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ولي العهد :رؤية غرفة التجارة لإلصالح
االقتصادي طموحة وواعدة

أش��اد سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح�م��د ب��ال��رؤي��ة الشاملة التي
أع��دت�ه��ا غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة ب�ش��أن اإلص�ل�اح امل��ال��ي ووص�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا طموحة
وواعدة كما اشاد سموه خالل استقباله رئيس غرفة التجارة والصناعة
ع�ل��ي ال�غ��ان��م وأع �ض��اء ال�غ��رف��ة ح�ي��ث ق��دم��وا ل�س�م��وه رؤي ��ة ش��ام�ل��ة بشأن
اإلص�ل�اح امل��ال��ي وال��رؤي��ة التنموية بالكويت ف��ي ض��وء انخفاض أسعار
النفط بحرص الغرفة على اقتصاد البالد والعمل بإخالص ملصلحته.

المجلس كلفها بتقديم تقريرها قبل الجلسة المقبلة وأوصلى بوقف قرار الحكومة

مخصصات العالج بالخارج
في عهدة اللجنة الصحية

توصية بجعل الكويت مركزا لعالج السرطان وزراعة األعضاء
ش � � �ه � ��دت ج � �ل � �س� ��ة م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
تصعيدا نيابيا ضد الحكومة بسبب
ق��راره��ا تخفيض مخصصات العالج
ب ��ال� �خ ��ارج .وأق � ��ر امل �ج �ل��س ف ��ي ن�ه��اي��ة
املناقشة عدة توصيات ابرزها ايقاف
ال �ع �م��ل ب��ال�ل�ائ �ح��ة ال �ج ��دي ��دة وك� ��ل م��ا
يتعلق بمخصصات العالج بالخارج
واح��ال��ة امل��وض��وع ال��ى لجنة ال�ش��ؤون
الصحية لتقديم تقريرها بشأنه قبل
الجلسة املقبلة امل�ق��ررة ف��ي  15م��ارس
املقبل.
وق��ال وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
الوزراء وزير الصحة بالوكالة الشيخ
م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه ان ه ��ذا ال �ق��رار ج��اء
وفق سياسة الدولة الع��ادة النظر في
االمتيازات وترشيدها وعدم االسراف
وال�ه��در ف��ي امل��ال ال�ع��ام كما ان��ه يحدد
آل �ي��ة اي �ف ��اد امل ��رض ��ى م ��ن خ�ل�ال لجنة
تخصصية حيث بلغت حاالت العالج
ب��ال �خ��ارج ال �ع��ام امل��اض��ي  7000ح��ال��ة
مبينا ان تطبيق ق��رار التخفيض من
املخصصات يطبق اول ابريل.
واوص ��ى امل�ج�ل��س ال�ح�ك��وم��ة بوقف
قرار وزارة الصحة بخصوص العالج
ب��ال�خ��ارج ويعمل ب��ال�ق��رارات السابقة
ع �ل��ى ان ت �ع��ود م�خ�ص �ص��ات امل��ري��ض
واملرافق كما كانت  75دينارا للمريض

أبل :دعم رئيس وأعضاء المجلس
استثنائي لحل أزمة اإلسكان

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة أمس

و 50ل �ل �م��راف��ق وال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى جعل
الكويت مركزا لعالج السرطان وزراعة
االع � �ض� ��اء وف� �ت ��ح م ��راك ��ز ال � �ع �ل�اج ف��ي
مستشفيات عاملية معروفة لتكون لها
افرع في الكويت.
وك �ل��ف امل �ج �ل��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ص�ح�ي��ة
ال�ن�ظ��ر ف��ي دراس� ��ات دي ��وان املحاسبة
ب � �خ � �ص� ��وص ال � � �ع �ل ��اج ف� � ��ي ال� � �خ � ��ارج
ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا واق� � �ت � ��رح رئ �ي��س
امل �ج �ل��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م ان يتضمن

ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ك ��ل ه ��ذه ال �ت��وص �ي��ات
وغ�ي��ره��ا ليتخذ فيه املجلس م��ا ي��راه
مناسبا.
م ��ن ج �ه �ت��ه اوض� � ��ح م� �ق ��رر ال�ل�ج�ن��ة
ال �ص �ح �ي ��ة ال � �ن ��ائ ��ب س � �ع � ��دون ح �م��اد
ان ال�ل�ج�ن��ة س�ت�ن�ج��ز ت �ق��ري��ره��ا ب�ش��أن
ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ال� ��ى ج ��ان ��ب ب�ح��ث
تعديل الالئحة منوها الى ان اللجنة
س �ت��وج��ه ال ��دع ��وة ال ��ى وزي � ��ر ال�ص�ح��ة
وق � �ي ��ادات ال � � ��وزارة وس �ت �ب �ح��ث معهم

جميع م�لاح�ظ��ات ال �ن��واب ك��اش�ف��ا عن
ان التقرير سيتضمن توصية بايجاد
ل �ج �ن��ة ت �ظ �ل �م��ات ل �ل �ن �ظ��ر ف ��ي ق� � ��رارات
الرفض التي تصدر عن اللجنة العليا
ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج وك � ��ذا ت�خ�ص�ي��ص
م �س �ت �ش �ف ��ى ج� ��اب� ��ر ل � �ع�ل��اج امل ��رض ��ى
الكويتيني ال��ذي��ن ال تتم املوافقة على
ارسالهم للعالج بالخارج.
تفاصيل (ص)12 - 03

الفايز :موقف الغانم ومجلس األمة تجاه
السعودية مشرف
ث � �م� ��ن س� �ف� �ي ��ر امل � �م � �ل � �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية لدى الكويت د.عبدالعزيز
ال �ف��اي��ز امل��وق �ف�ين ال��رس �م��ي وال�ش�ع�ب��ي
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ت� �ج ��اه امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة م� �ع� �ت� �ب ��را ذل � � ��ك م��وق �ف��ا
مشرفا وم�ن��اص��را للمملكة وشاجبا
وم �س �ت �ن �ك��را ألي م �ح ��اول ��ة ل�ل�إس ��اءة
إليها.
وق� � � � ��ال ال � �ف � ��اي � ��ز ف� � ��ي ل� � �ق � ��اء ل �ق �ن ��اة
االخبارية السعودية أمس ان صاحب

ال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح � �م ��د ي ��رك ��ز دائ � �م ��ا وي � �ك ��رر أن م��ا
يمس اململكة يمس الكويت والعكس،
وك��ذل��ك س�م��و رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك وك��ذل��ك النائب
األول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي
ذكر أن ما يمس اململكة يمس الكويت
وأن الكويت ال تقبل أي تجاوز بحق
اململكة العربية السعودية.

وأش � � � ��اد ال � �ف ��اي ��ز ب� �م ��وق ��ف رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م ال��داع��م
للمملكة العربية السعودية ونقله عن
س�م��و األم �ي��ر ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح�م��د
ب��أن��ه ال يقبل أي م�س��اس باململكة أو
أي اس� ��اءة ون�ق�ل��ه ع�ن��ه أن أي اس ��اءة
للمملكة أو دول الخليج ه��ي اس��اءة
للكويت وأي ج��رح ب��ال��دول الشقيقة
ف��ي دول مجلس ال �ت �ع��اون الخليجي
هو جرح للكويت ولسموه.

وب �ي��ن ال� �ف ��اي ��ز ان ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
األم � � ��ة ي� � ��وم األول م� ��ن أم� � ��س ك��ان��ت
حافلة باملشاعر الطيبة تجاه اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة وت��أك�ي��د أع�ض��اء
املجلس رفضهم أي تصريحات يقوم
بها أي كان وردود الفعل تجاه بعض
االصوات النشاز التي حاولت التهجم
على اململكة والتحريض عليها كانت
قاطعة وواضحة.

اشاد وزير الدولة لشؤون االسكان
ي��اس��ر اب ��ل ب��رئ�ي��س وأع �ض��اء مجلس
االم��ة على ال��دع��م االستثنائي بهدف
ح��ل ال�ق�ض�ي��ة االس�ك��ان�ي��ة وال ��ذي ت��وج
بإعفاء املشاريع االسكانية من الرقابة
املسبقة مشددا على ان املسؤولية على
ع��ات��ق امل��ؤس �س��ة اص �ب �ح��ت م�ض��اع�ف��ة
والتي من املتوقع ان تظهر نتائج هذا
الدعم خالل الفترة املقبلة.
وق ��ال ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي عقب
الجلسة ام��س أمامنا جمله تحديات
وع� � �ل � ��ى رأس � � �ه� � ��ا ال� � ��وق� � ��ت م� � ��ن خ�ل��ال
ت �ق �ل �ي��ص ال� � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة ل �ط��رح
وت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع االس�ك��ان�ي��ة مثنيا
ع�ل��ى ال ��دور ال�ف��اع��ل ملجلس االم ��ة في
التعاون مع الحكومة والذي توج في
اق ��رار ال�ت�ع��دي��ل ب�ش��أن ق��ان��ون ال��رع��اي��ة
السكنية وال �خ��اص ب��إع�ف��اء م�ش��اري��ع
املؤسسة م��ن الرقابة املسبقة .وأثنى
أب � � ��ل ع� �ل ��ى دور ل �ج �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
املركزية في الفترة املاضية لتسهيل
االج� � ��راءات م�ش�ي��را ال ��ى ان امل��ؤس�س��ة
م�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��اري��ع ضخمة
وعلى رأسها مشروع املطالع السكني
الذي يستوعب  ٣٠ألف وحدة سكنية.
واش� � � ��ار أب � ��ل ال � ��ى ان � ��ه رغ � ��م ح�ج��م

ياسر ابل

التحديات الفنية وتحدي الوقت فأن
املؤسسة ق��ادرة ف��ي ظ��ل م��ا تلقته من
دعم م��ن ق�ب��ل السلطتني التشريعية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ امل �ش��اري��ع
ال�ض�خ�م��ة .وت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف املنشود
في توفير السكن للمواطنني في اقل
سنوات مقبلة.
وبني أبل ان التغلب على السلبيات
م��ن ن��اح �ي��ة ال �ج��وان��ب ال�ف�ن�ي��ة ه��و ما
سيسرع من اإلنجاز لتتمكن املؤسسة
م��ن ت��وق�ي��ع ال�ع�ق��ود ب��ال�ن�س�ب��ة للبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة وه� ��ذا س�ي�ت�ح�ق��ق م��ن خ�لال
سياسة إنشاء مدن متكاملة الخدمات
وامل � ��راف � ��ق ب �ح �ي��ث ت ��وف ��ر ل �ل �م��واط �ن�ين
م � ��ن ق ��اط� �ن ��ي امل� � � ��دن ال � �ج� ��دي� ��دة ك��اف��ة
االحتياجات العامة.

نواب :ضرورة تجنيس المستحقين
من البدون
ش � ��دد أع � �ض ��اء م �ج �ل��س األم� � ��ة ع�ل��ى
ض ��رورة تجنيس املستحقني م��ن غير
م�ح��ددي الجنسية إلن�ه��اء معاناة هذه
الفئة موضحني ان الحكومة غير جادة
في حل قضية البدون .وخالل مناقشة
ال�ط�ل��ب ال�ن�ي��اب��ي الس�ت�ي�ض��اح س�ي��اس��ة
الحكومة في هذا الصدد أكد النواب أن
هذه القضية تحتاج الى قرار سياسي

ل��رف��ع الظلم عنهم مطالبني بتجنيس
م��ن لديهم اح�ص��اء  65وأب�ن��اء الشهداء
وأبناء الكويتيات واملشاركني في حرب
ال �ت �ح��ري��ر وال � �ح ��روب ال �ق��وم �ي��ة وك��ذل��ك
توظيفهم في وزارات الدولة.
ه� ��ذا وح � ��ال ع� ��دم اك �ت �م��ال ال �ن �ص��اب
دون التصويت على توصيات الطلب
النيابي بشأن البدون
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األمير استقبل ولي العهد والغانم
والمبارك ويعزي ملك البحرين

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد حفظه الله ورعاه بقصر
ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح ام � ��س س �م��و ول��ي
العهد الشيخ ن��واف األحمد كما

 ..ومستقبال رئيس مجلس األمة

اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه رئ �ي��س مجلس
األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م واس�ت�ق�ب��ل
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل
س� �م ��وه ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س

مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ببرقية تعزية إل��ى أخيه

ص��اح��ب ال �ج�لال��ة امل �ل��ك ح�م��د بن
عيسى بن سلمان آل خليفة ملك
م�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة عبر
فيها سموه ع��ن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة املغفور

ل �ه��ا ب� ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ال�ش�ي�خ��ة
ل��ول��وة ب�ن��ت م�ح�م��د ب��ن ع�ب��دال�ل��ه
ب � ��ن ع� �ي� �س ��ى آل خ �ل �ي �ف��ة س��ائ�ل�ا
سموه املولى تعالى أن يتغمدها
بواسع رحمته ويسكنها فسيح

جناته وأن يلهم األس ��رة املالكة
ال�ك��ري�م��ة ج�م�ي��ل ال�ص�ب��ر وح�س��ن
العزاء.

ولي العهد لرئيس وأعضاء غرفة التجارة :رؤيتكم
لإلصالح االقتصاد ي تؤكد حرصكم على الكويت

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م� ��د ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب�ق�ص��ر
ب � �ي� ��ان ص � �ب� ��اح ام� � ��س س� �م ��و ال �ش �ي��خ
جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد واستقبل نائب

رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع
الشيخ خالد الجراح.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل س � �م� ��و ول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م ��د رئ �ي��س غ��رف��ة
ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ع �ل��ي ال �غ��ان��م
وأعضاء الغرفة حيث قدموا لسموه
رؤي ��ة ش��ام�ل��ة ب �ش��أن اإلص �ل�اح امل��ال��ي

 ..ومستقبال رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة

والرؤية التنموية بالكويت في ضوء
انخفاض أسعار النفط.
وق � ��د أش� � ��اد س� �م ��وه ب� �ه ��ذه ال ��رؤي ��ة
ال�ط�م��وح��ة وال ��واع ��دة وال �ح��رص على
اق �ت �ص ��اد ال� �ب�ل�اد وال �ع �م ��ل ب��إخ�ل�اص
مل �ص �ل �ح �ت��ه م ��ؤك ��دا أن ال �ك ��وي ��ت ف��وق
ال �ج �م �ي��ع م �ن��وه��ا إل ��ى أه �م �ي��ة ت�ع��زي��ز

العملية التكاملية بني القطاعني العام
وال� �خ ��اص وت �ض��اف��ر ج �ه��ود الجميع
لصياغة ح��اض��ر ال��دول��ة االق�ت�ص��ادي
ومستقبلها التنموي من خ�لال نهج
اق �ت �ص ��ادي ش��ام��ل ي �ق��وم ع �ل��ى ت�ن��وع
م�ص��ادر ال��دخ��ل لتحويل الكويت إلى
مركز مالي وت�ج��اري إقليمي ودول��ي

ت�ح�ق�ي�ق��ا ل �ل��رؤي��ة ال �س��ام �ي��ة ل�ح�ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
صباح األحمد.
وب �ع��ث س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيسى
ب ��ن س �ل �م��ان آل خ �ل �ي �ف��ة م �ل��ك م�م�ل�ك��ة

ال �ب �ح��ري��ن ال �ش �ق �ي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا س�م��وه
خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه وص � ��ادق م��واس��ات��ه
ب��وف��اة امل�غ�ف��ور ل�ه��ا ب ��إذن ال�ل��ه تعالى
الشيخة لولوة بنت محمد بن عبدالله
ب ��ن ع�ي�س��ى آل خ�ل�ي�ف��ة س��ائ�ل�ا س�م��وه
امل��ول��ى ت �ع��ال��ى أن ي�ت�غ�م��ده��ا ب��واس��ع
رحمته ويسكنها فسيح جناته.
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مجلس األمة أقر  10توصيات تتعلق بقرار الحكومة

تكليف اللجنة الصحية دراسة خفض
مخصصات والئحة العالج بالخارج
أقر مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس
 10توصيات تتعلق بقرار الحكومة وقف
مخصصات العالج بالخارج للمرضى الكويتيين
مطالبين إياها بسرعة وقف القرار لحين دراسته
في اللجنة الصحية ورفع تقريرها قبل الجلسة
المقبلة.
وأوصى المجلس الحكومة بإعادة المخصصات
كما هي  75دينارا للمريض و  50للمرافق .من
جهة أخرى حال عدم اكمتال النصاب دون تالوة
والتصويت على توصيات طلب مناقشة ما تم
إنجازه بشأن البدون.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

اف �ت �ت��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم الجلسة التكميلية
أم��س األرب �ع��اء ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة
عشرة صباحا وتال األمني العام
أس � �م� ��اء األع� � �ض � ��اء ال �ح ��اض ��ري ��ن
وامل�ع�ت��ذري��ن وال�غ��ائ�ب�ين م��ن دون
إذن أو إخطار.
 الرئيس مرزوق الغانم :تلقىأه� ��ل ال �ك��وي��ت ن �ب��أ وف � ��اة ال �ن��ائ��ب
ال�س��اب��ق ن��اي��ف ب��ورم�ي��ة املطيري
أح ��د ال��رج��ال ال��ذي��ن ح �ظ��وا بثقة
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي خ�ل�ال ال�ف�ص��ل
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ي ال� � �خ � ��ام � ��س وك� � ��ان
ن � �م� ��وذج� ��ا ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �خ� �ل ��وق
وأت �ق��دم ب�خ��ال��ص ال �ع��زاء ون�س��أل
ال �ل��ه أن ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع رحمته
وأن يسكنه فسيح جناته.
 د .ع� �ل ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر :ن �ش��اط��رامل� �ج� �ل ��س ت ��أب�ي�ن ال � ��راح � ��ل ن��اي��ف
أب ��ور رم �ي��ة وك ��ان م �ث��اال يحتذى
للسياسي املتميز فنسأل الله له
الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
بند العالج بالخارج
انتقل املجلس ملناقشة طلبي
امل �ن��اق �ش��ة ب �ش��أن ق� ��رار ال�ح�ك��وم��ة
وق��ف ص��رف مخصصات العالج
بالخارج.
 عبدالله التميمي :أرى وزيرال � �ص � �ح� ��ة امل � �ع � �ن� ��ي ب � ��األم � ��ر غ �ي��ر
م��وج��ود ف� ��إذا ك ��ان خ� ��ارج ال�ب�لاد
فهذا عذر أما إذا كان داخل البلد
فأين هو؟
 -ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :ال وزي ��ر

الصحة موجود وال وزير الدولة
الشيخ محمد العبدالله.
 س�ل�ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م :ال�لائ�ح��ةال� �ت ��ي ص � � ��درت ك ��ان ��ت م� ��ن وزي� ��ر
الصحة.
 ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ت��وق :ال ب��د منإل �غ��اء الجلسة ورف�ع�ه��ا فالطلب
الثاني للبدون ووزي��ر الداخلية
غ�ي��ر م��وج��ود ف�ب��ال�ت��ال��ي ال� ��وزراء
غير موجودين فال داعي للنقاش.
 ع � � �ب � � ��دال � � �ل � � ��ه ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي:املخصصات قرار مجلس الوزراء
وال� ��وزراء م��وج��ودون وامل��وض��وع
م�ه��م ول��ذل��ك ن��ري��د ال�س�م��اع منهم
وأرى ع� � ��دم ال� �ت ��أج� �ي ��ل .ك� �م ��ا أن
م � � ��وض � � ��وع ال � � � �ب� � � ��دون م �س �ت �ح��ق
وال � � � � � ��وزراء ي ��وص� �ل ��ون ال ��رس ��ال ��ة
لوزير الداخلية.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :نريداس �ت �ي �ض��اح س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة
ف��ي ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج والحكومة
م � ��وج � ��ودة وال � �ب � �ن ��د م � � ��درج م �ن��ذ
اس �ب��وع�ين ووزي� ��ر واح ��د يكفينا
ون �ح��ن س�ن��أخ��ذ ال �ق��رار وال نريد
ال�ت�س��وي��ف وه ��ذا ال ينطلي على
أعضاء مجلسنا بالذات ولنشرع
اآلن ت�ع��دي�لات ق��وان�ين ذات صلة
ونصوت عليها اليوم.
 م� � �ب � ��ارك ال� � �ح � ��ري � ��ص :ه � ��ذانالطلبان مقدمان منذ فترة ووزير
الصحة يعرف ذل��ك فمن الغريب
ع ��دم وج� ��وده ول�ن�ف�ت��رض معرفة
سبب الغياب والوزراء موجودون
واالم � � ��ر ت �ض��ام��ن وزاري .وم �ن��ذ

أمس بدأوا يضيقون على حاالت
ال�ع�لاج بالخارج وال نقبل بعذر
الوزير.
 د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ن��وق��شال �ط �ل �ب��ان ف ��ي ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
وت � ��م االت � �ف� ��اق م� ��ع ال �ح �ك ��وم��ة ان
يناقش في هذه الجلسة كما انه
م��ن امل�ف�ت��رض ان ت��أت��ي الحكومة
ب �ب �ي��ان ل�ل�ط�ل�ب�ين وب �ن��اء عليهما
ت�ق��رر م ��اذا سنفعل ف�ي�ه�م��ا .وم��ن
املفترض الوزراء موجودون ومن
امل�ف�ت��رض امل��ؤس�س��ة ال��وزاري��ة في

فيصل الكندري

ال �ص �ح��ة وال��داخ �ل �ي��ة م��وج��ودون
ح � �ت� ��ى ل� � ��و ك� � � ��ان ال � � � � � � � ��وزراء غ �ي��ر
م��وج��ودي��ن ليسجلوا مالحظات
النواب .ونحن سنناقش الطلبني
وس �ن �خ��رج ب��ال�ت��وص�ي��ات امل�ل��زم��ة
للحكومة.
 فيصل الكندري :في البدايةن��ري��د معرفة اس�ب��اب ات�خ��اذ ق��رار
وقف صرف املخصصات .والقرار
م �ن��ذ اب ��ري ��ل وط �ب �ق��وا ال� �ق ��رار من
ام ��س وج�م�ي��ع االع �ض��اء رف�ض��وا
هذا القرار.

 د .أح� � �م � ��د م � �ط � �ي� ��ع :ال� � �ق � ��رارق � � ��رار م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ف�ل�ن�ب��ت
ف ��ي امل� ��وض ��وع ال� �ي ��وم وال�ل�ائ �ح��ة
ستطبق ف��ي اول اب��ري��ل وطبقوا
ال � �ق � ��رار م� �ن ��ذ ام � ��س ح �ت ��ى ت��أخ��ذ
الناس حقوقها.
 محمد الجبري :الوزير ال بدان يكون موجودا فليوقف القرار
لحني حضور الوزير ونعرف ما
مبررات هذا القرار.
 ع� �س� �ك ��ر ال � �ع � �ن� ��زي :امل ��ري ��ضال �ك��وي �ت��ي ي�ن�ت�ظ��ر ه� ��ذه ال�ج�ل�س��ة
ب � �ف� ��ارغ ال� �ص� �ب ��ر وامل �خ �ص �ص ��ات
ان�خ�ف�ض��ت ال ��ى ال �ن �ص��ف وه �ن��اك
م ��رض ��ى ف ��ي ال� �خ ��ارج وف��وج �ئ��وا
بتخفيض امل�خ�ص�ص��ات وه�ن��اك
ن ��واب ي�س��اع��دون�ه��م ف��ي ال �خ��ارج
وننتظر ه��ذه الجلسة منذ امس
وي �ج��ب ان ن �ت �خ��ذ ق � ��رارا س��ري�ع��ا
وفوريا تجاه هذه القضية.
 د .خليل أبل :لسنا في حاجةل��وج��ود وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ب��ل نحن
في حاجة الى وزير املالية ونحن
ل�س�ن��ا ب �ح��اج��ة ال ��ى وج� ��ود وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ف��ال�ط�ل�ب��ان ال يخصان
وزي ��ري الصحة وال��داخ�ل�ي��ة فقط
ب��ل ك��ل ال � � ��وزارات وي�ن�ب�غ��ي وق��ف
القرار لحني اتخاذ قرار.
 سعود الحريجي :هذا القراريمس أمورا انسانية وال مبرر له
ووزي ��ر الصحة ب��ال��وك��ال��ة محمد

التتمة ص04

الغانم :النائب
السابق نايف
بورمية كان
نموذجا للبرلماني
الخلوق
العمير :الراحل
بورمية كان مثاال
يحتذى للسياسي
المتميز
التميمي :وزير
الصحة المعني
بالعالج الخارج غير
موجود فأين هو؟
حمدان العازمي:
ال وزير الصحة
وال وزير الدولة
موجودين بالجلسة
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العبداهلل :قرار التخفيض للترشيد
وعدم اإلسراف والتبذير
تتمة المنشور ص03
ال �ع �ب��دال �ل��ه م ��وج ��ود وال �ح �ك��وم��ة
كلها موجودة واالمر يحتاج الى
قرار سريع.
 س �ي��ف ال � �ع� ��ازم� ��ي :م��وض��وعال �ي��وم ينتظره ال�ش�ع��ب .امل��رض��ى
ف� ��ي ال � �خ� ��ارج ي� �ع ��ان ��ون م� ��ن ه��ذه
امل� �س ��أل ��ة ون �ت �م �ن��ى ال � �ي� ��وم ق � ��رارا
ح� ��ازم� ��ا وإرج� � � � ��اع امل �خ �ص �ص��ات
ال �س��اب �ق��ة ل �ل �م��رض��ى وامل �س �ت �ح��ق
منهم ابعثوه وغ�ي��ر املستحق ال
ترسلوه.
 د .محمد الحويلة :املوضوعم� � � � ��درج وه� � � � ��ذا امل � � ��وض � � ��وع م �ه��م
وينبغي مناقشتهما وال�خ��روج
بتوصيات ملزمة للحكومة.
 ماضي الهاجري :نوقف قرارالتخفيض حتى تأتي الحكومة
الجلسة املقبلة او التي تليها.
 سعدون حماد :نريد مناقشةال �ط �ل �ب�ي�ن ال� �ي ��وم ب ��ال� �خ ��روج ال��ى
توصيات.
 الشيخ محمد العبدالله وزيرال�ص�ح��ة ب��ال��وك��ال��ة :ال �ك��وي��ت اآلن
ت� � ��رأس م �ج �ل��س وزراء ال �ص �ح��ة
ال �ع��رب ووزي � ��ر ال �ص �ح��ة م��وج��ود
ف��ي مهمة رس�م�ي��ة ل�ه��ذا ه��و غير
م��وج��ود ال �ي��وم ل�ك��ي يستمع ال��ى
م�لاح�ظ��ات ال �ن��واب وأب�ي�ن بعض
الحقائق..
ق � � � � � � ��رار إع� � � � � � � � ��ادة ال � � �ن � � �ظ� � ��ر ف ��ي
م �خ �ص �ص��ات ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
أت � � ��ى ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ق� � � ��رار م �ج �ل��س
ال� ��وزراء ب�ن��اء ع�ل��ى لجنة وزاري ��ة
خ�م��اس�ي��ة ت�ض��م م�م�ث�ل��ي وزارات
ال � ��دف � ��اع وال� �ص� �ح ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة
والنفط وبينوا ان قيمة الصرف
ال� �ب ��اون ��د ال� �ح ��ال ��ي  5000ب��اون��د
ت�ك�ف��ي ل�ل�ع�ي��ش ال �ك��ري��م ف��ي ل�ن��دن
التي تعتبر اغلى امل��دن .وح��االت
ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج تعدت ال �ـ 7000
حالة العام املاضي والقرار حدد
آلية ايفاد املرضى من خالل لجنة
تخصصية ومن ثم تأكيد اللجنة
العليا نفاذ القرار خالل  3أشهر.
الدولة تتكفل بالحاالت الحرجة
إلرسالها بالخارج .وهذه بعض
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال �ت��ي
ل ��دي .وأح ��د األس �ب��اب الرئيسية
ل� �ت� �خ� �ف� �ي ��ض امل � �خ � �ص � �ص� ��ات ه��و
سياسة الدولة إلع��ادة النظر في
االم � �ت � �ي ��ازات وت��رش �ي��ده��ا وع ��دم
االس � � � � ��راف وال � �ت � �ب ��ذي� ��ر ف � ��ي ه ��ذه
االمتيازات.
 ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي :ن �ق ��دم اح��رالتعازي القلبية الى ذوي الفقيد
النائب نايف بورمية رحمه الله
وأس�ك�ن��ه فسيح ج�ن��ات��ه .لألسف
ت� �ف ��اج ��أن ��ا ب � �ق � ��رار ازع � � ��ج ج �م �ي��ع

المعيوف :البد
من رفع الجلسة
فالطلب الثاني
لمناقشة أوضاع
البدون ووزير
الداخلية غير
موجود

عسكر العنزي

ال�ك��وي�ت�ي�ين ق�ب��ل اس �ب��وع�ين وه��و
خ � �ف � ��ض م � �خ � �ص � �ص� ��ات ال � �ع �ل��اج
ب ��ال� �خ ��ارج م� ��ن دون اي دراس � ��ة
ش ��ام� �ل ��ة ول �ل��اس � ��ف ك ��أن� �ه ��م ض��د
امل� ��رض� ��ى ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن .ن �ت �ح��دث
ب �ص��ورة واض �ح��ة ل �ل��وزراء ال��ذي��ن
صوتوا على هذا القرار املجحف
وال ��ذي ��ن وض �ع��وا الئ �ح��ة ل�ل�ع�لاج
ب��ال �خ��ارج ظ�ل�م��ت ك�ث�ي��را م��ن اه��ل
ال � �ك� ��وي� ��ت وذل � � � ��ك ل� � �ع � ��دم وج� � ��ود
مستشفيات كاملة وندعم الوزير
في بنائها .لكن في الوقت الحالي
ال �ط ��اق ��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ال ت�ك�ف��ي
ل �ل �م��ري��ض ال �ك��وي �ت��ي ول� �ي ��س م��ن
امل�ع�ق��ول ان يعيش امل��ري��ض على
 75دي �ن��ارا ف��ي ال� ��دول االوروب �ي��ة
و 50دينارا للدول العربية وهذا
ق��رار غير م ��دروس بدليل ان��ه تم
زي � ��ادة ال � ��دول االوروب � �ي ��ة م��ن 50

النائبان أحمد الري و د .خليل أبل

الشيخ محمد العبدالله

دينارا الى  75دينارا بعد يومني.
هذا امللف ُفتح من بعض اخواننا
ال� � �ن � ��واب وم � ��ن ب� �ع ��ض ال �ص �ح��ف
ال� ��ذي� ��ن ي � ��زاي � ��دون ع �ل��ى امل��رض��ى
الكويتيني وال نريد املماطلة ملدة
اسبوعني بل اليوم ال بد الخروج
ب ��ال� �ق ��رار .واذا م ��ا ت ��ري ��د ارس� ��ال
ال� �ح ��االت ل �ل �خ��ارج ف �ل �ن��وف��ر هنا
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال��زي �ن��ة وال��دك��ات��رة
ال��زي�ن��ة لكن املستشفيات ف��ارغ��ة.
أش��دت بوزير الصحة ألن��ه يبني
مستشفى جابر وغيره.
اض� � �ع � ��ف االم � � � � � ��راض ال ن ��ري ��د
ع�ل�اج� �ه ��ا ه � �ن� ��ا .م� ��ري� ��ض زراع� � ��ة
الرئتني ترجى ال�ن��واب هل يعقل
ذل� ��ك؟ وث ��ق ت �م��ام��ا ان امل ��واط ��ن ال
ي �خ��رج اال اذا ك ��ان م��ري�ض��ا فعال
وعالج السياحة هذا انتهى.
امل � ��ري � ��ض ي� �ع ��ان ��ي والب � � � ��د م��ن

انصافه واناشد اخواني النواب
النصاف مرضانا .حياة املواطن
ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � ��و ل� �ع� �ب ��ة ،وك �ف �ل �ه��ا
ال� ��دس � �ت� ��ور م� �ج� �ب ��ورة ال �ح �ك��وم��ة
ل �ع�لاج امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي اتمنى
م��ن رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال� ��ذي دائ �م��ا
يرعى الجميع ان يساعد مرضى
ال�ع�لاج بالخارج وارج��اع جميع
املخصصات ال��ى م��ا ك��ان��ت عليه
وف �ت��ح ال �ل �ج��ان ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ح��االت
املستحقة .وس��ع على الكويتيني
نحن دول��ة غنية نحن دول��ة خير
ك ��ل ال �ت��رش �ي��د ن �ط �ل �ع��ه م ��ن ج�ي��ب
املواطن هل هذا معقول؟!
س ��اع ��د ال � � � ��دول ال� �ف� �ق� �ي ��رة ن�ع��م
ل �ك��ن اه ��ل ال �ك��وي��ت اول � ��ى .ال �ن��اس
ال ت�س�ت�ط�ي��ع دف� ��ع اي � �ج� ��ارات ف��ي
الخارج غرفة وصالة في لندن بـ
 1000باوند.

هل تعتقدون ان كل الكويتيني
يعيشون في ثراء؟!
ال ب��ل اغ�ل�ب�ه��م ع�ل�ي�ه��م ق��روض
ودي��ون وال�ت��زام��ات انتم ي��ا ن��واب
االم ��ة م�س��ؤول��ون ال �ي��وم ولنتخذ
قرارا اليوم.
 س�ع��ود ال�ح��ري�ج��ي :ن�ع��زي آلال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ن��اي��ف اب��ورم�ي��ة
نسأل الله له الرحمة واملغفرة.
نحن نناقش قرارا وكيف اتخذ
وكيف تم ول��م ه��ذه العجلة وهو
ي �م��س ال �ك��وي �ت��ي امل ��ري ��ض ال ��ذي
اخ ��ذ امل��واف �ق��ات ال�ك��ام�ل��ة الي �ف��اده
ب ��ال� �خ ��ارج وم� ��ا اخ� ��ذ االف � � ��ادة اال
لفشل مرافق الدولة وعجزها عن
عالجه هنا .حتى اصبح العالج
بالخارج هو الطريق الوحيد.
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ب��ال��وك��ال��ة ق��ال
ان ال� � � �ق � � ��رار ن � ��اف � ��ذ وس �ي �خ �ض��ع
للتقييم وامل��راج�ع��ة فهل التقييم
وال � �ت � �ج� ��ارب ي� �ك ��ون ع� �ل ��ى ص�ح��ة
املواطن الكويتي هناك قناعة من
اتخذ القرار بان ذلك قاصر على
تحقيق امل��رج��و م��ن ال �ق��رار فهذه
القرارات جاءت غير مدروسة.
ل �ن �ق��م ب �م �س��ح م �ي��دان��ي ل �ل��دول
ال� � �ت � ��ي ُي � � ��رس � � ��ل ال � �ي � �ه� ��ا ال � �ع�ل��اج
بالخارج.
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� �ط ��ال� �ب ��ة ب ��رع ��اي ��ة
املواطن داخل وخارج الدولة.
ن�ح��ن م�ل��زم��ون ان نتخذ ق��رارا
ي� �ن� �ص ��ف امل� � ��رض� � ��ى وم� � � ��ا ي� � ��دري
ف��أك �ث��ره��م ي��رج��ع ف ��ي «ت ��اب ��وت».
املجلس لن يتردد في اتخاذ قرار
باالجماع العادة املخصصات اذا
ك��ان��ت ال��دول��ة ق ��ادرة ع�ل��ى توفير
ال �ع�ل�اج ب��ال��داخ��ل ف �س��وف ن�ك��ون
معها.

التتمة ص05

الطريجي:
الموضوع مهم
ولذلك نريد
االستماع منهم
وأرى عدم التأجيل
دشتي :لنشرع اآلن
تعديالت ذات صلة
ونصوت عليها
اليوم
الحريص :بدأوا
منذ أمس األول
التضييق على حاالت
العالج بالخارج وال
نقبل بعذر الوزير
الزلزلة :سنناقش
الطلبين وسنخرج
بالتوصيات الملزمة
للحكومة
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مضبطة

نواب :قرار تخفيض المخصصات ارتجالي
وغير مدروس ولن نسمح بتمريره
تتمة المنشور ص04
وان لم تبادر الحكومة بايقاف
ه� ��ذا ال� �ق ��رار ال �ج��ائ��ر ال � ��ذي جعل
املرضى عالة على الدول االخرى
واال كان للمجلس كلمة اخرى.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :اق� �ت ��رح اني� �ك ��ون ال� �ح ��دي ��ث مل � ��دة  5دق ��ائ ��ق
والتمديد ملدة دقيقتني فقط حتى
يتحدث كل النواب.
 د .عبدالرحمن الجيران :هلفعال تم الخصم اآلن ام القرار منذ
اول ابريل؟!
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :س �ع �ي��د انالحكومة تهتم بتخفيض الهدر
ف��ي امل� ��ال ال �ع��ام ول �ك��ن ال�ح�ك��وم��ة
أب � �ق ��ت ع� �ل ��ى ال � �ه� ��در ف� ��ي ال� �ع�ل�اج
السياحي ونظرت الى الفتات.
امل � ��راف� � �ق � ��ون ع � ��دده � ��م  11أل ��ف
ش �خ��ص ب� �ـ  15م �ل �ي��ون��ا ش �ه��ري��ا
ولكن الهدر الكبير في  450بـ 500
مليون سنويا.
 محمد ط�ن��ا :سبق للحكومةأن عرضت الخطة والغريب ملاذا
الذهاب لجيب املواطن خصوصا
ان ال �ع �ج��ز دف� �ت ��ري وم� ��ا يحصل
غريب عجيب وقبل كنتم تودون
ع �م �ل �ي��ات ت �ج �م �ي��ل واالن ب��دأت��م
بالترشيد ،وان��ا اس��أل الحكومة
م� � � ��اذا ع � ��ن امل � �ع� ��اق �ي�ن وال �ع �م �ل �ي��ة
ت�ض�ي��ق ع �ل��ى امل ��واط ��ن ال�ك��وي�ت��ي،
وح �ت��ى ح� ��االت ال �ع �ق��م والب� ��د من
الغاء هذا القرار الذي طبق بشكل
غير مدروس.
وتال األمني العام طلب تحديد
م�ن��اق�ش��ة ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج حتى
انتهاء آخر املتحدثني.
موافقة على الطلب
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :م�س��ؤول�ي��ةال � � � ��دول � � � ��ة ال� � �ب� � �ح � ��ث ع � � ��ن ب � ��دائ � ��ل
ل�ت�خ�ف�ي��ض امل� �ص ��روف ��ات ل �ك��ن ما
ل��م اف �ه �م��ه ان ال ��دول ��ة ت��ذه��ب ال��ى
اص� � �ح � ��اب ال� � ��دخ� � ��ول ال �ب �س �ي �ط��ة
وامل � � �ح� � ��دودة وخ� ��اص� ��ة امل ��رض ��ى
ف � ��ي ح �ي��ن ه � �ن� ��اك ب � ��دائ � ��ل ك �ث �ي��رة
ل �س��د ال �ع �ج��ز ال� ��دول� ��ة ل ��م ت��ذه��ب
الصحاب املناقصات والترسيات
واص �ح��اب ال��دخ��ول ال�ك�ب�ي��رة وال
في قانون لدى الدولة لتذهب الى
هؤالء فهذه تحتاج وقفة اكثر من
اصحاب حاالت العالج بالخارج.
ال �ف��ائ��ض ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ف ��ي ال �ـ
 5س �ن��وات امل��اض �ي��ة اك �ث��ر م��ن 12
مليارا فأين ذهبت؟
ال��دول��ة مثلما تهتم بالتعليم
وتدفع ميزانية للتعليم وابناؤنا
ي� � ��روح� � ��ون ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال � �خ� ��اص.
ف��ال�ح�ك��وم��ة ال ت�ه�ت��م ال بالصحة
وال ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ح �ت��ى ان امل��واط��ن
اض �ط��ر ال ��ى ال��ذه��اب ال ��ى ال�ع�لاج
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الكندري :طبقوا
القرار رغم أن
تنفيذه يفترض
في مطلع أبريل

راكان النصف

بالخارج والتعليم الخاص.
ي�ن�ب�غ��ي اداء خ��دم��ات متميزة
كالتعليم حتى ال ي��روح للتعليم
ال �خ��اص وك��ذل��ك ن�ه�ت��م ب��امل��راف��ق
الصحية حتى ال يذهب املواطن
للعالج بالخارج.
ت� � �ك� � �ف � ��ل ال� � � � ��دول� � � � ��ة ب � ��امل �ل��اي �ي��ن
ال��ذي��ن ي ��درس ��ون م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
وال � � ��واف � � ��دي � � ��ن ف � � ��ي ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات
واملدارس الحكومية.
ي ��ا وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ان� ��ت س��وف
تدفع ضريبة هذا القرار وسوف
تكون ضحيته ال��ى اآلن لم تصل
ال�س�ك�ين ال��ى ال�ع�ظ��م ح�ت��ى نذهب
ال��ى االم ��ور ال�ح�ي��ات�ي��ة للمواطن،
ال ت��وف��ر على ح�س��اب امل��رض��ى او
ع�ل��ى ح �س��اب ال��دخ��ول امل �ح��دودة
هذا ليس توفيرا.
 -راك ��ان ال�ن�ص��ف :سمو االمير

مطيع :القرار
لمجلس الوزراء
فلنبت في
الموضوع حتى
تأخذ الناس
حقوقها

حمدان العازمي

اش� ��ار ق �ب��ل اس��اب �ي��ع ال ��ى ال �ع�لاج
ب � ��ال� � �خ � ��ارج واوص� � � � � ��ى ب ��اي� �ق ��اف
ال�ه��در بالعالج ب��ال�خ��ارج بعدها
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ق ��ام بتخفيض
املخصصات الى  50دينارا وبعد
اس�ب��وع ت��راج�ع��وا ال��ى  75دي�ن��ارا
وأل �غ��وا مخصصات امل��راف��ق هذا
يعني ضمنيا عدم الثقة باللجان
ال�ت �خ �ص�ص�ي��ة ف ��ي ال �ص �ح��ة ع��دم
ال�ث�ق��ة ب��وزي��ر ال�ص�ح��ة ال �ه��در ك��ان
في القرارات عندما تغيرت فلسفة
اللجنة العليا للعالج بالخارج
التي كانت اختصاصها مراقبة
اللجان التخصصية.
تقرير دي ��وان املحاسبة يقول
ان ه � �ن � ��اك ت � ��أش� � �ي � ��رات ب � � ��اآلالف
ل � �ل� ��وزي� ��ر وال� ��وك � �ي� ��ل ب��اس �ت �ث �ن��اء
ح ��االت ال تستحق وه ��ذا ال�ش��يء
اش��ار له الشيخ محمد العبدالله

النواب فيصل الشايع وأحمد القضيبي وعلي الخميس

قبل قليل وقال  7000حالة العام
املاضي.
وت � ��م االل� �ت� �ف ��اف ع �ل��ى ال �ل �ج��ان
التخصصية وعلى املستحق اذا
ك��ان ه�ن��اك مستحق نعطيه 300
دي �ن��ار ب��دال م��ن  75دي �ن��ارا ولكن
هناك لعب في الحاالت املستحقة
وغير املستحقة.
اذا الوزير قال في االستجواب
ان الخدمات تطورت وبناء عليه
يفترض ان تقل الحاالت املرضية
في الخارج.
وق��ال الوزير ان شركة السفير
وف��رت على ال��دول��ة الكثير وجدد
ال��وزي��ر معها العقد مل��دة سنتني
م ��ع ال �ع �ل��م ان� ��ه ب� ��اق ف ��ي ال �ع �ق��د 6
اشهر.
امل� ��واج � �ه� ��ة ل � ��م ت �ن �ت ��ه م � ��ع ه ��ذا
الوزير وقياداته وبعض القيادات

املشبوهة وهناك مواجهة اخرى
ق��ادم��ة وذل��ك لتعرضه لكل حالة
عالج بالخارج مستحقة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ك��ل ي ��وم نبنيال� �خ� �ل ��ل ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى م�ج�ل��س
ال � � � � � � ��وزراء ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ت � �ب� ��ي ح��ل
املشكلة لكن على حساب الحلقة
ال �ض �ع �ي �ف��ة س �ب��ب ات� �خ ��اذ ال� �ق ��رار
حالة التقشف في الدولة.
م� � ��ا ذن� � � ��ب امل� � ��ري� � ��ض اذا ك� ��ان
مستحقا نحن نعاقب املستحق
لحساب غير املستحق.
ال �ك �ل �ف��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة وال �س �ب��ب
ال ��رئ� �ي� �س ��ي ه� ��ي ال �ح �ك �م ��ة الن �ه��ا
ع�ط�ل��ت امل�س�ت�ش�ف�ي��ات الحكومية
وم ��ن ال �س �ب��ب ف ��ي س ��وء االدارة؟
ه��ي ال�ح�ك��وم��ة وع�ط�ل��ت مشاريع
املستشفيات.
م��ا ذن ��ب امل��رض��ى ف��ي ال �خ��ارج
ل � � �ك � ��ي ت � �ع� ��اق � �ب � �ه� ��م ب� �ت� �خ� �ف� �ي ��ض
امل� � �خ� � �ص� � �ص � ��ات ه � � �ن� � ��اك م� �ه ��ان ��ة
ل �ل �م��ري��ض ال �ح �ق �ي �ق��ي الن ه �ن��اك
بيروقراطية وسوء ادارة.
وصراخ االعضاء اليوم الن ما
ف��ي ش��يء  ٪ 100صحيح هناك
استثناءات لغير املستحقني.
ال�ق��رارات ارتجالية وعشوائية
ف �ك �ي��ف مل �ع ��اق ت �ج �ع��ل ل ��ه م��راف �ق��ا
وال م� �خ� �ص� �ص ��ات ل� � ��ه .ال �ت��وف �ي��ر
ب��اع��ادة صياغة ال �ق��رارات وازال��ة
املسؤولني التعيسني املوجودين
نحن دورنا وقف هذا القرار لحني
دراس � �ت� ��ه م ��ع ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح�ي��ة
وتأتي بتقريرها وتتخذ حينها
القرار املناسب.
اما ان تتجه الحكومة باتخاذ
ق� � ��رارات ف ��ردي ��ة ال ت�ن�ع�ك��س على
امل��واط��ن ف �ه��ذا م��رف��وض الن ��ه من

التتمة ص06

الجبري :نطالب
بوقف القرار
لحين حضور الوزير
ونعرف مبرراته
عسكر :المريض
ينتظر هذه الجلسة
بفارغ الصبر وعلينا
اتخاذ قرار سريع
أبل :الطلبان ال
يخصان وزير الصحة
والداخلية فقط
بل كل الوزارات
الحريجي :هذا
القرار يمس أمورا
إنسانية وال مبرر له
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توصية بجعل الكويت مركزا لعالج
السرطان وزراعة األعضاء
تتمة المنشور ص05
دون دراسة وال تعرض الدراسات
ع�ل��ى ال�ل�ج��ان املتخصصة فعلى
الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها
ال � � �س � � �ي� � ��اس � � �ي� � ��ة وس� � �ن� � �ح � ��اس � ��ب
املسؤولني.
الهرولة نحو جيب املواطن او
املريض الحكومة س��وف تتحمل
كلفتها السياسية في هذا الشأن.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� � �ع � ��دوان � ��ي :ه ��ذاالقرار غير موفق وغير م��دروس
م��ا ي �ج��وز م��ري��ض ان ي��ذه��ب من
دون مرافق .املرافق ض��روري الن
هناك كبار سن .ونطالب باعادة
املخصصات كما كانت .املريض
الحقيقي ال يستطيع العودة.
هناك مرضى مرتبطون بعقود
س� �ك ��ن م� �ث ��ل م� ��رض� ��ى ال� �س ��رط ��ان
وغيرهم ونرفض هذا القرار.
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :ه��ذا القراراع� �ت ��راف م��ن ال �ح �ك��وم��ة ان ه�ن��اك
خلال في هذا القرار غير املدروس
و 7000ح��ال��ة ه��ذه الحكومة هي
ال �ت��ي أوص �ل �ت �ه��ا إل ��ى ه ��ذا ال �ع��دد
أل �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ه��ي م��ن فتحت
لهذا العدد يوم االستجواب؟!
ل��و ال �ح �ك��وم��ة ع �ن��ده��ا ذرة من
االح� � �س � ��اس او ي �ه �م �ه��ا م �ع��ان��اة
املواطن ملا كانت قررت هذا القرار.
دائ �م��ا ال�ح�ك��وم��ة تحمل شعار
ان ج�ي��ب امل��واط��ن ال ي�م��س وه��ي
اول من تمس جيب املواطن.
ه��ذا ق ��رار وزي ��ر ال�ص�ح��ة ه�لال
الساير.
امل � � �ط � � �ل� � ��وب ل� � �ي � ��س ت �خ �ف �ي ��ض

أمني عام مجلس األمة النائب عادل الخرافي مترئسا جزءا من الجلسة

امل� �خ� �ص� �ص ��ات ول � �ك� ��ن امل� �ط� �ل ��وب
ت� �خ� �ف� �ي ��ض امل� � �ص � ��اري � ��ف ع �ن��دم��ا
تكلمنا عن التالعب بالفواتير.
 440م � �ل � �ي ��ون دي� � �ن � ��ار ت �ك �ل �ف��ة
بقاء العبيدي ف��ي منصبه اثناء
االستجواب.
هذا اللعب باملصاريف  -الخلل
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة وف ��ي االس �ت �ج��واب
قلنا ان الشركة ه��ي التي تنشئ
ال�ف��وات�ي��ر ه ��ذا ال�ل�ع��ب ب��ال�ف��وات�ي��ر
ال�ح�ك��وم��ة ث�لاث��ة ارب� ��اع ق��رارات�ه��ا
غير مدروسة كل همها ان تذهب
للمواطن.
امل � �س � �ت � �ح� ��ق ارس � � � � � ��ل ل� �ل� �ع�ل�اج
بالخارج وغير املستحق الترسله

هل هناك دراسة!
ه��ل ه ��ذه ح�ك��وم��ة ت��دي��ر ال�ب�ل��د!
وي� �ت� �ح� �م ��ل ال� � �ن � ��واب امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
وام��ام�ك��م رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ب��اع �ت��راف ال ��وزي ��ر ال �ع �ب��دال �ل��ه اذا
كنتم ج��ادي��ن فليتحملها رئيس
الوزراء طرح الثقة جاء بـ  9نواب
وم ��ا ك �م��ل ال �ع �ش��رة وال� �ي ��وم ن��رى
ال �ه �ج��وم ع�ن��دك��م رئ �ي��س ال� ��وزراء
هو من يتحمل املسؤولية.
وال� � � � � �ي � � � � ��وم الن االم� � � � � � � ��ر م ��س
م �ص �ل �ح �ت �ك��م ت �ت �ك �ل �م��ون اذا ك��ان
ل��دي �ك��م م �ح��اس �ب��ة ف � ��أرى ان ت�ت��م
محاسبة رئيس الوزراء.
ه � �ن� ��اك ه� � ��در ف � ��ي امل� � � ��ال ال� �ع ��ام

م� ��وج� ��ود ف� ��ي ج �م �ي��ع ال� � � � ��وزارات
وخ��اص��ة وزي� ��ر ال �ص �ح��ة وال �ي��وم
ن��أت��ي ون��دغ��دغ امل�ش��اع��ر وس��وف
تأتي الدعوم ال تحملوا املسؤولية
الشعب ما طلعك اال عشان تدافع
عنه وتتحمل املسؤولية ونحن ال
نقبل هذا األمر.
 وزي��ر الدولة لشؤون مجلسال ��وزراء الشيخ محمد العبدالله
امل� ��ادة  127م��ن ال��دس �ت��ور ح��ررت
اختصاص رئيس مجلس الوزراء
بترؤس جلسات مجلس ال��وزراء
واالش � � ��راف ع �ل��ى ال� � � ��وزارات واذا
اردت توجيه استجوابا لرئيس
مجلس ال ��وزراء فيجب ان يكون

ف� ��ي ج � � ��دول اخ� �ت� �ص ��اص رئ �ي��س
الوزراء اما في خصوص القرارات
ال� � �ص � ��ادرة ع ��ن م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ف��امل�س��ؤول ع��ن تطبيقها ال ��وزراء
امل�ع�ن�ي�ين وف ��ي ال �ق �ض��اي��ا ال�ع��ام��ة
ي�ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
ال� ��وزراء وان ��ا اخ ح �م��دان ات�ش��وق
اشتياقا كبيرا النها اتواجه معك
على منصة االستجواب لتفنيد
اي اس� �ت� �ج ��واب ت �ح��ب ت��وج �ي �ه��ه
ب � �خ � �ص� ��وص ق� � � � � � � ��رارات م �ج �ل��س
الوزراء.
 ح � � � �م� � � ��دان ال � � � �ع� � � ��ازم� � � ��ي :ان � ��اشخصيا طرحت فيه الثقة خالل
استجوابه وم��ا يمدح السوق اال
من رب��ح فيه يحق ل��ه .استجوبك
ان � � ��ت وال� � �ل � ��ي اك � �ب� ��ر م � �ن ��ك ط ��امل ��ا
الدستور كفل لي الحق هذا قرار
مجلس ال��وزراء ويتحمله رئيس
الوزراء.
 الشيخ محمد العبدالله :يعزع �ل� ّ�ي ان ع �ض��وا م�ح�ت��رم��ا يحمل
ش�ه��ادة ف��ي ال�ق��ان��ون ال يميز بني
قرار املحكمة الدستورية وخالف
ذلك.
اما عما وجهه لي من اتهامات
مبطنة اتمنى ان تتشجع وتتكلم
باالسماء واتكلم عن االرقام التي
ت�خ�ت��ص ب ��ك ت �ح��دي��دا ف ��ي وزارة
الصحة.
 ح� � �م � ��دان ال� � �ع � ��ازم � ��ي :ه �ن ��اكم��ن ي�س��اف��ر م��ن دون ل�ج�ن��ة! نعم

التتمة ص07

نص التوصيات بشأن العالج بالخارج
واف � � � � ��ق م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة ف��ي
جلسته أمس على  10توصيات
ب �ش��أن ال �عل��اج ب��ال �خ��ارج وج��اء
نصها كالتالي:
 - 1ت��وق��ف ال �ح �ك��وم��ة ال�ع�م��ل
ب ��ال�ل�ائ� �ح ��ة ال � �ج ��دي ��دة وك � ��ل م��ا
ي �ت �ع �ل��ق ب �م �خ �ص �ص��ات ال �ع�ل�اج
ب ��ال � �خ ��ارج واح � ��ال � ��ة امل ��وض ��وع
ال� ��ى ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال�ص�ح�ي��ة
لدراسته وتقدم تقريرها بشأن
ذل � � ��ك ف � ��ي غ� � �ض � ��ون اس� �ب ��وع�ي�ن
(الجلسة املقبلة).
وت�ل��ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ت��وص�ي��ة
اخرى كالتالي:
 - 1يوقف قرار وزارة الصحة

ب �خ �ص��وص ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
ويعمل بالقرارات السابقة.
 - 2ت � � ��رج � � ��ع م� �خ� �ص� �ص ��ات
املريض وامل��راف��ق كما كانت 75
دي� �ن ��ارا ل �ل �م��ري��ض و 50دي �ن��ارا
للمرافق.
 - 3اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي طريقة
ت �ح��دي��د م ��واع� �ي ��د االط � �ب� ��اء ف��ي
ال �خ ��ارج ب�ح�ي��ث ت �ك��ون سريعة
ع � � �ل� � ��ى ان ي� � �ت� � �ح� � �م � ��ل ج� �م� �ي ��ع
ال �ف �ح ��وص ��ات س � ��واء امل �خ �ب��ري��ة
او االش�ع��ة ف��ي الكويت وتجهز
ج�م�ي��ع ال �ت �ق��اري��ر ال �ت��ي ت�س��اع��د
على االسراع في عالج املرضى.
 - 4تعيني موظفني كويتيني

في املكاتب الصحية وتدريبهم
ع �ل ��ى ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ال �ج �م �ه��ور
وتدريبهم ايضا على التعامالت
الرسمية مع القطاعات املختلفة
التي يعملون فيها.
 - 5ال � � � �ت � � � �ن � � � �س � � � �ي� � � ��ق م � ��ع
ال �س �ف��ارات وامل �ك��ات��ب الصحية
واملستشفيات بحيث ان كانت
س�ت�ط��ول ف�ت��رة االن�ت�ظ��ار يرجع
امل � ��ري � ��ض ال� � ��ى ال � �ك� ��وي� ��ت خ�ل�ال
الفترة الطويلة لالنتظار على
ان يرجع قبل موعده بيومني.
- 6االس� � �ت� � �ع � ��ان � ��ة ب� ��االط � �ب� ��اء
امل� �خ� �ت� �ص�ي�ن ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع دول
ال �ع��ال��م ل�ل�ح�ض��ور ال ��ى ال�ك��وي��ت

ومعالجة ك��ل امل��رض��ى املعنيني
وك � ��ذل � ��ك االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب ��ال� �ف ��رق
الطبية التخصصية العاملية.
 - 7التركيز على جعل الكويت
مركزا لعالج السرطان وزراع��ة
االعضاء واالستعانة باالطباء
م ��ن ال � � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ف ��ي ه��ذه
االم� � ��راض وب �ع��د ذل� ��ك ال�ت��رك�ي��ز
على جعل الكويت مركزا طبيا
متقدما لعالج العظام.
 - 8ف �ت��ح م ��راك ��ز ال� �ع�ل�اج في
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ع��امل �ي��ة م �ع��روف��ة
ل �ت �ك��ون ل �ه��ا ف� ��روع ف��ي ال�ك��وي��ت
م �ث �ل �م��ا ه� ��و ال � �ح� ��ال ف� ��ي ب�ع��ض
الدول الخليج.

وت�ل��ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ت��وص�ي��ة
اخرى:
اح � � ��ال � � ��ة دراس � � � � � � � ��ات دي� � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب �خ �ص��وص ال �ع�لاج
ب��ال�خ��ارج ال��ى اللجنة الصحية
لالستفادة منها.
واقترح الرئيس الغانم ادراج
ك ��ل ه ��ذه ال �ت��وص �ي��ات وغ �ي��ره��ا
ض�م��ن ت�ق��ري��ر اللجنة الصحية
ال � ��ذي س �ت �ص��دره ال �ل �ج �ن��ة ب�ع��د
اسبوعني.

سيف العازمي:
المرضى في
الخارج يعانون
ونريد قرارا حازما
وإرجاع المخصصات
السابقة
الحويلة :الموضوع
مدرج ومهم
وينبغي مناقشته
والخروج بتوصيات
ملزمة للحكومة
الهاجري :نطالب
بوقف قرار
التخفيض حتى تأتي
الحكومة الجلسة
المقبلة
العبداهلل :حاالت
العالج بالخارج
تجاوزت  7آالف
حالة العام الماضي
الشايع :سعيد أن
الحكومة تهتم
بتخفيض الهدر
في المال العام
طنا :لماذا الذهاب
إلى جيب المواطن
خصوصا أن العجز
دفتري

aldostoor
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الحكومة :تعديل قيمة المخصصات
يدخل حيز التنفيذ في أول أبريل
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الحريص :ال نريد
للكويتي أن يعاني
من الغربة ونقص
األموال
الصالح :الحديث
عن الترشيد
يجب أن يكون
في المناقصات
المليارية
النواب سلطان اللغيصم و د.عودة الرويعي وطالل الجالل

تتمة المنشور ص06
ل � ��دي ارق � � ��ام ف ��ي وزارة ال �ص �ح��ة
وكويتيون مستحقون سفرناهم
للعالج نعم.
 ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف :ه� ��ذاامل � ��وض � ��وع ي �ن �ب �غ��ي ان ي �ن��اق��ش
ب�ع�ق�لان�ي��ة وب � ��روح ودي� ��ة ي�ع��ان��ي
امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ع�ن��دم��ا ترتفع
ع�ن��ه امل �ص��اري��ف واس �ع��ار ال ��دواء
وب � �ع� ��ض امل � �ك� ��ات� ��ب م� �ث ��ل م �ك �ت��ب
أمل��ان�ي��ا وم��ن ي��دي��ره ال ��ذي يعامل
الكويتيني كأنهم موظفون عنده
وسكرتيرته مغربية وه��ي التي
ت �ع �ط��ي امل��واع �ي��د وت �ق��اب �ل �ه��م وال
يتعامل املدير مع املرضى بشكل
مباشر.
وم � � � ��ن ي� � ��ذه� � ��ب ك � � �م � ��راف � ��ق م��ع
م ��ري ��ض ت �خ �ص��م ع �ل �ي��ه ال� �ب ��دالت
اذا ك� � ��ان م ��وظ� �ف ��ا وي� �خ� �ص ��م م��ن
معاشه املرافق اذا كان بنتا فمن
يرافقها؟! هل امها من دون محرم
او ابوها وهي بنت.
ال�ح�ك��وم��ة ع�ن��دم��ا ات �خ��ذت ه��ذا
ال � �ق� ��رار ل� ��م ت �ج �ت �م��ع م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة
الصحية البرملانية لتأخذ رأيها.
املشكلة ليست في املخصصات
ال �ت��وف �ي��ر ال �ح �ق �ي �ق��ي ف ��ي ارس � ��ال
م ��ن ي �س �ت �ح��ق ل �ل �ع�ل�اج واذا ك��ان
م�س�ت�ح�ق��ا ن�ع�ط�ي��ه  200وامل��راف��ق
االول  100والثاني  50دينارا.
ك �ث �ي��ر م �م��ن ي��ذه �ب��ون ل�ل�ع�لاج
بالسياحي او العالج االنتخابي
فبذلك نظلم املرضى الحقيقيني.
ع � �ن� ��دم� ��ا ك � ��ان � ��ت ال � � ��دوائ � � ��ر 25
دائ� � � ��رة اح � ��ذ ن � � ��واب ك� �ي� �ف ��ان ك ��ان
مدير العالج في هذه الفقرة كان
فلسطينيا من اصل لبناني كان
ي �ج��ب ق� � ��رارات ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج

الوزير أنس الصالح والنائب د.عبدالرحمن الجيران

مطبوعة ج��اه��زة وال�ن��ائ��ب يضع
االسم والدولة.
ال � �ح� ��ل ه � ��و ان ن �ق �ن ��ن ال� �ع�ل�اج
ب ��ال� �خ ��ارج مل ��ن ي �س �ت �ح��ق وح �ت��ى
امل �خ �ص �ص��ات ف��امل��ري��ض ي�ع��ان��ي
حتى يتسلمها.
فلماذا ال نحذو حذو االمارات
ب�ش��راء مستشفيات ف��ي ل�ن��دن أو
أمل��ان�ي��ا او ف��رن�س��ا وام��ري �ك��ا نحن
ب��ذل��ك ن��وف��ر ف ��ي ف ��ات ��ورة ال �ع�لاج
ب � ��ال� � �خ � ��ارج وادرب دك� ��ات� ��رت� ��ي
وم � �م� ��رض � �ي � �ن� ��ي ف � � ��ي م � �ث� ��ل ه� ��ذه
املستشفيات.
ي� � �ج � ��ب اال ي � �ظ � �ل� ��م امل � � ��واط � � ��ن.
ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت � ��درس امل ��وض ��وع
ب�ش�ك��ل ك ��ام ��ل .ف �ن��رف��ض ال�لائ�ح��ة
وت �خ �ف �ي��ض امل� �خ� �ص� �ص ��ات ع�ل��ى
املرافق .ومن يقول ان  500باوند
ت �ك �ف��ي .ه � ��ذا ق� � ��رار غ �ي��ر م�ن�ص��ف

ويحتاج وقفة من اعضاء مجلس
االمة وليس من العيب ان تتراجع
الدولة عن قرارها.
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :م ��دي ��ر امل �ك �ت��بال �ص �ح��ي ب��أمل��ان �ي��ا رج � ��ل ك �ف��اءة
ومدد له سمو األمير
 ع��دن��ان ع �ب��دال �ص �م��د :بسببان �خ �ف��اض اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ه�ن��اك
م � �ط� ��ال � �ب� ��ات ب� �ت ��رش� �ي ��د االن� � �ف � ��اق
وال �ك��ل ي�ط��ال��ب ب�ت��رش�ي��د االن �ف��اق
ف� ��ي امل� �ي ��زان� �ي ��ة وه � �ن� ��اك م ��واط ��ن
ه��در ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ال�ك��ل ي�ق��ر بها
واملسؤولون يطالبون بالترشيد
ل �ك��ن ب �ش ��رط اال ي �م��س امل �س ��ؤول
نفسه هناك مواطن هدر حقيقية
يمكن التوفير فيها ولكن بحاجة
الى جلسة كاملة لذلك.
ت� ��رش � �ي� ��د ال � � �ع� �ل��اج ب� ��ال � �خ� ��ارج
مطلوب ولكن ليس على حساب

املستحقني فهناك غير مستحقني
ك ��ال� �ع�ل�اج ال �س �ي��اح��ي ب��دل �ي��ل ان
ك ��ل ال � �ن ��واب ي ��أت ��ون ل �ه��م ال �ن��اس
ل�ل�ت�م��دي��د ف��ي ال�ص�ي��ف وامل�ش�ك�ل��ة
ف��ي ذه ��اب غ�ي��ر املستحقني على
ح �س��اب امل�س�ت�ح�ق�ين وال ي�ج��دون
من يساعدهم.
ال �ح �ك��وم��ة ل�ي�س��ت م��وض��وع�ي��ة
ف��ي ات �خ��اذ ال �ق��رار ب��دل�ي��ل تغيير
ال � �ق� ��رار ب�ي�ن ي� ��وم ول �ي �ل��ة وه �ن��اك
تخبط حقيقي هناك دراس��ة 185
ص �ف �ح��ة ع� ��ن ال � �ع�ل��اج ب ��ال� �خ ��ارج
ودراس� ��ة اخ ��رى  300صفحة عن
ال� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج وه� ��ي دراس� ��ة
مهمة وفيها ارقام مهولة.
ف��ي سنة  2012/2011اجمالي
امل �ع �ت �م��د ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج 175
مليونا وصل الى  441مليونا في
 2015/2014وال ��دي ��وان االم �ي��ري

الجيران :عاصفة الحزم في المجلس
رسالة واضحة للمسيئين إلى السعودية
قال النائب د.عبدالرحمن
ال �ج �ي��ران إن ع��اص�ف��ة ال�ح��زم
ف��ي املجلس رس��ال��ة واضحة
وم� � � �ح � � ��ددة ض� � ��د م� � ��ن أس� � ��اء
ل�ت��اري��خ وح��اض��ر ومستقبل
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
وم� �ن� �ظ ��وم ��ة دول ال �خ �ل �ي��ج
ال �ع��رب��ي وال ُي �ف �ت��رض فيها
انها نهاية املطاف مستطردا:
حيث مازالت الجروح تنزف
واالرواح ت��زه��ق وامل �ش��ردون
هائمني بالحدود بني الدول

وم��ازال��ت قضايا ام��ن الدولة
م �ت �ح��رك��ة ت� �ج ��اه م ��ن ت �ع��دى
ح � � � � ��دوده م � ��ن ال � � �ن� � ��واب ال ��ى
الثوابت السيادية للبحرين
وللسعودية ونال من الدولة
وال�ن�ظ��ام وال��رم��وز والشعار
وال� � ��دث� � ��ار س �ع �ي ��ا ل �ل �ت �ك �س��ب
الطائفي البغيض.
وأض � � � � � ��اف ال � � �ج � � �ي� � ��ران أن
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي املتسامح
ب �ط �ب �ع��ه ي �ت �ط �ل��ع م �ل �ي��ا ال ��ى
ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق� ��ان ��ون وس� �م ��اع

الحكم بحق م��ن ت��وج��ه اليه
ال � ��دع � ��وى ول � ��و ك � ��ان ع �ض��وا
بمجلس االم ��ة م �ش��ددا على
أن ال � �ق� ��ان� ��ون ال ي � �ف� ��رق ب�ين
م� � ��واط� � ��ن وم � � ��واط � � ��ن وه� �ن ��ا
ت� �ب ��رز امل �ص ��داق �ي ��ة وس� �ي ��ادة
الدولة وبسط سلطة القضاء
على الجميع.

م ��ن  13م�ل�ي��ون��ا ال ��ى  41م�ل�ي��ون��ا
والصحة من  141الى  309ماليني
ف��ي  2015/2014وال��دف��اع م��ن 20
مليونا الى  80مليونا في .2014
وم ��ازل� �ن ��ا ن �ش �ك��و م� ��ن ال �ع�ل�اج
ب��ال�خ��ارج وه�ن��اك ع��دة توصيات
وال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ل� � ��م ت � ��أخ � ��ذ ب� �ه ��ذه
ال �ت��وص �ي��ات وت ��وص �ي��ات دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ل��م تطبقها الحكومة
ومن ضمنها غياب املساواة بني
امل��واط �ن�ين وع ��دم ت�ك��اف��ؤ ال�ف��رص
بينهم وه �ن��اك ن ��اس ف��ي ام�ي��رك��ا
ص ��ار ل �ه��م  3س �ن ��وات ي�ع��ال�ج��ون
ن � �ع � ��م ه � � �ن� � ��اك م� �س� �ت� �ح ��ق وغ� �ي ��ر
مستحق.
وم � � � � � ��ن ض � � �م� � ��ن امل �ل ��اح � � �ظ� � ��ات
م �ش��اك��ل امل �ك��ات��ب ال �ص �ح �ي��ة ب�ه��ا
ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ش��اك��ل وت� � ��ؤدي ال��ى
ه� ��در ف ��ي امل� �ص ��روف ��ات وم �ش��اك��ل
اداري��ة تؤدي الى مزيد من الهدر
وال ت ��وج ��د رق� ��اب� ��ة ك ��اف� �ي ��ة ع�ل��ى
م � �ص� ��روف� ��ات ال � �ع�ل��اج ب ��ال� �خ ��ارج
الن ه� �ن ��اك ان� ��اس� ��ا ص ��رف ��ت ل�ه��م
مبالغ من دون وجه حق لبعض
املسافرين وع��دم تمكني ال��دي��وان
من الرقابة الحقيقية سواء ديوان
امل �ح ��اس �ب ��ة وامل� ��راق � �ب �ي�ن امل��ال �ي�ي�ن
وادع � � ��و ان ي� �ك ��ون ل �ه��م دور ف��ي
العالج بالخارج.
وكذلك ارتفاع تكاليف العالج
ب� ��ال � �خ� ��ارج ف ��امل ��رض ��ى ي��دف �ع��ون
مبالغ مبالغ فيها.
وي � �ج ��ب ان ي ��رس ��ل ال �ش �خ��ص
بكرامة الن كثيرا م��ن الكويتيني
يقترضون من البنوك للعالج في
ال �خ��ارج .اق�ت��رح وق��ف ه��ذا ال�ق��رار

التتمة ص08

الهاجري :نطالب
الحكومة بإلغاء
القرار وعودة
المخصصات
السابقة
سيف العازمي:
يجب إنشاء
مدينة طبية
لحل المشكلة
في مستشفيات
الكويت
اللغيصم :مجلس
األمة سيرفض أي
مساس بمكتسبات
المواطنين
أبل :قرار الحكومة
باطل وخاطئ
ونحن لدينا
مشكلة في جودة
التطبيب
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مطالب بتعيين الكويتيين في المكاتب
الصحية الخارجية
دشتي :الحكومة
ورطت وزير الصحة
في هذا القرار
وهناك مسؤولية
سياسية تتحملها

الوزيران الشيخ محمد العبدالله ود.علي العمير

تتمة المنشور ص07
ل �ح�ين دراس � ��ة ال �ل �ج �ن��ة ال�ص�ح�ي��ة
هذه الدراسات.
 م � �ب� ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :ال � �ق� ��رارم �ج �ح��ف م� ��ن ال �ح �ك ��وم ��ة وص� ��در
ف � � ��ي م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � � � � ��وزراء وث � � ��ار
ال �ش��ارع وال �ن��واب وق ��دم الطلبان
مل �ن��اق �ش �ت �ه �م��ا ف ��ي ج �ل �س��ة ال �ي��وم
وعدلت الحكومة قرارها من دون
مناقشتهما.
وال أح��د يقبل ان ي�ك��ون هناك
هدر في العالج بالخارج وحجة
ال� � �ع �ل��اج ال � �س � �ي� ��اح� ��ي وال ن ��ري ��د
ل�ل�ك��وي�ت��ي ان ي�ع��ان��ي م��ن ال�غ��رب��ة
ونقص األموال.
ويفترض ان تكون املخصصات
راهية على املواطن ويتم عرضها
على املجلس او على األقل اللجنة
ال �ص �ح �ي��ة وي� �ف� �ت ��رض ال �ح �ك��وم��ة
تترجم تعهداتها والقرار مجحف
والالئحة غير منطقية.
 خ� �ل� �ي ��ل ال � �ص � ��ال � ��ح :ال �ص �ح��ةوال �ت �ع �ل �ي��م وال��وظ �ي �ف��ة ي �ج��ب اال
ت �م��س وال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ال �ت��رش �ي��د
يكون باملناقصات املليارية والبد
م��ن وج��ود ل�ج��ان مختصة ولكن
ن �ف��اج��ئ امل ��رض ��ى ل �ك��ي نجعلهم
ي �ل �ج��ؤون ل �ل �ق��روض وان� ��ا اق �ت��رح
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ت��وف �ي��ر ال �س �ك��ن
وامل�ع�ي�ش��ة ب��دال م��ن املخصصات
واين النظرة االنسانية واالمارات
لها تجربة ف��ي ال�ع�لاج بالخارج
والتأمني الصحي في املانيا وال
بد من الحكومة التريث.
 م� ��اض� ��ي ال� � �ه � ��اج � ��ري :ن �ق��ولللحكومة يجب اال يمس املرضى
وال ب��د م��ن وج� ��ود دراس � ��ة وه��ذا
ال �ق��رار غ�ي��ر م� ��دروس وال �ي��وم 75
م� � ��اذا ت �ع �م��ل ف ��ي دول� � ��ة م �ع��روف��ة
ب ��ال� �غ�ل�اء وه � �ن� ��اك ام � � ��راض ك �ب��ار

الكندري :تعاون
الحكومة
والمجلس مرهون
بوقف هذا القرار

خليل الصالح

ال� �س ��ن ت �ح �ت��اج اك� �ث ��ر م ��ن م��راف��ق
ق� �ب ��ل ث�ل�اث ��ة اي � � ��ام ادارة ال� �ع�ل�اج
ب ��ال� �خ ��ارج ب � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ك��ان
هناك تخبط غير مسبوق بسبب
الالئحة الجديدة ومازال الوضع
س �ي �ئ��ا ل ��ذل ��ك ن �ط��ال��ب ال �ح �ك��وم��ة
بالغاء ال�ق��رار ونطمح إل��ى عودة
امل� �خ� �ص� �ص ��ات ل� �س ��اب ��ق ع �ه��ده��ا
وال �ح �ك��وم��ة ل��دي �ه��ا ط� ��رق اخ ��رى
للترشيد.
 س� �ي ��ف ال � �ع� ��ازم� ��ي :ف��وج �ئ �ن��اب � � �ق � ��رارات ال� �ح� �ك ��وم ��ة وت �خ �ف �ي��ف
امل �خ �ص �ص��ات ون �ط��ال��ب ب�م��دي�ن��ة
ط � � �ب � � �ي� � ��ة ل� � � �ح � � ��ل امل � � �ش � � �ك � � �ل� � ��ة ف ��ي
م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ك��وي��ت وامل�ش�ك�ل��ة
املريض يأتي مديونا ويا رئيس
ال � ��وزراء ه ��ؤالء اب �ن��اؤك ال تبخل
عليهم.

جانب من جلسة أمس

 سلطان اللغيصم :تفاجئناال �ح �ك��وم��ة ب� � �ق � ��رارات ارت �ج��ال �ي��ة
وغ� �ي ��ر م� ��دروس� ��ة وغ� �ي ��ر م �ب ��ررة
كأنها تريد اختبار قدرة مجلس
االم��ة على ال��دف��اع ع��ن املواطنني
وامل� � �ك� � �ت� � �س� � �ب � ��ات ون � � ��ؤك � � ��د ع �ل��ى
الحكومة التفكير قبل الحديث
ع��ن مكتسبات امل��واط �ن�ين وم��س
ش � ��ؤون ح �ي��ات �ه��م ال �ك��ري �م��ة ول��م
ن�ج��د ت�ف�س�ي��را م�ن�ط�ق�ي��ا ل �ق��رارات
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة وال� � � �ب � � ��ره � � ��ان ع �ل��ى
ال�ع�لاج داخ��ل الكويت ه��و ره��ان
خ��اس��ر ب�س�ب��ب ت��دن��ي ال �خ��دم��ات
ال �ص �ح �ي��ة وي� ��ا ح �ك��وم��ة س�ن�ع��وا
مستشفياتكم وم��ا ن�ب��ي ال�ع�لاج
ب��ال �خ��ارج ون��ؤك��د م�ج�ل��س االم��ة
سيرفض اي مساس بمكتسبات
املواطنني.

لذلك قدمت طلب مع مجموعة
من النواب لوقف األم��ر واحالته
للجنة الصحية لدراسته.
 خليل عبدالله :قرار الحكومةب��اط��ل وخ��اط��ئ وامل�ب�ل��غ ال يعمل
ش �ي �ئ��ا ل �ل �م �ج �ل��س وك � ��ل م ��واط ��ن
ع �ن��ده م�ش�ك�ل��ة ص�ح�ي��ة ي�ف�ت��رض
ي��ذه��ب ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ��ارج بسبب
ت � � � � ��ردي ال � � �خ� � ��دم� � ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة
وه� ��ل ي �ع �ق��ل اط� �ب ��اء ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
الصحية ي�ق��ول��ون يحتاج عالج
ه� ��ذا ت� �ض ��ارب م �ص��ال��ح وع �ن��دي
ف� �ي ��دي ��و ص � ��ورت � ��ه ب� �ن� �ف� �س ��ي ف��ي
ت� � � ��ردي ال � �خ� ��دم� ��ات ب �م �س �ت �ش �ف��ى
م �ب��ارك وس��اع��رض ال�ف�ي��دي��و في
االستجواب القادم وشيء مزر ما
يحصل في مستشفيات الصحة
والب ��د م��ن زي ��ادة ح ��االت ال�ع�لاج

ب��ال �خ��ارج وه ��ذا م��رف��وض جملة
وتفصيال وهناك امراض تنتشر
ب��ال �ك��وي��ت ب �س �ب��ب امل �ي �ك��روب��ات
والفيروسات ولدينا مشكلة في
اتخاذ القرار وجودة التطبيب.
 عبدالحميد دش�ت��ي :العالجمن الحقوق الدستورية للمواطن
ن �ع �ل��م ان ه �ن��اك رؤي � ��ة ح�ك��وم�ي��ة
للترشيد ولكنها في الوقت نفسه
ت �ت �خ �ب��ط ف ��ي ق ��رارات� �ه ��ا ون �م �ن��ح
ال �ف��رص��ة مل ��ن ت �ق��دم ب��اس �ت �ج��واب
وزي��ر م��ن وزرائ �ه��ا يجلدها اآلن
ال�ح�ك��وم��ة ورط ��ت وزي ��ر الصحة
ف��ي ه ��ذا ال �ق��رار ون �ح��ن ل��ن نقبل
ب �ت �خ �ف �ي��ض م� �ص ��اري ��ف ال� �ع�ل�اج
فكيف نحن ندعي بأن املواطن ال
يمس ونذهب في بداية الترشيد
للمواطن املريض فيجب ان تكون
ه �ن��اك خ�ط��ط ذات ارق� ��ام واق�ع�ي��ة
والب��د م��ن الحكومة ع��دم التفرد
في اتخاذ القرار وعليها الرجوع
ل �ل �م �ج �ل��س وه� � �ن � ��اك م �س��ؤول �ي��ة
سياسية تتحملها الحكومة.
 ف � �ي � �ص� ��ل ال� � � �ك� � � �ن � � ��دري :ل � ��ديرسالتان لحكومة تعاون املجلس
مع الحكومة مرهون بوقف هذا
ال�ق��رار واح��ال��ة امللف ال��ى اللجنة
الصحية لدراسة الوضع بشكل
واضح ودقيق ودائما كان يحث
سمو األمير الحكومة واملجلس
ع� ��دم ال �ت �ع��رض ل �ل �م��واط��ن ،مل ��اذا
ال�ح�ك��وم��ة ل��م ت �ع��رض ه ��ذا امللف
ع� �ل ��ى ال� � �ن � ��واب ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات
اللجنة املالية الخاصة بالترشيد
م ��ن امل �س �ت �غ��رب ان ي �ك��ون ب��داي��ة
ال�ت��وج��ه الحكومي ف��ي الترشيد
امل��واط��ن امل��ري��ض عليكم املقارنة
م��ع دول الخليج واملخصصات

التتمة ص09

الطريجي :يجب
وقف هذا القرار
واعادة الملف
إلى اللجنة الصحية
العمر :نريد من
الحكومة تأجيل
قرارها أسبوعين
ألن هناك عوائل
بالخارج
مطيع :نريد تعهدا
من الحكومة
بشأن الذين
يعالجون اآلن
في الخارج
الزلزلة :أفضل
تعاون مع
الحكومة حاليا
االتفاق على وقف
هذا القرار
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مضبطة

تكليف اللجنة الصحية النظر في دراسات
ديوان المحاسبة الخاصة بالعالج بالخارج
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المعيوف :لن
يكون هناك ضرر
على الحكومة في
تأجيل القرار
عاشور :هل
يعقل أن نواب
األمة يترجون
الحكومة؟
متابعة نيابية

تتمة المنشور ص08
التي تدفع ملرضاهم نقبل بوقف
املخصصات مقابل ان الحكومة
توفر للمرضى جميع الخدمات
م� � ��واص �ل ��ات ووج � � �ب� � ��ات وس �ك ��ن
وغ�ي��ره��ا وللعلم ه��ذه ال�خ��دم��ات
ت�ق��دم�ه��ا دول ال�ح�ل�ي��ج مل��رض��اه��ا
باالضافة الى املخصصات.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :اع�ل�ن��تإح � ��دى ال �ص �ح��ف ب� ��أن ال�ح�ك��وم��ة
وقعت  1100معاملة الحد النواب
ك��ل ذل��ك تقليل ف��ي ش��أن املجلس
م� ��ن اج� � ��ل االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات امل �ق �ب �ل��ة
وس ��أل ��ت اح ��د ال� �ن ��واب ال�ح��ال�ي�ين
وال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي مجلس 2009
وق��ال ل��ي نحن ف��ي مجلس 2009

د.يوسف الزلزلة

ب �ع��ز ح �ي��ث ت �ق��دم��ت ب �م �ع��ام�لات
ل��وزي��ر ال��دول��ة نقل م��ن م�ك��ان الى
م�ك��ان آخ��ر م��ع م�ع��ام�لات خاصة
ف� ��ي ال � �ع �ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج وج �م �ي��ع
م � �ع ��ام �ل�ات ��ي وق � �ع� ��ت ب ��امل ��واف� �ق ��ة
ل �ل��إي� � �ف � ��اد ب � ��ال� � �ع �ل��اج ب� ��ال � �خ� ��ارج
وح �ي �ن �م��ا ق ��دم ��ت م �ع��ام �ل��ة الح��د
امل��واط �ن�ين ق��ال ل��ي أن��ا اري ��د نقال
ول�ي��س ع�لاج��ا ق��ال ل��ي معاملتك
ت��وق�ع��ت ع�ل�اج ال�ح�ين روح عالج
واذا رجعت اوق��ع لك كتاب النقل
من الضروري إليقاف هذا القرار
املجحف بحق املواطنني املرضى
وي � �ج� ��ب اع � � � ��ادة ه� � ��ذا امل � �ل� ��ف ال ��ى
اللجنة الصحية.
 ج� � � �م � � ��ال ال� � � �ع� � � �م � � ��ر :ع� �ل� �ي� �ن ��االتصويت الن اآلن لدينا نصاب

الن ف��ي ن�ه��اي��ة ال�ج�ل�س��ة ل��ن نجد
ن �ص��اب��ا وي �ص �ب��ح ك�لام �ن��ا م ��ا له
داع� � � ��ي وع � �ل� ��ى ال� �ج� �م� �ي ��ع ت �ح �م��ل
مسؤولياته.
 د.ي � ��وس � ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ن��ذه��بللتصويت.
 الغانم :تتلى التوصيات.وت�لا االم�ي�ن ال�ع��ام التوصيات
وت�م��ت امل��واف�ق��ة على التوصيات
واح� � � ��ال� � � ��ة امل� � �ل � ��ف ال � � � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة
الصحية.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :امل�ج�ل��س لهال�ح��ق ف��ي تكليف ل�ج��ان ل��دراس��ة
ال � � �ق� � ��رارات وال� �ت ��وص� �ي ��ات ول �ك��ن
الحكومة تتحفظ في حقها وفق
الالئحة باالخذ بما تراه مناسبا
من هذه التوصيات والحكومة ال

مطيع يشيد بقرار مجلس التعاون اعتبار
حزب اهلل منظمة إرهابية
أش ��اد ال�ن��ائ��ب د .اح �م��د مطيع
ب� � �ق � ��رار دول م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي اع� �ت� �ب ��ار ح� � ��زب ال �ل��ه
اللبناني منظمة إرهابية بكافة
قادتها وفصائلها والتنظيمات
التابعة لها كما ذك��ر ذل��ك األمني
العام ملجلس التعاون الخليجي
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال��زي��ان��ي ف��ي ب�ي��ان.
وأكد مطيع أن هذه الخطوة وإن
ج� � ��اءت م� �ت ��أخ ��رة ف��إن �ه��ا خ �ط��وة
ص �ح �ي �ح��ة م��وف �ق��ة ف �ه ��ذا ال �ح��زب
اإلرهابي الذي أسسته إي��ران في
ل �ب �ن��ان ج ��ر ال ��وي�ل�ات أله �ل �ن��ا في
لبنان وسوريا والعراق وتسبب
ف ��ي إج ��رام ��ه وف� �س ��اده وط�غ�ي��ان��ه

ب��إزه��اق أرواح آالف األب��ري��اء من
أهل اإلسالم.
وأض� � � ��اف أن ه � ��ذا ال � �ح� ��زب ل��م
يكتف بجرائمه في حق اإلس�لام
واملسلمني إنما تآمر على دولنا
وه � ��دد أم �ن �ه��ا ب ��زرع ��ه ال �ش �ب �ك��ات
ال� �ت� �ج� �س� �س� �ي ��ة إض � ��اف � ��ة ل �ق �ي��ام��ه
ب��ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ت �خ��ري �ب �ي��ة ف�ي�ه��ا
وه��ذا ال�ح��زب م��ازال مستمرا في
غ �ي��ه وب �ط �ش��ه وع � ��دوان � ��ه وك �ل �ن��ا
ن ��رى ك�ي��ف أن ��ه ي��دع��م وب �ك��ل ق��وة
امل��ؤام��رات اإليرانية في البحرين
وال�ي�م��ن وال �ع��راق وك�ل�ن��ا سمعنا
خ � �ط� ��اب� ��ات ق � ��ادت � ��ه ض � ��د دول � �ن ��ا
الخليجية والعربية واإلسالمية.

وخ �ت��م م�ط�ي��ع ت�ص��ري�ح��ه ب��أن��ه
يتمنى أن يشمل ه��ذا ال �ق��رار كل
الجماعات اإلرهابية ذات الهوى
اإلي��ران��ي وال�ت��ي م��ا زال��ت تبطش
وتقتل أهلنا في العراق وسوريا
ول �ب �ن��ان وغ �ي��ره��ا ك �ك �ت��ائ��ب أب��ي
ال �ف �ض��ل ال �ع �ب ��اس وم�ي�ل�ي�ش�ي��ات
ال� �ح� �ش ��د ال �ش �ع �ب��ي وف� �ي� �ل ��ق ب ��در
وج � �ي� ��ش امل� � �ه � ��دي وغ � �ي� ��ره� ��ا م��ن
جماعات م��ا وج��دت إال ملمارسة
القتل والتخريب والدمار.

تملك القرار حاليا اال بعد دراسة
وتبيان ما نحن في صدده.
 ال �غ��ان��م :اآلن ت �م��ت امل�ن��اق�ش��ةوال� �ت� �ص ��وي ��ت ع �ل ��ى ال �ت��وص �ي��ات
وارج � ��اء امل ��وض ��وع ال ��ى الجلسة
املقبلة حتى يكون وزي��ر الصحة
موجودا ويتم مناقشته في ذلك
وع �ل��ى ان ي �ك��ون ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
الصحية ج��اه��زا الجلسة املقبلة
وي� ��رف� ��ع م �ت �ض �م �ن��ا ال �ت��وص �ي��ات
وتقارير ديوان املحاسبة.
 ج� � �م � ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ن � ��ري � ��د م��نالحكومة تأجيل قرارها الن خالل
فترة اسبوعني هناك ع��وائ��ل في
الخارج.
 م � � �ب� � ��ارك ال � � �ح� � ��ري� � ��ص :ع �ل��ىال �ح �ك��وم��ة أن ت ��وق ��ف م ��ن ال �ي��وم

العمل بالالئحة.
 الغانم :هذه الحكومة امامكوتسمع.
وان� �ت �ق ��ل امل �ج �ل��س ل�ل�ت�ص��وي��ت
ع �ل��ى م �ق �ت��رح ت��أج �ي��ل اس �ت �ك �م��ال
النقاش وح��از الطلب  22م��ن 43
فتمت امل��واف�ق��ة بتأجيل النقاش
للجلسة السابقة.
 أحمد املطيع :نحن مسجلونولم نستطع الحديث نريد تعهدا
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ب�ش��أن م��ن ه��م اآلن
يعالجون بالخارج من املواطنني.
 يوسف الزلزلة :افضل تعاونمع الحكومة اآلن االت�ف��اق بوقف

حماد :القرار يجب
تطبيقه في مطلع
ابريل وليس مارس
الهدية :انفراد
الحكومة
بالقرارات غير
مقبول فأين مبدأ
التعاون؟
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حماد :إنجاز تقرير مخصصات العالج
بالخارج قبل الجلسة المقبلة
أوض � � � � � � � ��ح م � � � �ق � � � ��رر ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
ال �ص �ح �ي��ة س � �ع� ��دون ح� � ّ�م� ��اد أن
اللجنة ستنجز تقريرها بشأن
م �خ �ص �ص��ات ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
ال��ى ج��ان��ب ب�ح��ث ت�ع��دي��ل الئحة
ال �ع�ل�اج م��ع وزي� ��ر ال �ص �ح��ة بعد
ت�ك�ل�ي��ف امل �ج �ل��س ل�ل�ج�ن��ة إع ��داد
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ق� �ب ��ل ع� �ق ��د ال �ج �ل �س��ة
املقبلة ليتم مناقشته.
وق � � � ��ال ح � � ّ�م � ��اد ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي :سندعو وزي��ر الصحة
وق� � � �ي � � ��ادات ال � � � � � � ��وزارة ل �ل�اط �ل�اع
ع � �ل� ��ى دراس � � � � ��ة ال � � � � � � ��وزارة ال� �ت ��ي
ع� �ل ��ى اس� ��اس � �ه� ��ا ت � ��م ت �خ �ف �ي��ض
م �خ �ص �ص��ات ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج

اضافة الى تعديل الئحة العالج
التي اصدرها الوزير مؤخرا.
وأض� � � � ��اف ح� � � ّ�م� � ��اد :س �ت �ب �ح��ث
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ج� �م� �ي ��ع امل�ل��اح � �ظ� ��ات
والتوصيات التي أقرها املجلس
ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة االم � � � ��س ل �ي �ت �س �ن��ى
ل �ل �ج �ن��ة إع � � ��داد ت �ق��ري��ر م�ت�ك��ام��ل
ب�ش��أن�ه��ا ل�ع��رض��ه ع�ل��ى املجلس
ف � ��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة امل � �ق � �ب � �ل� ��ة .وذك � ��ر
ح� ّ�م��اد أن التخفيض ال��ذي طال
مخصصات املرضى في الخارج
ي � �ج � ��ب ان ي � �خ � �ض� ��ع مل� ��راج � �ع� ��ة
ودراس � � ��ة م ��ن ج �م �ي��ع ال �ج��وان��ب
وس�ن�ض�م��ن ال �ت �ق��ري��ر ت��وص�ي��ات
من ابرزها إيجاد لجنة تظلمات

ل �ت �ن �ظ��ر ق � � � ��رارات ال� ��رف� ��ض ال �ت��ي
تصدر عن اللجنة العليا للعالج
بالخارج اضافة الى تخصيص
مستشفى جابر لعالج املرضي
الكويتيني الذين ال يتم املوافقة
ع �ل��ى إرس��ال �ه��م ل �ل �خ��ارج لتلقي
العالج وغيرها من التوصيات.
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توصية نيابية بوقف قرار خفض
مخصصات العالج بالخارج
حمدان العازمي:
المجلس اآلن
«يطر» من
الحكومة ولألسف
تهمش كالم
النواب

وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح والنائب عدنان عبدالصمد

تتمة المنشور ص09
ه��ذا ال �ق��رار لحني ان�ت�ه��اء اللجنة
من تقريرها.
 ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ه ��ذهل�ي�س��ت رغ �ب��ة ان �م��ا ق� ��رار مجلس
ووف ��ق ال��دس �ت��ور ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
ال �ت �ع �ه��د ب �ت��أج �ي��ل أي اج � � ��راءات
ل �ح�ي�ن ال� �ب ��ت ف ��ي ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
الصحية.
 ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ي��وف :ل��ن يكونه �ن��اك ض ��رر ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة في

ت��أج�ي��ل ال �ق��رار ال ��ذي ي�ف�ت��رض ان
يكون ف��ي  4/1لالسف ت��م العمل
بالالئحة فيجب على الحكومة
تأجيل هذا القرار.
 فيصل الكندري :استغرب منحكومة ال تستطيع ات�خ��اذ ق��رار
وقف العمل بالالئحة وفقا ملبدأ
التعاون.
 صالح ع��اش��ور :ه��ل يعقل أنن��واب األم��ة يمتدحون الحكومة
اذا اخ��ذت الحكومة بالتوصيات
كان بها واذا لم تأخذ نحن نتخذ

م .محمد الهدية

ق � ��رارن � ��ا الن ه� � ��ذا ق � � ��رار م�ج�ل��س
وعلينا البعد ع��ن ه��ذا االس�ل��وب
الذي نكمل به الحكومة.
 سعدون حماد :القرار منشورف� ��ي ك� ��ل ال� �ص� �ح ��ف ان ال� �س ��ري ��ان
يبدأ م��ن  3/1وليس  4/1ونحن
تقدمنا باقتراح يجب التصويت
عليه.
 م �ح �م��د ال � �ه� ��دي� ��ة :اي � ��ن م �ب��دأالتعاون فمن غير املقبول التفرد
ف��ي ات �خ��اذ ال� �ق ��رارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ويجب اال نزيد م��رض املواطنني

بالقرارات غير الدقيقة.
 م �ح �م��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه :س��ري��انتعديل قيمة املخصصات يدخل
حيز التنفيذ بداية .4/1
 د .علي العمير :توقع البعضان ك�ل�ام��ي ال �س��اب��ق ب ��ان ه ��ذا ما
س �ت��أخ��ذ ب ��ه ال �ح �ك��وم��ة وك�ل�ام��ي
ه��و دراس ��ة ه��ذه ال�ت��وص�ي��ات في
مجلس ال��وزراء والتطبيق بداية
اب��ري��ل وال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة الي
تدخل فيها النواب واملخصصات
ل� � � ��م ت � � �م � ��س ال � � � � ��ى االن ون � �ح� ��ن

ح��ري �ص��ون ع �ل��ى ال �ت �ع��اون ول�ك��ن
الطلب بالتعهدات اثناء الجلسة
ال نستطيع فعله النه غير دقيق
وي� � �ج � ��ب دراس� � � �ت � � ��ه ف� � ��ي م �ج �ل��س
ال � ��وزراء الت �خ��اذ ال �ق��رار امل�ن��اس��ب
ونرجو ع��دم اتهامنا في ق��رارات
ليس لنا ذنب فيها.
 الغانم :تطبيق املخصصات 4/1وال �ل �ج �ن ��ة ال �ص �ح �ي��ة ت �ق��دم

الهرشاني:
المزايدات
والتكسب
مرفوضان وعلينا
انتظار تقرير اللجنة
الصحية
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الميزانيات :ضعف الرقابة على صرف  4مليارات دينار
من اإلعانات الخارجية
ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ع ��دن ��ان
س �ي��د ع �ب��د ال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة
اج� �ت� �م� �ع ��ت مل� �ن ��اق� �ش ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة
ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل�ل�س�ن��ة
املالية  2016/2017وتبني لها ما
يأتي :
أوال  :عدم جدية الصندوق في
تسوية مالحظاته
رغ� � ��م م ��واف� �ق ��ة م �ج �ل ��س األم� ��ة
ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال �س��اب��ق على
م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال� � �ص� � �ن � ��دوق ب �ت �ع �ه��د
حكومي لتصويب ما يعتريه من
مالحظات إال أنه ما زال غير جاد
في تسويتها للسنة الثانية على
ال �ت��وال��ي واس �ت �م��رار ردوده على

تلك امل�لاح�ظ��ات عند مضمونها
ال� �س ��اب ��ق ول� � ��م ي� �ت ��م ت� �س ��وي ��ة إال
مالحظة واحدة بشكل كامل فيما
ظ�ل��ت  40م�لاح�ظ��ة  -ت�م�ث��ل 85%
من املالحظات املسجلة  -من دون
إج��راءات جديدة لتسويتها مما
ق��د ي �ع��رض م�ي��زان�ي�ت�ه��ا للرفض
من قبل اللجنة.
ث� ��ان � �ي ��ا :امل � �ك ��ات� ��ب اإلش� ��راف � �ي� ��ة
ل �ل��رق��اب��ة ع �ل��ى ال� �ق ��روض وامل �ن��ح
الحكومية
وأوضحت اللجنة أنها لم تعد
�اق م��ع ال�ص�ن��دوق
ت�ج��د نقطة ت�ل ٍ
في ظل استمراره السنوي بعدم
تنفيذ توصيتها بإنشاء مكاتب
إشرافية له في الدول التي تمنح
م�ن�ح��ا م�ل�ي��اري��ة أو ال �ت��ي ُت�ق��رض

قروضا كبيرة للتأكد من سالمة
الصرف فيها خاصة وأن ديوان
املحاسبة قد أش��ار غير م��رة إلى
أن ب� �ع ��ض امل� �ن ��ح ت ��وج ��ه خ�ل�اف��ا
لغرضها األس��اس��ي ب��ل إن��ه وفق
رؤي � ��ة ال� ��دي� ��وان ال �ش �م��ول �ي��ة على
مستوى الدولة فإنه يرى ضعفا
ف� ��ي ن� �ظ ��م ال ��رق ��اب ��ة ع� �ل ��ى ص ��رف
ب�ع��ض اإلع��ان��ات ال�خ��ارج�ي��ة بلغ
م ��ا أم �ك��ن ح �ص��ره م �ن �ه��ا ن �ح��و 4
مليارات دينار.
وأض� � � ��اف� � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة أن رد
ال�ص�ن��دوق على توصيتها بهذا
ال �ش��أن وان�ت�ه��اج��ه آلل �ي��ات أخ��رى
ب� �خ�ل�اف م ��ا أوص � ��ت ب ��ه ال�ل�ج�ن��ة
وال � �ج � �ه � ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة ل � ��م ي ��أت
ب�ن�ت��ائ��ج ف�ع��ال��ة وش��اب�ه��ا ال�ع��دي��د

م��ن امل��آخ��ذ ال�ت��ي سجلها دي��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ح � �ي� ��ث ت� � ��م ت �ع �ي�ين
مكاتب استشارية كجهة معاونة
للصندوق ف��ي تنفيذ ه��ذه املنح
من دون حصوله على املوافقات
املسبقة قبل التعاقد معها إضافة
إلى تباين واختالف تقارير تلك
امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة ف��ي إدارة
تلك املنح شكال ومضمونا وكان
من باب أول��ى توحيدها من قبل
ال �ص �ن��دوق ل� ُ�ي �ع��رف م ��دى ن�ط��اق
الرقابة املطلوبة من تلك املكاتب
بل إن هذه املكاتب تصادق على
ك��اف��ة ال�ع�ق��ود ال �ت��ي ت�ق��ل قيمتها
ع ��ن م �ل �ي��ون دوالر واح �ت �ف��اظ �ه��ا
بكافة أصول املستندات الخاصة
ب� � ��ال � � �ص� � ��رف وع� � � � � ��دم إرس � ��ال� � �ه � ��ا

ل �ل �ص �ن��دوق وازدواج� �ي ��ة دوره ��ا
ب�ي�ن ق �ي��ام �ه��ا ب �م �س��اع��دة ال��دول��ة
املمنوحة لها ال�ق��رض أو املنحة
في إع��داد طلبات السحب املالي
م��ن املنحة وامل�ص��ادق��ة على تلك
ال�ط�ل�ب��ات وه��و م��ا يثير العديد
من التساؤالت وفقدان دور جهاز
امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين للحد م��ن هذه
املآخذ.
ث��ال �ث��ا  :اخ� �ت�ل�االت ف ��ي ص��رف
املرتبات واملزايا
ورغ��م ح��رص اللجنة ودعمها
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �م��زاي��ا ال�ع��ام�ل�ين
بالصندوق حفاظا على الكفاءات
الوطنية فيه شريطة استيفائها
لضوابط دي��وان الخدمة املدنية
إال أن ت �ق ��ري ��ر ج� �ه ��از امل ��راق� �ب�ي�ن

املاليني يعج باملخالفات املالية
ويتم تمرير صرفها رغم تحفظ
امل��راق��ب امل��ال��ي عليها باملخالفة
ل� �ك ��ل م � ��ن ال � �ض� ��واب� ��ط ال ��رق ��اب� �ي ��ة
وللتحفظات الواردة في ميزانية
ال �ص �ن��دوق وال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر ج��زءا
م ��ن ق ��ان ��ون امل �ي��زان �ي��ة م�ب�ي�ن��ة أن
ردود ال�ص�ن��دوق على توصيات
اللجنة والتي تؤكد فيها حرصه
على االلتزام بتحفظات امليزانية
تتناقض تماما مع واقع التقارير
الرقابية.
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العمير :أسماء المستحقين للجنسية
أمام مجلس الوزراء

تصويت نيابي

وت �ل��ا ال� �غ ��ان ��م م� �ق� �ت ��رح ب��وق��ف
القرار الحكومي وافق املجلس.
وت� ��م ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى م�ق�ت��رح
م �ن��اق �ش��ة ق �ض �ي��ة غ� �ي ��ر م �ح ��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة «ال � � �ب� � ��دون» ف� ��ي ه ��ذه
ال�ج�ل�س��ة وح ��از ال�ط�ل��ب ( )24من
( )41موافقة.
وان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى مناقشة
قضية «البدون».
 ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ال �ح �ك��وم��ةغ � �ي� ��ر ص � ��ادق � ��ة ف � ��ي ح � ��ل ق �ض �ي��ة
ال �ب��دون ون�ح��ن ل��دي�ن��ا ع��دد كبير
م ��ن االخ� � ��وان ال� �ب ��دون والب � ��د من
اتاحة لهم الفرص ليكونوا جزءا
م ��ن ه ��ذا امل �ج �ت �م��ع ،وق �ب��ل ال �غ��زو
هناك مجموعة من البدون كانوا
يعاملون مثل الكويتيني ووزي��ر

الداخلية يرغب بحل املشكلة.
 عبدالحميد دشتي :يظهر انالسياسة غير املعلنة ان الزمن قد
ينهي القضية وخاصة ان هؤالء
متساوون بالحقوق والواجبات
ال � �ع� ��ام� ��ة والي � �م � �ك� ��ن ان ي �س �ت �م��ر
س � �ك� ��وت � �ن� ��ا ون� � �ح � ��ن ب �ح ��اج �ت �ه ��م
بالجيش واباؤهم خدموا كذلك.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ال �ظ �ل��م ظ�ل�م��اتي��وم ال�ق�ي��ام��ة ،وال �ي��د امل��رت�ج�ف��ة ال
يمكن تصنع ق��رارا واح��د االخوة
ال � �ب� ��دون ذه � ��ب ل �ل �ج �ن��ة امل��رك��زي��ة
وق ��ال ل��ه ان��ت ع��راق��ي وت�ف��اج��أ ان
س�ب��ب ال�ح�ك��م ع�ل�ي��ه ب��ان��ه ع��راق��ي
ع� ��ن ط ��ري ��ق «ال� �ش� �ك ��ل» ل�ي�ت�ف��اج��أ
املسؤول ان لدى الشخص البدون
ث�لاث��ة اش �ق��اء ك��وي�ت�ي�ين وال �ب��دون

م � ��ن ن� �ف ��س اص� ��ول � �ن� ��ا وال� � �ب � ��دون
يستحقون التجنيس.
 احمد الري :البدون ما عندهب�ل��د غ�ي��ر ال�ك��وي��ت وح�ت��ى القيود
األم �ن �ي��ة وت �ع �ك��س ع �ل��ى ال �ب ��دون
وي �ف �ت��رض اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ول��دي�ن��ا
 800طالب ب��دون لديهم احصاء
 65ي�ج��ب ان ي ��درس ��وا ب��امل��دارس
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وح � �ت� ��ى ب��ال �ن �س �ب��ة
للمدرسني البدون هم االقل كلفة.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :م��ا يحصلب��ال �ك��وي��ت ب��ال �ض �ب��ط م� ��ا ح�ص��ل
للبرامكة بعهد العباس وابسط
ش � � ��يء ح � ��ق ال� �ت� �ن� �ق ��ل وال � �ق � �ي� ��ادة

التتمة ص12

توصيات نيابية لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية
حال عدم اكتمال النصاب دون
التصويت على توصيات الطلب
ال� �ن� �ي ��اب ��ي ب � �ش� ��أن غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
الجنسية ال��ذي تقدم به  20نائبا
بالتوصيات التالية:
 ت�ج�ن�ي��س امل �س �ت �ح �ق�ين منهمخ ��اص ��ة اب � �ن ��اء ال� �ش� �ه ��داء واب� �ن ��اء
أق� � � � � � � ��ارب ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي �ي��ن وأب � � �ن � � ��اء
العسكريني وحملة احصاء .1965
 ص ��رف ال �ب �ط��اق��ة األم �ن �ي��ة ملنل��م يشملهم التجنيس حسب ما
ورد في البند  1من غير محددي
الجنسية مما يخولهم للحصول
ع�ل��ى ج�م�ي��ع ح�ق��وق�ه��م االن�س��ان�ي��ة
واالجتماعية االساسية.
 -اع � � �ط � ��اؤه � ��م االول� � � ��وي� � � ��ة ف��ي
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طنا للصبيح :ما ضوابط
فتح جمعيات النفع العام
لمدارس وجمعيات؟

تتمة المنشور ص10
ت� � �ق � ��ري � ��ره � ��ا ال � �ج � �ل � �س� ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة
وال �ح �ك��وم��ة ال ت �م �ل��ك ق� � ��رارا االن
وس �ي��أت ��ون ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة في
رده� � � ��م وع � �ل� ��ى ال � � �ن� � ��واب ال� �ت� �ق ��دم
باقتراحاته للجنة الصحية.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :امل�ج�ل��ساآلن ي �ط��ر م��ن ال �ح �ك��وم��ة ل�لاس��ف
وال�ح�ك��وم��ة تهمش ك�ل�ام ال�ن��واب
وهذا تعاون مع الحكومة.
 س �ي��ف ال �ه ��رش ��ان ��ي :اس �ل��وبامل � ��زاي � ��دات وال �ت �ك �س��ب م��رف��وض
وع �ل �ي �ن��ا ان �ت �ظ��ار ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
ال �ص �ح �ي��ة وع� � ��دم ال �ض �ح��ك ع�ل��ى
الناس.
 محمد طنا :ه��ذا ع��دم تعاونح�ك��وم��ي الن ح�ف��ظ املخصصات
ب � ��دأ ف� ��ي امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة ف��ي
الخارج.
 فيصل الشايع :االم��ر واضحعلينا انتظار انتهاء التقرير.
 س � �ع� ��د ال � �خ � �ن � �ف� ��ور :ن �ت �ع �ه��دام � � ��ام ال � ��زم �ل��اء ب � ��ان ن �ن �ت �ه��ي م��ن
ال �ت �ق ��ري ��ر ق �ب ��ل ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة
ووف� �ق ��ا ل �ت �ع �ه��دات وزي � ��ر ال ��دول ��ة
مل �ج �ل��س ال � � ��وزراء ب �ع��دم امل �س��اس
بمخصصات املرضى.
 ح� � �م � ��ود ال � � �ح � � �م� � ��دان :ه� �ن ��اكن�ق�ط�ت��ان م�ه�م�ت��ان امل � ��ادة  11من
ال ��دس� �ت ��ور ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي ك �ف��ال��ة
املعيشة وامل��ادة  50من الدستور
التي تنص على التعاون لالسف
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ت� �ت� �خ� �ب ��ط وذه � �ب� ��ت
للمواطنني املرضى فاين التعاون
في ذلك؟

مضبطة

التعيني في املؤسسات العسكرية
والحكومية والقطاع الخاص بعد
الكويتيني.
 إع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ال �ق �ي ��وداألم �ن �ي��ة امل ��وج ��ودة واق �ت �ص��اره��ا
ع�ل��ى ال �ف��رد نفسه وع ��دم تحميله
أية قيود أمنية موجودة على أحد
أفراد اسرته او اقاربه.
 ح ��ق ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ش �ه��ادامليالد أو الوفاة.
 ح � ��ق ال� �ت� �س� �ه� �ي ��ل ل �ل �ح �ص��ولع �ل ��ى ع� �ق ��ود ال � � � ��زواج أو ال �ط�ل�اق
واملصادقة على وثائق الوصايا
واالرث.
 ح ��ق ال �ح �ص��ول ع �ل��ى رخ��صق � �ي� ��ادة ال � �س � �ي� ��ارات وف� �ق ��ا ل�ل�ن�ظ��م

املتبعة.
 ح� � ��ق ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � ��رع � ��اي � ��ةالصحية وحقوق االعاقة.
وت �ك �ل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة ب �م��واف��اة
امل� �ج� �ل ��س ب �ت �ق��ري��ر ب � �ش ��أن م� ��ا ت��م
تنفيذه خالل ثالثة اشهر.
 - 1عسكر العنزي
 - 2أحمد الري
- 3د .عبدالحميد دشتي
 - 4ماضي الهاجري
 - 5سلطان اللغيصم
 - 6طالل الجالل
 - 7محمد طنا
 - 8منصور الظفيري
 - 9عبدالله التميمي
 - 10د .خليل عبدالله

 - 11صالح عاشور
 - 12خليل الصالح
 - 13د .خليل عبدالله
 - 14طالل الجالل
 - 15فيصل الكندري
 - 16د .يوسف الزلزلة
 - 17عبدالله املعيوف
- 18ماجد موسى
 - 19د .عودة العودة الرويعي
 - 20عدنان سيد عبدالصمد

ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي � � ��ر ال� �ش ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل وزي ��رة
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية هند الصبيح وجاء
في نص السؤال.
نشر في الجريدة الرسمية
(ال � �ك� ��وي� ��ت ال � � �ي � ��وم) ب� �ت ��اري ��خ
 28ف �ب��راي��ر ع��ن م�ن��ح جمعية
االص � � � � �ل� � � � ��اح االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي
ص�لاح�ي��ات واس �ع��ة وتعديال
ع � �ل� ��ى ن � �ظ� ��ام � �ه� ��ا االس � ��اس � ��ي
وك� � ��ذل� � ��ك ي � �ح� ��ق ل � �ه� ��ا ان � �ش� ��اء
م� � � ��دارس وم� �ع ��اه ��د وك �ل �ي��ات
واملساهمة في تطوير االعالم
والتربية.
لذا يرجى افادتي عن اآلتي:
 م � ��ا ال � �ط � �ل� ��ب امل� � �ق � ��دم م��نال �ج �م �ع �ي��ة س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر مع
تزويدي بنسخة من الطلب؟
 ملاذا وافقت وزارة الشؤونعلى تعديل النظام االساسي
للجمعية؟ وع�ل��ى اي اس��اس
ت �م��ت امل ��واف �ق ��ة؟ وم ��ا االس ��س
املنظمة لذلك؟
 ه ��ل ي� �ج ��وز ألي ج�م�ع�ي��ةن� �ف ��ع ع � � ��ام ان ت � �ق� ��وم ب �ط �ل��ب
ل�ف�ت��ح م� ��دارس وك �ل �ي��ات؟ وم��ا

محمد طنا

الضوابط في ذلك؟
 ت� � ��زوي� � ��دي ب �ن �س �خ ��ة م��نالصالحيات وامل�م�ي��زات التي
منحت للجمعية بعد تعديل
نظامها االساسي.
 ه � � ��ل ي� � �ح � ��ق ل �ل �ج �م �ع �ي��ةال �ت��دخ��ل ف��ي امل �ن��اه��ج وك��ذل��ك
االع�ل�ام ب�ع��د ت�ع��دي��ل نظامها
االساسي؟

المالية تستكمل دراسة
الوضع االقتصادي اليوم
تعقد لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية اجتماعا اليوم
الس �ت �ك �م��ال دراس � � ��ة ال��وض��ع
االقتصادي وم��ا يستجد من
اعمال.
ك�م��ا ت �ش��رع ل�ج�ن��ة ال�ش�ب��اب
وال � � ��ري � � ��اض � � ��ة ف � � ��ي م� �ن ��اق� �ش ��ة
التحقيق ف��ي اس �ب��اب اي�ق��اف
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ف��ي ض��وء
ك��ل م��ا ج ��اء او اث �ي��ر بجلسة
املجلس بتاريخ 2015/11/4
وي � � �ت � � �ص� � ��ل ب � � � �ص� � � ��دور ق� � � ��رار
اي � �ق� ��اف ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي
وال� � ��ذي واف � ��ق ع �ل �ي��ه امل�ج�ل��س
ب�ج�ل�س�ت��ه امل �ن �ع �ق��دة ب �ت��اري��خ
2015/11/17م وم��ا يستجد
من أعمال.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة اخ� � � ��رى ت �ع �ق��د

ل� � �ج� � �ن � ��ة ش� � � � � � ��ؤون ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م
والثقافة واالرش ��اد اجتماعا
مل� �ن ��اق � �ش ��ة م � � �ش� � ��روع ق� ��ان� ��ون
ف � � ��ي ش � � � ��أن ح � � �ق � ��وق امل� ��ؤل� ��ف
والحقوق املجاورة واالقتراح
ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش � � ��أن ح� �ق ��وق
امل �ل �ك �ي��ة ال� �ف� �ك ��ري ��ة امل � �ج� ��اورة
وادارة ال �ح �ق��وق ال�ج�م��اع�ي��ة
واالق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص ب��االض��اف��ة
ال � ��ى االق � �ت� ��راح �ي�ن ب �ق��ان��ون�ين
ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م ال�ج��ام�ع��ات
وال� � � �ك� � � �ل� � � �ي � � ��ات امل� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة
واملعاهد الحكومية.
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مضبطة
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إرجاء توصيات فئة غير محددي الجنسية
لعدم اكتمال النصاب
تتمة المنشور ص11
وشهادات الوفاة حدث وال حرج
ب �ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة وال �ق �ي��ود األم�ن�ي��ة
ن �ك �ت��ة ال� �ع� �ص ��ر ون �ت �ع �ج��ب ك�ي��ف
ال ��دول ��ة وال �ح �ك��وم��ة ت�ت�ع��ام��ل مع
هذه القضية.
 عبدالله معيوف :انا كنت مناملطالبني بتأجيل القضية ولكن
ان نناقشها وال يوجد بالقاعة اال
 10نواب هذا غير مقبول ،وهناك
مشكلة ال �ج��وازات امل ��زورة وه��ذه
مشكلة يجب أال نقبلها.
 ج �م ��ال ال �ع �م��ر :ال �ق �ض �ي��ة م��نع� �ش ��رات ال �س �ن�ين وت �ك �ب��ر وت��زي��د
وكان يجب على الحكومة اصهار
ه � ��ذه ال �ف �ئ��ة ب��امل �ج �ت �م��ع وب �ع��ض
القيود األمنية م��ا ن�ع��رف شلون
ص ��اي ��رة وي �ج��ب ان ي �ك��ون ق� ��رارا
ي �ج �ع��ل ال� �ب ��دون ق �ب��ل ال ��واف ��د في
التوظيف وحتى الزواج والهوية
كانت ممنوعة وامل�ف��روض نعمل
اكثر في هذه القضية وهل يعقل
ادمية االنسان تتوقف على ورقة.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :ق�ض�ي��ةالبدون قديمة يتحملها املجالس
والحكومات السابقة.
القاعة فارغة فأين الشعارات؟
ه� ��ل ه� ��ي ل �ل �ت �ك �س��ف ف � �ق� ��ط؟! ه ��ذه
قضية انسانية يتحملها املجلس
ف� �ح� �ت ��ى ال� � �ع � ��دد ال� � � ��ذي ي �س �ت �ح��ق
التجنيس لم يحدده.
اذا ك ��ان ��ت ه �ن ��اك ج ��دي ��ة ف��أي��ن
ت� ��وظ � �ي � �ف � �ه� ��م ف � �م � �ن � �ه ��م ك � � �ف� � ��اءات
واالع� � � � � ��داد ال � �ت� ��ي ت � ��م ت��وظ �ي �ف �ه��ا
غ�ي��ر ك��اف�ي��ة القضية ت�ح�ت��اج ال��ى
ق� ��رار س �ي��اس��ي ام ��ا ن�ج�ن�س�ه��م او
يتوكلون على الله.
 عسكر العنزي :من املفترضان ن �ت �ح �م��س ال� � �ي � ��وم مل� �ث ��ل ه ��ذه
ال�ق�ض�ي��ة ال� �ن ��واب ق��ال��وا كلمتهم
وذهبوا لكن هذه القضية سوف
ن � �ك� ��ون وراء ه � � � � ��ا ان� � ��ا واخ � ��وان � ��ي
النواب.
القضية شائكة واخ ��ذت وقتا
ك ��اف� �ي ��ا وآخ � � ��ر ك� �ش ��ف ف� ��ي 2007
وت� ��م س �ح��ب م �ن��ه اك� �ث ��ر م ��ن 500
جنسية فأكثر م��ن  9س�ن��وات ما
تم تجنيس احد.
ج � � � � ��زؤا ال � � � �ب � � ��دون ال � � � ��ى ف� �ئ ��ات
واجبروهم على شراء جوازات.
لم نأت لندغدغ مشاعر احد.
 خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح :ال�ق�ض�ي��ة مازال � ��ت ن �ق �ط��ة س� � ��وداء ف ��ي ت��اري��خ
ال� �ك ��وي ��ت ال� �س� �ي ��اس ��ي ل ��دي� �ن ��ا 32
أل��ف حالة مستحقة فلنجنسهم
ون � � ��رت � � ��اح اب � � �ن� � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات
متزوجني كويتيات ووضعه مزر
نسبة البدون املشاركني في حرب
التحرير  ٪ 80الحلول موجودة.

الزلزلة :الحكومة
غير صادقة في حل
قضية البدون
دشتي :ال يمكن
استمرار صمتنا
على قضية البدون
ونحن بحاجة
إليهم في الجيش
جمال العمر

 س �ل �ط��ان ال �ل �غ �ي �ص��م :ل�ي�س��تول �ي��دة ال�ل�ح�ظ��ة وان �م��ا ه��و ملف
شائك مضى عليه  5عقود هناك
ن � ��واب ف ��ي م �ج��ال��س س��اب �ق��ة ك��ان
يهمهم اس�ت�م��رار ال��وض��ع الئنهم
كانت بالنسبة لهم ورقة للتكسب
السياسي.
س� �ن ��وات ووع� � ��ود ك �ث �ي��رة دون
ج� � � ��دوى ووص � �ل � �ن� ��ا ال� � ��ى ال �ج �ي��ل
ال��راب��ع منهم وال ح��ل منهم ،قهر
وان � �ك � �س� ��ار وض � �ي� ��اع ون� �ح ��ن ف��ي
م �ج �ل��س االن � � �ج� � ��ازات ال ن ��دغ ��دغ
امل � �ش� ��اع� ��ر وال ن� �ط ��ال ��ب ب �ح �ل��ول
غ �ي��ر م�ن�ط�ق�ي��ة ت �ض��ع االم � ��ور في
ن �ص��اب �ه��ا ي ��ا ح �ك��وم��ة ي ��ا ج �ه��از
م ��رك ��زي م ��ن ي�س�ت�ح��ق ال�ج�ن�س�ي��ة
فليجنس ون�ط��ال��ب وزي��ر ال��دف��اع
ان يفتح امل �ج��ال الب �ن��اء ال�ش�ه��داء
والكويتيات في السلك العسكري.
 -خليل أب ��ل :ال �ن��اس سواسية

عبدالله التميمي مترئسا جزءا من جلسة أمس

ف��ي ال�ك��رام��ة االن�س��ان�ي��ة ال تمييز
بسبب الجنس او االصل او اللغة
او الدين.
أب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي�ين س ��واء ذك��ور
أو أن� � ��اث ه ��ل ه ��م س ��واس� �ي ��ة ه��ل
ه � ��م م� � �ت� � �س � ��اوون ف � ��ي ال � �ح� �ق ��وق.
وال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن اب �ن��اء الكويتيني
واب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات ه��ذا مخالف
ل �ل��دس �ت��ور .ي �ج��ب ان ن��رك��ز على
وض � � ��ع آل � �ي� ��ة واض� � �ح � ��ة ل �ق �ض �ي��ة
القيود األمنية.
هناك جانب شرعي وانساني
ون � �ح� ��ن ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت اص �ب �ح �ن��ا
مركزا للعمل االنساني.
د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :اش�ك��ر
وزي��ر الداخلية والوكيل املساعد
اللواء مازن الجراح.
ع� � �م� � �ل� � �ي � ��ة ال� � �ت� � �ج� � �ن� � �ي � ��س ت� �ت ��م
ب�ع�ش��وائ�ي��ة وت �ج ��اري وس�ي��اس��ي
وال �ش �ك��ر ل �ل�اخ ص��ال��ح ال�ف�ض��ال��ة

ف �ه��ذا رج ��ل م��ن رج� ��االت ال�ك��وي��ت
وش�ه��ادت�ن��ا ف�ي��ه م �ج��روح��ة وق��ال
ان املستحقني ال يزيدون عن 700
ش�خ��ص ول�ي��س  32أل�ف��ا وق ��ال ان
 400ملف ال يستحقون الجنسية.
وما من شيء ضيع الكويت إال
القرارات االرتجالية.
 عسكر العنزي :نحن ندري انهناك م��ن يستحقون وه�ن��اك من
ال ي�س�ت�ح��ق ون �ط��ال��ب بتجنيس
امل �س �ت �ح��ق م �ث��ل اب� �ن ��اء ال �ش �ه��داء
والعسكريني وابناء الكويتيات.
وال��دك �ت��ور س�ل�ي�م��ان ال�ح��رب��ش
من اسرة كريمة وكبيرة ونرفض
كالم املعيوف.
 د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي :ال�ك��وي��تت �خ �س��ر ي ��وم� �ي ��ا ب� �ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
وع�ل�ي�ن��ا م�ع��رف��ة واج�ب��ات�ن��ا تجاه
هذه القضية االنسانية.
 -د .محمد ال�ح��وي�ل��ة :يفترض

العبداهلل :مساءلة رئيس الوزراء
بحدود إختصاصاته
أك � ��د وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
مجلس ال ��وزراء الشيخ محمد
ال�ع�ب��دال�ل��ه ان اس�ت�ج��واب سمو
رئيس مجلس الوزراء يجب أن
يكون في ح��دود اختصاصاته
م �ش �ي��را ال ��ى ان امل � ��ادة  127من
الدستور ح��ددت اختصاصات
رئيس مجلس ال��وزراء بترؤس
ج � �ل � �س � ��ات م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � ��وزراء
واإلشراف على الوزارات.
وأض� � � ��اف ال �ع �ب ��دال �ل ��ه خ�ل�ال

م� � � ��داخ � � � �ل� � � ��ة ل� � � � ��ه ف� � � � ��ي ج� �ل� �س ��ة
م �ج �ل��س االم � ��ة ام� ��س ردا ع�ل��ى
ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :أم��ا
بخصوص ال �ق��رارات ال�ص��ادرة
ع��ن مجلس ال ��وزراء فاملسؤول
عن تطبيقها ال��وزراء املعينون
مستطردا :بينما في القضايا
ال � �ع ��ام ��ة ي �ت �ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة
السياسية عنها وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس الوزراء.
وأردف ال �ع �ب��دال �ل��ه :أت �ش��وق

للمواجهة م��ع ال�ن��ائ��ب ح�م��دان
ال�ع��ازم��ي ع�ل��ى امل�ن�ص��ة لتفنيد
أي اس �ت �ج��واب ي��ري��د توجيهه
ب� �خ� �ص ��وص ق � � � � ��رارات م �ج �ل��س
الوزراء.

ح� �س ��م ه� � ��ذه ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ق��دي �م��ة
واالنسانية ومعالجتها معالجة
جذرية ووضع حلول نهائية لها.
 د .علي العمير وزي��ر ال��دول��ةل�ش��ؤون مجلس االم ��ة :استمعت
م��ن مالحظات ال�ن��واب وم��ا ذك��ره
ب�ع�ض�ه��م م ��ن ن �ق��د ن�ت�ق�ب�ل��ه ول�ك��ن
ال �ط �ب �ي �ع��ي ه �ن��اك ن � ��واب اش � ��ادوا
ب� ��ال � �ج � �ه� ��از امل � � ��رك � � ��زي مل �ع ��ال �ج ��ة
اوض � � ��اع ال � �ب� ��دون ون� �ح ��ن اي �ض��ا
ن �ش �ي��د ب ��ال �ج �ه ��از وه � �ن� ��اك ن ��اس
دخ �ل��وا ضمن ه��ذه الفئة وهناك
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ون وال � �ق � �ض � �ي� ��ة م �ح��ل
معالجة ل��دى الحكومة .واسماء
م� � ��ن ي� �س� �ت� �ح� �ق ��ون رف� � �ع � ��ت وه� ��ي
اآلن ف ��ي اروق � ��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء
للدراسة باستفاضة.
وم� � � � � ��ن اوض� � � � � � � � ��اع ال ت� �س� �م ��ح
الستمراره في هذه الفئة فأعطى
فرصة لتعديل وضعه.
امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ل��ه االول��وي��ة
ولكن شارك النواب في االستعانة
ب� �ه ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن خ�ل��ال ال �ج �ه��از
املركزي ال��ذي يرأسه االخ صالح
ال �ف �ض��ال��ة مل�ع��ال�ج��ة ك��ل ال �ش��رائ��ح
ونسجل تقديرنا لهؤالء الرجال
في الجهاز.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت ��ي :فيامل �ج �ل��س امل �ب �ط��ل االول ال �ج �ه��از
قدم لنا ان هناك  34ألف شخص
يستحقون الجنسية.
 التميمي :ترفع الجلسة الى 15مارس الجاري.

طنا :اليد المرتجفة
ال يمكن أن تصنع
قرارا
الري :يجب إعادة
النظر في القيود
األمنية على غير
محددي الجنسية
عاشور :نستغرب
التعاطي الحكومي
مع هذه القضية
المعيوف :ال نقبل
مشكلة الجوازات
المزورة
العمر :هل يعقل
أن تتوقف آدمية
اإلنسان على ورقة
الرويعي :علينا
معرفة واجباتنا
تجاه هذه القضية
اإلنسانية
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الموسى :المساس بجيب المواطن خيار
ال مفر منه وعلى الحكومة أن تبدأ بنفسها
ن ��اق� �ش ��ت أول� � � ��ى ح� �ل� �ق ��ات ب ��رن ��ام ��ج
م� ��ن اآلخ � � ��ر ع �ل ��ى ت �ل �ف ��زي ��ون امل �ج �ل��س
تداعيات عجز املوازنة العامة وهبوط
أسعار النفط بمشاركة وزي��ر التنمية
وال �ت �خ �ط �ي��ط األس � �ب� ��ق ع �ل ��ي امل��وس ��ى
واملستشار االقتصادي قيس الشطي
فيما شارك في جزء من الحلقة هاتفيا
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
النائب فيصل الشايع.
ف�م��ن ج�ه�ت��ه ح�م��ل ال��وزي��ر األس�ب��ق
ع �ل��ي امل ��وس ��ى ال �ح �ك��وم��ات امل�ت�ع��اق�ب��ة
مسؤولية األزم��ة االقتصادية املحلية
بسبب عدم اهتمامهم بتطبيق أي من
الدراسات املقدمة من الجهات املعنية
أو ال� �ج� �ه ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة االس �ت �ش ��اري ��ة
مشيرا إل��ى أن تلك ال��دراس��ات تضيق
بها أدراج املسؤولني وأنه قد آن األوان
لإلفراج عنها وتنفيذ ما جاء بها من
مشاريع بما يناسب املرحلة الحالية.
وق � ��ال امل ��وس ��ى إن� ��ه وب ��رغ ��م األزم� ��ة
امل �ح �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ت �س �ب��ب ف �ي �ه��ا ه �ب��وط
س �ع��ر ال �ن �ف��ط غ �ي��ر أن ال ��وض ��ع امل��ال��ي
العام للكويت جيد بشهادة صندوق
ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ف �ض�ل�ا ع �ل��ى م ��ا ن ��راه
ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع م ��ن ال �ت �ط �ل��ع إل��ى
اس�ت�ث�م��ارات ج��دي��دة وم�ن�ه��ا ال�ت�ع��اون
م ��ع ص �ن��ادي��ق س �ي��ادي��ة ل � ��دول أخ ��رى
ل �ش��راء م�ط��ار م��دي�ن��ة ل�ن��دن معتبرا أن
السعي إلى استثمارات جديدة يؤكد
ت��واف��ر امل�ل�اءة امل��ال�ي��ة امل�ن��اس�ب��ة لهيئة
االس� �ت� �ث� �م ��ار ل �ل �ق �ي��ام ب �ت �ل��ك ال �خ �ط��وة
وأن األرق � � ��ام امل �ن �ش ��ورة ع ��ن ال �ج �ه��ات
الرسمية بتخطي استثمارات الكويت
ال �خ��ارج �ي��ة ح��اج��ز  500م �ل �ي��ار دوالر
تشير باملعايير الحسابية إل��ى ع��دم
وجود عجز مالي.
وت ��اب ��ع أن أوض� � ��اع ال �ك��وي��ت فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب��اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة
م �ط �م �ئ �ن��ة غ �ي��ر أن امل �ش �ك �ل��ة ال�ح��ال�ي��ة
ه��ي وص� ��ول امل �س �ت��وى امل��ال��ي ل�ل��دخ��ل
ال �ق��وم��ي إل ��ى أق ��ل م�س�ت��وي��ات��ه بسبب
فقد 70باملئة من املدخول الذي يوفره
ال �ن �ف ��ط وه � ��و م� ��ا ي �ش �ي��ر إل � ��ى وج� ��ود
أزم��ة م��ال�ي��ة فيما يتعلق بمستويات
ال�ص��رف ال��داخ�ل��ي م��ؤك��دا ض ��رورة أن
يعامل الجميع املوضوع بجدية وعدم
استخفاف.
حلول ناجزة
وحمل املوسى الحكومة مسؤولية
توفير حلول ناجزة لتلك األزمة وقال
م�ع�ل�ق��ا :إن األزم ��ة ب ��دأت م��ن منتصف
ع � ��ام  2014م � ��رورا ب �ع��ام  2015وم��ع
ذل��ك ف��إن ميزانية  2017/2016املقدمة
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ل��م ت�ح�ت��و أي إج� ��راءات
اس � �ت � �ث � �ن� ��ائ � �ي� ��ة م � � ��ن ح � �ي � ��ث ت �ق �ل �ي��ص
امل� �ص ��روف ��ات ك �م��ا ل ��م ت �ت �ض �م��ن رف �ع��ا

ل�ل��دع��م واق �ت �ص��ر م��ا ق��دم�ت��ه ال�ح�ك��وم��ة
م��ن ح�ل��ول مل��واج�ه��ة األزم ��ة ع�ل��ى نص
مشروع امليزانية على سحب مبلغ 12
مليار دينار من االحتياطي معتبرا أن
ذل��ك دليل تخبط حكومي ورؤي��ة غير
واضحة في التعامل مع األزمة املالية
مشيدا في هذا الصدد بجهود مجلس
األم� � � ��ة ل� �ح ��ل األزم� � � � ��ة وض� �غ� �ط ��ه ع �ل��ى
الحكومة لتقديم مقترحاتها ملواجهة
األزم� � � ��ة ف �ي �م��ا ك � ��ان ب � �م � �ق ��دوره وض ��ع
الحكومة في أزمة حقيقية إذا ما مرر
امليزانية املقدمة منها وألزم الحكومة
ب �ه��ا داع �ي��ا ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل��رد
على التعاون الجاد من مجلس األمة
ب��إج��راءات واقعية ومستدامة لعبور
األزمة املالية وضمان عدم تكرارها في
املستقبل إذا م��ا ع��ادت أس�ع��ار النفط
إلى االرتفاع ثم انخفضت مرة أخرى.
وط��ال��ب ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ه��ذا ال�ص��دد
بتشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات
امل� �ه� �ن� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة إلدارة األزم � � ��ة
م �ع��رب��ا ع ��ن اع �ت �ق��اده ب� �ق ��درة ال �ك��وي��ت
ع �ل��ى ت �خ �ط��ي األزم� � ��ة امل��ال �ي��ة وأن ك��ل
م��ا ت�ح�ت��اج��ه لتحقيق ذل��ك ه��و حسن
اإلدارة للثروة وأن الحكومة في حال
توافر هذا الشرط فإنها غير مضطرة
ل�ت�ق�ل�ي��ص االق �ت �ص��اد امل �ح �ل��ي م�ش�ي��دا
في هذا الصدد بالفكرة التي طرحها
ال � �ن ��ائ ��ب ح � �م ��ود ال � �ح � �م� ��دان ل �ت �ن��وي��ع
مصادر الدخل واستغالل الجزر وقال
إن هذا هو الفكر االقتصادي املطلوب
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن وال ��ذي ي�ج��ب على
ال�ح�ك��وم��ة أن ت�ت�ب�ن��اه ب ��دال م��ن النظر

العناصر القائمة على تلك املشروعات.
م ��وض � �ح ��ا ان ال � �ح � �ك ��وم ��ة س �ل �ك��ت
ال�ط��ري��ق األس�ه��ل ح��ال�ه��ا كجميع دول
ال�ع��ال��م ال�ث��ال��ث بالتوجه م�ب��اش��رة إلى
جيب امل��واط��ن لسد العجز وح��ذر من
أن أي ق� ��رارات ل��رف��ع ال��دع��وم سيتأثر
بها املواطن سواء بطريقة مباشرة أم
غير مباشرة وأن األوضاع بحاجة إلى
إص�لاح اقتصادي شامل قبل التوجه
إلى املواطن.

علي املوسى

إل� ��ى امل �ش �ك �ل��ة م ��ن م �ن �ظ��ور م�ح��اس�ب��ي
يقوم على تقليص امل�ص��روف��ات حيث
إن ال� �ح� �ك ��وم ��ة وف � �ق ��ا ل� �ل ��دس� �ت ��ور ه��ي
املهيمنة على مقدرات الدولة وتمتلك
صالحيات واسعة لتنميتها ولكنها
ت�ف�ت�ق��د ال �ت��وج �ي��ه ال �ص �ح �ي��ح وه ��و ما
ي �ح ��اول م�ج�ل��س األم� ��ة ال �ق �ي��ام ب ��ه من
خ�ل��ال االج �ت �م��اع ��ات األس �ب��وع �ي��ة م��ع
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة وال �ف��ري��ق ال � ��وزاري
املعني مشيرا إلى أن تلك االجتماعات
خطوة على الطريق الصحيح ملعالجة
الوضع االقتصادي.
الرقابة المسبقة
وم��ن جانب آخ��ر أع��رب املوسى عن

ارتياحه للخطوة التي قام بها مجلس
األم� � ��ة ب ��إل� �غ ��اء ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ع��ن
املشاريع السكنية معربا عن اعتقاده
ب �ض��رورة إن �ه��اء ال��رق��اب��ة املسبقة عن
ج�م�ي��ع م�ش��اري��ع ال��دول��ة ب�ع��د م��ا ثبت
ب��ال �ت �ج��رب��ة ع� ��دم ق ��درت �ه��ا ع �ل��ى وق��ف
أوج� ��ه ال �ف �س��اد وال� �ه ��در ف ��ي امل �ش��اري��ع
وأن م��ا ح��دث ه��و العكس حيث زادت
نسبة الهدر والفساد املالي مع وجود
ال� ��رق� ��اب� ��ة امل �س �ب �ق��ة وأن ج �م �ي��ع دول
ال�ع��ال��م تتجه نحو التخلص م��ن هذا
النوع من الرقابة لعدم ج��دواه داعيا
إل��ى اس�ت�ب��دال ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال��رق��اب��ة
بتبني ال��دول��ة س�ي��اس��ة ح��ازم��ة تجاه
مشاريعها التنموية وحسن اختيار

هدر مالي
وم� � � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق� � � � ��ال امل � �س � �ت � �ش� ��ار
االق� �ت� �ص ��ادي ق �ي��س ال �ش �ط��ي إن س��وء
اإلدارة ال �ح �ك ��وم �ي ��ة أدى إل� � ��ى ه ��در
م ��ال ��ي وف � �س� ��اد ك �ل ��ف ال � ��دول � ��ة أم � ��واال
ط��ائ �ل��ة م �ج �س��دا ب �ع��ض أوج � ��ه ال �ه��در
ف��ي امل �ن��اق �ص��ات وال �ق �ض��اي��ا امل��رف��وع��ة
ض��د الحكومة وال�ت��ي تكلفها املاليني
سنويا م��ؤك��دا أهمية ت�ن��اول القضية
ب��اع�ت�ب��اره��ا تحقيق التنمية الغائبة
وليس فقط سد العجز املالي حيث إن
األه��داف االستراتيجية موجودة منذ
 16ع��ام��ا وم��ا ينقصها ال �ق��رار ال�ج��اد
للتنفيذ.
ك �م ��ا أك � ��د ال �ش �ط ��ي اه �م �ي ��ة ت�ه�ي�ئ��ة
ال� � �ق� � �ط � ��اع ال� � � �خ � � ��اص ل � �ي � �ك � ��ون راف � � � ��دا
الس �ت �ق �ط��اب ال �ك��وي �ت �ي�ين وخ ��اص ��ة أن
العمل الحكومي تشبع لدرجة كبيرة
ولم يعد بوسعه استيعاب مخرجات
التعليم وأن املستقبل للقطاع الخاص
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.

الشايع :الحكومة جادة في تنفيذ
إصالحات اقتصادية
أك� � � ��د رئ� � �ي � ��س ال � �ل � �ج � �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ال � �ن � ��ائ � ��ب ف �ي �ص��ل
الشايع خالل مداخلة هاتفية جدية
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ال �ق �ي��ام ب��إص�لاح��ات
اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ع� �ل ��ى أرض
الواقع وقال معلقا :ألول مرة أشعر
ب��أن ال�ح�ك��وم��ة ج ��ادة ف��ي مساعيها
ل �ل �ح��د م ��ن م �ص��روف��ات �ه��ا وت�ح�ق�ي��ق
إصالح اقتصادي حقيقي على غير
ع��ادت �ه��ا خ �ل�ال ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة
وال �ت��ي ل��م ت�ك��ن ف�ي�ه��ا تمتلك ال�ح��زم
الكافي للتعامل مع األزمات املالية.
وت ��اب ��ع أن� ��ه م ��ن خ �ل�ال اس �ت �م��رار
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات األس� � �ب � ��وع� � �ي � ��ة م��ع
الحكومة ستتضح رؤيتها وستقوم
ال � �س � �ل � �ط � �ت� ��ان ب� � ��وض� � ��ع ال � �خ � �ط� ��وط

العريضة لحل األزمة مشيرا إلى أن
التركيز في قضية ال��دع��وم سيكون
على دع��م الكهرباء وامل��اء والبنزين
ألن�ه��ا تشكل  70باملئة م��ن إجمالي
الدعم كما أننا طلبنا من الحكومة
ق��ائ �م��ة ب �ك��ل امل �ص��اري��ف ال �ت��ي ليس
لها داع وت��م االتفاق على تخفيض
ب �ع��ض امل �ص ��روف ��ات إل ��ى ن�س�ب��ة 25
باملئة وإل�غ��اء بعض بنود الصرف
بشكل نهائي.
وأوض � ��ح ال �ش��اي��ع إل ��ى أن م�س��ار
االج � �ت � �م ��اع ��ات ي �ت �ج��ه إل � ��ى ت ��واف ��ق
ال �س �ط �ل �ت�ي�ن ع �ل ��ى ن� �ظ ��ام ال �ش ��رائ ��ح
ل�ل�ك�ه��رب��اء وامل � ��اء م ��ع ت �ح��ري��ر سعر
ال �ب �ن��زي��ن ورب �ط ��ه ب��ال �س�ع��ر ال�ع��امل��ي
وم� � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � ��ر س �ي �ت ��م دراس� � ��ة

متأنية لرفع ال��دع��م ع��ن الصناعات
املختلفة بما يضمن ع��دم تأثيرها
ع� �ل ��ى امل � ��واط � ��ن م� ��ن خ �ل ��ال ارت � �ف ��اع
األس�ع��ار مؤكدا ان املجلس الحالي
ي��أخ��ذ على عاتقه إص�ل�اح األخ�ط��اء
ال �س��اب �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ات وامل �ج��ال��س
املتعاقبة بقدر املستطاع.
وت� ��اب� ��ع أن ت ��رش� �ي ��د اس �ت �ه�ل�اك
ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء اص �ب��ح ض� ��رورة ال
م�ف��ر م�ن�ه��ا ف��ي ظ��ل ال �ه��در ال��واض��ح
ف �ي �ه �م ��ا وع� �ل� �ي ��ه ف � � ��إن االس� �ت� �ه�ل�اك
ال�ط�ب�ي�ع��ي ل ��ن ي �ت��أث��ر ب ��زي ��ادات أم��ا
االس �ت �ه�ل�اك امل��رت �ف��ع ف ��إن ��ه س�ي��دف��ع
السعر الحقيقي للكهرباء واملاء من
دون دعم.

الحكومة لم
تقدم حلوال
لألزمة االقتصادية
وتعاون مجلس
األمة معها
أنقذها من مأزق
كبير
إبرام صفقات
استثمارية جديدة
نهج إيجابي ودليل
على قوة موقفنا
المالي عموما
أطالب بإلغاء
الرقابة المسبقة
عن جميع مشاريع
الدولة لسرعة
اإلنجاز
الشطي :المستقبل
للقطاع الخاص
والمشاريع
الصغيرة
سوء اإلدارة
الحكومية خالل
السنوات السابقة
أدى إلى هدر مالي
كبير
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وزير الخارجية يبحث مع أمين التعاون
اإلسالمي األوضاع اإلقليمية والدولية
ب �ح��ث ال �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح خ� ��ال� ��د ال �ح �م��د
الصباح مع األم�ين العام ملنظمة
التعاون اإلسالمي الدكتور أياد
أم�ي�ن م��دن��ي أم��س االستحقاقات
القادمة ألعمال املنظمة وتطورات
األوض� � � � � � � � ��اع ع� � �ل � ��ى ال � �س� ��اح � �ت �ي�ن
اإلقليمية والدولية.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي اج �ت �م ��اع ع �ق��ده
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ف ��ي مقر
دي ��وان ع��ام وزارة ال�خ��ارج�ي��ة مع
م��دن��ي بمناسبة زي��ارت��ه وال��وف��د
املرافق له إلى دولة الكويت.
ح � � �ض� � ��ر االج � � � �ت � � � �م� � � ��اع ن � ��ائ � ��ب
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�س�ف�ي��ر خ��ال��د
س �ل �ي �م��ان ال� �ج ��ارال� �ل ��ه وم �س��اع��د
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل �ش��ؤون مكتب
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الخارجية السفير

النائب األول خالل لقائه مع األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي

ال �ش �ي��خ ال ��دك� �ت ��ور أح� �م ��د ن��اص��ر
امل �ح �م��د ال� �ص� �ب ��اح وق �ن �ص��ل ع��ام
دول��ة الكويت في ج��دة واملندوب
الدائم لدولة الكويت لدى منظمة

ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي ص��ال��ح علي
الصقعبي ون��ائ��ب مساعد وزي��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل � �ش� ��ؤون امل �ن �ظ �م��ات
ال��دول �ي��ة ال��وزي��ر امل �ف��وض ن��اص��ر

م� �ح ��ارب ال� �ه�ي�ن وع � ��دد م ��ن ك �ب��ار
مسؤولي وزارة الخارجية.

استراليا تحيي ذكرى مرور  25عاما
على حرب تحرير الكويت
احيا الجيش األس�ت��رال��ي وألول
م� ��رة ذك � ��رى م � ��رور  25ع ��ام ��ا ع�ل��ى
ح ��رب ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت ع ��ام 1991
بمشاركة سفير دولة الكويت لدى
أستراليا نجيب البدر.
وش� � ��ارك ب��اح �ي��اء ه� ��ذه ال��ذك��رى
ال �ت��ي اق �ي �م��ت ف��ي اس �ت��رال �ي��ا ن��ائ��ب
رئيس األركان األدميرال ري غريغز
ورئيس البحرية السابق والرئيس
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ل� �م� �ه ��ام وامل � �ش� ��ارك� ��ة
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة األس� � �ت � ��رال� � �ي � ��ة خ �ل�ال
عملية ت�ح��ري��ر ال�ك��وي��ت األدم �ي��رال
كريستوفر جون أكسنبولد اضافة
ال��ى ع��دد من سفراء دول التحالف
والعسكريني املشاركني في الحرب.

وقال األدميرال ري غريغز خالل
كلمته الى مقاومة الشعب الكويتي
الشديدة ورفضها الغزو والطغيان
م � �س � �ت � �ش � �ه ��دا ب � �م� ��وق� ��ف ال� �ش� �ه� �ي ��د
الشيخ فهد األحمد الصباح الذي
استشهد دفاعا عن الوطن.
وب�ي�ن ان ال �ع��راق ارت �ك��ب ج��رائ��م
بشعة داخ��ل الكويت وتمت ادانته
ع� �ل ��ى ن � �ط� ��اق واس� � � ��ع دول� � �ي � ��ا وأن
أس �ت��رال �ي��ا ك��ان��ت م ��ن أول� ��ى ال ��دول
املنضمة للتحالف كما استعرض
م � �س� ��اه � �م� ��ات ب� � �ل� ��اده ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة
وم�ب��ررات مشاركاتها ضمن قوات
التحالف الدولية.

أج��رت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية أمس القرعة على الدفعة
ال 29م��ن ال�ق�س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة في
مشروع جنوب املطالع (إن  )6التي
تشمل  351قسيمة بمساحة 400
مترمربع على املواطنني أصحاب

ب� �ح ��ث ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � ��وزراء ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م �ح �م��د ال �خ��ال��د ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح
س�ب��ل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون األم �ن��ي مع
رئ �ي��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
في دول��ة قطر الشيخ عبدالله بن
ن��اص��ر ال ث��ان��ي ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
العراقي محمد الغبان.
وقام الشيخ محمد الخالد على
هامش مشاركته في ال��دورة ال33
مل �ج �ل��س وزراء ال��داخ �ل �ي��ة ال �ع��رب
بزيارة إلى رئيس ال��وزراء ووزير
الداخلية القطري الشيخ عبدالله
آل ث��ان��ي ح �ي��ث ب �ح��ث امل �س ��ؤوالن
ال�ق�ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�ش�ت��رك
وسبل تعزيز التعاون بني الكويت
وق� � �ط � ��ر ف� � ��ي م� �خ� �ت� �ل ��ف امل� � �ج � ��االت
السيما في املجال األمني.
وأش� ��اد ال �خ��ال��د ب��ال�ت�ع��اون بني
ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين ف ��ي مختلف
املجاالت فيما تطرقت املحادثات
ل� �ل� �م ��وض ��وع ��ات امل � �ط ��روح ��ة ع�ل��ى
جدول أعمال ال��دورة ال 33ملجلس
وزراء الداخلية العرب والتنسيق
ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن خ�ل�ال
ه��ذه ال��دورة باالضافة إل��ى تبادل
وج � � �ه� � ��ات ال � �ن � �ظ� ��ر ح� � � ��ول ب �ع��ض
املوضوعات األمنية.
وع�ل��ى صعيد متصل استقبل
الشيخ محمد الخالد بمقر إقامته

الشيخ محمد الخالد

وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ع��راق��ي محمد
الغبان حيث بحث الجانبان سبل
تعزيز التعاون في املجال األمني
وال �ت �ن �س �ي��ق وت � �ب� ��ادل امل �ع �ل��وم��ات
األم �ن �ي��ة وت��وس �ي��ع أف ��ق ال �ت �ع��اون
األم �ن ��ي ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن واألوض � ��اع
األم�ن�ي��ة ع�ل��ى ال�س��اح�ت�ين العربية
والدولية والقضايا ذات االهتمام
املشترك.
وأكد الشيخ محمد الخالد عمق
ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال �ع ��راق
م� � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ت �ك �ث �ي��ف
التعاون األمني وتبادل املعلومات
وال� �خ� �ب ��رات األم �ن �ي��ة الس �ي �م��ا في
مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة
املنظمة.

صندوق التنمية %18 :من
أنشطتنا التمويلية تخص
مشاريع زراعية

السفير البدر خالل مشاركته في االحتفال

السكنية :اجراء قرعة على  351قسيمة
في مشروع جنوب المطالع
الطلبات اإلسكانية حتى تاريخ 30
أكتوبر  2006وما قبل.
وق� � ��ال� � ��ت امل � ��ؤس � �س � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي إن اليوم الخميس ويوم
األح ��د امل�ق�ب��ل س�ي�ك��ون��ان م��وع��دي��ن
ل �ت��وزي��ع ب �ط��اق��ات ال �ق��رع��ة ل�ل��دف�ع��ة

الخالد يبحث تعزيز التعاون
األمني مع وزيري داخلية
قطر والعراق

ال 30م��ن ال�ق�س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة في
مشروع جنوب املطالع (إن  )6التي
تشمل  330قسيمة بمساحة 400
م �ت��رم��رب��ع ل�ل�م�خ�ص��ص ل �ه��م حتى
تاريخ  9يناير  2007وما قبل.
ودع� � � � ��ت امل � ��واط� � �ن �ي��ن امل �ه �ت �م�ي�ن

بالقضية اإلس�ك��ان�ي��ة إل��ى متابعة
ح � �س ��اب امل ��ؤس� �س ��ة ال ��رس� �م ��ي ف��ي
م � ��واق � ��ع ال� � �ت � ��واص � ��ل اإلج� �ت� �م ��اع ��ي
(انستغرام) و(تويتر).

قال مستشار الشؤون الزراعية
ل��دى الصندوق الكويتي للتنمية
اإلق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال��دك �ت��ور
ع� � �ب � ��دال � ��رض � ��ا ب� �ه� �م ��ن إن ن �س �ب��ة
امل �ش��اري��ع ال��زراع �ي��ة ال�ت��ي يمولها
ال� �ص� �ن ��دوق ت �ق ��در ب �ن �ح��و  15إل��ى
 18ف��ي امل�ئ��ة م��ن إج�م��ال��ي النشاط
الكلي للصندوق منذ إنشائه.
وأض � ��اف ب�ه�م��ن أن ل�ل�م�ش��اري��ع
ال � � ��زراع� � � �ي � � ��ة آث� � � � � � ��ارا اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
واق � �ت � �ص ��ادي ��ة ي �ص �ع��ب ق �ي��اس �ه��ا
ماديا موضحا أن  20في املئة من
إج�م��ال��ي امل�ن��ح وامل �ع��ون��ات الفنية
ل �ل �ص �ن��دوق وامل� �ق ��درة ب�ن�ح��و 140
م �ل �ي��ون دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ك��ان��ت من
نصيب القطاع الزراعي.
وذك ��ر أن ت�ل��ك امل �ش��اري��ع تهدف
إل ��ى ت�ح�س�ين امل �س �ت��وى امل�ع�ي�ش��ي
لسكان املناطق الريفية واملساهمة
ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ن �س �ب��ة م ��ن االك �ت �ف��اء
ال ��ذات ��ي م ��ن امل �ن �ت �ج��ات ال��زراع �ي��ة
بشتى أنواعها لتقليص الفجوة
الغذائية إضافة إلى التخفيف من
حدة الهجرة إلى املدن.
وأوض��ح أن غالبية السكان في

الدول النامية تعيش على الزراعة
ك�م�ص��در رئ�ي�س��ي ل �ل��رزق ح�ي��ث إن
نسبة سكان الريف تشكل ما بني
 60إل ��ى  80ف��ي امل �ئ��ة م��ن مجموع
السكان فيها وأغلبيتهم يهتمون
بالزراعة التقليدية.
وأف � � � ��اد ب� � ��أن  40ف� ��ي امل � �ئ ��ة م��ن
امل �ش��روع��ات ال��زراع �ي��ة امل�م��ول��ة من
ال � �ص � �ن� ��دوق م � ��ن ن� �ص� �ي ��ب ال� � ��دول
العربية بنسبة تقدر بنحو  70في
املئة من إجمالي مبالغ القروض
الزراعية.
وأض � � � � � ��اف ب � �ه � �م ��ن أن ض �ع��ف
ال� �ب� �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة وق � �ل� ��ة امل � � ��وارد
امل ��ال� �ي ��ة امل �خ �ص �ص ��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
الزراعية وضعف أجهزة التموين
واالئ� � �ت� � �م � ��ان ال � � ��زراع � � ��ي م � ��ن أه ��م
م �ع��وق��ات ال �ق �ط��اع م�ش�ي��را إل ��ى أن
إت ��اح ��ة امل �ل �ك �ي��ة ال� �ف ��ردي ��ة وإل� �غ ��اء
االحتكار وتحرير األسعار وإلغاء
ال �ض��رائ��ب م��ن أب ��رز ال�ح�ل��ول التي
تساهم في تطوير القطاع الزراعي
والنهوض به.
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الصانع :القضاء الكويتي ال يمنع
تعيين النساء في وظائفه
ق ��ال وزي� ��ر ال �ع��دل وزي� ��ر األوق� ��اف
والشؤون االسالمية يعقوب الصانع
إن املرأة تمثل نصف املوارد البشرية
التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج
التنمية في البالد.
واضاف الصانع امس في مؤتمر
(املرأة والقضاء تجربة املرأة العربية
ف��ي القضاء) ال��ذي تنظمه الجمعية
ال �ث �ق��اف �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة
ويستمر يومني أن الكويت تعهدت
أمام مجلس حقوق االنسان بجنيف
ف ��ي س�ب�ت�م�ب��ر ع� ��ام  2010ب��االل �ت��زام
ط ��واع� �ي ��ة ب �ض �م��ان ف � ��رص ت��وظ �ي��ف
متساوية للمرأة الكويتية مع الرجل
ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ع�ي�ين ف��ي ال �ع��دي��د من
املناصب ومنها القضاء.
وأش ��ار ال��ى أن ال�ق�ض��اء الكويتي
أرس� ��ى ف��ي ال �ع��دي��د م��ن أح �ك��ام��ه أن��ه
ليس ثمة ما يمنع تعيني النساء في
الوظائف القضائية.
ولفت إلى أن وزارة العدل توافقت
مع املجلس األعلى للقضاء على فتح
ب��اب ال�ق�ب��ول أم ��ام خ��ري�ج��ات كليات
ال �ح �ق ��وق وال �ش ��ري �ع ��ة ل �ل �ت �ع �ي�ين ف��ي
وظيفة وكيل نيابة (ج) وت��أي��د ذلك
ب �ف �ت��وى ش��رع �ي��ة ص � ��ادرة ع ��ن هيئة
ال �ف �ت��وى ال�ش��رع�ي��ة ب � ��وزارة االوق ��اف
والشؤون االسالمية.
وأعرب الصانع عن االعتزاز بأنه
وق��ع أول ق��رار بتعيني أول دفعة من
خ��ري�ج��ات كلية ال�ح�ق��وق والشريعة

يعقوب الصانع مشاركا في مؤتمر املرأة والقضاء

وع� ��دده� ��ن  22خ��ري �ج��ة ف ��ي وظ�ي�ف��ة
وك� �ي ��ل ن �ي��اب��ة (ج) م��وض �ح��ا أن �ه��ن
ي� �ب ��اش ��رن أع �م��ال �ه��ن ف ��ي ال �ن �ي��اب��ات
املختلفة.
وق��ال :اننا نتطلع بعني االعتبار
والتقدير ال��ى م��ا ستقدمه القاضية
الكويتية من اسهامات فاعلة تساير
بها ما حققته من نجاح في املناصب
األخ� ��رى ال �ت��ي ش�غ�ل�ت�ه��ا ب��اح�ت��راف�ي��ة
وكفاءة عالية.
من جهته قال وزير العدل املصري
املستشار أحمد الزند في كلمته إن
ت �ب��وؤ امل� � ��رأة م �ن �ص��ب ال �ق �ض��اء ب��ات
واق �ع��ا ف��ي كثير م��ن ال ��دول العربية
ب� �م ��وج ��ب ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال��وط �ن �ي��ة
املتالحقة.

وذكر أن القاضية العربية اجتازت
ب �ن �ج��اح م �ف��اه �ي��م وع� �م ��ل م�ن�ظ��وم��ة
القضاء بالرغم مما اعترض طريقها
م� � ��ن ص � �ع � ��وب � ��ات م� � ��ادي� � ��ة وع �م �ل �ي��ة
وأص� �ب� �ح ��ت م ��وض ��ع ث �ق��ة ف ��ي ن�ف��س
املتقاضني نظرا لعدالتها.
ب��دوره��ا ق��ال��ت رئ�ي�س��ة الجمعية
ال �ث �ق��اف �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة
ل ��ول ��وة امل �ل��ا ف ��ي ك �ل �م �ت �ه��ا إن امل � ��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة أث�ب�ت��ت ب �ج��دارة وام�ت�ي��از
م��دى أهليتها لتبوؤ أرف��ع املناصب
في شتى مجاالت الحياة عالوة على
أن�ه��ا ت��وج��د أم��ام ال�ق�ض��اء كمحامية
ومستشارة في الفتوى والتشريع.
وأفادت املال بأن الكويت احتفلت
م�ن��ذ ف �ت��رة ب� ��أول دف �ع��ة م��ن وك�ي�لات

ال �ن �ي��اب��ة م �م��ن اس �ت �ح �ق �ق��ن ب� �ج ��دارة
ال� ��دع� ��م ال � �ل� ��ازم ل �ل �م �ض��ي ق ��دم ��ا ف��ي
الوصول الى كرسي القضاء.
وي � �ش� ��ارك ف� ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ع � ��دد م��ن
ال �ق �ض��اة وال �ق��اض �ي��ات م ��ن مختلف
ال��دول العربية وذل��ك لالستفادة من
خ�ب��رات�ه��م ف��ي ه��ذا امل �ج��ال م��ن خ�لال
عقد أربع جلسات رئيسية باالضافة
ال � � ��ى ج� �ل� �س ��ات ح� � ��واري� � ��ة ل �ت �س �ل �ي��ط
الضوء على تجربة املرأة العربية في
القضاء.
وسيستعرض املؤتمر املعوقات
ال�ت��ي ت��واج��ه امل ��رأة الكويتية وال�ت��ي
ت �ح��ول دون وص��ول �ه��ا إل� ��ى ك��رس��ي
ال � �ق � �ض� ��اء وي � �س� �ع ��ى إل � � ��ى ال � �خ� ��روج
بتوصيات محددة في هذا اإلطار.

الهالل األحمر :حريصون على توفير
احتياجات النازحين في العراق
قال رئيس مجلس ادارة جمعية
ال �ه�لال االح �م��ر د .ه�ل�ال ال�س��اي��ر ان
ان ت��وج �ي �ه��ات ال� �ق� �ي ��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة
ملساعدة النازحني في العراق تأتي
ف��ي إط��ار نهجها ال��دائ��م وحرصها
املستمر ع�ل��ى ت��وف�ي��ر احتياجاتهم
سواء في بغداد أم اقليم كردستان.
واضاف الساير لكونا عقب لقائه
ام ��س م��دي��ر م�ك�ت��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء
العراقي ورئيس خلية ادارة األزمات
املنبثقة ع��ن مكتب رئ�ي��س ال ��وزراء
العراقي د .مهدي ال�ع�لاق أن اللقاء
ت �ط��رق ال ��ى ال �ج �ه��ود امل�ش�ت��رك��ة بني
الجانبني تجاه االستجابة وتقديم
امل�س��اع��دات للنازحني ال�ع��راق�ين في
بغداد وإقليم كردستان مشيرا الى
ان الجمعية قدمت ما يقارب  40طنا
م��ن األدوي� ��ة و 70ال��ف س�ل��ة غذائية

الساير متوسطا مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي ومهدي العالق

للنازحني العراقيني.
وأك� ��د ال �س��اي��ر ح ��رص ال�ج�م�ع�ي��ة
ع� �ل ��ى ب � �ن� ��اء وت � �ع� ��زي� ��ز ش ��راك ��ات� �ه ��ا
ل�ل�م�ن�ظ�م��ات االن �س��ان �ي��ة ف��ي ال �ع��راق
وامل� � �ع� � �ن� � �ي � ��ة ب� ��ال � �ع � �م� ��ل ال � �ت � �ن � �م ��وي

واإلن �س��ان��ي وم�ن�ه��ا ال �ه�لال االح�م��ر
العراقي العضو الفعال في األزمات.
من جهته اش��اد العالق بمواقف
ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ب ��ال� �ك ��وي ��ت
ودع �م �ه��ا امل �س �ت�م��ر ل �ل �ع��راق م�ش�ي��را

ال��ى ان ال�ش�ع��ب ال�ع��راق��ي ي�ق��در دع��م
الكويت لبلدهم والذي يبرهن على
عمق العالقات الثنائية بني البلدين
الشقيقني.
وأك � � ��د اه� �م� �ي ��ة ال � � � ��دور ال � ��ري � ��ادي
ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي ت �ق��دي��م ال��دع��م
وامل�س��اع��دات اإلنسانية للعديد من
املجتمعات والشعوب على مستوى
العالم وخاصة تجاه أزمة النازحني
العراقيني في املحافظات العراقية.
اس� �ت� �ع ��رض ال� �س ��اي ��ر ف� ��ي ال �ل �ق��اء
ال � ��ذي ح �ض��ره س �ف �ي��ر ال� �ع ��راق ل��دى
الكويت محمد حسني بحر العلوم
اهم االعمال والتحركات االنسانية
الكويتية الغاثة ومساعدة الشعب
ال �ع��راق��ي ف ��ي م �ج��االت امل�س��اه�م��ات
الحكومية وامل �س��اع��دات االنسانية
واالغاثية واملساعدات الطبية.
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الحمود يكرم
المشاركين في احتفالية
افتتاح استاد جابر
أش � � � � � ��اد وزي � � � � � ��ر االع� � � �ل � � ��ام وزي � � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
س�ل�م��ان ال�ح�م��ود ب�ج�ه��ود العاملني
واملتطوعني ف��ي االع ��داد والتجهيز
الح �ت �ف��ال �ي��ة اف �ت �ت��اح اس �ت ��اد (ج��اب��ر
االح � �م� ��د ال � ��دول � ��ي .وق � � ��ال ال �ح �م��ود
للصحافيني عقب حضوره ورعايته
ح�ف��ل ت�ك��ري��م امل �ش��ارك�ين ف��ي فعالية
االف� �ت� �ت ��اح ب �ح �ض��ور وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
محمد العبد الله الذي ترأس اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ل�ح�ف��ل االف �ت �ت��اح ان العمل
الكبير واملميز الذي قامت به اللجنة
امل �ن �ظ �م��ة ل�ل�اح �ت �ف��ال ب �ت��دش�ي�ن ه��ذا
الصرح الرياضي الكبير الذي يحمل
اس�م��ا ع��زي��زا على ق�ل��وب الكويتيني
ادى ال��ى خ��روج االحتفالية بمظهر
يليق بهذا االسم.
واكد ان الكويتيني كانوا فخورين
بالعمل املميز الذي رافق االحتفالية
داع �ي ��ا ال ��ى ال �ع �م��ل ال� �ج ��اد م ��ن اج��ل
تحقيق املزيد من االنجازات لبالدنا
الغالية في كل املجاالت و امليادين.
وث � �م� ��ن م � �ش� ��ارك� ��ة االش � � �ق� � ��اء م��ن
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
والدول العربية والصديقة في حفل
االف�ت�ت��اح وال�ت��ي اسهمت ف��ي نجاح
الفعاليات.
وم ��ن ج��ان�ب��ه اك ��د ال�ش�ي��خ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ان ن� �ج ��اح االح �ت �ف��ال �ي��ة

الشيخ سلمان الحمود

ك��ان ث�م��رة ت�ع��اون مميز ب�ين جهات
ال� ��دول� ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة وال� �ت ��ي ت�ح�م�ل��ت
م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا ب�ك��ل اخ�ل�اص وت�ف��ان
لتظهر االح�ت�ف��ال�ي��ة ب �ص��ورة رائ�ع��ة
ن��ال��ت اع �ج��اب واس �ت �ح �س��ان ك��ل من
تابعها.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ال�ش�ي��خ
أح �م��د امل �ن �ص��ور ف ��ي ك�ل�م��ة م�م��اث�ل��ة
ان اك �ث��ر م ��ن  2500ش �خ��ص ع�م�ل��وا
ع�ل��ى ان �ج��اح ه��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة التي
حضرها جمهور يقدر بأكثر من 60
الفا وس��ط متابعة اعالمية واسعة
من داخل الكويت وخارجها.

المعتوق :األمير كان أول
المنادين بتعزيز السلم
ومحاربة االرهاب
أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة
ال� �خ� �ي ��ري ��ة االس�ل��ام � �ي� ��ة ال �ع��امل �ي��ة
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة
ل �ل �ش��ؤون االن �س��ان �ي��ة وامل�س�ت�ش��ار
ب ��ال ��دي ��وان األم � �ي� ��ري د .ع �ب��دال �ل��ه
امل� �ع� �ت ��وق أن س �م ��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ك ��ان أول
املنادين بتعزيز السلم ومحاربة
االرهاب مشيرا الى دعوات سموه
في جميع املحافل الدولية بأن يعم
السالم في جميع دول العالم وهذا
ان دل على ش��يء فإنما ي��دل على
ان دول��ة ال�ك��وي��ت رائ ��دة دائ�م��ا في
ه��ذا امل�ج��ال.ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح
ل �ل �م �ع �ت��وق ل� �ك ��ون ��ا ع� �ل ��ى ه��ام��ش
م �ش��ارك �ت��ه ام ��س ف��ي ورش ��ة عمل
رف�ي�ع��ة امل�س�ت��وى ب�ع�ن��وان (ال ��رؤى
ال �ع��رب �ي��ة ل �ت��وص �ي��ات امل��راج �ع��ات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة األم� �م� �ي ��ة ل�ح�ف��ظ
وب�ن��اء ال �س�لام) بحضور ع��دد من
ك �ب��ار امل �س ��ؤول�ي�ن األم �م �ي�ي�ن وم��ن
الدول األعضاء بالجامعة العربية
ول�ف�ي��ف م��ن ك�ب��ار ال �خ �ب��راء ال�ع��رب

والدوليني املعنيني.
ك� �م ��ا أش � � ��ار ال � ��ى ان � �ش� ��اء س�م��و
أم�ي��ر ال �ب�لاد هيئة ك��ام�ل��ة لتعزيز
ال ��وس� �ط� �ي ��ة وم � �ح� ��ارب� ��ة االره � � ��اب
مبينا أن دول العالم عممت هذه
الفكرة الحقا.
وأك� ��د ان دول� ��ة ال �ك��وي��ت ت��ؤم��ن
وب �ص ��ورة ك��ام�ل��ة ب� ��دور منظمات
امل� �ج� �ت� �م ��ع امل � ��دن � ��ي داخ� � � ��ل ال� �ب�ل�اد
وخ��ارج�ه��ا مل��ا ل�ه��ذه املنظمات من
دور ب��ارز وشراكة فعلية في نشر
ثقافة العمل االنساني في العالم
ل ��ذا ي �ت��م ت�ن�ظ�ي��م م��ؤت �م��ر ال �ش��راك��ة
بشكل سنوي تحت رعاية النائب
االول لرئيس مجلس الوزراء وزير
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وب� �ح� �ض ��ور ج��ام �ع��ة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وم�ن�ظ�م��ة املؤتمر
االس�ل�ام��ي واالم �ي�ن ال �ع��ام ملجلس
التعاون الخليجي.
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األخيرة
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التربية :مشروع الدمج الطالبي
حقق نجاحا ملموسا

فيصل املقصيد خالل املهرجان

أكد وكيل وزارة التربية املساعد
ل � � �ش� � ��ؤون ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة واألن � �ش � �ط� ��ة
ال�ط�لاب�ي��ة فيصل املقصيد نجاح
مشروع الدمج الطالبي الذي طبق
في بعض مدارس التعليم العام.
وق � � ��ال امل �ق �ص �ي��د ف� ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني امس خالل حضوره
كرنفال م��دارس التربية الخاصة

جانب من كرنفال مدارس التربية الخاصة

الذي أقيم تحت عنوان (معا نبني
وط � � ��ن) إن ال� �ق� �ط ��اع ح � ��رص ع�ل��ى
مشاركة طلبة ذوي االحتياجات
ال� �خ ��اص ��ة ف ��ي األن� ��دي� ��ة امل �س��ائ �ي��ة
ه� ��ذا ال� �ع ��ام ل��دم �ج �ه��م وإش��راك �ه��م
ف��ي األن�ش�ط��ة ب�م��ا ي �خ��دم العملية
التعليمية.
وأضاف أن الكرنفال الذي قدمه

األميري :إجراء  1227عملية جراحية
باستخدام المناظير

الهندسة والبترول
تنظم المؤتمر الدولي
السادس ألبحاث
ت �س �ت �ض �ي��ف ك �ل �ي ��ة ال �ه �ن��دس��ة
وال� �ب� �ت ��رول ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
املؤتمر الدولي السادس ألبحاث
وتطوير الطاقة في الفترة بني 14
و  16مارس الجاري.
واوض � � � � � ��ح ع� �م� �ي ��د ال � �ك � �ل � �ي ��ة د.
عبداللطيف الخليفي أن املؤتمر
س �ي �ت �ن��اول ال �ع��دي��د م��ن ال �ج��وان��ب
املهمة في مجال الطاقة وأبحاثها
ب �م��ا ي �خ��دم م�ص�ل�ح��ة ال �ع��دي��د من
ال� �ق� �ط ��اع ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ف� ��ي دول� ��ة
ال� �ك ��وي ��ت مل ��ا ل �ه��ا م ��ن أه �م �ي��ة ف��ي
ه��ذا املجال لبناء وتطوير البنية
التحتية للبالد.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال رئ�ي��س اللجنة
امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ل � �ل � �م� ��ؤت � �م� ��ر د.ع � � �م� � ��ار
الصيرفي إن استخدام الطاقة في
املجتمعات أص�ب��ح ض ��رورة وم��ن
أهم دعائم التنمية املعاصرة.

ال �ط �ل �ب��ة ي �ع �ك��س م � ��دى االه �ت �م��ام
وال� �ت ��دري ��ب ال �ع��ال��ي ال � ��ذي وف��رت��ه
مدارس التربية الخاصة.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال م ��دي ��ر إدارة
م��دارس التربية الخاصة عبدالله
ال�ع�ج�م��ي ف��ي ت�ص��ري��ح م�م��اث��ل إن
االح � �ت � �ف� ��ال ي � �ه� ��دف إل� � ��ى ت �س �ل �ي��ط
الضوء على الطلبة الذين يتحدون

املستحيل بتحصيلهم العلمي.
وح � �ض ��ر االح � �ت � �ف� ��ال ال��رئ �ي �س��ة
ال � �ف � �خ� ��ري� ��ة ل� � �ل� � �ن � ��ادي ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ال� ��ري� ��اض� ��ي ل �ل �م �ع��اق�ي�ن ال �ش �ي �خ��ة
شيخة العبدالله ورئيس مجلس
إدارة ج �م �ع �ي��ة ال � �ه �ل��ال األح� �م ��ر
د.هالل الساير.

ق � ��ال ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر امل �س �ت �ش �ف��ى
األم � � �ي� � ��ري د .ع � �ل ��ي ال � �ع � �ل � �ن ��دا إن
املستشفى اجرى نحو  1227عملية
باستخدام جراحة املناظير كبديل
ع��ن ال�ج��راح��ة التقليدية .وأض��اف
د .ال�ع�ل�ن��دا ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا أن
عمليات جراحة املناظير السيما
في حاالت أمراض الكبد والقنوات
املرارية واملسالك البولية أصبحت
الخيار األول عامليا إذ تساهم في
تخفيف اآلالم الناجمة ع��ن الشق
ال� �ج ��راح ��ي ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر وس��رع��ة
شفاء املريض واستعادته عافيته
من املرض.
وأوض � � � � � ��ح أن امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة ب� � � � ��دأت ب ��اس � �ت � �خ ��دام
امل� �ن ��اظ� �ي ��ر ف� ��ي أغ � �ل ��ب ال �ع �م �ل �ي��ات
الجراحية ل��دوره��ا ف��ي تشخيص

د .علي العلندا

وع�لاج الكثير م��ن األم��راض وبني
أن ع �م �ل �ي��ة امل � �ن � �ظ ��ار ت � �ق� ��وم ع �ل��ى
استبدال الشق الجراحي بفتحات
صغيرة لتنفيذ أصعب العمليات
الجراحية بنفس ال�ك�ف��اءة واألداء
املتعارف عليهما طبيا م��ا ضمن

aldostoor

ل �ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ان �ت �ش��ارا واس�ع��ا
واص � �ف� ��ا إي� ��اه� ��ا ب ��اآلم� �ن ��ة واألق � ��ل
خ� � �ط � ��ورة م � ��ن ن ��اح � �ي ��ة اإلص� ��اب� ��ة
ب��االل�ت�ه��اب��ات بعد العملية فضال
عن نتائجها الشكلية والجمالية.
وذك� ��ر أن ��ه ع �ن��د إج � ��راء ج��راح��ة
باستخدام ه��ذه التقنية يتم فتح
شقوق صغيرة بقياسات تتراوح
ب�ي��ن  3و  10م �ل �ل �ي �م �ت��رات ل�ن�ف��خ
بطن املريض بغاز ثاني أوكسيد
ال� �ك ��رب ��ون ل ��درج ��ة م �ع �ي �ن��ة ب �ه��دف
إدخ � � ��ال (ك ��ام� �ي ��را ت �ن �ظ �ي��ر ف �ي��دي��و
صغيرة) تسمح ب��إدخ��ال األدوات
ال�لازم��ة إلج��راء العملية ومتابعة
خطواتها عبر شاشة تلفزيونية
مبينا أن ه��ذه األدوات تلعب دور
البديل ليد ال�ج��راح في العمليات
التقليدية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

كسوف كلي للشمس
وخسوف للقمر
ال يشاهدان في الكويت
أعلن النادي العلمي أن الشمس
ستشهد كسوفا كليا يوم التاسع
م��ن م ��ارس ال �ج��اري ل�ك��ن ال يمكن
م �ش��اه��دت��ه ف ��ي ال �ك��وي��ت ل �ح��دوث��ه
خالل الفجر.
وق� ��ال م��دي��ر إدارة ع �ل��وم ال�ف�ل��ك
والفضاء بالنادي بدر العميرة إن
ل�ح�ظ��ة ال �ك �س��وف ال�ك�ل��ي ستحدث
األرب �ع��اء امل�ق�ب��ل ف��ي ت�م��ام الساعة
ال � ��راب � �ع � ��ة و 54دق� �ي� �ق ��ة ص �ب��اح��ا
بتوقيت الكويت.
وأش ��ار إل��ى أن��ه يمكن مشاهدة
الكسوف في مناطق جنوب شرق
آس�ي��ا وأج ��زاء م��ن املحيط ال�ه��ادي
والجزر ح��ول سلطنة تيرنات في
بحر مولوكا بإندونيسيا.
وذك��ر أن ظاهرة خسوف القمر

ستحدث عند اكتمال البدر يوم 23
م��ارس ال�ج��اري الفتا إل��ى أنها لن
تشاهد أيضا في البالد لوقوعها
وقت الظهيرة.
وب� �ي ��ن أن ظ � ��اه � ��رة ال� �خ� �س ��وف
س�ت�ك��ون م��رئ�ي��ة ف��ي م�ع�ظ��م أج ��زاء
آسيا واستراليا وأمريكا الشمالية
وم � �ن � ��اط � ��ق أم � ��ري � �ك � ��ا ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة
وامل � �ح � �ي � �ط� ��ات ال � �ث�ل��اث� ��ة ال� � �ه � ��ادي
واألط �ل �س��ي وال �ه �ن��دي ب��اإلض��اف��ة
إلى القطبني الشمالي والجنوبي.

الوفيات
• م �ن��ى م ��د ال �ل ��ه ج ��ري ��دي س �ي �ح��ان ال ��رش� �ي ��دي 46 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،رجال :الخيمة بجانب جمعية الفردوس ،تلفون،99332566 :
نساء :الفردوس ،ق ،3الشارع االول ،ج ،11م ،53تلفون99799338 :
• محمد عبدالله السلطان 77 ،عاما( ،شيع) ،عبدالله املبارك،
ق ،1ش  ،133م ،22تلفون97608066 :
• خ ��ال ��دي ��ة س ��رح ��ان ه� � ��واد غ ��ان ��م ال� �ع� �ن ��زي ،زوج � � ��ة :ع�ل��ي
عبدالرحمن ب��ن عريعر ال�خ��ال��دي45 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال:
ال �ق �ص ��ور ،ق ،2ش م� �ك ��راد امل� �ك ��راد م �ق��اب��ل ن � ��ادي ال �ش �ب ��اب ،ت �ل �ف��ون:
 ،65888080نساء :الرقة ،ق ،1ش ،13م ،265تلفون99020939 :
• حمزة عباس دهراب الكعبي( ،75 ،شيع) ،رجال :حسينية
س�ي��د م�ح�م��د ،س �ل��وى ،ت �ل �ف��ون ،66570008 :ن �س��اء :حسينية االم ��ام
الحسني ،سلوى ،ق ،1ش ،7م ،27تلفون99397766 :
• سمير حسني علي ميرزا 58 ،عاما( ،شيع) ،رجال :غرناطة،
ق ،2ش  ،100م ،6تلفون99100143 - 98989981 :
• احمد عبدالله علي الراشد 45 ،عاما( ،يشيع عقب صالة
ع �ص��ر ال� �ي ��وم) ،رج � ��ال :ق��اص��ر ع �ل��ى م �ق �ب��رة ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات ،ت�ل�ف��ون:
 ،97997760نساء :السالم ،ق ،6ش ،610م ،5تلفون90040777 :
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