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أك���د نائب رئي���س الوزراء 
للشؤون االقتصادية والتنمية 
ووزير االس���كان الشيخ أحمد 
الفهد ان اجتماع اللجنة االسكانية 
كان مثمرا وطيبا، مشيرا الى انه 
تخلل االجتماع مناقشة بعض 
املشكالت التي تواجهها الرعاية 
السكنية لفئات معينة من املجتمع 
الكويتي والتي حتتاج الى تعديل 
او تش���ريع قانوني جديد حتى 
تك���ون احلكومة ومجلس االمة 
مش���تركني في هذا االطار لكي 
يتم رفع املعان���اة عن املجتمع 

الكويتي.
واضاف الفهد ان هناك العديد 
من القضايا، الفت���ا الى قضايا 
املرأة الكويتية والرعاية السكنية 
بالنسبة لها وكذلك قضية رفع 
سقف التثمني الى 300 الف بدال 
من الوضع احلالي وايضا قضايا 
وثائ���ق املكرمة االميرية والتي 
لم يس���تفد منها بعض االسرى 
والشهداء وعدد من االشخاص 

الذين لم يسجلوا.
واوض���ح الفه���د انه يجرى 
حاليا حصر جميع املش���كالت 
التي تأتي يوميا من املراجعات 
اليومية للمواطنني ويتم وضع 
االحصائيات له���ا ومن ثم يتم 
العمل على حلها ليس بش���كل 

القراءة السياس���ية  وحول 
قال الفهد »ان شاء اهلل ستواجه 
احلكومة هذه االس���تجوابات«، 
وتتعام���ل معها وفق���ا الطارها 
الدستوري، مشيرا الى ان ذلك امر 
محدد ومرغوب في الوقت احلالي 
انه  الكويتي، مبينا  بالش���ارع 
البد من التعامل مع هذا اجلانب 
حتى يتم مشاهدة نهاية املشهد 

السياسي.

مبينا انه ملس مزيدا من التعاون 
من قبل اعضاء ورئيس اللجنة 
االسكانية الخراج تقرير يحتوي 
على هذه املقترحات واقتراحات 
احلكومة في هذا اجلانب مشتركة 
حتى يكون حل هذه املشكلة حال 

جماعيا مشتركا.
وعلى صعيد آخر اجاب الفهد 
على س���ؤال الصحافيني له عن 
رؤيته في االستجوابات املقدمة 

فردي وامنا من خالل تعديل او 
تطوير التشريع او انشاء تشريع 
جديد متى احتاج االمر ملعاجلة 

هذه الفئات.
واعرب الفهد ان هناك الكثير 
من الفئات حتتاج الى اتخاذ قرار 
مناسب لتطوير الرعاية السكنية 
ومعاجلة بعض السلبيات التي 
ترسبت نتيجة نقص تشريعي 
او ايجاد وضع تشريعي معني، 

وخاصة االستجواب االخير املقدم 
الى وزير الدفاع حيث قال الفهد 
ليس من حق اي انسان ان يتحدث 
عن االستجواب اال مقدمه ومتلقيه 
وذلك من الباب الفني والقراءة 

السياسية.
اما من اجلانب الدس���توري 
ليس هناك شك ان االستجواب 
حق دستوري وسيتعامل مبهنية 

داخل هذا االطار الدستوري.

حصر العديد من مشاكل القضية اإلسكانية 
لمعالجتها من خالل تعديل التشريعات

الفهد حضر اجتماع اللجنة البرلمانية وناقش معها قضايا رفع سقف التثمين ورعاية المرأة:

دشتي: هناك من يريد تكريس االبتزاز السياسي
سألت عددًا من الوزراء عن وجود وحدة تنظيمية متخصصة لدراسة الحسابات الختامية

أن ينالوا منا ويهددوا تضامننا 
احملصن باألمل والعطاء والعزمية 
واإلرادة، فنح���ن من س���يصنع 
املس���تقبل املشرق حلاضر مليء 
الى  بالتحديات ووط���ن يتطلع 

عطائنا وامياننا.

الحسابات الختامية

ووجهت دشتي اسئلة عدة لعدد 
من الوزراء، السؤال االول وجهته 
للنائب االول لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك، اكدت 
فيه ان املادة 38 من مرسوم قواعد 
اعداد امليزانيات العامة والرقابة 
على تنفيذها واحلساب اخلتامي 
تنص على ان تعد كل جهة حكومية 
حسابها اخلتامي عن السنة املالية 
املنقضية وكذلك على ادارة عامة 
او هيئة او مؤسسة من الهيئات 
واملؤسسات العامة ذات الشخصية 
االعتبارية املستقلة )املادة 48(، 
كم���ا تنص امل���ادة 21 من قانون 
ديوان احملاس���بة رقم 30 لسنة 
1964 عل���ى ان »يختص الديوان 
بفحص ومراجعة احلساب اخلتامي 
عن السنة املالية املنقضية لكل من 
الدولة والهيئات واملؤسسات العامة 
التي ترب���ط ميزانيتها بقوانني« 
ويضع تقريرا سنويا عن كل من 
احلسابات اخلتامية يبسط فيه 
املالحظات واوجه اخلالف التي تقع 
بني الديوان واجلهات التي تشملها 

رقابته املالية )املادة (22.
وتس���اءلت: هل توجد وحدة 
تنظيمية متخصصة تقوم بدراسة 
تقرير الديوان عن احلساب اخلتامي 
للسنة املنقضية وحتليل املخالفات 
التي يكشف عنها وبيان اسبابها 
وسبل معاجلتها حتى ال تتكرر في 
السنوات التالية واذا لم توجد مثل 

النائب د.روال دش���تي  أكدت 
في تصريح صحافي ان هناك من 
يريد ان يكرس الفساد واالبتزاز 
السياس���ي من خ���الل النيل من 
الشرفاء وانتهاك كراماتهم وتشويه 
سمعتهم، مؤكدة للشعب الكويتي 
أنها باقية كما عاهدمتوها، ماضية 
في نهج التغيي���ر لبناء الكويت 
ولتحقيق احللم ملستقبل مشرق، 
عاملة على مكافحة الفساد، مصرة 
على مواجهة املفسدين، واضافت 
النائب د.روال دشتي قائلة: »ملن 
يريد النيل من س���معتها وحبها 
ألهل الدي���رة والكويت من خالل 
بث االشاعات واألكاذيب ومقاالت 
مغلوط���ة وممارس���ات رخيصة 
وال أخالقية ومبتذلة، مستغلني 
بذلك احلصانة البرملانية واألسماء 
املس���تعارة في املدونات، انها لم 
تنته���ك املال العام في مش���روع 
الفحم املكلسن وان االدعاءات عن 
استغاللها لدراسة معهد االبحاث 
املقدم���ة لناصر النقي عارية عن 
الصحة بتاتا، مضيفة احترامها 
الداخلي���ة ملجلس االمة  للوائح 
وانها ستبني احلقائق في الوقت 

املناسب«.
واشارت النائب د.روال دشتي 
انها لن تنجرف ألي أجندة رخيصة 
التجاذبات السياسية قائلة:  في 
»انن���ا أتينا لنع���زز النهج الذي 
ارتض���اه آباؤن���ا وأجدادن���ا في 
العمل السياسي، ونكرس اسلوب 
العمل لالجناز والتعاون، ونحقق 
تطلعات شبابنا ملستقبل واعد«، 
واستكملت النائب د.روال دشتي 
بشكر أهل الكويت ومناصريها على 
مساندتهم ودعمهم، مطالبة اياهم 
بالصبر ألن اهلل مع الصابرين وبأن 
يكونوا أقوى من الذين يريدون 

هذه الوحدة ما اجلهة التي تتولى 
مسؤولية دراسة التقرير ومتابعة 
التي يتضمنها، وهل  املالحظات 
مت دراس���ة املخالفات التي كشف 
عنها تقرير الديوان عن احلساب 
اخلتامي للسنة املالية 2008/2007 
وهل حتددت املسؤولية عن هذه 
املخالفات وما االجراءات االدارية او 
التأديبية او اجلزائية التي اتخذت 
بحق املسؤولني عنها مع موافاتي 
بأي قرارات اتخذت في هذا الشأن، 
وهل توجد من بني املخالفات التي 
كش���ف عنها تقرير الديوان عن 
املالية  احلساب اخلتامي للسنة 
2008/2007 مخالفات متكررة سبق 
ارتكابها في الس���نوات السابقة، 
برجاء تزويدي ببيان تفصيلي عن 
هذه املخالفات اذا وجدت، واسباب 
عدم معاجلتها عند ظهورها الول 

مرة.

أسئلة مشتركة

واع���ادت روال دش���تي نفس 
االسئلة ووجهتها لنائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
املالية  د.محمد الصباح ولوزير 
مصطفى الشمالي ولنائب رئيس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االس���المية راشد احلماد ولنائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد ولوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود، كما وجهتها لوزير الشؤون 
د.محمد العفاسي ولوزير التجارة 
الكهرباء  الهارون، ولوزير  أحمد 
واملاء د.بدر الش���ريعان ولوزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة د.محمد البصيري.

عبدالصمد: »حقوق اإلنسان« طالبت »الداخلية« 
بإمهال المحكومين باإلبعاد 3 أشهر لتعديل أوضاعهم

الجسار ترحب بافتتاح مختبر بمركز الصقر

النمالن: ما أسباب ارتفاع األدوية في الكويت؟

أعلن عضو جلنة حقوق اإلنسان البرملانية النائب عدنان عبدالصمد 
ان اللجنة طلبت رس����ميا من وزارة الداخلية إعطاء الوافدين الصادر 
بحقهم أح����كام إبعاد وبالغات إلقاء قبض مهلة ملدة 3 اش����هر لتعديل 
أوضاعهم. وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيني ان هؤالء الوافدين 
كانت إقاماتهم صادرة على شركات وهمية بحجة أنهم متواطئون مع 

هذه الش����ركات، الفتا الى ان اللجنة طلبت من الوزارة إعطائهم فرصة 
حتويل إقاماتهم على شركات اخرى قانونية.

وأش����ار عبدالصمد الى ان أمام كل العمال����ة الوافدة املتضررة من 
الش����ركات فرصة التقدم بشكاوى رس����مية الى جلنة حقوق االنسان، 

مؤكدا استعداد اللجنة تبني طلباتهم واملطالبة بإنصافهم.

رحبت النائب د.سلوى اجلسار باخلطوات التي اتخذها وزير الصحة 
د.هالل الساير بخصوص فتح مختبر الڤيروسات مبركز الصقر الصحي 
في منطقة العديلية. وقالت اجلس����ار في تصريح صحافي ان الوزير 
الس����اير لبى مطالبنا بهذا اخلصوص، وذلك بسبب انه ليس هناك اال 
مختبر واحد لفحص الڤيروسات وموجود منذ أكثر من اربعني سنة، 

وهو مختبر »بنيد القار«. وأشارت اجلسار الى ان تعاون وزير الصحة 
ينبع من اهتم����ام احلكومة خلدمة املواطنني م����ن خالل توفير رعاية 
صحية راقية لهم ولكي تقوم هذه املختبرات بفحص العمالة الوافدة، 
خصوصا ان اكثر االمراض تأتي من هذه العمالة اآلس����يوية وان مثل 

هذه املختبرات حتد من دخول هذه االمراض الى الكويت.

وجه النائب س����الم النمالن سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الس����اير أكد في����ه ان منظمة الصحة العاملية 
اصدرت تقريرا عن دراس����ة قامت به����ا في الكويت 
وذلك عن اس����عار االدوية واتضح في التقرير الذي 
اصدرته املنظمة ان اسعار االدوية في الكويت تفوق 
السعر الطبيعي مبراحل عديدة، متسائال: ما السبب 
في ارتفاع االدوية في الكويت مقارنة باسعارها في 

الدول االخرى؟ وه����ل يوجد دعم من وزارة الصحة 
لالدوي����ة التي تباع ف����ي الصيدليات اخلاصة؟ وهل 
جمي����ع الصيدليات تخضع للرقاب����ة من قبل وزارة 
الصحة من ناحية االسعار وتاريخ االنتاج وتاريخ 
االنتهاء وصالحي����ة االدوية؟ اذا كانت االجابة بنعم 
فارجو افادتي بدور الوزارة في ذلك واذا كانت االجابة 

بالنفي فما املانع في ذلك؟

المويزري: أطالب »الصحة« بسرعة إنجاز
 مستشفيات الوافدين ليستريح المواطن والمقيم

طالب النائب شعيب املويزري وزارة الصحة 
بس���رعة تنفيذ مشروع الفصل في العالج بني 
املواطن���ني والوافدين، وذلك من خالل انش���اء 
مستشفيات او مجمعات صحية لالخوة الوافدين، 
مشيرا الى ان ذلك لن يكلف الدولة شيئا، الن 
التكاليف ستدفع من مبالغ التأمني التي يسددها 

الوافدون.
وق���ال املويزري في تصري���ح صحافي انه 
من املمكن استئجار بعض البنايات او االماكن 
املناسبة حلني انشاء مستش���فيات الوافدين، 
وتكون تكالي���ف اخلدمات الصحي���ة املقدمة 
للوافدي��ن من مبالغ التأم���ني التي يدفعونها 
وبذلك سيلقى اجلميع العالج بعناية، ويستريح 
املواطن واجله���از الطبي من اطباء وممرضني 

ومساعدين.
واشاد املويزري بتوقيع وزارة الصحة اتفاقيات مع املستشفيات 
في املانيا وبريطانيا في ش���كل عقود مباشرة من دون وسطاء، 

الفتا الى ان هذه الطريقة تس���اع���د على ابعاد 
الوسطاء، مما يؤدي الى تقليل التكلف��ة واختفاء 
الفساد او اي شبهة في العقود، وثمن جه���ود 
وزارة الصحة ممثلة في الوزير د.ه��الل الساي���ر 
العبداله���ادي  ال�����وزارة د.ابراهي���م  ووكيل 
ومدي���ر منطقة الفروانية الصحية د.س���عود 
الدرع���ة للجهد املب���ذول لالنتهاء من صيانة 
مس���توصف الف���ردوس واالس���راع في اعادة 

افتتاحه وتشغيل���ه.
واش������اد امل��وي��زري بالوزي���ر الغالق���ه 
محرق������ة النفاي���ات الطبي���ة مبستش���ف���ى 
اجله������راء ومتنى اغ���الق باق�����ي احمل���ارق 
الطبي���ة في احملافظ���ات االخ���رى، مشي���را 
الى ان��ه ينتظ��ر م���ن املسؤول���ني ف���ي الصحة 
وعل���ى رأس���ه����م الوزير الكثي���ر لتحس���ني 
اخلدمات الصحية، وح����ل مشكل���ة التشخيص اخلاطئ لكثير 

من احل��االت املرضي��ة.

الدقباسي لصرف تعويض ألصحاب المزارع عن أضرار الصقيع
 قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة بشأن صرف تعويض 
عن أضرار الصقيع التي أصابت احليازات الزراعية باملوسم الزراعي 
2009/2008، صرف دعم االنتاج النباتي املنقوص عن الفترة الرابعة 
من املوسم الزراعي 2009/2008، حيث مت صرف ما يوازي 40% فقط 
من مستحق الدعم لكل مزارع مستحق، زيادة مبلغ دعم االنتاج النباتي 
الى 25 مليون دينار موزعة كالتالي: )10 ماليني دينار للثمريات، 5 
ماليني دينار للورقيات، 5 ماليني دينار لألعالف اخلضراء، 5 ماليني 

دينار للنخيل(، ايصال املياه املعاجلة الى مزارع الوفرة والعمل على 
حل مشكلة ضعف املياه املعاجلة الواصلة الى منطقة العبدلي وكذلك 
حل مشكلة ارتفاع منسوب املياه اجلوفية مبنطقة الوفرة، معاجلة 
مسألة استقدام العمالة الزراعية وفتح املجال للمزارعني الستقدام 
العمالة الزراعية من مختلف اجلنسيات مبعدل 5 عمال لكل مزرعة، 
تطبيق نظام احلد من كميات املنتجات الزراعية املستوردة وذلك بعد 

تزايد االخبار عن وجود مواد مسرطنة في تلك املنتجات.

شعيب املويزري

مرزوق الغامن

)متين غوزال(جانب من اجتماع اللجنة االسكانية أمس 

دمش����ق � كونا: أعرب عضو اللجنة املالية 
واالقتصادية في البرملان العربي االنتقالي النائب 
مرزوق الغامن عن األم����ل في ان تلتزم جميع 
ال����دول األعضاء في البرمل����ان بحصتها املالية 
املقررة حتى يتمكن البرملان من حتقيق أهدافه 

التي تأسس من اجلها.
وق����ال الغامن في تصريح ل����� »كونا« فور 
وصول����ه الى مطار دمش����ق الدول����ي امس ان 
اللجنة املالية واالقتصادية في البرملان العربي 
االنتقالي س����تجتمع اليوم ملناقش����ة احلساب 

اخلتامي وامليزانية التقديرية للبرملان متهيدا 
إلقرارهما ورفعهما للبرملان.

واوضح ان البرملان العربي االنتقالي سيعقد 
دورته األساس����ية في نهاية ديس����مبر املقبل 
في القاهرة للتصديق على حس����ابه اخلتامي 
وميزانيته التقديرية. وذكر الغامن ان الكويت 
ممثل����ة بعضوية اللجنة املالي����ة واالقتصاية 
للبرملان العربي االنتقالي من الدول التي التزمت 

بسداد كامل حصتها املالية في البرملان.
ولفت الى ان الكوي����ت تقدمت بالكثير من 

االقتراحات التي من ش����أنها تنظيم العمل في 
البرملان العربي ومنها مقترح ينشد »التفاعل 
املباشر من البرملان العربي مع جميع القضايا 
التي تهم الوط����ن العربي وعدم االكتفاء بعقد 
دورتني كل عام« وعقد دورات طارئة ملناقشة 
العربية واالسالمية  الساحة  املستجدات على 

التخاذ موقف محدد وواضح بشأنها.
واشاد الغامن بالدور االيجابي والفاعل الذي 
أداه النائب السابق محمد الصقر اثناء الفترة 

التي رأس خاللها البرملان العربي االنتقالي. 

الغانم يشارك في أعمال اللجنة المالية للبرلمان العربي 


