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السلطان يفتح مع العفاسي ملف »األعلى للمعاقين«:
ما دور »الشؤون« في التعامل مع المخالفات والمخالفين؟

الثال���ث من وزير الش���ؤون 
القانونيني  تزويده بأس���ماء 
املعينني ف���ي املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني في الفترة من 
2007/1/1 حتى تاريخه وأسماء 
جهات األعمال السابقة ونوع 

دورهم فقط يقتصر على اعتماد 
بنود جدول األعمال الذي يقدمه 
املدير التنفيذي؟ وما قانونية 
وفرعية األعمال التي قام بها 
التنفي���ذي والقرارات  املدير 
املالية واالدارية التي اصدرها 
علما ان فترة الندب قد انتهت 

منذ تاريخ 2010/1/21؟
وقال الس���لطان في سؤال 
آخر : يرجى تزويديا مبحاضر 
اجتماعات اللجنة الطبية من 
2007 حتى تاريخه، ويرجى 
تزويدنا بصورة من محاضر 
الفريق احلالي لدراسة الرسوم 
الدراسية بالفترة من 2007/1/1 
حتى تاريخ���ه، وما مؤهالت 
د.رضا بودي الذي يقوم بدراسة 
الرسوم الدراسية املقدمة كدعم 

تعليمي للطلبة املعاقني؟

الوظائف التي كانوا يتقلدونها، 
ونوع التعاقد املبرم معهم في 
جهات عملهم السابقة وتزويدنا 
اقامتهم ملدة اخلمس  بصورة 
اللجان  سنوات السابقة، وما 
القانونيون  املش���ارك فيه���ا 
 2008/1/1 املعينون منذ فترة 

حتى تاريخه؟

دور أعضاء »األعلى للمعاقين«

الس���لطان في  واستفسر 
سؤاله الرابع عن دور اعضاء 
املجلس األعلى لشؤون املعاقني 
في رسم سياسة الدولة جتاه 
املعاقني استنادا الى املادة 17 
م���ن قانون رعاي���ة املعاقني، 
وم���ا املقترحات الت���ي تقدم 
بها األعضاء من���ذ الفترة من 
2007/1/1 وحتى تاريخه؟ وهل 

منى الى علمنا تشكيل جلنة 
حتقيق���ات بش���أن مخالفات 
املجل���س، يرج���ى موافاتنا 
باآلتي: اس���ماء اعضاء جلنة 
التحقيقات وما عالقتهم باملدير 
التنفي���ذي؟ وه���ل من ضمن 
جلان التحقيق من هو عضو 
جلان داخ���ل املجلس؟ يرجى 
تزويدنا بصورة من محاضر 
التحقيق���ات املدونة بخط يد 
األعضاء احملقق���ني، ويرجى 
تزويدنا بصورة من النتيجة 
النهائية للتحقيقات وخاصة 
في ملفي الطب والتعليم، وما 
الدور ال���ذي اتخذته الوزارة 
بحق املخالفني علما ان املدير 
التنفيذي للمجلس عضو اللجنة 

الطبية واللجنة التعليمية؟
وطلب السلطان في سؤاله 

وجه النائب خالد السلطان 
عددا من االس���ئلة البرملانية 
لوزي���ر الش���ؤون د.محم���د 
العفاسي حول املجلس األعلى 
املعاقني،  للمعاقني وش���ؤون 
الس���لطان في السؤال  وقال 
األول: يرجى تزويدنا بأسماء 
اعضاء اللجان الفنية، واملالية، 
والتعليمي���ة، واعضاء فريق 
الرقاب���ة، واعض���اء املجلس 
األعلى، والرجاء افادتنا بأعضاء 
اللجنة املش���كلة بعام 2009 
وهل مت تغيير جميع االعضاء 
واعضاء جلانها الفرعية ام فقط 
مت تغيير رئيس اللجنة ورئيس 

قسم السكرتارية الفنية.

لجنة التحقيقات

الثاني:  وقال في س���ؤاله 

استفسر عن دور أعضاء المجلس في رسم سياسة الدولة تجاه المعاقين

الوعالن: التجاوزات والمخالفات في مستشفى الطب الطبيعي
وصلت إلى حدود ال يمكن السكوت عنها ويجب التصدي لها بقوة

مع العلم ان مديرة املستشفى 
تخصصها طب عام وليس طب 
طبيعي وتأهيل صحي، كما ان 
مديرة املستشفى قامت بنقل 
ما يس���مى »السلفة النثرية« 
في قس���م االطراف الصناعية 
الى رئيس الشؤون املالية في 
املستش���فى، وهي اآلن بصدد 
اعطاء تعليمات بنقل احملاسبة 
الى  في االط���راف الصناعية 
رئيس قس���م الشؤون املالية 
ايض���ا، وه���ذا يع���د مخالفة 
صريحة للقان���ون. واختتم 
الوع���الن تصريحه مؤكدا ان 
معاناة املرضى في مستشفى 
الطبيع���ي والتأهيل  الط���ب 
ازمة حقيقية  الصحي تعتبر 
وامرا ال ميكن الس���كوت عنه 
وعدم التحقيق في هذه الوقائع 
يعتبر تقاعسا واهماال فهذا امر 
غير مقبول وس���يقع الوزير 
وجميع املسؤولني في وزارته 
امام مسؤولياتهم الوظيفية فهم 
جاءوا خلدمة هذا الوطن وليس 
لتعميق جراح املواطنني الذين 

يعانون من االمراض.

العديد من القرارات التعسفية، 
حيث انها تقوم باستدعاء االطباء 
بشكل مباشر متجاوزة في ذلك 
رؤساء االقسام مما تسبب في 
ازعاج كبير لالطباء واحدث ارباكا 
في سير العمل، ولم تكتف بهذا 
بل سعت الى احداث انقسامات 
ف����ي جميع ادارات املستش����فى 
متبعة في ذلك سياسية التفريق 
بني العاملني، وتكبيل املوظفني 
والتشدد في املركزية في العمل 
لتصبح كل االمور حتت سيطرتها 

بشكل مطلق.

تجاوز الصالحيات

واستطرد مبينا ان مديرة 
املستش���فى جتاوزت جميع 
صالحياته���ا عب���ر التدخ���ل 
في اللج���ان التخصصية في 
مستش���فى الط���ب الطبيعي 
وطلب تقارير اللجان مباشرة 
من قبل اللجنة الطبية املختصة 
دون مصادقة رئيس القس���م 
املختص على هذه اللجان مما 
يعني سحب صالحيات رئيس 
القسم، وهذا خطأ اداري كبير 

حديقة املستشفى الى نصفني 
واتلفت احلديقة عبر انش���اء 
ممر »ملكي« خاص بها ميتد 
من الش���ارع الذي تطل عليه 
احلديقة ويص���ل الى مكتبها 
وموقف لس���يارتها اخلاصة 
مع العلم ان املستشفى متوافر 
به مواق���ف خاصة للموظفني 

وللمراجعني.
وأوضح ان مديرة املستشفى 
لم تكتف بكل هذا بل استخدمت 
االسلوب البوليسي في التعامل 
مع املوظفني واملوظفات واصدار 

الطب الطبيع���ي جهارا نهارا 
وامام اعني اجلميع غير عابئة 

بأي مسؤولية.
واضاف الوعالن ان مديرة 
مستشفى الطب الطبيعي قامت 
عقب توليها ادارة املستشفى في 
سبتمبر املاضي بإصدار قرار 
التأهيل  اداري داخلي بإلغاء 
الصحي املعمول به في وزارة 
الصحة س���ابقا، والذي يخدم 
املرضى ويؤهلهم صحيا بعد 
العالج الطبيعي، مشيرا الى ان 
مستشفى الطب الطبيعي يقوم 
بعملني في آن واحد وهما العالج 
الطبيعي، والتأهيل الصحي، 
ولكن مديرة املستشفى منعت 
الى حديقة  املرضى للخروج 
املستشفى حتى وان تعهد اهل 
املريض مبسؤوليتهم عن أي 
ش���يء يحدث للمريض مثلما 
كان يحدث في السابق، مؤكدا 
ان هذا التأهيل معتمد في جميع 

وزارات الصحة دوليا.
واش���ار الوع���الن الى ان 
الغريب في االم���ر ان مديرة 
املستشفى قامت بعد ذلك بشطر 

جدد النائب مبارك الوعالن 
مطالبته لوزير الصحة د.هالل 
الساير بالتحرك النهاء معاناة 
املعاق���ني واملرض���ى الذي���ن 
يراجعون مستش���فى الطب 
الطبيعي وانقاذ هذا املستشفى 
الذي حتول الى ملكية خاصة 
لبعض االفراد يديرونه كيفما 
شاءوا وعلى حسب اهوائهم 

الشخصية.

التصدي للمخالفات

التج���اوزات  ان  وق���ال 
واملخالفات في مستشفى الطب 
الطبيعي وصلت الى حدود ال 
ميكن الس���كوت عنها ويجب 
التصدي لها بقوة، خصوصا 
ون االمر يتعلق بحياة املرضى 
وصحة املواطنني التي ال نقبل 
املس���اس بها، مشددا على ان 
وزير الصحة هو املسؤول االول 
عما يدور في هذا املستش���فى 
من مخالفات وجتاوزات، وهو 
معني بالضرورة النهاء هذه 
املعاناة والتحقيق في املخالفات 
التي تقوم بها مديرة مستشفى 

حمّل وزير الصحة مسؤولية ما سيحصل

يقترح تسمية أحد شوارع العاصمة باسم صالح فهد المرزوق

مبارك الوعالن

خالد السلطان

محمد الصباح ورئيس وأعضاء »الخارجية البرلمانية«
يتفقدون مراكز ومناطق الحدود الشمالية

اصطح���ب نائب رئي���س مجلس 
ال���وزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح صباح امس رئيس 
الش���ؤون اخلارجية  وأعضاء جلنة 
في مجلس األمة املكونة من الرئيس 
اللجنة  الغامن ومقرر  النائب مرزوق 
النائب علي الراشد وأعضائها النائب 
صالح عاشور والنائب خالد سلطان 
 بن عيسى والنائبة د.معصومة املبارك
ف���ي جول���ة تفقدي���ة ال���ى احلدود 

الشمالية.
وبدأت اجلولة في مركز شرطة أم 
قصر احلدودي، حيث اس���تمع الوفد 
خاللها الى ش���رح مفص���ل عن مهام 
االدارة العامة ألمن احلدود وجهودها 

في تأمني احلدود الشمالية، باالضافة 
الى عرض توضيحي مصور للحدود 
والسياج األمني ومن ثم متت االجابة 
عن أسئلة النواب الذين قدموا بدورهم 
الشكر على اجلهود املبذولة مؤكدين 
دعمهم وتأييدهم لألفراد املكلفني بأمن 
احلدود ومش���يدين بتفانيهم في أداء 

الواجب.
ثم اصطحب نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجي���ة الوفد 
املرافق في جولة تفقدية الى املناطق 
الشمالية يرافقهم عناصر  احلدودية 
من أمن احل���دود البرية، حيث قاموا 
بتفقد املنطقة احلدودية والتجاوزات 

العراقية على األراضي الكويتية.

كما ش���ارك ف���ي الزي���ارة كل من 
املستش���ار بالديوان األميري محمد 
أبواحلس���ن ووكيل وزارة اخلارجية 
السفير خالد اجلاراهلل وكبار مسؤولي 
ال���وزارة، باالضافة الى أعضاء جلنة 
احلدود سفير الكويت لدى اجلمهورية 
الظفيري  االسالمية االيرانية مجدي 
اليوس���ف  الش���يخ محمد  والل���واء 
واللواء الشيخ خالد اجلراح ، ومدير 
االدارة القانونية في وزارة اخلارجية 
الوزير املفوض غامن الغامن وعلي بن 
سبت وخليل دنبوه. ثم لبى اجلميع 
الدعوة ملأدبة الغداء التي أقامها النائب 
مرزوق الغامن ف���ي مزرعته اخلاصة 

الشيخ د.محمد الصباحفي العبدلي.

علي الراشد

الراشد: منح مسؤولي االستثمارات الخارجية أسبوعين لتقييم أحوالها
ناقشت جلنة الشؤون اخلارجية امس دور 
وزارة اخلارجية في دعم االقتصاد الوطني 
ومتابعة االستثمارات الكويتية اخلارجية.

وقال مقرر اللجنة علي الراشد عقب اجتماع 
اللجنة انه مت منح املسؤولني ممثلي اجلهات 
املعنية فرصة اسبوعني من اجل تقدمي تقرير 
مفصل حول هذه املواضيع والذي قد يكون 
نواة ملؤمتر في املس���تقبل متى رأت اللجنة 

ذلك.
وذكر الراش���د ان اللجنة التقت السفير 
الپولندي وعضو البرملان الپولندي ومت النقاش 

حول العالقات البرملانية بني البلدين.
وردا على سؤال حول مدى جدوى بعض 
االتفاقيات واستفادة الكويت منها مع بعض 
الدول قال الراشد هناك اتفاقيات بروتوكولية ال 

تتم بني الدول ال حتتاج في الغالب الى موافقة 
مجلس االمة، وما يهمنا بالدرجة األولى هو 
استثماراتنا اخلارجية في تلك الدول، وبناء 
عليه طلبنا من اللجنة االقتصادية بوزارة 

اخلارجية توضيح هذا األمر.
من جهة اخرى قدم النائب علي الراش���د 
اقتراحا برغبة جاء فيه: يعتبر الفقيد صالح 
فهد املرزوق احد رج���االت الكويت القالئل 
الذين شاركوا في نهضة احلركة االقتصادية، 
بجانب اجنازاته املعروفة منها تسلمه مناصب 
اقتصادية عدة، كأمني الصندوق الفخري لغرفة 
جتارة وصناع���ة الكويت في 1982، وعضو 
الغرفة العربية � األميركية في واشنطن 1988، 
وعضو في فريق التفاوض الكويتي التفاقية 
التجارة احلرة مع أميركا، ولعب الفقيد املرزوق 

أدوارا وطنية مهمة، اذ كان عضوا في جلنة 
فض املنازعات الثنائية التابعة للهيئة العامة 
للتعويضات لدى هيئة األمم املتحدة، وعضوا 

في جلنة الوفاق الوطني.
وشارك في وضع خطط وسياسات تعليمية 
للب���الد، اذ كان عضوا ف���ي املجلس األعلى 
للتعلي���م وعضوا في اللجنة الوطنية لدعم 
التعليم، وختم الفقيد حياته املهنية رئيسا 
لديوان احملاسبة من سنة 1995 الى 2008، حيث 
عمل على استقاللية قرارات ديوان احملاسبة 

اخلاصة بحماية األموال العامة.
وينص االقتراح على تسمية احد شوارع 
محافظة العاصمة باس���م املغفور له صالح 
فهد املرزوق تقديرا لدوره البناء في نهضة 

الكويت االقتصادية.

اللجان املختص����ة ولفترت 
طويل����ة وتأخ����رت لظروف 
خاصة وبسبب حاالت التأزمي 
والشد واجلذب بني السلطتني 
خالل الفصول السابقة، لكنها 
رأت النور عندما توحدت آراء 
املجلس واحلكومة، مشيرا الى 
ان حالة االرتياح التي عمت 
البلد لص����دور هذه القوانني 
ممكن ان تس����تمر وتتواصل 
ولدينا ما يزيد على 72 قانونا 
ومش����روعا ميكن ان تنجز 
اذا وجدت االرادة والتعاون 
الس����لطتني كم����ا حدث  بني 
في قوانني هيئة س����وق املال 
واخلطة االمنائية واملعاقني 
وهذه القوانني تشكل اولويات 

السلطتني.

اس����واق امل����ال وغيرهما من 
التي اقرت  القوانني االخرى 
في جلسات برملانية سابقة 
تركت اثرا بالغا لدى غالبية 
املواطنني وش����عور بتعافي 
الوضع السياس����ي بالشكل 
الذي سيدفع الى اقرار قوانني 

جديدة.
وأعرب ع����ن أمله في ان 
الس����لطتني  تتواصل جهود 
التش����ريعية والتنفيذية في 
تكريس سبل التعاون البناء 
بينهما ملا فيه مصلحة الوطن 
العمل  ان  واملواطنني قائ����ال 
القائم على تفهم  املش����ترك 
العامة من ش����أنه  املصلحة 
ان يع����زز ثقة املواطن بعمل 
املجل����س واحلكومة ويخلق 
مناخا مناسبا لالجناز سواء 
على صعيد املشاريع أو على 
صعيد ايجاد القوانني ووضع 
الكفيلة  الالزمة  التشريعات 
أداء املؤسس����ات  بتطوي����ر 
والوزارات، مجددا تهنئته لفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة التي 
انتظرت طويال اقرار القانون 
اخلاص به����ا وقطفت اخيرا 

ثمرة هذا االنتظار.

ذوي اإلعاق����ة في تنفيذ هذا 
القانون الذي ينتظره أبناؤنا 

املعاقون بفارغ الصبر.
ومتنى اخلنفور ان تشهد 
الفت���رة املقبل���ة املزي���د من 
اإلجن���ازات واإلجم���اع الذي 
شهدته جلس���ة إقرار قانون 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة 
وان يك���ون هناك تعاون بني 
السلطتني ملا فيه خير وصالح 
الوطن واملواط���ن، مؤكدا ان 
الكويتي يعقد األمل  الشعب 
على نوابه لتحقيق اإلجنازات 
والطموح���ات التي يتمناها، 
مهنئا صاحب السمو األمير 
وس���مو ولي العهد وس���مو 
رئيس الوزراء وابناءنا املعاقني 
بهذا اإلجناز الذي يسجل في 
خان���ة التعاون بني احلكومة 

يثير القلق وأصبح يستدعي 
تضافر جهود اجلميع للحد من 
انتشاره بهذا الشكل اخلطير، 
وقال: يعتبر الكشف املبكر من 
أهم العوام����ل التي تضاعف 
من فرص املعافاة من بعض 
أنواعه، فالع����الج باملراحل 
األولى يقلل من معاناة املريض 
النفس����ية  التحديات  وم����ن 
واالجتماعي����ة التي يواجهها 
ويتطلب مدة عالجية أقل وال 
يتطلب البقاء باملستشفى ملدد 
طويلة ويقلل كذلك من كلفة 

العالج على الدولة.
وين����ص االقت����راح على 
انشاء مراكز متكاملة للكشف 
املبكر عن مرض السرطان في 
املجمعات الطبية املنتشرة في 

مناطق الكويت.

بعجلة التنمية قدما.
واش����ار احلريتي الى ان 
املال  قوان����ني هيئة س����وق 
واخلطة االمنائية واملعاقني 
اخذت حقها من الدراسة في 

املجال ملزيد من التشريعات 
التي تخدم الشعب الكويتي 
وحتقق طموحاته في رؤية 
وطنه يس����لك الطريق نحو 
التنمية الشاملة في املجاالت 
القول  الى  املختلفة. ومضى 
ان ما مت حتقيقه خالل الفترة 
القليلة املاضية عكس تعاون 
احلكومة ومجلس االمة كما 
كان يتمنى الشعب الكويتي، 
مطالبا احلكومة بابداء املزيد 
من املرونة س����عيا الى اقرار 
اليها  قوانني اخ����رى يتطلع 
اجلميع، مشيرا الى ان قانوني 
اخلطة التنموية للدولة وهيئة 

عنه����م، متمنيا ان تس����ارع 
التنفيذية وبجهود  السلطة 
النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدف����اع الذي يتولى 
رئاسة الهيئة العامة لشؤون 

التي تواجه  أخطر األمراض 
اإلنسان وهذا املرض أصبح 
منتش����را بكثرة في الكويت، 
وارتفاع ع����دد املصابني بهذا 
املرض في اآلونة األخيرة بات 

هنأ النائب حسني احلريتي 
املعاقني باقرار مجلس االمة 
لقانونهم الذي ينظم شؤونهم 
ويضمن ويكفل لهم احلقوق 
الدولة  التي يستوجب على 
ان تؤديها لهم، مش����يرا الى 
ان هذا القان����ون الذي واجه 
في بدايته منذ ثالث سنوات 
العديد م����ن املعوقات اال انه 
الس����لطتني  ص����در بتعاون 

التشريعية والتنفيذية.
ودع���ا احلريت���ي ال���ى 
استثمار االجواء االيجابية 
التشريعية  بني السلطتني 
والتنفيذية ومناخ التعاون 
واالتف���اق بينهم���ا الجناز 
العديد من مشاريع القوانني 
التي تهم املواطنني وتدفع 

هّنأ أمني سر مجلس االمة 
الهاجري فئة  النائب دليهي 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة 
بإقرار القانون اخلاص بهم، 
معبرا عن سعادته بهذا االجناز 
الذي تك����رس خالل التعاون 
التشريعية  الس����لطتني  بني 
والتنفيذية على أكمل وجه، 
اذ عكس اجلانب املشرق في 
عملهما، موضحا ان استمرار 
االداء على هذا املنوال سيدفع 
البالد الى مرحلة متقدمة على 

االصعدة كافة.
الهاجري بتعاون  وأشاد 
احلكومة ال����ذي كان واضحا 
طوال جلس����ة أول من امس 
االربعاء التي انتهت الى اقرار 
قانون مهم طاملا انتظرته فئة 
غالية من الش����عب الكويتي 
وهو قانون ذوي االحتياجات 
اخلاصة، موضحا ان من شأن 
هذا القانون رفع معاناة هذه 
الفئة بعد ان ظل طوال السنوات 
املاضية حبيس االدراج. مؤكدا 
ان طريق االجناز اصبح سالكا 
اذا م����ا خرجت اجللس����ات 
البرملانية املاضية بعدد من 
القوانني اجلوهرية مبا يهيئ 

أشاد النائب سعد اخلنفور 
باإلجناز الذي حققه مجلس 
ام����س األول عبر  األمة يوم 
إقراره قانون ذوي االحتياجات 
اخلاصة، مؤكدا ان هذا اإلجناز 
الكبير يس����جل للس����لطتني 
والتش����ريعية  التنفيذي����ة 
القوانني املهمة  ألنه يعد من 
واإلنسانية التي حتظى باهتمام 
كبير وعال من اجلميع، السيما 
ان هناك رغب����ة من صاحب 
امور  السمو األمير بتسهيل 

هذه الفئة واالهتمام بهم.
وقال اخلنفور ان إجناز هذا 
القانون يعد تاريخيا، حيث انه 
كان من أهم القضايا املدرجة 
على جدول أعمال املجلس لفئة 
من أبناء هذا املجتمع وتستحق 
منا كل الدع����م لرفع املعاناة 

قدم النائب سالم النمالن 
اقتراحا برغبة أكد فيه ان: أهم 
األولويات لدى املواطن توفير 
الرعاية الصحية له وألسرته، 
فاملواطن اليوم يتحسر على 
ما آلت إلي����ه أوضاع القطاع 
الصحي من تدهور في دولة 
غنية قليلة السكان كالكويت، 
فما أهمي����ة اجلوانب املادية 
األخرى لإلنسان إذا لم يكن 
ميل����ك الصح����ة؟ باإلضافة 
الى ذل����ك فاالهتمام بصحة 
املواطن هو م����ا مييز الدول 
املتحض����رة ع����ن غيره����ا، 
مضيف����ا: فال����دول املتخلفة 
هي الت����ي ال يجد مواطنوها 
العالج اجليد واملستشفيات 
املتطورة والعكس صحيح، 
ويعتبر مرض السرطان من 

الحريتي: القانون صدر بتعاون السلطتين
بما يكفل حقوق المعاقين وينظم شؤونهم

دليهي: إقرار قانون المعاقين يجّسد
 الجانب المشرق في عمل السلطتين

الخنفور: إقرار القانون إنجاز تاريخي لفئة
من أبنائنا تستحق الدعم لرفع المعاناة عنهم

النمالن إلنشاء مركز للكشف عن مرض 
السرطان في المجمعات الطبية

أكد أن هناك 72 قانوناً ومشروعاً يمكن أن تنجز بتوافر اإلرادة

أشاد بتعاون الحكومة خالل الجلسة

حسني احلريتي

دليهي الهاجري

سعد اخلنفور

سالم النمالن


