ل�ام ال �ك �ن��دري
وت��وج �ي �ه��ات��ه ل�ل�ق��ائ�م�ين على
االج � � � � ��راءات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ف��ي
تسيهل مثل ه��ذه االج ��راءات

ف��ي س�ب�ي��ل ح �ض��ور م�ث��ل تلك
ال � �ج � �ل � �س� ��ات امل � �ه � �م� ��ة ك ��ال �ت ��ي
ي�ن��اق��ش ف�ي�ه��ا االس�ت�ج��واب��ات
الهامة او القضايا املجتمعية
الشعبية.
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ق��ال��ت
د.دشتي لقد سررت بما رأيته
اليوم (امس) من تنظيم والله
ي �ع �ط �ي �ه��م ال� �ع ��اف� �ي ��ة االم� ��ان� ��ة
العامة.
د .روال دشتي

ع� ��دد ال �ك��وي �ت �ي�ين م ��ع ال ��واف ��دي ��ن ال
تتحمله مستشفيات الكويت.
 صالح ع��اش��ور :م��وض��وع العالجب � ��ال� � �خ � ��ارج ل� � ��و ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع �ن ��ده ��ا
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واض �ح ��ة س� ��واء داخ ��ل
او خ ��ارج ال�ك��وي��ت مل��ا ضيعنا وقتنا
وال ص��ارت جلسة خاصة وال صارت
لجنة صحية تدرس االم��ر .فال توجد
رؤي��ة حكومية بهذا ال�ش��أن وضيعنا
وق� ��ت ال ��وزي ��ر وال� ��وزي� ��ر م� �س ��ؤول ع��ن
حلها الى متى وهذا املوضوع يناقش
تحت قبة البرملان؟ هذه اختصاصات
السلطة التنفيذية وال تتحدث فيها
اب � � ��دا .ف� �ه ��ذا ع �ل��ى ل� �ج ��ان ت�خ�ص�ص�ي��ة
وال ي�ع�ق��ل ان ال��دول��ة م�ن��ذ االس�ت�ق�لال
تصرف امل�ل�ي��ارات ونحن نتحدث عن
ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ك �ن��ا م�ت�م�ي��زي��ن في
العالج والتعليم وكل شيء وكانوا في
دول الخليج يعالجون عندنا اليوم
االمارات وغيرها نذهب للعالج فيها.
وال� ��ى م �ت��ى وال ��رؤي ��ة غ �ي��ر م��وج��ودة؟
ومن ذلك تحمل الوزير مسؤولية عدم
غياب الرؤية .وافقنا على قانون كبار
السن امس االول فكم مستشفى خاص
بكبار السن؟ أغلبهم يروحون التشيك
وس �ل ��وف ��اك �ي ��ا وغ �ي ��ره �م ��ا وم �س �ت��وى
م�ع�ي�ش�ت�ه��ا م �ت��وس��ط وال ت �ت �م �ي��ز إال
ف��ي ه��ذا ال�ش��يء ون�ح��ن ال��ى اآلن ليس
ل��دي�ن��ا مستشفى تخصصي للعالج
بالخارج .انخفاض البترول وايرادات
ال ��دول ��ة ت�ج�ع��ل ال �ح �ك��وم��ة ت�ب�ح��ث عن
الوفر في امليزانية لكن الدولة ذاهبة
ع �ل��ى ش �ي �ئ�ين ه �م��ا ت �ق �ل �ي��ل ال �ب �ع �ث��ات
ال�ع�ل�م�ي��ة وال� ��دراس� ��ات ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة.
وال � �ع�ل��اج ب ��ال� �خ ��ارج وال ت ��ذه ��ب ال��ى
املناقصات املليارية والهدر من غيره.
وغ �ي��ر م�ق�ب��ول ال�ت��وف�ي��ر ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
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العبيدي :سنتعاقد مع مستثمر عالمي للعالج
الطبيعي تمهيدا لالستغناء عن الخارج
تتمة المنشور ص05
م � ��ن خ� �ل ��ال ت� �خ� �ف� �ي ��ض م �خ �ص �ص��ات
ال �ع�ل�اج .امل��واط��ن ل��ه ح��ق ع�ل��ى ال��دول��ة
وهو ارساله للخارج واذا لم توفر له
العالج في داخ��ل الكويت .التراكمات
السيئة وه��ذا االرث ال بد ان يتحمله
ال��وزي��ر وإال مل��ا ك��ان ق��د قبل ب��ال��وزارة
وهناك تسبب في املكاتب الخارجية.
 ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ي��وف :دع��ون��ا ن��وف��رف��ي ع��دد غ�ي��ر املستحقني .ف�ه�ن��اك من
ي ��ذه ��ب ل�ل�ت�ج�م�ي��ل أو ل�ل�أس �ن��ان ك�م��ا
ان ه �ن��اك ج �ه��ات ع��دي��دة ت�ب�ع��ث مثل
الداخلية وال��دف��اع والنفط ويرسلون
م��ن ال يستحق وي �ج��ب ان ت �ق��رر ه��ذه
ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت ��ي أدخ �ل �ت �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة
الصحية وهذا اقل ما يمكن التوصل
ال�ي��ه م��ع الحكومة .آخ��ر محطة يمكن
ال�ت��وف�ي��ر ف�ي�ه��ا ه��ي ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج
ف �ل �ن �ب ��دأ ب� ��امل � �ص� ��روف� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال�ه��در والتبذير واذا اردن��ا التوفير
فآخر ش��يء هو مس معيشة املواطن
ال �ك��وي �ت��ي ف �ل �ن �ب��دأ ب��ال �ه��در ال�ح�ق�ي�ق��ي
ال� � ��ذي ب ��امل� �ل� �ي ��ارات م �ث ��ل امل� �س ��اع ��دات
وغيرها .ال��وزي��ر متعاون وأتمنى ان
يأتي بمستشارين على مستوى عال
وك��ذل��ك اس�ت��دع��اء دك��ات��رة ذوي خبرة
وك�ف��اءة .وال�ق��رار يجب أال يكون على
حساب بدالت املوظف املرافق فأرجو
عدم خصم البدالت من املوظف وكذلك
ت �ح �س��م اج ��ازت ��ه م ��ن رص� �ي ��ده .ل��دي�ن��ا
م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر ف ��أرج ��و ان نضعه
كمستشفى ن �م��وذج��ي وأرج� ��و ش��راء
مستشفيات ع��امل�ي��ة وب��ذل��ك ن��وف��ر في
ف��وات �ي��ر ال �ع�ل�اج وك��ذل��ك ن�س�ت�ث�م��ر في
العالج بالخارج.
 ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران :ال�ك��وي��تثاني بلد على مستوى العالم العربي
ف ��ي م �س �ت��وى االن� �ف ��اق ع �ل��ى ال��رع��اي��ة
الصحية وه��ذا امر محل اتفاق وهذه
ال ��زي ��ادة ف��ي امل �ي��زان �ي��ة ن ��رى مقابلها
ت ��ردي ��ا ف ��ي خ ��دم ��ات وزارة ال �ص �ح��ة
وأسباب ذلك ضغط السكان والتوزيع
الجغرافي للسكان بمحافظة مبارك
الكبير ل�ي��س فيها مستشفى وك��ذل��ك
ت��أخ��ر م��واع�ي��د ال �ع �ي��ادات والتقنيات
ال �ف �ن �ي��ة م� �ع ��دل االن� � �ف � ��اق ال � �ع� ��ام رب ��ع
امليزانية تتسرب بسبب ع��دم صيانة
االج� �ه ��زة ال �ط �ب �ي��ة .ال �ص �ح��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
ه��ي ال�ع��ام��ل االه ��م ف��ي ع�ل�اج امل��ري��ض
م� ��ن اس �ت �ق �ب��ال امل� ��رض� ��ى وال �ت��رح �ي��ب
ب��ه خ��اص��ة خ ��ارج ال�ب�ل��د وك��ذل��ك املهن
الطبية امل�س��اع��دة وك�ي�ف��ة استقبالهم
ل �ل �م��ري��ض .امل� ��راف� ��ق ل �ل �م��ري��ض ش��يء
مستحق .تكلفة امل��ري��ض ف��ي اوروب ��ا
م�ث��ل ب��ري�ط��ان�ي��ا ف�ع��ام��ة ال �ن��اس معدل
انفاقهم على الشرب واالك��ل والسكن
 500ب ��اون ��د وامل� ��ري� ��ض ي ��أخ ��ذ 3700
دي � �ن � ��ار ألن امل � ��رض � ��ى ي �س �ك �ن ��ون ف��ي
امل�ن��اط��ق ال�س�ي��اح�ي��ة ف��ذل��ك ل��ه ح��ل عن

المعيوف:
لنبدأ الترشيد
بالمصروفات
الحكومية والهدر
والتبذير

كامل العوضي مترئسا جزءا من الجلسة

ط ��ري ��ق ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار
ف �ه �ن��اك ح� �ل ��ول ل �ك��ن ال ب ��د ان ت �ك��ون
الحكومة جادة.
 محمد طنا :الحكومة كأنها تمنع�ل��ى م��رض��اه��ا ف��ي ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج.
ال�ت�ش�خ�ي��ص غ�ي��ر م��وج��ود ف��ي بلدنا
وك� ��ذل� ��ك االخ� � �ط � ��اء ال �ط �ب �ي��ة ت�خ�ف�ي��ف
امل��واط��ن لذلك يلجأ للعالج بالخارج
ول��ذل��ك ال ت �ل��وم��وا امل ��واط ��ن .وات�ف�ق�ن��ا
م��ع ال��وزي��ر ان تبقى املخصصات في
الخارج كما هي وارجو ان يتم االتفاق
وات �م �ن��ى زي � ��ادة امل �خ �ص �ص��ات ول�ي��س
تخفيضها .ال بد من اع��ادة الثقة في
العالج في بلده وال يمكن ان يتمارض
املواطن .املخططات الحالية ال تكفي.
س�ع��ود ال�ح��ري�ج��ي :ه��ذا امل�ل��ف يهم
كل مواطن يحتاج الى العالج خاصة
في بلد الرخاء واالنسانية ونقدر ما
ت �ق��وم ب��ه وزارة ال �ص �ح��ة م��ن ت�ط��وي��ر
ل� �ه ��ذه ال � � � � ��وزارة وامل � ��راف � ��ق وك � ��ل ذل ��ك
ي �ح �ت��اج ال� ��ى وق� ��ت وح � ��االت امل��رض��ى
املادية ال يعلمها إال الله وكل االخوة
ب�ي�ن��وا ه ��ذه ال �ح��االت وك��ذل��ك اللجنة

حمدان العازمي

وزي ��ادة املخصصات ام��ر يفترض أال
تحاول فيه الحكومة.
 ح� �م ��ود ال � �ح � �م ��دان :ال� ��دول� ��ة غ�ي��رم � �ه � �ي� ��أة ل � �ل � �ع �ل�اج ب � ��ال � ��داخ � ��ل وع� �ل ��ى
ال �ح �ك��وم��ة االس �ت �ع��ان��ة ب�م�س�ت�ش��اري��ن
ع ��امل� �ي�ي�ن إلدارة م �س �ت �ش �ف��ى ج ��اب ��ر.
ال �ج �م �ي��ع م �ت �ف��ق ع �ل��ى ان أي ان �س��ان
م �ت �م��ارض ال ي�س�ت�ح��ق ال �س �ف��ر وه ��ذا
ح��ق ُي �ح��رم م�ن��ه االخ � ��رون .وي�ف�ت��رض
ان ت �ت �ك �ف��ل ال �ح �ك��وم��ة ب �ك��ل ت�ك��ال�ي��ف
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة وال ن��أت��ي ف��ي ه��ذا
الوقت ونقول نوفر على صحة الناس
وأت�م�ن��ى اع ��ادة ال �ق��رار واملخصصات
وان ت �ك��ون ت��وص �ي��ات ال �ل �ج �ن��ة محل
تنفيذ.
 فيصل الكندري :التقرير يقول إنت��وف�ي��ر امل�خ�ص�ص��ات  ٪ 40وه ��ذا ام��ر
مخجل ان ن��وف��ر م��ن امل��رض��ى وقدمت
بعض التعديالت واملالحظات واشكر
ال ��وزي ��ر وال��وك �ي��ل وال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
وكانوا متعاونني في اللجنة .هناك في
الالئحة ان اي مريض ال يحصل على
موعد خالل  3أشهر يفترض ان يرجع

ال��ى اللجنة العليا وي��أخ��ذ ق��رارا آخر
ألن الكثير م��ن امل��رض��ى ال يحصلون
ع�ل��ى امل��واع�ي��د إال ب�ع��د  4أش �ه��ر .وف��ي
ب �ع��ض ال �ل �ج��ان ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ي�ك��ون
امل ��واع �ي ��د م �ت��أخ��رة وال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
ب ��أخ ��ذ أش� �ه ��ر اخ � � ��رى ف� �ه ��ذه م�ش�ك�ل��ة
اخ��رى ارج��و تداركها وبعض اللجان
تتعمد التأخير وعندما يقول الوزير
ان ال �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي ل ��ن ي��ذه��ب ال��ى
ال �خ��ارج ف��أي��ن ي��ذه�ب��ون وه��ي ح��االت
تحتاج الى تأهيل ومرضى السرطان
ت��واف��ق ع�ل�ي�ه��ا ال �ل �ج��ان التخصصية
وال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ت��رف�ض�ه��م ك �ي��ف؟ ال
يعقل ان مواطنا يعطونه سريرا في
امل�م��ر ف��أي��ن ش��رك��ة ال�ض�م��ان الصحي؟
مل��اذا ال تطبق .على وزارة الصحة ان
تنظر ف��ي م��وض��وع امل �ع��اق ان يذهب
م�ع��ه م��راف�ق��ا وم��ري�ض��ا اخ��ر ال يذهب
م �ع ��ه م� ��راف� ��ق .ي �ن �ب �غ��ي ان ت �س �ت��دع��ي
مستشفيات متخصصة ح�ت��ى نحد
م ��ن ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ل �ك��ن ال ي�ج��وز
تحقيق الوفر على حساب املريض.
 -حمدان العازمي :كان لي رأي في

المعيوف يقترح تشكيل لجنة
لشراء مستشفيات في الخارج
قدم النائب عبدالله املعيوف
اق � �ت� ��راح� ��ا ق� � ��ال ف � �ي� ��ه :ال ��رع ��اي ��ة
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ك �ف �ل �ه ��ا ال ��دس� �ت ��ور
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن وه� � �ن � ��اك ح � ��االت
مستعصية ال يوجد لها عالج
أو ط �ب��اب��ة ف ��ي دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
وع �ل �ي��ه ت� �ق ��وم وزارة ال �ص �ح��ة
ب��اب�ت�ع��اث امل��رض��ى ل�ل�ع�لاج في
الخارج وبما أن طلبات العالج
ف��ي ال� �خ ��ارج ب ��ازدي ��اد مستمر
وق� � � � ��د س� � �ب � ��ب ص� � � � ��رف م� �ب ��ال ��غ
ضخمة م��ن أم��وال ال��دول��ة لسد

احتياجات املرضى في العالج.
وأض � � � � � � � ��اف :وم � � � ��ن م �ن �ط �ل��ق
اإلحساس الوطني والبرملاني
ل �ح��ل م�ش�ك�ل��ة ال�ت�ض�خ��م امل��ال��ي
ب� �م� �ص ��روف ��ات وزارة ال �ص �ح��ة
وال� � � � � � � ��وزارات األخ� � � � ��رى ف��إن �ن��ي
أت �ق��دم ب��االق �ت��راح ب��رغ�ب��ة نصه
اآلت � � � ��ي :ت � �ق� ��وم دول � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
ممثلة ب� ��وزارة ال�ص�ح��ة ب�ش��راء
مستشفيات خارج الكويت في
ال ��دول ذات ب��اع ط��وي��ل وخ�ب��رة
ف��ي ال�ع�لاج وال��رع��اي��ة الصحية

ب �ع��د ال �ع�ل�اج ك� ��دول (أم��ري �ك��ا -
فرنسا -بريطانيا -أملانيا) على
أن ت�ش�ك��ل ل�ج�ن��ة خ�م��اس�ي��ة من
وزارات الدولة للوقوف وتقييم
ت� �ل ��ك امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ف�ت�ت�ح�ق��ق
ال� �غ ��اي ��ة ب �ت��وف �ي��ر امل� �ص ��روف ��ات
امل��ال �ي��ة وأي �ض��ا ي�م�ك��ن اب�ت�ع��اث
ال� �ط ��اق ��م ال� �ط� �ب ��ي وال �ت �م��ري��ض
الكويتي الكتساب الخبرة في
تلك املستشفيات.

ال�ل�ج�ن��ة وال �ل �ج �ن��ة أص � ��درت ت�ق��ري��ره��ا
ب��االج�م��اع ول�ي��س باألغلبية .إذا كان
هناك مجال لزيادة املخصصات فأنا
م ��ع ال ��زي ��ادة ول �ي��س ال �ت �خ �ف �ي��ض .في
ال�س��اب��ق ك��ان��ت امل�ي��زان�ي��ة  110ماليني
دينار ويعطون املريض  300دينار ثم
 220ثم الى  125دينارا للمرافق االول
وال�ث��ان��ي .ال�ي��وم امليزانية  300مليون
دينار ويتعذرون بالهدر! الهدر ليس
م �خ �ص �ص��ات ال � �ع�ل��اج ب ��ال � �خ ��ارج ب��ل
ض� ��رورة ت�خ�ف�ي��ض امل �ص��روف��ات ال�ت��ي
تحدثنا عنها ف��ي االس�ت�ج��واب وال��ى
االن ش��رك��ة ال �ت��أم�ين ت �ض��ع ال �ف��ات��ورة
الكترونيا وال��ى االن ت�م��دد للمرضى
االق� ��ل م��ن  150ال ��ف دوالر ف �ه��ذه هي
امل �ص��روف��ات ول �ي��س تحميل امل��ري��ض
ت� �خ� �ف� �ي ��ض امل � �خ � �ص � �ص� ��ات ي � ��ا وزي � ��ر
الصحة ط� ّ�ل��ع االرق ��ام واالوراق وه��ذه
كانت ضريبة االستعجواب والنواب
لم يتحملوا املسؤولية فيها لن نقبل
بتخفيض املخصصات وضد تعديل
ال�لائ �ح��ة .وي�ج��ب ان ت��رح��ل الحكومة
ألنها اخذت الفرصة الكافية  3سنوات
وال يوجد انجاز لها .مجلس ال��وزراء
ي �ج �ت �م��ع وي ��وص ��ي ع �ل��ى ع� ��دم ان �ج��از
معامالت نائب هل هذا انجاز .واللي
خ��اي�ف�ين م�ن��ه وال �ل��ه ليصير وب ��دأ من
ام ��س واول ام ��س وه � ��ؤالء ك��وي�ت�ي��ون
ووف �ق��ا ل�ل��دس�ت��ور ل�ه��م ح��ق وه ��ذا من
س � ��وء ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان ي �ل �ج��أ امل ��واط ��ن
ال ��ى ال �ن��ائ��ب ل �ي��وظ �ف��ه واذا امل�ع�ل��وم��ة
صحيحة والله نتواجه على املنصة.
 عسكر العنزي :اتمنى التصويتع�ل��ى ق ��رار ال�ل�ج�ن��ة ال �ي��وم الن ينصف
امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ال �ن��واب حريصون
ع�ل��ى امل��رض��ى الكويتيني ف�ك��ل الشكر
للجنة ولوزير الصحة.
 م �ح �م��د ال � �ب� ��راك :م ��ن امل ��ؤس ��ف اننناقش اليوم ابسط الحقوق ملرضى
ك��وي�ت�ي�ين ي��ذه�ب��ون ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ��ارج

التتمة ص07

الجيران :الكويت
ثاني بلد على
مستوى العالم
العربي في اإلنفاق
على الرعاية الصحية
طنا :أتمنى زيادة
مخصصات العالج
بالخارج وليس
تخفيضها
الحريجي :هذا
الملف يهم كل
مواطن يحتاج
للعالج خاصة
في بلد الرخاء
واإلنسانية
الحمدان :أتمنى
أن تكون توصيات
اللجنة محل تنفيذ
الكندري :التقرير
يقول إن توفير
المخصصات ٪ 40
وهذا أمر مخجل
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مضبطة

الموافقة على اتفاقية األمن الغذائي
في مداولتيها األولى والثانية
تتمة المنشور ص06
فهم كويتيون وه��ذا اب�س��ط حقوقهم
والئ� �ح ��ة م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ه � ��ذه ح��ق
ال�ع�لاج للسياحي ومستوى الرعاية
الصحية سيئ ج��دا بالكويت وهناك
مهزلة بمستشفياتنا.
وات� �م� �ن ��ى ع � � ��ودة ال� � �ق � ��رار ال �س��اب��ق
ل� �ل� �ع�ل�اج ب� ��ال � �خ� ��ارج ون� �ت� �م� �ن ��ى ع �ل��ى
مجلس الوزراء اعادة النظر في ذلك.
 محمد الجبري :هناك طرق عديدةللترشيد وليس املواطن وال نقل حتى
التفكير فيه وعلمنا بتعاون الوزير
م ��ع ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ون ��ري ��د اع ��ادة
املخصصات كما هي.
 م � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :ن � �ح� ��ذر م��نت � �خ � �ف � �ي� ��ض م � �خ � �ص � �ص � ��ات ال� � �ع �ل��اج
بالخارج سيكون كالسيف على رقاب
ال �ن��اس مثمنا دور اللجنة الصحية
في اعداد التقرير واالن دور الحكومة
ونحن مع عودة الوضع السابق دون
اي ت �غ �ي �ي��ر وان � ��ا م ��ع ال� �غ ��اء ال�لائ �ح��ة
الجديدة.
واض � � � ��اف ال � �ع �ل��اج ب� ��ال � �خ� ��ارج م��ن
املفترض ان يكون بعيدا عن السياسة
والحكومة من املالحظ انها تستخدمه
كورقة سياسية متمنيا ان ينتبه.
 علي الخميس :كثير من املرضىي�ت��وف��ون ب�س�ب��ب ت��أخ��ر امل��واع �ي��د ه��ذه
مسؤوليتنا ومسؤولية الحكومة ال
نريد مناقشة  20دينارا او  50دينارا
بل نريد مناقشة حالة وملف خطير
وحساس.
 د .يوسف الزلزلة :التقرير متميزوال�ت��وص�ي��ات مستحقة فلنتفق على
احالة التقرير ال��ى الحكومة يبقى ان
نناقش تقرير اللجنة الخارجية بشأن
ات�ف��اق�ي��ة ال�ن�ظ��ام االس��اس��ي للمنظمة
االسالمية لألمن الغذائي.
 ط�ل�ال ال �ج�ل�ال :ق��دم�ن��ا اق�ت��راح��اتوب��دائ��ل ل�ت��وف�ي��ر امل ��ال ال �ع��ام تحدثنا
عن االمراض طويلة االمد كالسرطان
وزراعة االعضاء والكبد.
اذا امل ��ري ��ض ف ��ي ه� ��ذه ال �ح��ال��ة اذا
ك��ان��ت م��واع�ي��ده متفاوتة ي�ق��در يأخذ
اج � ��ازة م ��ن ال ��دول ��ة امل �ع��ال �ج��ة وي �ع��ود
ال��ى الكويت منها وفرنا للمال العام
وي �ع��ود ل�ه��ا م��رة اخ ��رى بحيث يكون
امل� � �س � ��ؤول ع� ��ن امل� ��ري� ��ض ه� ��و امل �ك �ت��ب
الصحي الخارجي.
الطفل واملرأة وكبار السن واملعاقني
البد من مرافقني اثنني.
 سعد الخنفور :يؤسفني في هذااليوم وفي هذه القاعة مناقشة قضية
عالج املرضى واق��ول لوزير الحكومة
اذا ات�خ��ذت��م ق ��رارا ك�ه��ذا ع�ل��ى م��واط��ن
ك��وي �ت��ي ف �ه��ذا ق� ��رار خ��اط��ئ ون�خ�ش��ى
ج �ع��ل ط �ف��ل م �ع��ه م ��راف ��ق واح � ��د ف�ه��ل
يكون األم ام االب؟! فمن ناحية الدين
واالخالق فيذهب االب واالم.
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حمدان العازمي:
مجلس الوزراء
يوصي بعدم إنجاز
معامالت نائب
فهل هذا إنجاز؟

سعد الخنفور

 م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج :ن�ش�ي��د ب��وزي��رال� � �ص� � �ح � ��ة ع� � �ل � ��ى ج� � � �ه � � ��وده ال� �ط� �ي� �ب ��ة
واملتميزة وان كنا نتمنى منه املزيد
م ��ن االص �ل��اح � ��ات م ��وض ��وع امل �ك��ات��ب
ال � �ص � �ح � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي م � � � � � ��ازال ب �ع �ض �ه��ا
يعشعش  10سنوات و 20سنة وانت
ساكت يا وزير الصحة.
اذا ك � ��ان � ��ت امل� � �ك � ��ات � ��ب ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة
وال� � �ع� � �س� � �ك � ��ري � ��ة ت � � �ح� � ��دد  4س� � �ن � ��وات
وف� ��ي ال �خ ��ارج �ي ��ة ح � ��ددت  8س �ن��وات
للدبلوماسي فهل يعقل  10سنوات
و 15س � �ن � ��ة م � ��دي � ��ر م � �ك � �ت� ��ب ص �ح��ي
معشعش وهل يعقل مكتب صحي به
شخص واحد فقط وهل يعقل انها ال
توجد بها مراقبون ماليون؟!
وه��ل يعقل في بلد الخير واملحبة
وال� �ت� �س ��ام ��ح واالن� �س ��ان� �ي ��ة وام �ي ��ره ��ا
ص��اح��ب ال�س�م��و ل��ه اي ��اد ب�ي�ض��اء ال��ى
ك�ث�ي��ر م��ن ال� ��دول امل�ح�ت��اج��ة وال�ف�ق�ي��رة
بغض النظر ع��ن مذهبهم وديانتهم

د .علي العبيدي

وال اش � ��ك ان ح �ك��وم��ة ج ��اب ��ر ال �خ �ي��ر
والعطاء ان تبخل ف��ي ي��وم م��ن االي��ام
على قضية تذكرة او مرافق ثان واذا
م��واط��ن كويتي ذه��ب ال��ى ال�ع�لاج في
ال�خ��ارج دخ��ل املستشفى ت�ق��ول ل��ه لن
اعطيك املخصصات؟!
وكذلك املعاق وامل��رأة وكبير السن
وال �ط �ف ��ل ف��أت �م �ن��ى اع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي
امل ��راف ��ق ال �ث��ان��ي ل �ه��ذه ال �ف �ئ��ة وث�ق�ت�ن��ا
ك�ب�ي��رة ف��ي ال��وزي��ر ب��اع��ادة ال�ن�ظ��ر في
هذا القرار.
 س �ع��دون ح�م��اد (ع��ن امل �ق��رر) :منض �م��ن امل�ل�اح �ظ��ات م ��وض ��وع ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار فنحن تطرقنا لها
وق �ل �ن��ا ال ت �ش �ت��ري م�ج�م�ع��ات سكنية
ف ��ي ال� � ��دول االوروب � �ي� ��ة وك ��ذل ��ك ادارة
مستشفى جابر.
وه � �ن� ��اك ت ��وص� �ي ��ة ب� �خ� �ص ��وص ان
امل��ري��ض ال� ��ذي ال ي�ح�ص��ل ع �ل��ى طلب
ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج خ�ل��ال  3اش �ه ��ر ال

يعرض على اللجنة العليا مرة اخرى.
ان يتم عمل بوليصة تأمني صحي
للمرافقني خ�لال ت��واج��ده��م بالخارج
ون� �ط� �ل ��ب ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ال �ت �ق��ري��ر
واحالته للحكومة.
 وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .ع�ل��ي العبيدي:ن� �ش� �ك ��ر اع� � �ض � ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ص �ح �ي��ة
وم�ل�اح �ظ��ات ال� �ن ��واب دون �ت �ه��ا ك��ام�ل��ة
وسجلتها ب��ان�ص��ات وس��أك��ون دائما
متعاونا معهم فيما يخص املريض
املواطن الكويتي.
ه� �ن ��اك ج ��ان ��ب ف �ن��ي ب �ح��ت ي�خ��ص
ال�ج��ان��ب ال�ف�ن��ي ل �ل��وزارة ف��ال��ذي يوفد
للعالج هي جهات الصحية والدفاع
وال � �خ ��ارج � �ي ��ة وال� �ن� �ف ��ط وي� �ن� �ظ ��ر ل�ه��ا
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب �ع��د ت�ش�ك�ي��ل ل�ج��ان
رباعية التخاذ القرار وتذهب ملجلس
ال��وزراء للمصادقة عليها واستطعنا
ال � ��وص � ��ول ال � ��ى ات � �ف� ��اق ف �ي �م��ا ي�خ��ص
القرارات الفنية اهمها عاهدتهم على

 5توصيات نيابية على تقرير اللجنة
الصحية بشأن العالج بالخارج
ع� ��رض� ��ت ت ��وص � �ي ��ات ن �ي��اب �ي��ة
خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة وت �م��ت اضافتها
ل�ت��وص�ي��ات ال�ت�ق��ري��ر ال �ص��ادر من
اللجنة الصحية جاء فيها:
ن �ت �ق��دم ن �ح��ن امل��وق �ع�ي�ن ادن� ��اه
اض��اف��ة ت��وص�ي��ات تقرير اللجنة
الصحية وتعديل على بعضها.
ي�ض��اف للتقرير ب��أن امل��ري��ض
الذي ال يحصل على موعد خالل
 3أش � �ه ��ر ال ي � �ل ��زم ع ��رض ��ه ع�ل��ى
اللجنة العليا م��رة اخ ��رى وذل��ك
بسبب عدم حصوله على املوعد
ب�س�ب��ب ت��أخ��ر امل �ك��ات��ب الصحية
بالحصول على موعد.

عسكر :أتمنى
التصويت على قرار
اللجنة ألنه ينصف
المواطن

ف � � ��ي ح� � � � ��ال واف� � � �ق � � ��ة ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ل�ل�م��ري��ض ل�ل�ع�لاج
بالخارج ال يلزم حصول موافقة
اللجنة العليا أو رفضها.
املريض املعاق يوفر للمريض
واملرافقني مخصصات مالية.
ف��ي ح��ال ح ��دوث ح��ال��ة ط��ارئ��ة
ل�ل�م��واط��ن خ ��ارج ال �ب�ل�اد ت�ص��رف
له تكاليف العالج واملخصصات
اليومية له.
ق� ��دم � �ه� ��ا ال� � �ن � ��ائ� � �ب � ��ان ف �ي �ص��ل
الكندري ومبارك الخرينج.
كما قدم  11نائبا تعديال على
الئحة العالج بالخارج جاء فيه:

ن �ق �ت��رح ان ي �ت��م ع �م��ل ب��ول �ي �ص��ة
ت��أم�ين ص�ح��ي ل�ج�م�ي��ع امل��راف�ق�ين
ل�ل�م��ري��ض اث �ن��اء ف �ت��رة وج��وده��م
بالخارج.
وم�ق��دم��وا التعديل ه��م :خليل
ال�ص��ال��ح ومحمد ال �ب��راك وماجد
موسى ود .خليل عبدالله وجمال
ال�ع�م��ر وع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي وس�ي��ف
ال �ع��ازم��ي وم�ح�م��د ط�ن��ا وم�ح�م��د
ال � �ج � �ب ��ري وم .ع � � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي
وروضان الروضان.

انه اذا تطلب االمر ان يقيم املرافق مع
امل��ري��ض ف��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات س��أص��رف
لهم مخصصات وسنأخذ اقتراحات
ال�ن��واب بالتعاون مع مستثمر عاملي
ل �ل �ع�ل�اج ال �ط �ب �ي �ع��ي ل�ل�اس �ت �غ �ن��اء ع��ن
العالج بالخارج.
وال �ج ��ان ��ب امل ��ال ��ي اآلخ � ��ر فمجلس
الوزراء هو املعني بهذا االمر من خالل
اللجنة الرباعية.
وواف��ق املجلس على تقرير اللجنة
ال�ص�ح�ي��ة ب�م��ا ت�ض�م��ن م��ن ت��وص�ي��ات
وال�ت��وص�ي��ات ال� ��واردة م��ن ال �ن��واب في
الجلسة
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ارج ��و تقديمال�ب�ن��د ال�س��اب��ع ع�ش��ر مل�ن��اق�ش��ة (تقرير
لجنة الخارجية)
انتقل املجلس ال��ى مناقشة تقرير
ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب �ش��أن
النظام االس��اس للمنظمة االسالمية
لالمن الغذائي.
 م�ح�م��د ط�ن��ا (ع ��ن امل �ق ��رر) :وق�ع��تاالت �ف��اق �ي��ة ف ��ي دورت � ��ه ال �خ �م �س�ين في
ك��ون��اك��ري وه��دف�ه��ا ض ��رورة معالجة
مشاكل االمن الغذائي الكبرى ووافقت
اللجنة على االتفاقية.
وجرى التصويت نداء باالسم على
االت�ف��اق�ي��ة ف��ي امل��داول��ة االول ��ى وكانت
النتيجة كالتالي:
موافقة 39 :والحضور39 :
موافقة على املداولة االولى
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
على املداولة الثانية وكانت النتيجة
كالتالي:
موافقة 40 :والحضور40 :
موافقة ويحال الى الحكومة.
وترفع الجلسة للصالة.

التتمة ص08

البراك :مستوى
الرعاية الصحية
بالكويت سيئ جدا
وهناك مهزلة
بمستشفياتنا
الخنفور :إذا جعلنا
مع الطفل مرافقا
واحدا فهل يكون
األم أم األب؟
الخرينج :هل
يعقل عدم وجود
مراقبين ماليين
على المكاتب
الصحية؟
حماد :نطالب
بالتصويت على
التقرير وإحالته
للحكومة
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عاشور :حجم التداول في التعاونيات
 3مليارات دينار وأرباحها  85مليونا
جدد مجلس األمة
ثقته بوزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل
وزيرة الدولة لشؤون
التخطيط والتنمية
هند الصبيح بعد جلسة
مناقشة استجواب
الموجه لها من النائب
صالح عاشور وعقب
الجلسة التي وصفها
رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم بأنها
اشتملت على حوار
راق من المستجوب
والوزيرة انتهى المجلس
الى  11توصية منها
سعي وزارة الشؤون
ان تحل المشاكل
التي تواجه الجمعيات
وزيادة ارباح الجمعيات
التعاونية وايقاف
استقطاع  ٪ 5من ارباح
الجمعيات للمحافظات
والسماح للجمعيات
بتخفيض جزء من االرباح
للخدمات كالمدارس
والمستشفيات
والمستوصفات وإلى
التفاصيل:

تتمة المنشور ص07
اس� �ت ��ؤن� �ف ��ت ال� �ج� �ل� �س ��ة ال� �س ��اع ��ة
ال ��واح ��دة وال��رب��ع ب��رئ��اس��ة م ��رزوق
الغانم.
العمير :فاتنا قبل رف��ع الجلسة
أن نثبت شكرنا للمجلس واللجنة
على إنجازها تقرير اتفاقية األمن
ال�غ��ذائ��ي ونشكر املجلس إلن�ج��ازه
هذا التقرير.
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
صالح عاشور الى وزي��رة الشؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح
وامل� � � �ك � � ��ون م� � ��ن م� � �ح � ��وري � ��ن وه� �م ��ا
خصخصة الجمعيات التعاونية
ووقف مساعدات االيتام.
وبدأت مناقشة االستجواب:
ص ��ال ��ح ع � ��اش � ��ور :ال � �ي� ��وم ي�ع�ق��د
امل��واط �ن��ون وال �ش��ري �ح��ة االك �ب��ر من
الشعب الكويتي امالهم على ممثلي
االم��ة وبانتظار ق��رار ممثليهم في
القاعة رواد العمل النقابي االهلي
ال�ت�ع��اون��ي ال ��ذي ب��دأ م��ن  1962ال��ى
ال�ي��وم بانتظار ان�ت�ص��ار االم��ة لهم
ال� �ي ��وم االي � �ت� ��ام ي �ن �ت �ظ��رون م��وق��ف
نواب االمة لهم واالنتصار لحقوق
االي � �ت� ��ام ورف� � ��ع ال �ظ �ل��م وال �ت �ع �س��ف
ع �ن �ه��م ه � ��ذه ال �ش ��ري �ح ��ة امل �ظ �ل��وم��ة
ت� �ن� �ت� �ظ ��ر ك � �ي� ��ف ت � �ن � �ت � �ص� ��رون ل �ه��م
ويقولون ما مر علينا الى اآلن هذا
التعسف ضدنا وه��ذا الظلم وزراء
عديدون مروا علينا ولم نجد مثل
هذه املعاملة الظاملة التعسفية وهم
بانتظار الطمأنينة والسعادة على
شفاههم ينتظرون من املجلس ان
يقف مع الحق كما ك��ان سابقا وال
توجد ارادة فوق ارادة االم��ة وقرار
اعضاء املجلس ويريدون من نواب
االمة ان يقفوا مع الحق.
هذا املجلس لديه اشادات كثيرة
وم� � ��واق� � ��ف م � �ت � �ع� ��ددة وس �ن �ض �ي��ف
موقفا ال مثيل ل��ه ون��رف��ع رؤوسنا
ب��رف��ع الظلم ع��ن املظلومني ويرفع
ال�ت�ع�س��ف ل �ي��س ل��دي �ن��ا م�ش�ك�ل��ة مع
الوزيرة لكن تصريح اكثر من نائب
ب��أن ل��دي��ه اس�ت�ج��واب��ا وه ��ذا مؤشر
على ان هناك خلال واستمرار هذا
النهج مؤشر ضعف اعضاء مجلس
االم��ة فهل ال�ن��واب كلهم على خطأ
جميع جمعيات النفع العام طلعوا
بيانا ضد الوزيرة وتعسفها على
مجالس االدارات حتى الحضانات
العائلية والبيوت االستشارية ففي
كل فرع تمت اشراف الوزيرة الناس
يصيحون.
واخ � � � � �ي� � � � ��را اع� � � �ل � � ��ن ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي
استجوابا النواب مع الحق وليس

صالح عاشور يشرح محاور استجوابه

م��ع ش ��يء آخ ��ر ع�ن��دم��ا ي ��رون ظلما
وت �ع �س �ف��ا ن �ح��ن ن �ن �ت �ص��ر ل �ل �ق��ان��ون
والضعفاء والذين ليس لهم اال الله
سبحانه وت�ع��ال��ى واالس�ت�ج��واب��ات
لهذا السبب واستمرار هذا الوضع
ب��ه ض ��رر ك�ب�ي��ر ع �ل��ى اداء امل�ج�ل��س
نحن امام استجواب يحدد مصير
العمل ال�ت�ع��اون��ي ف��ي ال�ك��وي��ت منذ
ع ��ام  1962م ��ن ج�م�ع�ي��ة ك �ي �ف��ان ثم
الدسمة وبنيد القار.
ال ن� �س� �م ��ح ب � ��ان� � �ح � ��راف ال �ع �م ��ل
التعاوني ع��ن اه��داف��ه االجتماعية
منذ  60عاما يرفع من شأن املناطق
ويحل مشاكل املواطنني وال نقبل
ب��وزي��رة ت�غ�ي��ر ال �ل��وائ��ح وال� �ق ��رارات
النها تريد توجها معينا.
نعم ه�ن��اك سلبيات وت �ج��اوزات
ك �ث �ي��رة ودور ال �ح �ك��وم��ة ال��رق��اب��ة
واالرشاد.
ون��رف��ض االن� �ح ��راف ف��ي فلسفة
العمل التعاوني الب��د ان يكون لنا
موقف ولن نحيد عنه.
ونرفض ان يستحوذ اهل النفوذ
والتجار على العمل التعاوني.
س� ��واء ن �ج��ح االس �ت �ج ��واب أم لم
ينجح وليس آخر الدواء الكي البد
ان نرد اي انحراف ليس بالضروري
من خالل هذا االستجواب بل هناك
استجوابات اخرى.
حتى موضوع االيتام فإلى متى
يستمر الظلم عليهم؟! هل سمعنا
اح � ��دا ي�ت�ك�ل��م ع ��ن دور االي� �ت ��ام هل
لجأوا الى اعضاء مجلس االمة في
ال �س��اب��ق ،ف �م��اذا ت�غ�ي��ر؟ اك�ي��د هناك
شيء تغير.
االس � �ت � �ث � �م� ��ار ف� � ��ي ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
(خ� �ص� �خ� �ص ��ة ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات) :ان� ��ا
اط �ل �ق��ت ع �ل��ى ال ��وزي ��رة اس ��م وزي ��رة
التخصيص ت��م ع��رض ف��ي جريدة
االب �ن��اء ب�ع�ن��وان خصخصة جميع
خدمات الدولة استشهد بمانشيت
جريدة االنباء.

ففي ل�ق��اء لها م��ع العربية قالت
ان خصخصة الجمعيات من ضمن
خطة التنمية وق��ال��ت :م��اض��ون في
خصخصة الجمعيات.
وفي  2016 /1 /1قالت االنتهاء
من دراسة خصخصة الجمعيات.
في  2014 /11 /9مانشيت يقول
الغرفة والتجارة والشؤون تسعى
الى خصخصة التعاونيات.
وعندما اقول ذلك ليس من فراغ
ف� �ه ��ي وج � � ��دت س �ل �ب �ي��ة ف� ��ي اح� ��دى
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ح � ��اول � ��ت اخ� �ت ��راق� �ه ��ا
للخصخصة املسؤولون السابقون
ك ��ان ��وا س �ن��دا ل�ل�ج�م�ع�ي��ات وك��ان��وا
يحلون اي مشاكل.
الوكيل السابق الكندري :ق��ال ال
نية للتصفية او الخصخصة واي
خ�ل��ل ك��ان ي�ح��ل االخ �ط��اء وامل�ش��اك��ل
وال كانت اي شركة تتجرأ في رفع
قضية على واح��دة م��ن الجمعيات
وك� ��ان ل ��ه دور ف ��ي ح �م��اي��ة االي �ت��ام
والله يرحم الوزير السابق محمد
ال � �ع � �ف� ��اس� ��ي ك � � � ��ان ي� � �ص � ��رح وك� � ��ان
يعطي ثقة عندما ق��ال :خصخصة
ل �ل �ج �م �ع �ي��ات اط�ل��اق� ��ا ي �ع �ط��ي ث�ق��ة
م �ت �ك��ام �ل��ة ب�ي�ن ال �ت �ع��اون �ي��ات وب�ي�ن
ال � � � � ��وزارة اآلن ع � �ش� ��رات ال �ق �ض��اي��ا
وعشرات االحاالت الى النيابة.
وع� �ن ��دم ��ا ي� �ق ��ول ��ون خ�ص�خ�ص��ة
اذن املفهوم هو اخذ ادارة االسواق
املركزية من اشراف االدارة املنتخبة
وي�ع�ط��ون�ه��ا ل�ل�ت��اج��ر ف��أن��ت سلبت
ح� ��ق االدارة م� ��ن م �ج �ل��س االدارة
امل�ن�ت�خ��ب أل �ي��س ه ��ذا ان �ح��راف��ا عن
م �ف �ه��وم ال �ع �م��ل ال �ت �ع��اون��ي وال� ��ذي
هدفه النظر الى احتياجات املنطقة
وك� ��ل م ��ا ي �ق��ال ع ��ن االرق � � ��ام ف�ه�ن��اك
ن��وع م��ن امل�ب��ال��غ ب��اخ��ذ ح��ق االدارة
وي�ع�ط��ون�ه��ا ال ��ى ت��اج��ر م�ت�ن�ف��ذ الن
ح �ج��م ال � �ت� ��داول ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات 3
م �ل �ي��ارات دي �ن ��ار وارب ��اح �ه ��ا ال �ع��ام
املاضي  859مليون دينار فبعض

ال�ت�ج��ار يطمعون ف��ي ه��ذه االرب��اح
من خالل السيطرة على الجمعيات.
اذان �ج �ح��ت ه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة ف�ه��ذه
ج��ري�م��ة وه �ك��ذا ي �ق��ول ال�ق��ان��ون�ي��ون
وخ� � � � ��روج ع� �ل ��ى اح� � �ك � ��ام ال� �ق ��ان ��ون
والدستور واللوائح.
رئيس هيئة الخبراء في مجلس
االمة الحالي كتب مقالة يقول فيها
ان ق ��ان ��ون  96/24ه � ��ذه ال �خ �ط��وة
م � ��ؤام � ��رة ع �ل ��ى ال �ع �م ��ل ال �ت �ع��اون��ي
وي � �ق � ��ول ان اح � ��ال � ��ة ال� � ��وزي� � ��رة ال ��ى
القضاء وال��ى النيابة العامة حال
ثم ذلك التخصيص فهل نخالفهم
الرأي؟
ون� �ق ��ول ل� �ل ��وزي ��رة م ��ن ال ي�م�ل��ك
شيئا فليس له الحق ان يتصرف
ف �ي��ه امل ��واط �ن ��ون ل �ه��م ح ��ق االدارة
ووج �ه��ت س ��ؤاال رس�م�ي��ا ل�ل��وزي��رة
وقلت هل لها توجه للخصخصة
واج� ��اب� ��ت ب � ��أن امل� ��وض� ��وع ال ي�ع��د
اال ف � �ك ��رة ط ��رح ��ت وال� � �ي � ��وم ت�م��ت
ترجمتها الى واقع الفكرة ادت الى
تغيير ق��رارات ولوائح وكتاب الى
الفتوى والشتريع وتريد ان تأخذ
االس� ��واق امل��رك��زي��ة وت�ع�ط�ي�ه��ا ال��ى
التجار.
ال تزاحمون املواطنون اصحاب
ال� ��دخ� ��ول ال �ب �س �ي �ط��ة ف� ��ي أم��وال �ه��م
وق� ��وت � �ه� ��م مل� � � ��اذا ال � �ي� ��س ك ��اف� �ي ��ا م��ا
عندكم!! ب��دال من دعمهم والوقوف
بجانبهم نريد ان نقص تعبهم.
وسألت الوزيرة ايضا هل تملك
ال �ح �ك��وم��ة ش �ي �ئ��ا ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات
اج��اب��ت :ال�ح�ك��وم��ة ال ت�م�ل��ك سهما
واح��دا اي محل يتم تأجيره امالك
ال� ��دول� ��ة ت ��أخ ��ذ  ٪ 30م� ��ن ال �ق �ي �م��ة
االيجارية.
ال�ج�م�ع�ي��ات ل�ي�س��ت م �ق�ص��ره مع
الحكومة وهل التجار سيعطونكم

التتمة ص09

األيتام ينتظرون
موقف نواب
األمة لالنتصار
لحقوقهم ورفع
الظلم عنهم
وزراء عديدون
مروا علينا ولم
نجد مثل هذه
المعاملة الظالمة
التعسفية
هناك خلل
واستمرار هذا
النهج مؤشر
ضعف أعضاء
المجلس
لن نسمح بانحراف
العمل التعاوني
عن أهدافه
االجتماعية
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ليس آخر الدواء الكي وهناك
استجوابات أخرى
تتمة المنشور ص08
 ٪ 30م � ��ن االي � � �ج� � ��ار؟ ال � �ت � �ج� ��ار ال
ي �ع �ط��ون ش �ي �ئ��ا ف ��ي م �ج �ل��س 2012
ك��ان��ت الحكومة تستقطع  ٪ 7من
االرب��اح وتعطيهم حق املحافظات
واوص �ي �ن ��ا ب ��رده ��ا ال� ��ى امل��واط �ن�ين
والحكومة تدعم املحافظات ولكن
ال� � ��وزي� � ��رة خ ��ال� �ف ��ت م �ج �ل ��س االم � ��ة
وكلفت ق��رارا في  2015/7/27ردت
ال � ��ى  ٪ 5اس �ت �ق �ط��اع م ��ن االرب� � ��اح
وت ��روح للمحافظني كنت اعطيهم
ل�ل�م�س�ت��وص�ف��ات وامل � � ��دارس وب�ي��ت
الزكاة.
الحكومة اعطت الجمعيات ارضا
القامة املباني واعلى قيمة ايجارية
ه � ��ي ع� �ل ��ى ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ي� ��أخ� ��ذون
 4دن ��ان �ي ��ر و  700ف �ل��س وال �ق �ي �م��ة
االي � �ج� ��اري  ٪ 30ف �ه��ل ن �ق ��در اخ��ذ
 ٪ 30من الشويخ الصناعية التي
ب�ه��ا امل� ��والت وامل� �ع ��ارض وت�ح��ول��ت
اص�ل�ا ال��ى ت�ج��اري��ة ال تستطيع ان
ت �س �ت �ق �ط��ع الن� �ه ��م اق� ��وي� ��اء وت �ج ��ار
وي��وق �ف��ون ال ��وزي ��ر ع �ن��د ح ��ده لكن
جمعيات تعاونية يستطيعون.
خ��ل يعرفون ان عندهم ممثلني
ت�ح��ت ق�ب��ة ال �ب��رمل��ان ب��االض��اف��ة ال��ى
ال � �ت� ��دخ� ��ل ف � ��ي م� �ج ��ال ��س االدارات
واالحالة العشوائية.
ال �ح �ك��وم��ة ت�ع�ط��ي ل�ل�ان��دي��ة 500
أل��ف سنويا باالضافة ال��ى املباني
وال �ب �ط��والت ف�ه��ل نستطيع تعيني
واحد في مجلس ادارة اي نادي من
االندية؟ الجمعيات نعم ما يخالف
الس��ن م��ا ف��ي اح��د وراء ه��م صارلنا
 25س�ن��ة اي االن ل��م نستطيع حل
مشكلة الكويتية ال بالتخصيص
وال غ � �ي� ��ره م � ��ن اع� �ل� ��ان ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية وبعد  4أيام تاجر يدخل
جمعية الدسمة وبنيد القار.
ل��دى ك�ت��اب ف��ي  2015/8/30من
وزير املالية للوزيرة يقول لها حول
الحساب الختامي تبني انخفاض
بنسبة ال �ص��رف بلغت  ٪ 82.5ما
قد يعطي مؤشرا سلبيا على قدرة
الجهة لتنفيذ امليزانية ثقة رئيس
الحكومة ان تنجزوا.
ال �ج �م �ع �ي��ات ت �س��اد امل�س�ت��وص��ف
والخدمات العامة وخدمات املخفر
ال �خ �ف �ي �ف��ة وزارة ال � �ش� ��ؤون م�ن�ع��ت
ال �ج �م �ع �ي ��ات ان ت �ع �ط��ي امل � � ��دارس
تكييفات.
م� �س� �ت ��وص ��ف ال� � �ح � ��اج اب ��راه� �ي ��م
م �ع��رف��ي ي �ح �ت��اج ب �ع��ض االج� �ه ��زة
وي � � �ط � � �ل � � �ب� � ��ون م � � � ��ن ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات
وال�ج�م�ع�ي��ات ت �ق��ول ال� � ��وزارة تمنع
ذل��ك لكن للمحافظني ح��اض��ر فهل
ت ��رض ��ون ب ��ذل ��ك؟ اك �ث ��ر م ��ن م��راق��ب
س� �ي ��اس ��ي ورؤس� � � � � ��اء ال �ج �م �ع �ي��ات
ي �ق��ول��ون ان ه �ن��اك ع �م�لا ممنهجا

جانب من جلسة االستجواب

ل � �ت � �ش� ��وي� ��ه س � �م � �ع� ��ة ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
ومجالس اداراتها.
حل  9جمعيات عزل  3أعضاء 15
جمعية للنيابة العامة  7جمعيات
للتحقيقات  86عضوا ال��ى النيابة
ال� �ع ��ام ��ة  10ال � ��ى ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات 40
موظفا الى النيابة العامة ما معنى
ذل��ك؟ ه��ل ه�ن��اك خلل ل�ه��ذه ال��درج��ة
ك��ل ال �ن��اس م��وزي �ن�ين؟ ه ��ؤالء كلهم
منتخبون.
اذا ه� �ن ��اك ت � �ج� ��اوز ن �ع ��م ف�ن�ح��ن
معكم ل�ك��ن ل�ي��س ل�ه��ذه ال��درج��ة 76
جميعة نفع ع��ام تطلع بيانا ضد
ت ��وج ��ه ال� ��وزي� ��ر  46م �ج �ل��س ادارة
ج�م�ع�ي��ات اج�ت�م�ع��وا وص��رم��وا هل
كلهم علي خطأ؟
ال��وزي��رة تضع تعيينات تسبب
م �ش��اك��ل ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ات وع �ي �ن��ت
 3أش� �خ ��اص ف ��ي ج �م �ع �ي��ة ال�ش�ع��ب
اح ��ده ��م  6أش �ه ��ر ع�ل��اج ب��ال �خ��ارج
والثاني يصرح بالجرائد والثالث
يجيب شركات يبي يتعامل معهم.

الصانع في حوار مع الكندري

أمني سر جمعية الرابية منتخب تم
عزله كيف يعزل وهذا منتخب.
س�م��و رئ�ي��س ال� ��وزراء ك��ان وزي��ر
ال � � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م ��ل
وراج �ع��ت ف�ت��رت��ك ووج��دت��ك حليت
جمعيتني فقط ط��ول فترتك فكيف
ت�ع��ام�ل��ت م�ع�ه��م ي��ا س �م��و ال��رئ�ي��س
هناك نظرة سلبية على الجمعيات
بسبب تعامل الوزارة معهم.
ه��ذه االم ��ور يفترض ان تناقش
ف� ��ي م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء او ال �ل �ج �ن��ة
الصحية في مجلس االم��ة تناقش
مناقشة موضوعية.
لكن هذا النهج مسؤوليتنا نحن
اع �ض��اء امل�ج�ل��س ون��رف��ض تشويه
س� �م� �ع ��ة ال� �ع� �م ��ل ال � �ت � �ع� ��اون� ��ي وك ��ل
العاملني في هذا املجال.
دع� ��وة امل �ظ �ل��وم ت�خ�ت��رق ال�س�م��اء
فكيف اذا كان هؤالء املظلومون هم
ايتام الشيخ جابر والشيخ صباح
ورئيس الحكومة والذي عددهم ال
يتعدى  136ومساعدات الجمعيات

ف ��ي ش �ت��ى ب� �ق ��اع االرض 93ذك ��ور
و 44إن� � � � ��اث ال ت� �س� �ت� �ط� �ي ��ع دول� � ��ة
ال�ك��وي��ت ت��رع��اه��م وه ��ؤالء يرفعون
اس��م ال�ك��وي��ت ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة
وع� �م ��ره ��م م� ��ا اش� �ت� �ك ��وا م� ��ن ش ��يء
ولالسف الوزيرة فقدت االنسانية
ل ��درج ��ة ت��رك �ي��ب ك ��ام �ي ��رات مل��راق �ب��ة
الفتيات وقامت اثنتان من الفتيات
بكسر ال�ك��ام�ي��رات اتصلت ال ��وزارة
وح � ��ول � ��ت ال� �ف� �ت ��ات�ي�ن ال � � ��ى امل �خ �ف��ر
وبيدهم «الكلبشات» وحني االفراج
ع �ن �ه��م ف� ��ي امل �خ �ف��ر ط �ل �ب��ت ع�ل�ي�ه��م
ال��داخ �ل �ي��ة ك�ف�ي��ل ات �ص �ل��وا ب��ال��وزي��ر
وارك� ��ان ال� ��وزارة وال اح��د منهم رد
وق � ��ام ب�ك�ف��ال�ت�ه��م اح� ��د اب� �ن ��اء ال� ��دار
وج �م �ي �ع �ه ��م اخ � �ل� ��ي س �ب �ي �ل �ه��ن اال
واحدة واملخلي سبيلهن حرموهن
م ��ن اداء اخ �ت �ب ��ارات �ه ��ن وال� �ت ��ي ت��م
ح�ج��زه��ا وه��ي م�ص��اب��ة بالسرطان
وعليها مديونية  2000دينار فمن
املعقول ه��ذا الشئ يحصل في بلد
االن �س��ان �ي��ة م��ع اي �ت��ام دار ال �ش��ؤون
وخ �ي��ر ال �ب �ل��د غ �ط��ى ج �م �ي��ع ان �ح��اء
العالم.
ممكن التالعب في املفردات ولكن
بالنهاية التخصيص او التشغيل
ي�ن�ب�غ��ي دور م �ح �ل��ي االدارة وف��ي
ذل ��ك م�خ��ال�ف��ة ل�ل��دس�ت��ور الن ق�ط��اع
الجمعيات اه�ل��ي وجميع الخبراء
يؤكدون ان ادارة العمل والتشغيل
م ��ن ق �ب��ل ال �غ �ي��ر وال � � � �ـ botه ��ي كلها
خصخصة ف��ي ح��ال اس�ت�م��رار هذا
القرار نحن نخالف مواد الدستور
بدء من امل��ادة  8الى امل��ادة  20وهذا
بحسب رأي ال�خ�ب��راء الدستوريني
الن ص �ل��ة ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
م�ب��اش��رة م��ع امل��واط��ن والجمعيات
ت��وظ��ف كويتيني وخ�ي��ر م�ث��ال على
املسرحني شركات الخاصة واخرها
ش��رك��ةال��وق��ود وه ��ذه خ �ط��وات غير
م��وف�ق��ة ف�ل�م��اذا ن�ه��دم خ�ط��وة رائ��دة
تفتخر بها الكويت مثل الجمعيات

نحن نمتاز عن باقي دول املجلس
بروح االداء والتميز وكل ما هو من
م�ص�ل�ح��ة امل ��واط ��ن وح �ت��ى ال�ف�ت��وى
وال�ت�ش��ري��ع ب�ين ع��دم س�م��اح دخ��ول
ت ��اج ��ر ف� ��ي ال �ع �م��ل ال� �ت� �ع ��اون ��ي وال
يجوز طرح كافة االفرع لالستثمار
وق��رار خصخصة جمعية الدسمة
وبنيد القار معارض ق��رار الفتوى
والتشري ومن املستغرب ان يكون
هناك جمعية عمومية للجمعيات
خاصة في وزارة الشؤون وكل ذلك
تعتبر من مفهوم العمل التعاوني
ي� �ض ��ر واذا ك � � ��ان ال ب � ��د م � ��ن ه ��ذا
التغيير يستوجب تعديل القانون
وك � ��ل ال � � �ق� � ��رارات ال� �ت ��ي ت� �ص ��در م��ن
الجمعيات العمومية باطلة واملادة
 50م��ن ال �ق��رار ال� ��وزاري ينص على
انعقاد الجمعية العمومية سنويا
ل�ل�ت�ص��دي��ق ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ر وع ��رض
ت �ق��ري��ر امل ��راق ��ب امل��ال �ي��ة وم��راق �ب�ي�ن
الوزارات وتعيني مسؤول حسابات
في السنة املقبلة واملسائل ال��واردة
ف��ي ج ��دول االع �م��ال وك ��ل ذل ��ك غير
م ��وج ��ود وال ي �م �ك��ن م �ن��اق �ش��ة ذل��ك
م��ع امل��دي��ر امل�ع�ين م��ن ق�ب��ل ال�ش��ؤون
ف �ه �ن��اك م�خ��ال �ف��ة ج�س�ي�م��ة م ��ن قبل
الوزارة بخصوص الدعوة االنعقاد
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة الن امل�س��ائ��ل
التي دعيت اليها الجمعية باطلة
كون الجمعية باطلة بسبب التعيني
وال� �ت ��زام ال�ج�م�ع�ي��ة ب � ��ادارة ال �ف��روع
ه��ذا ق��رار م��ن الحكومة فلماذا يتم
مخالفة ه��ذا ال�ق��رار وحتى الفتوى
وال�ت�ش��ري��ع اش�ت��رط��ت ال �غ��اء ال �ق��رار
 18ال �خ ��اص ب��ان �ع �ق��اد ال�ج�م�ع�ي��ات
ال �ع �م ��وم �ي ��ة وي� �س� �م ��ح ب��اس �ت �ث �م��ار
بعض الفروع ومصدر القرار ملزم
وك ��ل م��ا ح�ص��ل م�خ��ال��ف للدستور
وال � �ق ��ان ��ون واج � �م ��ع ع �ل��ى ذل � ��ك ك��ل
القانونيني جمعية الدسمة لديها
مديونيات من  2010فمن املستغرق
التصديق على امليزانية والتقرير
امل ��ال ��ي واالداري ح �ت��ى االن 2016
وهذا ال يجوز في املقابل الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة ت �خ��اط��ب ال� � � ��وزارة ب��أن
هناك خلال ف��ي الجمعية وال��وزارة
ت�ص��ادق على ذل��ك وم��ن ي��دع��ي بان
اخي عضو في الجمعية فهو خرج
من الجمعية سنة  2010لو مجالس
االدارات ات � �خ � ��ذت ق � � ��رار ب ��دخ ��ول
م �س �ت �ث �م��ر دور ال � � � � ��وزارة ال ��رف ��ض
ول� �ي ��س ال �ع �ك��س ال � � � ��وزارة ه ��ي م��ن
ت��دخ��ل مستثمر وت�خ��ال��ف القانون
فيجب ع��دم ان�ح��راف الجمعية عن
مسارها.
ق�ض�ي��ة االي� �ت ��ام ج��ان��ب ف �ق��د فيه
ال��رح�م��ة ول�ي��س ب�ك��ل ام��ر ق��ان��ون او
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09

ال نقبل بوزيرة تغير
اللوائح والقرارات
ألنها تريد توجها
معينا
نعم هناك سلبيات
وتجاوزات كثيرة
ودور الحكومة
الرقابة واإلرشاد
نرفض استحواذ
أهل النفوذ والتجار
على العمل التعاوني
سواء نجح
االستجواب
أم ال فال بد من أن
نرد أي انحراف
بعض التجار
يطمعون في
األرباح من خالل
السيطرة على
الجمعيات
الجمعيات ليست
مقصرة مع
الحكومة وهل
التجار سيعطونها
 ٪ 30من اإليجار؟
وزارة الشؤون
منعت الجمعيات
أن تعطي المدارس
تكييفات
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الصبيح :ما طرح في جمعية الدسمة هو
استثمار وليس خصخصة
تتمة المنشور ص09
قرار كثير من املشاكل حلت بموقف
وك� �ل� �م ��ة ط �ي �ب ��ة وب � � � ��روح ال� �ق ��ان ��ون
ال��وك �ي��ل ال �س��اب��ق م�ح�م��د ال �ك �ن��دري
ي� �ق ��ول ف� ��ي االس� � �ب � ��وع ام � ��ر ع�ل�ي�ه��م
اطمأن عليهم ولالسف املسؤولون
ال� �ح ��ال� �ي ��ون م� �ن ��ذ س �ن �ت�ي�ن ل� ��م ي�م��ر
ع �ل �ي �ه��م اح � ��د وت � ��م وق � ��ف ال �ك �س��وة
ال�ش�ت��وي��ة ع�ن�ه��م وخ �ص��م روات�ب�ه��م
ووق��ف امل�س��اع��دات عنهم حتى من
هم من ي��درس ،والوكيل ي��رد يجب
ال� �ت ��أك ��د م ��ن امل� �ل ��ف ومل� � ��دة  3اش �ه��ر
امل �ش��اع��دات وق �ف��ت ع�ن�ه��م وب�ع��دم��ا
ق ��دم� �ن ��ا ب� ��االس � �ت � �ج� ��واب اع �ط ��وه ��م
نصف امل�س��اع��دات وق��ال��وا لهم راح
ن��وري�ك��م الن�ك��م ذه�ب�ت��م ال��ى مجلس
االمة وقفوا عنهم املصروف وقننوا
وجباتهم رد الوزارة عليهم اطلعوا
من ال��دار ام��ر غريب ما يحصل مع
ايتام الدار عدد الطالبات  32طالبة
ع��دد ال��وج�ب��ات  21ع�ق��اب الن�ه��ن ال
يسمعن ال �ك�لام ب��ال��رغ��م م��ن رداءة
الوجبه يريدنهن الخروج من الدار
وه��ن بنات غير م�ت��زوج��ات وايتام
ويقولون لهم كملتم  21سنة حتى
إلى درجة ان هناك خادمة مع احد
االي� �ت ��ام ح�ي�ن ك �م��ل ع �م��ره  21سنة
وذهب الى بيوت العزابية بخيطان
وق � �ت� ��ل وغ� � �ي � ��ره اق� � � ��دم ع� �ل ��ى ح��ال��ة
انتحار بسبب طرده من ال��دار وكل
ذل��ك نتيجة س��وء املعاملة وف�ق��دان
االن�س��ان�ي��ة فهل يعقل تقنني االك��ل
وي �ت��م ط ��رد ب �ن��ات وح�ي�ن وق�ع��وه��ن
ف��ي ال�خ�ط��أ م��ن امل �س��ؤول وخ��رج��وا
ف� ��ي ال �ت �ل �ف ��زي ��ون وت �ك �ل �م ��وا وه� ��ذه
االول مرة تحصل في الكويت التي
ت�ص��رف م�ل�ي��ارات م�س��اع��دات وغير
ق � ��ادرة ع �ل��ى ال �ت �ك �ف��ل ب � � �ـ 136يتيما
وت��م منع الفتيات م��ن ال��ذه��اب الى
ال�ج��ام�ع��ة الداء ام�ت�ح��ان��ات�ه��ن على
ال �خ �ط��أ ال� � ��ذي ارت �ك �ب �ن �ه��ن واخ � ��ذن
م �ك �ل �ب �ش��ات ال � ��ى امل �خ �ف��ر ن �ح��ن ف��ي
ب�ل��د االن �س��ان �ي��ة وال �ق��ان��ون يلزمنا
ب � � ��ان ت �ع �ت �ن��ي ب � � ��اوالدن � � ��ا وه � � ��ؤالء
اوالد ال� �ك ��وي ��ت اي� �ت ��ام ي �ح �ت��اج��ون
ال��ى الرحمة وت��م ال�غ��اء عقد ايجار
البيت املؤجر لهم في منطقة حولي
بهدف اخراجهم واعطاء تسهيالت
م��ال�ي��ة ل �ل��زواج وال �خ��روج م��ن ال��دار
واالغ� ��راءات ه��ي  1000دي�ن��ار اث��اث
و 150دي� �ن ��ارا اي� �ج ��ار ش �ه��ري مل��دة
عام سداد  2500من املديونية يجب
ان نرحمهم ونعينهم ه��ؤالء ايتام
اب � ��ن ص� �ب ��اح ه� �ن ��اك اش � �خ� ��اص م��ن
امل�ش��رف�ين ال�ش��رف��اء الي�ق�ب�ل��ون بذلك
وك�ت�ب��وا ك�ت��اب ل�ت�م��دي��د امل ��دة لحني
االن �ت �ه��اء م��ن ال�ت��زام��ات�ه��م وف��ي ظل
هذه الظروف سيكونون معرضني
ل �ل �م �خ��درات وال ��ذه ��اب ال ��ى ال�ش�ق��ق

المجالس التي
تسببت في
مديونية جمعية
الدسمة من 2003
إلى  2014تم
إحالتها إلى النيابة

عاشور متحدثا

املشبوهة اذا تم طردهم.
وزي � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون :ق � ��ال ال �ن��ائ��ب
امل� � �س� � �ت� � �ج � ��وب ان� � � �ن � � ��ي ت� � � �ج � � ��اوزت
ال ��دس� �ت ��ور وف � ��ق امل � � ��واد  8ال � ��ى 22
ن�ت�ط��رق ال��ى امل ��ادة  11ال�ت��ي تنص
ع�ل��ى ك�ف��ال��ة امل��واط �ن�ين والحمدلله
ان�ن��ي انهيت ق��ان��ون املسنني ال��ذي
تم سنوات وهو في االدراج وفيما
ي�خ��ص ال�ج�م�ع�ي��ات ه �ن��اك مجلس
اعلى وما طرح في جمعية الدسمة
استثمار وليس خصخصة والتي
لها ارب��ع اوج��ه وه��ي بيع االص��ول
وان ت� � �ك � ��ون ش� � ��رك� � ��ات م �س��اه �م��ة
ب�ي�ن ال �ت �ج��ار وامل ��واط� �ن�ي�ن وع �ق��ود
اس �ت �ث �م��ار وش ��رك ��ات وب��ال��رغ��م من
ذل��ك ان��ا ال�ت��زم��ت باملجلس االع�ل��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وف� ��ي ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ال
يمكن تحويل الجمعيات الن هناك
م��ان�ع��ا ق��ان��ون�ي��ا وجمعية الدسمة
بالتحديد فكل الجمعيات ارتفعت
ارباحها اال جمعية الدسمة عليها
ال � �ت� ��زام  1.570.631م �ل �ي��ون وازم
املديونية كانت من  2003وق��د قام

قدمت  7قوانين
مختلفة للمجلس
وتم الموافقة
عليها

والوزيرة هند الصبيح ترد

مجلس االدارة توزيع ارباح بالرغم
من تحذيرات ال��وزارة ووقعوا عقد
ب��ان �ش��اء س ��وق ج��دي��د ب �ـ  6م�لاي�ين
 2006ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ك �ت��ب ال � � ��وزارة
االلتزام بالقيمة التقديرية وعليهم
شيكات م��ن دون رص�ي��د ف��ي 2009
وكل ذلك ترتب على زيادة املديونية
والجمعية تتدهور من  2004حتى
وص �ل ��ت  4م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار وه �ن��اك
قانون يجب ان نلتزم به وتحويل
امل �ع �ت��دي��ن ع �ل��ى ام � ��وال امل�س�ث�م��ري��ن
ال� � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ول� ��دي � �ن� ��ا م �ج �ل ��دات
ح��ول ذل��ك واذا كنت ان��ا م��ن ي��ؤدى
العمل التعاوني مل��ا زادت االرب��اح
واش� � �ه � ��رت ال �ج �م �ع �ي ��ات وف �ص �ل��ت
بعض الجمعيات ع��ن بعض فانا
ن �ض �م��ت ع �م��ل ال �ج �م �ع �ي��ات ف ��ي كل
م ��ا ع�م�ل�ت��ه اري � ��د ان �ت �ش��ال جمعية
الدسمة التي عليها  7ماليني اليوم
وعليها  79قضية وهناك جمعيات
س ��اع ��دت� �ن ��ا ف� ��ي ان� �ت� �ش ��ال ج�م�ع�ي��ة
ال��دس�م��ة وعليها شيكات م��ن دون
رص � �ي� ��د وال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال �ق �ض��اي��ا

النواب سعدون حماد وسيف العازمي وسعود الحريجي ود .أحمد مطيع

وب�ع�ض�ه��ا اخ ��ذت اح�ك��ام��ا وعليها
بيع ب��االزال��ة واالن ارف�ف�ه��ا خاوية
من السلع وكل التجاوزات تحولت
الى مكافحة الفساد في تاريخ /22
 12ول� �ي ��س اآلن ف��امل �ج��ال��س ال �ت��ي
ت�س�ب�ب��ت ف ��ي امل��دي��ون �ي��ة م ��ن 2003
ال� ��ى  2014وك� ��ل ذل� ��ك ت ��م ت�ح��وي�ل��ه
ال��ى النيابة وت��م مخاطبة الفتوى
والتشريع بني ان جواز يكون بعد
تعديل القرار وتم الدعوة لجمعية
عمومية ف��ي جريدتني ول�ع��دم ثقة
املساهمني في الجمعية لم يشارك
اال  ٪ 17من عدد الناخبني وعقدنا
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ب� �ن ��اء ع�ل��ى
طلب ال��وزارة وم��ن القانون ويجب
تبيان اسباب الدعوة وبني ذلك في
االعالن بالجريدة وايضا اذا هناك
م��ن ي��ري��د ح��ل م�ح��ل امل��راق��ب امل��ال��ي
وعقد االجتماع في  3 /8وتم تبيان
ال �ب �ي��ان امل ��ال ��ي وامل ��دي ��ون �ي ��ات وت��م
التصويت واخ��ذ ق��رار مل��اذا الزعل
م��ن ق ��رار ال ��ذي ات �خ��ذ الن ��ه ل��م ي��أت
على هواكم فأنا من قدمت  7قوانني
مختلفة للجمل وتم املوافقة عليه
ف��أرج��و ع��دم اتهامي بهدم القطاع
ال �ت �ع��اون��ي ،وت �ط��ال �ب��ون بتطبيق
القانون والتحويل!! النيابة وحني
اط�ب��ق ال�ق��ان��ون ال ت��رض��ون اذا كان
وق��وف��ي ع�ل��ى م�ن�ص��ة االس �ت �ج��واب
بسبب تطبيقي للقانون فأهال به
ام��ا ال�ل�ع��ب ف��ي االوراق ال اق �ب��ل به
وكل التعديالت التي على القانون
ت �م��ت ب �م �ب��ارك��ة م �ج �ل �س �ك��م امل �ك��رر
م��ن تغليظ العقوبات وغيرها انا
ع�م�ل��ت ب �م��ا ي�م�ل�ي��ه ع �ل��ي ض�م�ي��ري
وق� �م ��ت ب ��واج� �ب ��ي واس� �ت� �ط� �ع ��ت ان
اح �ف��ظ امل �ص��روف��ات وال��دل �ي��ل على
ذل��ك ه�ن��اك م �ص��روف ن�ث��ري مكتب
ال ��وزي ��ر  1500دي �ن��ار ول ��م ي�ص��رف
م ��ن ذل� ��ك ب �ع �ه��دي اال  150دي �ن ��ارا
وفيما يخص املحافظني وال �ـ ٪ 5

ه ��ذا م��رس��وم ول �ي��س م��ن ق� ��رار من
ن��وري��ة ال�ص�ب�ي��ح وت ��م اج�ت�م��اع في
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وط ��رح ق ��رار وأن��ا
ط�ب�ق��ت ال� �ق ��رار وامل �ح��اف �ظ��ات ت�ق��دم
خ��دم��ة اج �ت �م��اع �ي��ة ع �ل��ى م ��ا ي�ب��دو
انني اتحمل كل املشاكل التي تقع
في الكويت ونسبة ايجار محالت
الجمعيات ع�ل��ى املستثمرين هي
 ٪ 14ت� ��ذه� ��ب ل � � �ل� � ��وزارة ب �ح �س��ب
ال� �ق ��ان ��ون وامل� �س ��اه� �م�ي�ن ي �ش�ت �ك��ون
م��ن ال �ج �م �ع �ي��ات وت �ت��م ب �ن ��اءا على
ش� �ك ��واه ��م ت �ش �ك �ي��ل ل � �ج ��ان وب� �ن ��اء
ع�ل��ى االن �ه��اء م��ن ذل��ك ي�ت��م تحويل
امل� �ت� �ج ��اوز ال� ��ى ال �ن �ي��اب��ة وه� � ��ذا م��ا
يتيحه ل��ي ال�ق��ان��ون اي��ن الظلم في
ت�ع�ي�ي�ن��ي ب��ال �ج �م �ع �ي��ات اش �خ��اص
اف��اض��ل وف��ق القانون وعملي نتج
ع� �ن ��ه زي� � � ��ادة ف� ��ي االرب� � � � ��اح ول �ي��س
هدما للعمل التعاوني واذا كانت
االس �ت �ج��واب��ات ض��ري �ب��ة تطبيقي
ل�ل�ق��ان��ون ف��أه�لا وس �ه�لا وال � ��وزارة
رب �ح��ت  279ق�ض�ي��ة م��ن واق ��ع 361
ضد مجالس االدارات فال استحق
الشكر على ذلك.
ورف � � ��ع ال ��رئ� �ي ��س ال �ج �ل �س ��ة مل ��دة
نصف ساعة للصالة.
اس �ت��ؤن �ف��ت ال �ج �ل �س��ة ال �س��اع��ة 4
مساء
 ال ��وزي ��رة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح :ع��دداالي�ت��ام  919عضوا محتضنا منذ
ن�ش��أة ال � ��وزارة وم��ن يشتغل منهم
 148و 44ف �ت ��اة وم� ��ن ت �ك �ل��م ع�ن�ه��م
العضو  4يعني ه�ن��اك  40بوجود
كاميرات ملراقبتهم .وهناك  38فتاة
فوق سن الثالثني.
ك � � ��ان ف � ��ي  2010ع � � ��دد االي � �ت� ��ام
االطفال املحتضني كان العدد  6في
 2015اصبحوا  15طفال.

التتمة ص11

أرفض اتهامي
بهدم القطاع
التعاوني ووقوفي
على المنصة
لتطبيقي القانون
تطالبون بتطبيق
القانون وحين
أنفذه ال ترضون!
الصبيح :عدد األيتام
 919عضوا محتضنا
منذ نشأة الوزارة
الوزارة تقدم
مصروفا يوميا
لاليتام يتراوح ما
بين  300فلس إلى
 8دنانير
نعم غيرت لألفضل
ولكن في ظل األطر
القانونية واللوائح
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مضبطة

إذا كانت االستجوابات ضريبة تطبيقي
القانون فأهال بها
تتمة المنشور ص10
ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها ال ��وزارة
مصروفا شخصيا ودروس تقوية
وم� � � � � ��دارس وه� � ��داي� � ��ا وق ��رط ��اس� �ي ��ة
وخ ��دم ��ات اخ� ��رى وم� �ص ��روف ال�ي��د
ال�ي��وم��ي لكل اب��ن  300فلس يوميا
م��ن م��رح�ل��ة ال��روض��ة ال ��ى ان تصل
ال � ��ى ال �ج ��ام �ع ��ة  8دن ��ان� �ي ��ر ي��وم �ي��ا
غ �ي��ر  200م ��ن ال �ج��ام �ع��ة وي�ص�ب��ح
كويتيا وتسرى عليه كل القوانني
غ �ي ��ر ال �س �ك ��ن واالك � � ��ل وال �ت �ن �ظ �ي��ف
والرحالت والعمرة والحج.
واذا راح جوالت  2.5من 15 - 14
سنة واذا راح مسرحية له  5دنانير
ومنتزهات ل��ه  5دنانير ول��ه حتى
س ��ن  10س� �ن ��وات ل ��ه ح�ل�اق ��ة ش�ع��ر
للولد والبنت كوافير و 15دي�ن��ارا
ل�ل�ب�ن��ت ل �ك��واف �ي��ر ال �ش �ع��ر وب �ط��اري��ة
س �م��اع��ة ط �ب �ي��ة وادوي � � ��ة وت �ص��وي��ر
ب � �ح ��وث  80دي� � �ن � ��ارا و 30دي � �ن ��ارا
للكتب والبحوث ومالبس الذكور
 150دي�ن��ارا وف��وق ال �ـ  11سنة 200
دينار وفي العيد  120دينارا و140
لالناث.
ون � �ع � �ط� ��ي ال� � ��روض� � ��ة ه � ��دي � ��ة 10
دن� ��ان � �ي� ��ر وال � �ث� ��ان� ��وي� ��ة  80دي � �ن ��ار
وال�ج��ام�ع��ة  100وم��ن ي��أت��ي نتيجة
اكثر م��ن  ٪ 80نعطيه  180دينارا
وللدروس نعطي حسب الحاجة.
م� ��دخ� ��رات االب � �ن� ��اء وص� �ل ��ت ال��ى
 3م�ل�اي�ي�ن و 728ال� �ف ��ا ف� ��ي ال �ب �ن��ك
ال��دول��ي وم��ن اول م��اي��ودع يوضع
في حسابه  60دينارا شهريا وهذا
ق� ��رار وزاري وش��رع��ا ه �ن��اك ف�ت��وى
م��ن وزارة االوق ��اف ب��أن اليتيم الى
سن  15سنة وبعد ذلك نطلق عليه
(ولدا) ولم نحرم اي يتيم ابدا.
ف � ��ي  2014س� �ح� �ب ��وا  181ال �ف��ا
وف ��ي  2012س �ح �ب��وا  300ال ��ف من
مدخراتهم لشراء سيارات وغيرها.
ون��وق��ف ع��ن االك ��ل ب�ع��دم��ا يصل
ال � ��ى  30ع ��ام ��ا ح� �ت ��ى ي� �ن ��دم ��ج ف��ي
املجتمع وذل��ك بتوصيات م��ن علم
ال �ن �ف��س واالج� �ت� �م ��اع وارس �ل �ن��اه��م
ع �م��ره وح� ��ج ورح� �ل��ات ال� ��ى ت��رك�ي��ا
وماليزيا واالمارات.
وه � �ن� ��اك ت� �ق ��اري ��ر ت �ط �ل��ع ب �ب �ن��ود
م�ع�ي�ن��ة وال �خ ��دم ��ات ال �ت��ي ن�ق��دم�ه��ا
ايضا من ميزانية الدولة وكذلك من
التبرعات من القطاع الخاص.
في  2014صرفنا مساعدة مالية
 24الفا و 676ومثلما  35الفا و17
دينارا في  .2015ولم نقرض االيتام
واالوالد وامل� �س ��اع ��دة امل��ال �ي��ة ه��ذه
للمساعدة وغير مستردة الن هذه
ت��رب �ي��ة والن� ��ري� ��د م �ع��ال �ج��ة ال�خ�ط��أ
بخطأ مصروفات دراسية للذي لم
يحصل ع�ل��ى م�ج�م��وع كبير ان��واع
امل �س��اع��دات ه��ي ال� ��زواج ون��ؤث��ث له

رئيس الوزراء محييا أعضاء الحكومة خالل الجلسة

ونعطية بدل ايجار غير بدل ايجار
ال � ��ذي ي��أت �ي��ه م ��ن االس� �ك ��ان ون��دع��م
الدارسني في الخارج وشكلنا لجنة
ل� �ل ��زواج واح �ض��رن��ا ب �ه��ا خ�ط��اب��ات
وتزوج منهم ما يقارب الـ 6وسوينا
مبادرة سميناها االسرة الصديقة
في الويك اند او الرحالت القصيرة
ل � �ل � �ي� ��وم ال � � ��واح � � ��د ض � �م� ��ن ش� � ��روط
وبعضها يؤول لالحتضان،
قيام ال ��وزارة بصرف مساعدات
اج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�اب� �ن ��اء ب ��ال ��رغ ��م م��ن
استضافتهم باملبنى وحصولهم
على راتب شهري في لغة صريحة
فهل اسكت ام اسوي املالحظات.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ارب ��ع ف �ت �ي��ات ف�ل�ق��د
سمعنا ببعض الفاسدين حاولوا
ال ��دخ ��ول ال� ��ى ال� � ��دور ف�ق�ل�ن��ا ن��رك��ب
ك��ام �ي��را ع �ل��ى ال� �ب ��واب ��ة مل �ع��رف��ة م��ن
ي��دخ��ل او م��ن ي �خ��رج وه ��ذا ق��ان��ون
أقررتموه مؤخرا و 4من الـ  44فتاة
ذهنب وكسرن الكاميرات واتلفوها
والسؤال هو ملاذا ال يريدون تركيب
ال�ك��ام�ي��رات وه��ن خ��رج��ن م��ن ال��دور
الكاميرات على االب��واب الخارجية
وال ت��وج��د داخ ��ل وال ت��وج��د حتى
داخ � � � ��ل ال � � �ص � � ��االت ن � �ح� ��ن ن � �ح� ��اول
االصالح فهناك الجزء االكبر صالح
وممتاز ويقومون بدراستهم بجد
وهن يريدن الخروج الننا وضعنا
نظما.
وقلنا انه ايام الدراسة ال يسمح
ب��ال�ت��أخ�ي��ر ب �ع��د ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة
وهل تقبلون بنتا ترجع الساعة 4
الفجر؟!
ول� �ل� �ع� �ل ��م ك� � ��ل اع� � �م � ��اره � ��ن ف� ��وق
الثالثني مو  15او  16سنة انا اراقب
ملصلحتهن كل ما فعلناه هو تقنني
الطعام وليس ايقافه الن الكثير من
الطعام الذي كنا نرسله كان يذهب
الى حراس الشاليهات قرب الدار.
ول ��ن اذك ��ر اس �م��اء م�ط��اع��م حتى

ال ت�ك��ون دع��اي��ة ف��ان��ا متهمة باني
اح��ب ال�ت�ج��ار ات�م�ن��ى ان ي��أت��ي االخ
امل �س �ت �ج��وب ب �ف��رد واح� ��د ت��م ط��رده
انا قانونية ودقيقة هل تريدون أن
اساعد على الدلع او التسيب؟ هذه
هي التربية التي تربينا عليها.
وع�ن��دي  3ب�ن��ات ف��وق الخمسني
م � ��ازل � ��ن م � � ��وج � � ��ودات ع � �ن� ��دي ن �ع��م
ق� �ص ��رت ع �ل �ي �ه��ن ن �ع ��م ن �ع ��م ق�ن�ن��ت
م�ص��روف��ات�ه��ن ك�ي��ف ت��ري��دون�ن��ي ان
اعطي  559دينارا فوق الـ  200دينار
تصرف للطالبة الجامعية.
واش � �ك� ��ر ل �ك ��م ح �س ��ن االس �ت �م ��اع
وسامحوني ان كانت هناك بعض
ال� �ع� �ب ��ارات ال � �ح� ��ادة ل �ك��ن م ��ن واق ��ع
ال� �ظ� �ل ��م ال � � ��ذي وق � ��ع ع� �ل ��ي ن� �ع ��م ان ��ا
غيرت لكن لالفضل وفي ظل االطر
ال �ق��ان��ون �ي��ة وح ��اول ��ت ب �ك��ل ال�س�ب��ل
وفي اطار اللوائح حتى ال يتكلم اي
موظف ويقول ما عندي الئحة.
وف� � � ��ي ن � �ه� ��اي� ��ة  2016س� �ت� �ك ��ون
الحكومة آلية
 ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور :ك � ��ل ال� �ك�ل�امل� ��ف ودوران وال وض � �ع� ��ت ي��ده��ا
ع�ل��ى ال �ك�لام ال ��ذي ط��رح�ت��ه تكلمت
ع��ن امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة وي��ال�ي�ت��ك ما
تحدثت وت�ق��ول ف��ي عهدي االرب��اح
زادت  25مليونا الجمعيات حققت
ارباحا وليست انت.
م � � �ج � � ��ال � � ��س االدارات ال� � �ت � ��ي
ت� �ح ��ارب� �ي� �ن� �ه ��ا ول � �ي � �س� ��ت ان� � � ��ت ب��ل
م�ج��ال��س االدارات املنتخبة والب��د
من شكرهم.
ع �ص��ام ال�ع�ل��ي رئ �ي��س الجمعية
ع �ن��دم��ا ات ��ى إل �ي��ك ق �ل��ت ل ��ه اع�ط�ي��ك
مهلة شهرين ام��ا ت��وق��ع العقد مع
املستثمر او احل جمعيتك وعرض
كتابا رسميا يفيد برفض ال��وزارة
للنهوض بجمعية الدسمة ولم ترد
ايضا على كتاب اتحاد الجمعيات،
نحن نعلم بأن الـ  ٪ 50هذا مرسوم

ولكن كان يجب على الوزيرة الدفاع
عن الجمعيات ورفض هذا املرسوم
ال � ��ذي ت ��م رف �ض ��ه م ��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س
االم��ة وت��م اع��ادت��ه ومجلس ادارات
الجمعيات منتخبون واتت بتعيني
 3ف� ��ي ج �م �ع �ي��ة ال� �ش� �ع ��ب وغ �ي��ره��ا
ب � �خ�ل��اف رأي امل � �س ��اه � �م �ي�ن ال � ��ذي
اش �ت �ك��و ب� ��أن امل �ع �ي �ن�ين «ي �ل �ع �ب��ون»
بالجمعية وهذا عقد لشركة اخيك
م ��ع ج �م �ع �ي��ة ال��دس �م��ة امل �ط �ل��وب��ة 7
ماليني لتركيب كاميرات وعلى ما
يبدو ان لديكم مشكلة م��ع تركيب
ال�ك��ام�ي��رات ه��ل ان�ت��م وك�ي��ل لشركة
ال � �ك� ��ام � �ي� ��رات وت ��رك� �ي� �ب� �ه ��ا؟ وح�ي�ن
ان �ع �ق��اد ال �ج �م �ع �ي��ة ل ��م ي �س �ت��دع اي
م��ن املساهمني ول�لاس��ف الجمعية
العمومية ترفض امليزانية والوزارة
تقر امليزانية ووف��ق القانون يجب
ت ��وزي ��ع خ �ط ��اب ل �ل �م �س��اه �م�ين ق�ب��ل
ال �ن �ش��ر ف��ي ال �ج��ري��دة وب�خ�ص��وص
ك��ام �ي��رات ال �ف �ت �ي��ات ه ��ي ب��ال�ص��ال��ة
ول � �ي ��س ف� �ق ��ط ع� �ن ��د امل � ��داخ � ��ل وان� ��ا
سؤالي عن االجراءات التي تمت مع
ال�ب�ن��ات وح�ج��زه��ن وع��دم كفالتهن
حتى اذا اراد اليتيم السفر يذهب
م �ع��ه م �ش��رف م��راف��ق ي �ص��رف على
ه ��ذا امل ��راف ��ق م��ن م �ص��روف اليتيم
وه �ن��اك ش�ت��ان ب�ين ال��واق��ع وال�ك�لام
وم� �ب� �ن ��ى دور ال� ��رع� ��اي� ��ة م �ت �ه��ال��ك
ويحتاج الى صيانة وعرض صور
ل��ذل��ك االي �ت��ام ك�ل�ف��وا م�ح��ام�ين على
ال � � ��وزارة ب �س �ب��ب ال �ظ �ل��م ال � ��ذي وق��ع
عليهم وكانت جلستهم ي��وم امس
وال � �ت� ��ي اج� �ل ��ت ل �ل �ح �ك��م وال � ��وزي � ��رة
ت��دع��ي ب��أن ل�ي��س ه�ن��اك اي قضايا
وب � �ع� ��د ال� �ت� �ه ��دي ��د ت � ��م دف� � ��ع ن �ص��ف
ش� �ه ��ر ب� �ع ��د وق � � ��ف م� �ص ��روف ��ات� �ه ��م
وت��م ح�ف��ظ مخصصاتهم ال��ى 255
دي� �ن ��ارا وامل� �س ��ؤول ��ون ف ��ي ال � ��وزارة
ي �ه��ددون االي �ت��ام ب �ع��واق��ب وخيمة
ب �ع ��د االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن االس� �ت� �ج ��واب،

ف� � ��اذا ح �ص��ل ذل � ��ك وال � �ل ��ه س��أت �ق��دم
ب� ��االس � �ت � �ج� ��واب م � � ��رة اخ� � � ��رى ي ��وم
االث� � �ن �ي��ن امل� �ق� �ب ��ل ول� � ��ن اس � �ك� ��ت ع��ن
حقوقهم وس��أت�ص��دى ألي تصرف
غير مسؤول تجاههم.
وب� � � �ح� � � �س � � ��ب االي � � � � � � � � � � � � � � ��رادات ف ��ي
الجمعيات التعاونية حمل الربح
ال �ي��وم��ي ي� � ��وازي  6301دي� �ن ��ار من
الجمعيات ي��ري��دون ان ت��ذه��ب الى
املستثمر في السنة االول��ى يسترد
املليونني ثمن االس�ت�ث�م��ار ،وهناك
جمعيات لديها ودائ��ع في البنوك
ص� �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ل��دي �ه��ا  3م�لاي�ين
فهل يعقل تذهب للتاجر والوزيرة
غيرت القرارات من اجل التاجر ولم
ت �ع��رب ل �ل ��وزارة ات �ح��اد الجمعيات
ع �ي �ن �ك��م ع� �ل ��ى ف � �ل� ��وس امل ��واط� �ن�ي�ن
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة ت�خ��دم اه��ل
الكويت وبنت املستشفى الصدري
واي �ض��ا مستشفى ل�ل�م�ع��اق�ين واذا
ط��اح��ت ج�م�ع�ي��ة ت�س�ن��ده��ا جمعية
اخرى وخير دليل جمعية الصوابر
ح� �ي� �ن� �م ��ا خ� � �س � ��رت ات � � � ��ت ج �م �ع �ي��ة
ال �ش��ام �ي��ة وس��اع��دت �ه��ا وه� ��ذا م�ث��ال
التحاد الجمعيات.
وع� � � � ��رض ع� � ��اش� � ��ور ف� �ي� �ل� �م ��ا ع��ن
معاناة االيتام.
 وزي��رة ال�ش��ؤون هند الصبيح:ال �ص��ور ال�ت��ي وض�ع�ت�ه��ا ف��ي ش��ارع
ال�خ�ن�س��اء ال�س��امل�ي��ة ق�ط�ع��ة  5وه��ذا
م��ن ق�ب��ل م�ت�ب��رع ام��ا امل�ب�ن��ى الثاني
نعمل به االن تحت الصيانة نحن
ال ن�س�ت�ق��وي ع�ل��ى ال�ض�ع�ي��ف نضع
ضوابط ونمشي عليها واذا تريد
ان تقدم استجوابا اخر حقك وقدم
احد من االيتام اذا سيتم معاقبته
احضره معاك في استجوابك املقبل
ولدينا شباب عمرهم  35سنة وال
ي ��ري ��د ال � �خ� ��روج ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ان �ن��ا
عالجناهم نفسيا ون��ري��د منهم ان
يتزوجوا وينخرطوا في املجتمع.
واالنظمة والحل والحزم هي من
ادت ال ��ى زي� ��ادة ارب� ��اح الجمعيات
ومل��اذا هذه االرب��اح قفزت في 2015
ح �ي �ن �م��ا وض� �ع ��ت ال � � � ��وزارة ض�ب�ط��ا
ورب �ط��ا وال �ق ��رار ال �خ��اص ب��امل��راق��ب
امل��ال��ي رأى ال�ن��ور  2014ف��ي عهدي
وال��ذي��ن ات��وا من ادارات الجمعيات
يتذمرون يريدون حال للمديونيات
وق � ��ال ل ��ي ال اس �ت �ط �ي��ع االس �ت �م��رار
وس��أت �ق��دم ب��اس �ت �ق��ال �ت��ي وم� ��ع ذل��ك
تمت الدعوة لالنتخابات وهذا خير
دليل على عدم رغبتي في تمويلها
ل �ل �ت �ج��ار ك� �م ��ا ي ��دع ��ي امل �س �ت �ج��وب
وهذا كتاب االتحاد يؤكد ان هناك
خ �س��ائ��ر ل�ج�م�ع�ي��ة ال��دس �م��ة وط�ل��ب
ب� �ت� �ع� �ي�ي�ن ش � �خ� ��ص ل� �ت� �ق� �ي� �ي ��م ه� ��ذه
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عاشور :سأقدم
استجوابا آخر
االثنين المقبل
إذا تعرض األيتام
لعقوبات
المستجوب:
الصبيح لم ترد
على ما طرحته
في االستجواب
ليست الوزيرة
من حقق أرباحا
 25مليون دينار
للتعاونيات
كاميرات المراقبة
تم تركيبها في
صالة الفتيات وليس
فقط عند المداخل
وزيرة الشؤون
لعاشور :مستعدة
ألي استجواب آخر
ترغب في تقديمه
نحن ال نستقوي
على الضعيف ونضع
ضوابط ونسير
عليها
األنظمة والحل
والحزم هي التي
أدت إلى زيادة أرباح
الجمعيات
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المؤيدون :خصخصة الجمعيات
جريمة ومخطط دبر بليل أظلم
تتمة المنشور ص11
ال �خ �س��ائ��ر واح � ��د امل ��دي ��ون�ي�ن ط�ل��ب
ت�خ�ف�ي��ض م��دي��ون �ي �ت��ه وه� ��ذا ك�ت��اب
ي �ف �ي��د ب ��ذل ��ك ي �ع ��رف ��ه ال� �ن ��ائ ��ب زي ��ن
اق�ص��ى رب��ح تحققه الجمعية بعد
ال�ت�ع��دي��ل  250أل��ف فكيف ستسدد
 7م�لاي�ين وعليها اح�ك��ام بالسداد
وش ��رك ��ة اخ� � ��رى ت �ع �م��ل ف ��ي م �ج��ال
الكاميرات منذ  2004وان��ا تسلمت
ال � � � ��وزارة  2014ول ��دي �ن ��ا ع� ��رف ف��ي
العائلة اذا احد اصبح وزيرا يبعد
ع��ن ال�ت�ج��ارة ،وه��ذا العقد قبل ذلك
وقيمته  1300دي �ن��ار وح�ي�ن بلغت
ب��ذل��ك ع �م��م اخ� ��ي ب �ع��دم ذه � ��اب اي
م �ن��دوب الي جمعية ول �ك��ن ال��رج��ل
ل ��دي ��ه ت � �ع� ��اق� ��دات ق ��دي� �م ��ة وس �م �ع��ة
ع��ائ�ل�ت��ي خ��ط اح �م��ر الن �ن��ا ت��رب�ي�ن��ا
على احترام القانون ،وجميع ملف
ال �ج �م �ع �ي��ات امل �خ��ال �ف��ة ف ��ي ال�ن�ي��اب��ة
ون �ح��ن ف��ي ال� � ��وزارة دع��ون��ا ات �ح��اد
ال�ج�م�ع�ي��ات ب ��ان ي �ق��رض الجمعية
ول� �ك ��ن رف� ��ض وت ��دع ��ي ب ��ان ��ي اري ��د
خصخصة الجمعيات وعملنا بنك
دم ف��ي ال �ج �ن��وب وال �ش �م��ال وم��رك��ز
ال �ت��وح��د ب�ف�ض��ل ال�ع�م��ل ال�ت�ع��اون��ي
وب � �ع � �ه ��دي وامل � � �ف� � ��روض ان اش �ك��ر
على ه��ذا العمل وجمعيات حقوق
االنسان في مجملها تعطي امتياز
الدولة الكويت في حقوق االنسان
ول��م يتم ظلم ال� ��وزارة ف��ي التعامل
غ �ي��ر ال � �س� ��وي م� ��ع االي � �ت� ��ام ات �م �ن��ى
م ��ن ال �ن��ائ��ب أن ي� ��زور ب �ي��وت ال ��دار
وال ي�ظ�ل��م وال �ت �ع �ي�ين ب��ال�ج�م�ع�ي��ات
موجود بالقانون فاذا لدى النائب
اع� � �ت � ��راض ع �ل �ي ��ه ان ي � �ش� ��رع وأن � ��ا
سألتزم بالقانون الذي يقر من قبل
مجلسكم ان��ا ح��ري�ص��ة ع�ل��ى ام��وال
املساهمني.
 م �ح �م ��د ط� �ن ��ا (م� � ��ؤي� � ��د) :ن �ح��ننحاسب الوزير على ادائ��ه جمعية
ال��دس �م��ة ح �ت��ى ل��و ك��ان��ت خ�س��ران��ه
ل� ��دي ك� �ت ��اب م ��ن رئ� �ي ��س ال�ج�م�ع�ي��ة
ي� �ط ��ال ��ب وي �ت �ع �ه ��د ب �ت �ع ��دي ��ل ع�م��ل
ال �ج �م �ع �ي��ة وه � ��ذا م �خ �ط��ط ب� ��دأ ف��ي
ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� ��دس � �م� ��ة ول � � ��ن ي �ن �ت �ه��ي
م � ��رورا ب �ك��ل ال�ج�م�ع�ي��ات وه� ��ذا هو
الخصخصة مل��اذا ال يدعون اتحاد
ال�ج�م�ع�ي��ات ي��دي��ر جمعية الدسمة
وهل يعقل ان  50شخصا يصوتون
ويعقدون جمعية عمومية من اصل
 7500م �س��اه��م ول� �ل ��وزي ��رة ق �ي��ادي
ي� �م ��ارس ال �ظ �ل��م وال� ��وزي� ��رة م�ص��رة
على وجوده.
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :ارج��وااللتزام بمحاور االستجواب.
 محمد طنا :بالنسبة بموضوعااليتام والظلم الواقع عليهم وتقول
ال ��وزي ��رة ل �ه��م ف��ي م�ك�ت�ب�ه��ا ال �ن��واب
ب�ج�ي�ب��ي واص� � ��رت ع �ل��ى خ��روج �ه��م

طنا :الفساد في
وزارة الشؤون
وصل إلى تعيين
جنود عسكريين
في الجمعيات

محمد طنا

م ��ن ال � � ��دار وال �ب �ن ��ت اذا ت �ط �ل �ق��ت ال
تستطيع العودة للدار واخ الوزيرة
اخ � ��ذ م �ن��اق �ص��ات ع ��دي ��دة وم �ب��ال��غ
كبيرة وايضا الوزيرة حلت جمعية
ع �ب��دال �ل��ه م� �ب ��ارك ب �س �ب��ب ذه��اب �ه��م
ل� �ل� �ع� �م ��رة ام � � ��ا ج �م �ع �ي ��ة ال �ش ��ام �ي ��ة
يصرف احد اعضائها شيكات الى
اه �ل��ه وس ��واق ��ه ال �ه �ن��ود ول ��م تفعل
ل��ه ال��وزي��رة اي ش��يء وال �ف �س��اد في
ال ��وزارة وص��ل ال��ى تعيني «جنود»
عسكريني في الجمعيات.
 روض � ��ان ال ��روض ��ان (م �ع��ارضل�لاس �ت �ج��واب) :ات��ان��ي االخ ص��ال��ح
ع� � ��اش� � ��ور ق � �ب� ��ل اس� � �ب � ��وع �ي��ن وق� � ��ال
ان االخ� � ��ت ه �ن ��د ال �ص �ب �ي��ح ن ��اوي ��ة
ت�خ�ص��ص ال�ج�م�ع�ي��ات ق �ل��ت ل��ه مو
ب�ك�ي�ف�ه��ا وس��أل �ت �ه��ا ق �ل��ت ل �ه��ا وي��ن
رايحة؟!
واق � � � ��ول ان� � ��ه ال ت� ��وج� ��د ج�م�ع�ي��ة

تصويت على مدة الحديث

الوزيرة أداؤها
سيئ وعملها أسوأ
لكن ليس بيننا
وبينها أي شيئ
شخصي

سعود الحريجي

ت �خ �س��ر اب � ��دا اال ج �م �ع �ي��ة ال��دس �م��ة
وت�ف��اج��أت ان�ه��ا خ�س��ران��ة  7ماليني
وأرب ��أ ب ��االخ ص��ال��ح وخ�ب��رت��ه وم��ن
يجلس بجواره هو محمد عاشور
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة ال �س��اب��ق
واس �ت �غ��رب ان م��ن ي�ط�ب��ق ال�ق��ان��ون
ي �ت��م اس �ت �ج��واب��ه واش �ه ��د ال �ل��ه ان��ك
اخ ��ت رج� ��ال وال �ل��ه ي��رح�م��ه صبيح
الصبيح وي��ال�ي��ت ك��ل ال� ��وزراء مثل
ادائك.
وناقشت يوسف الزلزلة في هذا
االمر وقال ياليت تستثمر والوزيرة
ل��م ت�ت�خ��ذ ال� �ق ��رار اال ب �ع��د اج�ت�م��اع
الجمعية العمومية وال��دس�ت��ور لم
يسمح ل�ه��ا بالخصخصة اال بعد
الرجوع للمجلس.
ه�ن��اك اع �ض��اء وم�ج�ل��س ام��ة وال
أشره اال علينا نحن فالكل يعرف ان
هذا اخو صالح عاشور واقترحت

احالته الى النيابة الن الرجل متهم
وارج � ��و ان ي�ط�ل��ع ب � ��راءة ان ��ا ات�ي��ت
ال�ص�ب��ح ورأي� ��ت االخ� ��وان االع �ض��اء
م�س�ج�ل�ين ط�ل��ب ط ��رح ث�ق��ة واخ ��ذوا
القرار والله اعلم ان كان هناك ورقة
ام ال اداؤك قوي ومن اخير ال��وزراء
املوجودين وكنت متمكنة اليوم.
واخ� � ��و ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور ب�ن�ف�س��ه
يقول حولوني للنيابة ولو تعطي
ال �ج �م �ع �ي��ة الي ج�ن�س�ي��ة م��ات�ك�س��ب
ف ��أرج ��و ي ��ا ج �م��اع��ة ال �خ �ي��ر وال ��ذي
اخذ موقفا مسبقا فال احد يساوم
اح � ��دا وم� ��ن اخ� ��ذ م��وق �ف��ا س�ي��اس�ي��ا
ف�خ��اف��وا ال�ل��ه ف��ي ات �خ��اذ ال �ق��رار وال
يصير اتخاذ القرار النها ال تمشي
معامالت.
 ص� � ��ال� � ��ح ع � � � ��اش � � � ��ور :ل �ل�اس� ��في ��اب ��وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز (روض� � � � � ��ان) م��ا
هقيتها منك انت صورت للناس ان

االستجواب كله عشان اخوي وقلت
ان اخوي عضو مجلس ادارة 2010
وعندما ترك مجلس االدارة لم تكن
هناك اي قضية انا قلت لها تروح
النيابة.
 روض��ان الروضان :استجوابكساعة ونصف وتكلمت ساعة و20
دقيقة تكلمت ع��ن الجمعيات و10
دقائق عن االيتام.
 س � �ع� ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي (م� ��ؤي� ��دالالستجواب) :ما قامت به الوزيرة
امر ال يمكن ان يقبل به احد وليس
ب�ي�ن�ن��ا وب �ي�ن ال ��وزي ��رة غ �ي��ر ال�ع�م��ل
واالداء ومن خالل قطع املساعدات
ع� ��ن االي� � �ت � ��ام ش� � ��يء ال ن �ق �ب �ل��ه ام ��ا
م ��ن ت �ك �ل��م ع �ن��ه ب �ع��ض االخ� � ��وة عن
ت �س �ف �ي��ه الداة االس� �ت� �ج ��واب ك�ث�ي��ر
م ��ن االس� �ئ� �ل ��ة وج �ه �ت �ه��ا ع ��ن ك�ث�ي��ر
م��ن االم ��ور وال ت��وض��ح ب��ل توضح
فقط ف��ي املنصة وم ��ازال اال لعناد
رأسها واستجواباتها سوف تكرر
بسبب ي�ب��اس رأس�ه��ا وتخصيص
ال�ج�م�ع�ي��ات ت�س�ل�ي��م رق� ��اب وارزاق
امل��واط �ن�ي�ن ال ��ى ال �ت �ج��ار ال�ج�ش�ع�ين
وامل� �ت� �ن� �ف ��ذي ��ن وال � �ن� ��ائ� ��ب ع �ب��دال �ل��ه
الطريجي مقدم على استجواب اخر
وارج � ��و ان ت �ك��ون االم � ��ور واض �ح��ة
وارجو اال نضطر الى طرح الثقة.
 ع � �ل ��ي ال� �خ� �م� �ي ��س (م � �ع ��ارض ��ال �ل��اس� � �ت� � �ج � ��واب) :ال � �ن� ��ائ� ��ب ص ��ال ��ح
ع � � ��اش � � ��ور ت� � � �م � � ��ادى وت� � � �ع � � ��دى ك��ل
االع � ��راف ب��اح �ض��ار ش �خ��ص متهم
ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة وامل �س �ت �ج��وب ال �ي��وم
ه��و ش�ق�ي��ق ال�ن��ائ��ب ول �ي��س ال�ن��ائ��ب
وهذه اول مرة تحصل في برملانات
ال �ع��ال��م ش �خ��ص ال ��وزي ��رة م�ت�ه�م��اه
وي� ��أت� ��ي وي� ��وج� ��ه ل �ه ��ا اس �ت �ج��واب��ا
وه��ذه ممارسات سلبية ال تمثلنا

التتمة ص13

الحريجي :ما قامت
به الوزيرة الصبيح
ال يمكن أن يقبل
به أحد
تخصيص الجمعيات
التعاونية يعني
تسليم رقاب
المواطنين إلى
التجار
استجوابات الصبيح
سوف تتكرر بسبب
يباس رأسها
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المعارضون :ال يملك أي وزير خصخصة
أي قطاع إال بقانون من المجلس
تتمة المنشور ص12
متهم محال ال��ى التحقيقات يأتي
ويستجوب وزيرة!
أن��ا ض��د اي ت��رش�ي��د ال م�م��ارس��ة
ل � � � �ل� � � ��ادوات ال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة وخ � ��اص � ��ة
االس�ت�ج��واب لكن م��ن حقها معرفة
اسباب ومالبسات االستجواب.
رأينا شيئا ال يشرفنا وم��ا نراه
ش �ي �ئ��ا غ �ي��ر دس� �ت ��وري خصخصة
املرافق الحكومة املربحة تنتقل من
الخاص الى العام ولكن الجمعيات
هي ملك املساهمني فبأي حق تأتي
ال�ح�ك��وم��ة وت�ف�ع��ل ذل ��ك ه ��ذا تأميم
وليس قانونا ال تأخذنا العواطف
والكالم الفارغ فهذا تلبس وتلفيق
على النواب.
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ه � ��ي م � �ل ��ك خ ��اص
ل�ل�م�س��اه�م�ين ول��ذل��ك م��ا س�م�ت��ه من
ال� ��وزي� ��رة ب� ��ان ت�خ�ص�ي��ص جمعية
ال��دس �م��ة الن �ه��ا خ �س��رت  7م�لاي�ين
ال ب��ل ت �ج��اوزت ودخ �ل��ت باملاينس
ومدينة بما يقارب  7ماليني دينار
وه� � ��ذا ف ��ي ع �ه��د م ��ن ي �ج �ل��س ع�ل��ى
املنصة يستجوب الوزيرة.
ملاذا لم تقدم سؤاال للوزيرة منذ
 2010ح �م��اي��ة ل �ح �ق��وق امل�س��اه�م�ين
للوزير السابق الذي في عهده تمت
هذه الخسارة؟
ه��ذه ليست خصخصة وليست
ب� �ي� �ع ��ا ل� �ل� �ت� �ج ��ار ب � ��ل ل � �ع �ل��اج ه� ��ذه
ال�ح��ال��ة االستثنائية اج ��رت سوقا
م��رك��زي��ا الس��دد امل��دي��ون�ي��ة اي��ن بيع
ام ��وال امل��واط�ن�ين ه��ذا تدليس على
النواب لو فيك حماية للمال العام
ل��م تسكت ع��ن خصخصة محطات
ال� � ��وق� � ��ود ال � �ت� ��ي ذه � �ب� ��ت ال � � ��ى اح ��د
االشخاص.
ام احمد ما قصرت في هذا امللف
ف�ه��ي ام� ��رأة ف��اض�ل��ة م��رب�ي��ة نفتخر
ب�ه��ا ورب ��ت اج �ي��اال وال�ط�ب�ي�ع��ة الي
مراهق يريد الفلتان وعندما تأتي
ال� ��وزي� ��رة ون� �ح ��ن م �ع��ك الن� �ن ��ا ن�ث��ق
ف��ي ادائ� ��ك ول �ي��س الن ��ك ع �ض��وة في
الحكومة.
اذا ك ��ان ��ت ه� ��ذه ال ��رق ��اب ��ة ت �س��يء
املستجوب فهذه مصيبة سمعنا ان
هناك فسادا في شريحة من شرائح
امل�ج�ت�م��ع وال ��وزي ��رة ت��ري��د ال�ح�ف��اظ
على االيتام من هذا الضياع ارجو
من الجميع ان يراجع حساباته.
 صالح عاشور :البعض يحاولان ي �ص ��ور ان ال �ق �ض �ي��ة ش�خ�ص�ي��ة
اخ� � ��وي ت � ��رك ال �ج �م �ع �ي��ة ف� ��ي 2010
واالس� � � �ت� � � �ج � � ��واب ح� � ��ق دس� � �ت � ��وري
وم�م��ارس��ة سياسية ق�م��ت ب�ه��ا عن
قناعة بان الوزيرة تستحق املساءلة
ووجهت لها  20س��ؤاال واجاباتها
تجافي الحقيقة وي�ف�ت��رض حسب
الالئحة ان املعارضني او املؤيدين
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الروضان :أشهد
اهلل أن الصبيح أخت
الرجال وياليت كل
الوزراء مثل أدائها
الوزيرة ال تمشي
معامالت فهل
نعدمها سياسيا؟!
روضان الروضان

ي �ف �ن ��دون االس� �ت� �ج ��واب وم� �ح ��اوره
ول �ك��ن االخ � ��وان ت �ط��رق��وا ال ��ى ام��ور
شخصية.
ون� � �ح � ��ن ط� �ل� �ب� �ن ��ا م� � ��ن ال� � ��وزي� � ��رة
اح��ال�ت�ه��م ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ام ��ا ج�ل��وس
واح � � ��د ه� �ن ��ا اق � � ��ول ه � �ن ��اك اع� �ض ��اء
مجلس االمة عليهم قضايا.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :اآلنالحديث للوزيرة.
 ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح :ف ��ات ��ورة أخ��يك ��ان ��ت  13500واالخ ك �ت �ب �ه��ا ل�ه��ا
باملقلوب  3100وقرأها بالخطأ.
وأؤكد ملساهمي جمعية الدسمة
وقلنا ال نستطيع مخالفة القانون
بخصخصة الجمعية وال تستطيع
الحكومة.
واؤك � � � ��د ل� �ه ��م ان ط� � ��رح ال� �س ��وق
ل�لاس�ت�ث�م��ار ل�ك��ي ن �س��دد امل��دي��ون�ي��ة
وت� �ث� �ب ��ت االم� � � ��ور ون� � � ��وزع االرب � � ��اح

خالد الجراح متوسطا عاشور والصبيح

علي الخميس

ف �ك��ل ه ��ذا م��وج��ود وال ي�ن�ق��ص من
حقوقهم شيئا.
اشكر جميع نواب االمة واخص
بالذكر النائب صالح عاشور.
اع �ط��ان��ي ال �ف��رص��ة الن ��ي ش��رح��ت
االع� �م ��ال ال �ت��ي اق� ��وم ف�ي�ه��ا واش �ك��ر
ال �ن��ائ��ب روض� ��ان ال ��روض ��ان وع�ل��ي
الخميس جزاكم الله خيرا واشكر
امل � �ع� ��ارض�ي��ن ع� �ل ��ى ه� � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة
الديمقراطية واؤمن بالرأي والرأي
اآلخر.
واش�ك��ر مجلسكم امل��وق��ر واشكر
الرئاسة واشكر رئيس الوزراء على
كل ما قدمه لي من دع��م وارج��و ان
احقق م��ا تصبون اليه م��ن تطبيق
ال �ق��ان��ون واح� �ق ��ق ع �م�لا م��ؤس�س�ي��ا
وتطويره والنمو فيه.
وال� �ش� �ك ��ر م� ��وص� ��ول ل� �ك ��ل ف��ري��ق
العمل الذي يعمل معي.

واذا ك � ��ان � ��ت ض� ��ري � �ب� ��ة ع �م �ل��ي
ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون االس �ت �ج��واب��ات
فأهال بها واي خطأ يصدر من اي
ف��رد م��ن وزارت ��ي ويعلم ب��ه ال�ن��واب
ف�ل�ي�ع�ل�م��ون��ي ب ��ه واش� �ك ��ر ال�ج�م�ي��ع
املؤيدين واملعارضني.
 ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف :ن�ح��ن اتيناووج��دن��ا كشفا وسجلنا به حسب
النظام املتبع ب��ه ف��ي مجلس االم��ة
وحسب رؤية كل نائب يبني موقفه.
 روض � ��ان ال� ��روض� ��ان :ام اح�م��دال ت �ش �ك��ري �ن��ا ف �ل �ق��د اق �س �م �ن��ا ع�ل��ى
الدستور وهذه قناعاتنا.
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :هناكتوصيات.
وت�ل�ا األم �ي�ن ال �ع��ام ال�ت��وص�ي��ات:
اب � �ل � ��اغ ن � �ي� ��اب� ��ة االم� � � � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة
ع� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ت ��ي وق� �ع ��ت ف��ي
ال �ج �م �ع �ي ��ات ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ح �ف��اظ��ا

على ام��وال الجمعيات وف��ق قانون
الجزاء.
(موافقة عامة)
 - 1تسعى وزارة الشؤون ان تحل
املشاكل التي تواجه الجمعيات.
 - 2زي� � � ��ادة ارب� � � ��اح ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية.
 - 3اي� �ق ��اف اس �ت �ق �ط��اع  ٪ 5من
ارباح الجمعيات للمحافظات.
 - 4ال � � �س � � �م � � ��اح ل� �ل� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
ب� �ت� �خ� �ف� �ي ��ض ج � � � ��زء م � � ��ن االرب� � � � � ��اح
للخدمات كاملدارس واملستشفيات
واملتوصفات.
 - 5اذا واج � �ه ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة اي
م�ش�ك�لات م��ال�ي��ة ف�ت�ق��وم بالتكاتف
مع الجمعيات االخرى.
 - 6االه �ت �م��ام ب��االي �ت��ام م��ن دون
استثناء.
 - 7االس�ت�ع��ان��ة ب �خ �ب��رات عاملية
لالهتمام بااليتام.
 - 8االستعانة بصورة اكبر باألم
البديلة.
 - 9ت�ق��دم الحكومة التشريعات
ال� �ل ��ازم � � ��ة ل � �ت � �ط ��وي ��ر ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
التعاونية لزيادة االرباح.
(موافقة عامة)
اتوجه باالصالة عن نفسي الى
امل�س�ت�ج��وب ص��ال��ح ع��اش��ور وه�ن��د
الصبيح على الرقي في الحوار في
ه ��ذا االس �ت �ج��واب س��ائ�لا ان ت�ك��ون
ن� �ت ��ائ ��ج االس � �ت � �ج� ��واب ف� ��ي ص��ال��ح
العباد والبالد.
ترفع الجلسة الى يوم  29مارس.

الخميس :هذه
ليست خصخصة
أو بيعا للتجار
والوزيرة مربية
فاضلة نفتخر بها
الجمعيات
التعاونية ملك
للمساهمين
وال يحق للحكومة
خصخصتها
أول مرة في تاريخ
الحياة النيابية
شقيق نائب
يستجوب وزيرا
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أربعة استجوابات للشيخ ناصر المحمد في الفصل التشريعي الثاني عشر وسبعة في الفصل الـ 13

رئيسان للحكومة وتسعة وزراء واجهوا

ص �ع��دت امل �ن �ص��ة ام ��س وزي ��رة
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
وزي��رة ال��دول��ة لشؤون التخطيط
والتنمية ه�ن��د الصبيح لتفنيد
م� � �ح � ��اور االس� � �ت� � �ج � ��واب ال� �ث ��ان ��ي
ال ��ذي ق��دم ل�ه��ا ف��ي دور االن�ع�ق��اد
ال� �ع ��ادي ال ��راب ��ع ال �ح��ال��ي وب��ذل��ك
ت � �ك� ��ون ال� � ��وزي� � ��رة ال� �ص� �ب� �ي ��ح ه��ي
ال��وزي��رة التاسعة التي وج��ه لها
اس�ت�ج��واب��ان ف��ي فصل تشريعي
واح ��د ب��ل ف��ي دور ان�ع�ق��اد واح��د
وتمت مناقشتهما.
وب � � � ��ال � � � ��رج � � � ��وع ال� � � � � ��ى ت� � ��اري� � ��خ
االستجوابات في الحياة النيابية

م� �ن ��ذ ع� � ��ام  1963ف� � ��إن  8وزراء
واج �ه��وا اك�ث��ر م��ن اس�ت�ج��واب في
فصل واح��د ورئ�ي�س��ان للحكومة
هما رئيس الوزراء السابق سمو
ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د ورئ �ي��س
ال� � � � ��وزراء ال� �ح ��ال ��ي س �م��و ال �ش �ي��خ
جابر املبارك.
واع � � ��دت «ال� ��دس � �ت� ��ور» ت �ق��ري��را
مفصال عن الوزراء الذين واجهوا
اك� �ث ��ر م ��ن اس� �ت� �ج ��واب ف ��ي ف�ص��ل
ت �ش��ري �ع��ي واح � ��د ح �ي��ث ت �بي��ن ان
سمو الشيخ ناصر املحمد وجه
له في الفصل التشريعي الثاني
ع�ش��ر  4اس �ت �ج��واب��ات ل��م تناقش

وق ��دم ��ت ال �ح �ك��وم��ة اس �ت �ق��ال �ت �ه��ا
ب �ت��اري��خ  25ن��وف�م�ب��ر  2008و16
م� � ��ارس  2009وت � ��م ح ��ل م�ج�ل��س
االمة حال دستوريا في  18مارس
.2009
كما وجه لسموه  7استجوابات
ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ال��ث
ع �ش��ر ص �ع��د س� �م ��وه مل �ن��اق �ش��ة 3
اس� �ت� �ج ��واب ��ات م �ن �ه��ا ف ��ي ج�ل�س��ة
سرية وقدمت  3كتب بعدم امكان
التعاون مع سموه وجدد املجلس
ثقته ب��ال��رئ�ي��س فيما ل��م تناقش
االربعة استجوابات االخ��رى اما
النسحاب املستجوب او لتأجيله

مل��دة ع��ام وت��م سحب االستجواب
مرة وقدمت الحكومة استقالتها
وح � ��ل امل� �ج� �ل ��س دس � �ت� ��وري� ��ا م ��رة
اخرى في  3ديسمبر .2011
ام � ��ا رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال �ح��ال��ي
سمو الشيخ جابر امل�ب��ارك فقدم
ف��ي حقه  4اس�ت�ج��واب��ات ت��م دمج
اث �ن�ين م�ن�ه��ا ون��اق�ش�ه�م��ا س �م��وه.
فيما انسحب مقدم االستجواب
االول.
ويتضح م��ن التقرير ايضا ان
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة االس �ب��ق الشيخ
ج��اب��ر ال�خ��ال��د واج��ه استجوابني
ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ال��ث

ع � �ش � ��ر وج � � � � ��دد امل � �ج � �ل � ��س ث �ق �ت��ه
بالوزير في االستجوابني اال انه
اس�ت�ق��ال ف��ي االس �ت �ج��واب الثالث
قبل مناقشته.
وواج � � � ��ه ال � � � � ��وزراء ال �س ��اب �ق ��ون
ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن ال � �ع � �ت � �ي � �ق ��ي ود.
محمد ال�ج��ارال�ل��ه والشيخ احمد
ال�ع�ب��دال�ل��ه وال�ش�ي��خ اح �م��د الفهد
ود .روال دشتي وم .سالم االذينة
ود .عبداملحسن امل��دع��ج واخ�ي��را
ال ��وزي ��رة ال�ح��ال�ي��ة ه�ن��د الصبيح

التتمة ص15

روال دشتي صعدت
المنصة وردت
على استجوابين
في جلسة واحدة
وجابر الخالد نال
ثقة المجلس
مرتين في فصل
تشريعي واحد

الوزراء الذين تلقوا اكثر من استجواب في فصل تشريعي واحد
الفصل
التشريعي

الثالث

مقدمو االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخ تقديم
االستجواب

نتيجة االستجواب

خالد الفهيد

املالية والنفط
عبد الرحمن
العتيقي

1973/12/8

تمت املناقشة من قبل العضو ووزير املالية وبعض
األعضاء دون اتخاذ قرار بشأنه

عبد الله النيباري
أحمد النفيسي
سالم املرزوق

املالية والنفط
عبد الرحمن
العتيقي

1974/5/21

تمت املناقشة وق��دم طلب ب�ط��رح الثقة ف��ي ال��وزي��ر
وج� � ��دد امل �ج �ل��س ث �ق �ت��ه ب ��ال ��وزي ��ر وك ��ان ��ت ن�ت�ي�ج��ة
التصويت موافقة ( )19وع��دم موافقة ( )1وامتناع
( )13من أصل الحضور (.)33

حسني القالف

الصحة د .محمد
الجار الله

2004/4/18

تم االكتفاء باملناقشة حيث استمرت  12ساعة ولم
يستطع النائب مقدم االستجواب تأمني  10نواب
لتقديم طلب ب�ط��رح الثقة ب��ل حصل على تأييد 8
نواب فقط.

د .ضيف الله بورمية

الصحة د .محمد
الجارالله

2005/3/24

ت��م ت�ق��دي��م ط�ل��ب ب �ط��رح ال�ث�ق��ة ف��ي ال ��وزي ��ر وف ��ي 11
 2005/4/صدر مرسوم بقبول استقالة الوزير.

د.وليد الطبطبائي
محمد هايف
عبد الله البرغش

رئيس مجلس
الوزراء الشيخ
ناصر املحمد

2008/11/18

ت �م��ت اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة ب �ت��اري��خ 2008/11/25
وق ��د ص ��در أم ��ر أم �ي��ري ب�ق�ب��ول االس �ت �ق��ال��ة ب�ت��اري��خ
. 2008/12/14

د.فيصل املسلم

رئيس مجلس
الوزراء لشيخ
ناصر املحمد

2009/3/1

تمت استقالة الحكومة بتاريخ  2009/3/16وقبلت
بنفس اليوم  ،وبتاريخ  2009/3/18صدر مرسوم
أميري بحل مجلس األمة دستوريًا.

العاشر

الثاني
عشر

د.جمعان الحربش
د.ناصر الصانع
عبد العزيز
الشايجي

رئيس مجلس
الوزراء الشيخ
ناصر املحمد

2009/3/2

تمت استقالة الحكومة بتاريخ 2009/3/16وقبلت
االس�ت�ق��ال��ة ف��ي نفس ال �ي��وم .وب�ت��اري��خ 2009/3/18
صدر مرسوم أمير بحل مجلس األمة حال دستوريًا

محمد هايف

رئيس مجلس
الوزراء الشيخ
ناصر املحمد

2007/3/9

تمت استقالة الحكومة بتاريخ 2009/3/16وقبلت
االس�ت�ق��ال��ة ف��ي نفس ال �ي��وم .وب�ت��اري��خ 2009/3/18
صدر مرسوم أمير بحل مجلس األمة حال دستوريًا

الثالث
عشر
د.فيصل املسلم

رئيس الوزراء
الشيخ ناصر
املحمد

2009/11/15

ن��وق��ش االس �ت �ج��واب ف��ي ج�ل�س��ة س��ري��ة وألول م��رة
يصعد رئيس ال��وزراء املنصة وق��دم  10ن��واب طلبًا
ب �ع��دم إم� �ك ��ان ال �ت �ع ��اون م ��ع ال��رئ �ي��س وف� ��ي ج�ل�س��ة
 2009/12/16حولت الجلسة سرية ملناقشة وجدد
املجلس ثقته في الرئيس حيث كانت النتيجة ()13
موافقة و( )35عدم موافقة وامتناع (.)1

الفصل
التشريعي

مقدمو االستجواب

خالد الطاحوس

د.جمعان الحربش
صالح املال
مسلم البراك

احمد السعدون
عبد الرحمن
العنجري

د.وليد الطبطبائي
محمد هايف
مبارك الوعالن

فيصل املسلم
خالد الطاحوس
مسلم البراك
مسلم البراك
عبد الرحمن
العنجري
فيصل املسلم

الوزير املستجوب

تاريخ تقديم
االستجواب

رئيس مجلس
الوزراء الشيخ
ناصر املحمد

2010/5/30

رئيس مجلس
الوزراء الشيخ
ناصر املحمد

رئيس الوزراء
الشيخ ناصر
املحمد

رئيس الوزراء
الشيخ ناصر
املحمد

رئيس الوزراء
الشيخ ناصر
املحمد
رئيس الوزراء
الشيخ ناصر
املحمد

2010/11/30

2011/5/10

2011/5/22

2011/6/23

2011/11/15

نتيجة االستجواب
ب � � �ج � � �ل � � �س � ��ة 2010/6/8ط �ل �ب ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ح��وي��ل
الجلسة سرية فوافق املجلس بأغلبية ( )29وعدم
م��واف�ق��ة ( )19وام �ت �ن��اع( )4وإث��ر ذل��ك انسحب مقدم
االستجواب فأعلن رئيس املجلس رفع االستجواب
من جدول األعمال.
ف��ي ج�ل�س��ة  2010/12/28ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة ت�ح��وي��ل
الجلسة سرية ف��واف��ق املجلس وق��دم  10ن��واب بعد
امل�ن��اق�ش��ة ك�ت��اب��ًا ب�ع��دم إم �ك��ان ال�ت�ع��اون م��ع الرئيس
وح��ددت جلسة  2011/1/5للتصويت على الطلب
وط �ل �ب��ت ال �ح �ك��وم��ة ت �ح��وي��ل ال �ج �ل �س��ة س ��ري ��ة وت��م
التصويت على الطب فكانت النتيجة تجديد الثقة
بالرئيس بغالبية ( )25نائبًا رفضوا الطلب و()22
نائبًا أيدوا الطلب و( )1امتناع وجدد املجلس ثقته
بالرئيس للمرة الثانية.
ف��ي جلسة  17م��اي��و 2011طلبت الحكومة تأجيل
ن �ظ��ر االس �ت �ج��واب مل ��دة س �ن��ة م��ال��م ت�ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ق�ب��ل ذل ��ك ف �ق��رر امل�ج�ل��س امل��واف �ق��ة على
الطلب بأغلبية  39مقابل  10رف�ض��وا ال�ط�ل��ب .وقد
انسحب ( )15نائبًا من الجلسة اعتراضًا على هذه
السابقة .وفي جلسة  2011/11/15في الدور الرابع
تقدمت الحكومة بطلب رفع االستجواب بناء على
ق��رار املحكمة الدستورية ث��م ج��رى التصويت على
ذل��ك الطلب فكانت النتيجة  38موافقة على الطلب
و 26ل��م ي��دل��وا ب��أص��وات �ه��م ورف ��ع االس �ت �ج��واب من
جدول األعمال.
عقد الجلسة سرية بناء على طلب الحكومة وبعد
انتهاء املناقشة ق��دم  10أع�ض��اء طلبًا ب�ع��دم إمكان
ال�ت�ع��اون م��ع رئ�ي��س ال ��وزراء وف��ي جلسة  23يونيو
 2011طلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية ملناقشة
ال �ط �ل��ب وج � ��دد امل �ج �ل��س ث �ق �ت��ه ب��رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة
بغالبية ( )25رف �ض��وا ال�ط�ل��ب و( )18أي ��دوا الطلب
و( )6امتنعوا ع��ن التصويت وج��دد املجلس ثقته
بالرئيس للمرة الثالثة في فصل تشريعي واحد.
ب�ت��اري��خ  2011/11/14ت �ق��دم م�ق��دم��وا االس�ت�ج��واب
بطلب سحبه ووافق املجلس على الطلب وتم رفعه
من جدول األعمال.
ق��دم��ت الحكومة استقالتها ب�ت��اري��خ 2011/11/28
وص��در أمر أميري بحل مجلس األم��ة دستوريًا في
2011/12/3
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أكثر من استجواب في فصل تشريعي واحد
تتمة المنشور ص14
استجوابني لكل منهم.
وف �ي �م ��ا ي ��أت ��ي ت �ف��اص �ي��ل ه��ذه
االستجوابات ونتائجها:
ف��ي الفصل التسريعي الثالث
واجه وزير املالية والنفط االسبق
عبدالرحمن العتيقي استجوابني
اول �ه �م ��ا ق ��دم ��ه ال �ن ��ائ ��ب ال �س��اب��ق
خالد الفهيد والثاني من النواب
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ن �ي �ب��اري
واحمد النفيسي وسالم امل��رزوق
وتمت مناقشة االستجوابني.
في الفصل التشريعي العاشر

الفصل
التشريعي

الثالث
عشر

واج� ��ه وزي� ��ر ال �ص �ح��ة االس �ب��ق د.
م�ح�م��د ال� �ج ��ار ال �ل��ه اس �ت �ج��واب�ين
االول قدمه النائب السابق حسني
ال � �ق�ل��اف واآلخ� � � ��ر ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب
ال �س��اب��ق د .ض�ي��ف ال �ل��ه اب��ورم�ي��ة
وقد تمت مناقشة االستجوابني.
في الفصل الثالث عشر واجه
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة األس �ب��ق الشيخ
ج ��اب ��ر ال� �خ ��ال ��د  3اس� �ت� �ج ��واب ��ات
م � �ن � �ه ��ا اس� � �ت� � �ج � ��واب � ��ان ل� �ل� �ن ��ائ ��ب
ال � �س� ��اب� ��ق م� �س� �ل ��م ال � � �ب� � ��راك ح �ي��ث
ق ��دم االس �ت �ج��واب األول ب�ت��اري��خ
 8ي��ون �ي��و  2009وب �ع��د م�ن��اق�ش��ة
االس � �ت � �ج� ��واب ق � ��دم ط �ل ��ب ب �ط��رح

ال �ث �ق��ة وح � ��ددت ج�ل�س��ة  1ي��ول�ي��و
 2009ملناقشة الطلب وتم تجديد
ال� �ث� �ق ��ة ب ��ال ��وزي ��ر واالس � �ت � �ج ��واب
الثاني قدمه بتاريخ  18نوفمبر
 2009وق � ��دم ط �ل��ب ب �ط ��رح ال�ث�ق��ة
وحددت جلسة  17ديسمبر 2009
مل�ن��اق�ش��ة ال �ط �ل��ب وح� ��دد امل�ج�ل��س
ث �ق �ت ��ه ب� ��ال� ��وزي� ��ر واالس � �ت � �ج� ��واب
ال�ث��ال��ث ق��دم��ه ال �ن��واب ال�س��اب�ق��ون
د .ول� �ي ��د ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي وش�ع�ي��ب
املويزري وسالم النمالن بتاريخ
 24ي�ن��اي��ر واس �ت �ق��ال ال��وزي��ر قبل
مناقشة االستجواب.
وف � � � ��ي ال� � �ف� � �ص � ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي

مقدمو االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخ تقديم
االستجواب

نتيجة االستجواب

مسلم البراك

وزير الداخلية
الشيخ جابر
الخالد

2009/6/8

ق��دم ط�ل��ب ب�ط��رح ال�ث�ق��ة ف��ي ال��وزي��ر وح ��ددت جلسة
 2009/7/1ملناقشة ال�ط�ل��ب وت��م ت�ج��دي��د ال�ث�ق��ة في
ال��وزي��ر بأغلبية  30نائبًا رف�ض��وا ط��رح الثقة في
الوزير في مقابل  16نائبًا أيدوا طرح الثقة وامتنع
نائبان عن التصويت.

مسلم البراك

الداخلية الشيخ
جابر الخالد

2009/11/18

قدم طلب بطرح الثقة وحددت جلسة 2009/12/17
ملناقشة الطلب وج��دد املجلس ثقته بالوزير بعدم
م��واف �ق��ة ( )26ن��ائ�ب��ًا ع�ل��ى ال�ط�ل��ب ف�ي�م��ا واف ��ق على
الطلب( )18وامتنع ( )5نواب .

د.وليد الطبطبائي
شعيب املويزري
سالم النمالن

الداخلية
الشيخ جابر
الخالد

2011/1/24

ب �ج �ل �س��ة  2011/3/8أع � �ل ��ن رئ � �ي ��س امل� �ج� �ل ��س أن
االستجواب قد سقط نظرًا لتقديم وزي��ر الداخلية
استقالته

على الدقباسي

اإلعالم والنفط
الشيخ أحمد
العبد الله

2010/2/23

ت� ��م ت �ق ��دي ��م ط �ل ��ب ب� �ط ��رح ال �ث �ق ��ة ف� ��ي ال� ��وزي� ��ر وف ��ي
جلسة 2010/3/25جدد املجلس ثقته بوزير اإلعالم
بغالبية ( )23نائبًا رفض الطلب و( )22أيد الطلب
و( )3امتنعوا عن التصويت.

فيصل الدويسان

اإلعالم والنفط
الشيخ أحمد
العبد الله

2011/3/29

تاريخ  31مارس  2011قدمت الحكومة استقالتها.

عادل الصرعاوي
مرزوق الغانم

االسكان والتنمية
الشيخ أحمد
الفهد

2011/3/22

بتاريخ  31مارس  2011قدمت الحكومة استقالتها.

عادل الصرعاوي
مرزوق الغانم

وزير االسكان
والتنمية الشيخ
أحمد الفهد

2011/5/15

ب �ج �ل �س��ة  31م � ��اي � ��و 2011ط �ل �ب��ت ال �ح �ك��وم��ة إح��ال��ة
االس �ت �ج��واب ال��ى اللجنة التشريعية ف�ق��ر املجلس
امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب بأغلبية ( )35وع ��دم موافقة
( )27و( )1م�م�ت�ن��ع وف ��ي ج�ل�س��ة  14ي��ون �ي��و 2011
أعلن رئيس املجلس أن اللجنة التشريعية قدمت
تقريرها لكن نظرًا لصدور مرسوم بقبول استقالة
الوزير يرفع االستجواب من جدول األعمال.

رياض العدساني

رئيس الوزراء
الشيخ جابر
املبارك

2013/10/31

انسحب مقدم االستجواب ورفع من جدول األعمال

رياض العدساني

رئيس الوزراء
الشيخ جابر
املبارك

الرابع
عشر

2013/11/13

بجلسة  26نوفمبر  2013أعلن رئيس املجلس أنه
ت��م ض��م االستجوابني وسيتم مناقشتهما معًا ثم
انتهت املناقشة ولم تقدم أي طلبات.

الحالي واجهت وزيرة التخطيط
وش � � ��ؤون األم� � ��ة د .روال دش �ت��ي
اس� � �ت� � �ج � ��واب �ي��ن أول� � �ه� � �م � ��ا ق ��دم ��ه
النائب د.خليل عبدالله ونوقش
االس� � �ت� � �ج � ��واب وف � � ��ي ج� �ل� �س ��ة 26
ن��وف�م�ب��ر وت �ق��دم  10ن ��واب بطلب
ط ��رح ال�ث�ق��ة وح ��دد ل��ه ج�ل�س��ة 24
دي �س �م �ب��ر  2013وق� �ب ��ل ال�ج�ل�س��ة
استقالت ال��وزي��رة واالس�ت�ج��واب
الثاني قدمته النائبة املستقيلة
ص �ف��اء ال �ه��اش��م وت �م��ت م�ن��اق�ش��ة
االس�ت�ج��واب بجلسة  26نوفمبر
.2013
ك �م��ا واج �ه��ت وزي � ��رة ال �ش��ؤون

الفصل
التشريعي

مقدمو االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخ تقديم
االستجواب

صفاء الهاشم

رئيس الوزراء
الشيخ جابر
املبارك

2913/11/14

حسني قويعان
رياض العدساني
عبد الكريم الكندري

رئيس مجلس
الوزراء الشيخ
جابر املبارك

د.خليل عبد الله

صفاء الهاشم

عبد الله التميمي
فيصل الدويسان
الرابع
عشر

وال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط ه � �ن � ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح
اس �ت �ج��واب�ي�ن ف ��ي دور االن �ع �ق��اد
الحالي أولهما للنائب محمد طنا
وت�م��ت مناقشة االس �ت �ج��واب في
 27اكتوبر  2015وواف��ق املجلس
على بعض التوصيات والثاني
ق ��دم ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور
وت�م��ت مناقشة االس �ت �ج��واب في
جلسة  16مارس .2016

رياض العدساني

د.عبدالله الطريجي

روضان الروضان

محمد طنا

صالح عاشور

وزير شؤون
األمة و التخطيط
والتنمية
د .روال دشتي
وزير شؤون
األمة و التخطيط
والتنمية
د .روال دشتي
وزير االسكان
والبلدية سالم
األذينة
وزير االسكان
والبلدية سالم
األذينة
التجارة
والصناعة
د.عبد املحسن
املدعج
ووزير التجارة
والصناعة د .عبد
املحسن املدعج
الشئون
االجتماعية
و التخطيط
والتنمية
هند الصبيح
الشئون
االجتماعية
و التخطيط
والتنمية
هند الصبيح

2014/04/24

2013/11/10

2013/11/14

2013/11/17

2013/11/13

2014/11/23

العتيقي أول وزير
يواجه استجوابين
في فصل تشريعي
والصبيح أول وزيرة
تواجه استجوابين
في دور انعقاد
واحد

نتيجة االستجواب
بجلسة  26نوفمبر  2013أعلن رئيس املجلس أنه
ت��م ض��م االستجوابني وسيتم مناقشتهما معًا ثم
انتهت املناقشة ولم تقدم أي طلبات.
ط � ��ال � ��ب س � �م ��و رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ش �ط��ب
االس � �ت � �ج� ��واب ورف � �ع� ��ه م� ��ن ج � � ��دول االع � �م � ��ال ل �ع��دم
دستوريته ووافق املجلس بغالبية  39موافقني 10
غير موافقني و  3امتناع و  3لم يدلو بأصواتهم
بجلسة  26نوفمبر  2013نوقش االستجواب وتقدم
 10ن��واب بطلب طرح الثقة في الوزيرة وح��ددت له
جلسة  24ديسمبر  2013وق�ب��ل الجلسة استقالت
الوزيرة.
بجلسة  26نوفمبر  2013تمت املناقشة ولم تقدم
أي طلبات
بجلسة  26نوفمبر طلب الوزير تأجيل االستجواب
وف ��ي ج�ل�س��ة  7ي�ن��اي��ر  2014أع �ل��ن رئ �ي��س امل�ج�ل��س
رفع االستجواب من جدول األعمال نظرًا الستقالة
الوزير .
ت��م االك �ت �ف��اء ب��امل�ن��اق�ش��ة ون��وق��ش االس �ت �ج��واب في
جلسة  26نوفمبر
ت �م��ت م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب وواف � ��ق امل �ج �ل��س علي
بعض التوصيات

2015/3/23

اس �ت �ق��ال��ة ال ��وزي ��ر و رف� ��ع االس� �ت� �ج ��واب م ��ن ج ��دول
االعمال

2015/10/13

ت�م��ت م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب  ،وواف ��ق امل�ج�ل��س علي
بعض التوصيات

2016/3/8

ت �م��ت م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج��واب وواف � ��ق امل �ج �ل��س على
بعض التوصيات

16

األخيرة
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إعادة تأهيل محمية
شرق الجهراء للطيور
أش� ��اد م �ح��اف��ظ ال �ج �ه��راء ال�ف��ري��ق
ف� �ه ��د األم� � �ي � ��ر ب� �ج� �ه ��ود امل �ح ��اف �ظ ��ة
ع�ل��ى البيئة وال�ط�ي��ور ال�ت��ي تعيش
بمحمية ش��رق ال�ج�ه��راء ث��ال��ث اكبر
محمية في البالد مساحة واالول��ى
كمحمية (طيور).
وقال الفريق األمير خالل زيارته
للمحمية امس ان الجهود املبذولة
ل �ح �م ��اي ��ة وت ��أه� �ي ��ل ه� � ��ذه امل �ح �م �ي��ة
واض � �ح� ��ة ج � ��دا وت �ج �ل ��ت م� ��ن خ�ل�ال
اس �ت �ي �ط��ان ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ك��ائ �ن��ات
ال� �ح� �ي ��ة ف �ي �ه��ا خ� �ص ��وص ��ا ال �ط �ي��ور
النادرة منها مبينا ان محمية شرق
الجهراء تعد من اهم خطوط هجرة
الطيور وتوفر البيئة املالئمة لها.
من جانبة قال نائب املدير العام
لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة د .م �ح �م��د االح �م��د
ان ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ال�ك��وي��ت
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل ��ى ال �ب �ي �ئ��ة خ �ص��وص��ا
باملحميات الطبيعية جعلتها اول
دول � ��ة ب��ال �ع��ال��م ت ��زخ ��ر ب��امل�ح�م�ي��ات
والتي تصل مساحاتها الى اكثر من
 18في املئة سواء كانت للحيوانات
أو الطيور وهو مايدل على تقدمها
ووعيها الثقافي بهذا الجانب.
واش� ��ار ال ��ى ت��وج��ه ه�ي�ئ��ة البيئة
لفتح أب��واب ه��ذه املحميات لتكون
م � � � � ��زارات س� �ي ��اح� �ي ��ة واالس� �ت� �م� �ت ��اع

بأجوائها والتعرف على تاريخها
الفتا الى ان الجولة شملت معرضا
ل� �ص ��ور ط� �ي ��ور امل �ح �م �ي��ة ال �ش��ائ �ع��ة
وال� �ن ��ادرة وال �ت��ي ب�ل��غ ع��دده��ا اك�ث��ر
م��ن  330ن��وع��ا م��ن ال�ط�ي��ور ال��زائ��رة
واملهاجرة واملستوطنة.
واض� � ��اف ان امل �ح �م �ي��ة ت �ق��ع ع�ل��ى
ال �ج��زء ال�غ��رب��ي ل�ج��ون ل�ك��وي��ت على
ارض رم � �ل � �ي� ��ة س� �ب� �خ� �ي ��ة ت � �ح� ��اذي
املسطحات الطينية املتاخمة للبحر
مما جعلها ضمن تصنيف اتفاقية
االراض � � � ��ي ال ��رط� �ب ��ة م �ب �ي �ن��ا ان ه��ذا
امل ��وق ��ع ي �ن �ف��رد ب �خ �ص��ائ��ص م�م�ي��زة
ي �ص �ع��ب وج ��وده ��ا ف ��ي أي م�ن�ط�ق��ة
اخرى بالدولة.
وذك� ��ر ان امل�ح�م�ي��ة ت�ع�ت�ب��ر نقطة
عبور مهمة للطيور حيث يعبرها
ب�ض�ع��ة آالف م��ن ال�ط�ي��ور ال�ج��ارح��ة
ت ��زي ��د ع �ل ��ى  30ن ��وع ��ا ف� ��ي ف�ص�ل��ي
الربيع والخريف.
وافاد بأن املحمية تكتسب اهمية
ع��امل �ي��ة ألن � ��ه ي �م��ر ف �ي �ه��ا ان � � ��واع م��ن
ال�ط�ي��ور امل �ه��ددة ب��االن�ق��راض عامليا
اث� �ن ��اء ه �ج��رت �ه��ا ك �ط��ائ��ر ال �ح �ب��اري
والبط الكستنائي والعقاب االسفع
ال �ك �ب �ي��ر م �ب �ي �ن��ا ان امل �ح �م �ي��ة ت�ض��م
انواعا عديدة من النباتات الحولية
وامل� �ع� �م ��رة ك ��االق � �ح ��وان وال �ع �ض �ي��د
والنوير والخبيز والحميص.

الهالل األحمر توزع مساعدات
على نازحين في البقاع
ق ��ام ��ت ج �م �ع �ي��ة ال � �ه �ل�ال االح �م��ر
ب �ت��وزي��ع م �س��اع��دات ان �س��ان �ي��ة على
ع ��دد م��ن االس� ��ر ال �س��وري��ة ال �ن��ازح��ة
في منطقة البقاع اللبنانية شملت
مواد غذائية ومنظفات.
وق��ال رئيس الفريق امليداني في
الجمعية شمالن فخرو في تصريح
لكونا انه تم توزيع  350حصة على
عدد من االسر السورية النازحة في
(زحلة) بمنطقة البقاع.
واك� � ��د ف� �خ ��رو ح � ��رص ال �ج�م�ع �ي��ة
ع�ل��ى ت��وزي��ع امل �س��اع��دات بأنفسهم
واستمرار الجمعية في مشاريعها
االغ� � ��اث � � �ي� � ��ة مل� � �س � ��اع � ��دة ال � �ن� ��ازح�ي��ن
ال �س��وري�ي�ن م ��ن اج ��ل امل �س��اه �م��ة في
تخفيف معاناتهم.
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق � � ��ال ع � �ض� ��و ف ��ري ��ق
الجمعية شعيب ال�ك�ن��دري إن هذه
امل � �س ��اع ��دات ت ��أت ��ي ض �م��ن س�ل�س�ل��ة

م� �ت ��واص� �ل ��ة م� ��ن امل � �س� ��اع� ��دات ال �ت��ي
ت�ق��دم�ه��ا ال�ج�م�ع�ي��ة م�ن��ذ ب ��دء األزم ��ة
ال�س��وري��ة ب��ال�ت�ع��اون والتنسيق مع
الصليب االحمر اللبناني.
م��ن ج��ان�ب��ه اك ��د م�ن�س��ق عمليات
االغ � � ��اث � � ��ة ف� � ��ي ال � �ص � �ل � �ي ��ب االح � �م� ��ر
ال �ل �ب �ن��ان��ي ي ��وس ��ف ب �ط ��رس اه�م�ي��ة
الحمالت االنسانية التي تقوم بها
ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال االح� �م ��ر ال �ك��وي �ت��ي
ل �ت �خ �ف �ي��ف م � �ع� ��ان� ��اة م � �ئ� ��ات االس � ��ر
ال � �س� ��وري� ��ة ال � �ن� ��ازح� ��ة ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
املناطق اللبنانية.
واش � ��اد ب �ط��رس ب ��ال ��دور ال�ك�ب�ي��ر
ال ��ذي ت�ق��وم جمعية ال �ه�لال االح�م��ر
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ت ��وزي ��ع امل� �س ��اع ��دات
ع �ل ��ى م � � ��دار ال � �ع� ��ام م �ن ��ذ ب � ��دء ازم� ��ة
النزوح مثمنا حرصهم على ايصال
امل�س��اع��دات للنازحني ي��دا بيد رغم
سوء االحوال الجوية.

وزير الصحة يفتتح غدا مؤتمر التحديثات في الطب

عيادات للعالج الطبيعي في
منطقة العاصمة الصحية قريبا
اعلنت مدير منطقة العاصمة
ال�ص�ح�ي��ة ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة د.
افراح الصراف عن توجه الوزارة
النشاء مركز متخصص للعالج
ال�ط�ب�ي�ع��ي ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال��روض��ة
بهدف التخفيف من الضغط عن
مستشفى االميري.
وق��ال��ت ال �ص��راف ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ام� � ��س ع� �ل ��ى ه��ام��ش
ال �ي��وم ال�ع�ل�م��ي ال�ث��ال��ث للرعاية
ال� �ص� �ح� �ي ��ة االول� � � �ي � � ��ة ب �م �ن �ط �ق��ة
ال �ع��اص �م��ة ال �ص �ح �ي��ة ان امل��رك��ز
س� �ي� �ش� �م ��ل اغ � �ل� ��ب ت �خ �ص �ص��ات
ال � �ع �ل�اج ال �ط �ب �ي �ع��ي وي� �ض ��م 30
اخصائيا.
واضافت ان منطقة العاصمة
ال� �ص� �ح� �ي ��ة س �ت �ف �ت �ت��ح ع � �ي� ��ادات
للعالج الطبيعي في مركز حمد
ال �ح �م �ي �ض��ي ال �ص �ح��ي بمنطقة
ال�ش��وي��خ خ�ل�ال االش �ه��ر القليلة
امل �ق �ب �ل��ة ض �م��ن خ �ط��ة وض�ع�ت�ه��ا
الوزارة.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى يفتتح
وزي��ر الصحة د .علي العبيدي
مؤتمر (التحديثات ف��ي الطب)
غ� ��دا ال �ج �م �ع��ة وي �س �ت �م��ر ي��وم�ين
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة م� �ح� �ل� �ي ��ة ودول� � �ي � ��ة

الصراف تتوسط الصقعبي والعلي

ت �ت �ض �م��ن  33م � �ح� ��اض� ��رة و12
ورشة عمل.
وقال رئيس الجمعية الطبية
د.م �ح �م��د امل �ط �ي��ري إن امل��ؤت �م��ر
س� �ي� �ن ��اق ��ش آخ � � ��ر امل� �س� �ت� �ج ��دات
ف ��ي م� �ج ��االت ال �ج ��راح ��ة ال �ع��ام��ة
وال� �ن� �س ��اء وال �ت ��ول �ي ��د وام � ��راض
االطفال والباطنة.
واض � � � � � � ��اف امل � � �ط � � �ي� � ��ري ال � � ��ذي
يشغل ايضا رئيس قسم القلب
باملستشفى ال �ص��دري ورئ�ي��س

إنجاز  % 51من الطرق السريعة
والتقاطعات بمدينة جابر األحمد
أع � �ل � �ن� ��ت وزارة األش� � � �غ � � ��ال أن
نسبة االن �ج��از ف��ي م�ش��روع إنشاء
وص �ي��ان��ة ت �ق��اط �ع��ات ع �ل��ى ال �ط��رق
ال �س��ري �ع��ة ل �خ��دم��ة م��دي �ن��ة ال�ش�ي��خ
جابر األحمد بلغت  51في املئة.
وق � ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
هندسة الطرق في ال��وزارة م.أحمد
ال �ح �ص��ان إن امل �ش��روع ال ��ذي تبلغ
ك �ل �ف �ت ��ه  28.900م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
ي� �ه ��دف ال � ��ى ت �ح �ق �ي��ق س �ه��ول��ة ف��ي
حركة امل��رور وتوفير طرق سريعة

aldostoor

لالستخدام االم�ث��ل لها خصوصا
في ضوء انشاء ثالثة جسور على
طول طريق الجهراء بحيث تحقق
ان �س �ي��اب �ي��ة وس ��رع ��ة ف ��ي ال��وص��ول
وحركة مرور عالية الكفاءة.
وأف � � ��اد ب � ��أن امل � �ش� ��روع ي�ت�ض�م��ن
إن�ش��اء ستة أن��واع م��ن التقاطعات
وصيانة الطريق الرئيسية وبناء
ث�ل�اث ��ة ج� �س ��ور ل �ل �م��رك �ب��ات وع �م��ل
ن� �ف ��ق وأش� � �غ � ��ال ه �ن ��دس �ي ��ة أخ� ��رى
تتمثل بالطرق والتقاطعات ونقل

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

اللجنة املنظمة للمؤتمر واوضح
ان��ه سيتم عقد ارب��ع محاضرات
حول تخصص الجراحة العامة
وخمس لقسم النساء والتوليد
وث�م��ان الم ��راض االط �ف��ال وارب��ع
لقسم التعليم الطبي واالخطاء
ال �ط �ب �ي��ة وث� �م ��ان ��ي م �ح ��اض ��رات
ل�ق�س��م ال�ب��اط�ن��ة وارب� ��ع للعناية
املركزة.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وتحويل الخدمات القائمة.
ول�ف��ت إل��ى ح��رص ال�ق�ط��اع على
تطبيق اج� ��راءات األم��ن والسالمة
في مختلف املشاريع التي ينفذها
ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى أرواح وس�ل�ام ��ة
م��رت��ادي ال �ط��رق وال�ع��ام�ل�ين داخ��ل
هذه املشاريع.

الوفيات
● فهد ع�ب��دال��رض��ا حسني
امل� �ت ��روك 25 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع)،
ح �س �ي �ن �ي��ة ال� �ص� �ف ��ار ب ��ال ��دع �ي ��ة،
بجوار حسينية بوعليان ،تلفون:
.66872949
● س�ب�ي�ك��ة ح �م��ود ج��اس��م
الدبوس 84 ،عاما( ،شيعت)،
رج ��ال :دي ��وان ال��دب��وس ،ال�ط��ري��ق
ال�س��اح�ل��ي ،ت�ل�ف��ون،23925811 :
نساء :املنقف ،ق ،4شارع عوض
ال�خ�ض�ي��ر ،م ،115م �ن��زل ح�م��ود
جاسم الدبوس.
● ع� �ب ��دامل� �ح� �س ��ن م �ح �م��د
ع �ب��دامل �ح �س��ن ال��رق �ي �ع��ي80 ،
ع��ام��ا( ،ش� �ي ��ع) ،ال �ع �م��ري��ة ،ق،2
ش ،6م ،23تلفون،99629577 :
.99185881
● ب� ��دري� ��ة أح � �م ��د خ�ل�ي�ف��ة
امل� � �ن� � �ص � ��ور ،زوج ��ة/م � �ح � �م ��د
ج �ع �ف��ر ع� � ��زام ال� �ش� �م ��ري68 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :الزهراء،
ق ،6ش ،615م ،46ت� �ل� �ف ��ون:
 ،99000451نساء :السالم ،ق،5
ش��ارع عبدالرحيم الزنكي ،م،21
تلفون.99281114 :
● ن � ��اص � ��ر ح � �م� ��د ن ��اص ��ر
ال�ش��ام��ري 40 ،ع��ام��ا( ،يشيع
ب �ع ��د ص �ل��اة ع �ص ��ر ال � �ي� ��وم)،
رج� � ��ال :ال �ع �ق �ي �ل��ة ،ق ،3ش،324
م ،33تلفون ،99070788 :نساء:
ص�ب��اح ال�س��ال��م ،ق ،5ش ،1ج،12
م ،35تلفون.25519955 :
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