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مزيد يدعو الساير إلى االهتمام بالوضع الصحي في محافظة الفروانية

دعا النائب حسني مزيد وزير الصحة 
د.هالل الساير الى االهتمام بالوضع الصحي 
ف���ي محافظة الفروانية وذلك عبر االيعاز 
بفتح مس���توصف صباح الناصر للعمل 
بنظام ال� 24 س���اعة حلاجة ساكني هذه 
املنطقة للخدمات الصحية نظرا لكبر حجم 
املنطقة من جهة وللكثافة الس���كانية من 

جهة اخرى وكذلك لتخفيف الضغط على 
املستشفى الوحيد في احملافظة. وقال مزيد، 
في تصريح صحافي، ان مستوصف صباح 
الناصر يعاني كذلك من نقص ش���ديد في 
االدوية، وهو االمر الذي البد ان يعيه الوزير 
ويعم���ل على معاجلته، حيث وردت الينا 

العديد من الشكاوى بشأن هذا النقص.

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

�سعادة �سفري جمهورية م�سر العربية

بدولة الكويت

ال�سيد/ طاهر فرحات

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

والــــــده
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

بعد إجراء انتخابات غرفة التجارة وعدم اإلجابة عن األسئلة البرلمانية

جوهر: وزير التجارة وضع نفسه في حرج سياسي 
ودستوري وفّضل خيار المواجهة والمحاسبة

الزلزلة: »المالية« أقرت المشروع الحكومي لدعم 
وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة

أعلن رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف الزلزلة 
عن موافقة اللجنة خالل اجتماعها امس على مشروع 
قانون حكومي في شأن متويل ودعم مشاريع القطاع 
اخلاص الصغيرة واملتوس����طة ف����ي الوطن العربي، 
موضحا ان مس����اهمة الكويت في هذا املشروع تبلغ 

نصف مليار دوالر من اصل ملياري دوالر هي الكلفة 
االجمالية للصندوق الذي س����يتم استحداثه لتنفيذ 

القانون.
واضاف في تصري����ح صحافي عقب االجتماع ان 
احلكومة طلبت استعجال هذا املشروع والذي قررت 

اللجن����ة امس إحالة تقرير حوله الى املجلس متهيدا 
إلدراجه على جدول اعمال اجللس����ة املقبلة، على ان 
يقرر املجلس ما يراه مناسبًا حياله منوها في الوقت 
ذاته بتعاون أعضاء اللجن����ة مع احلكومة في اقرار 

هذا املشروع.

د. حسن جوهر

حذر النائب د.حسن جوهر 
وزير التج���ارة والصناعة من 
التهرب او املماطلة والتسويف 
في االجابة عن االسئلة البرملانية 
املتعلقة باالنتخابات التكميلية 
لغرف���ة التج���ارة والصناعة، 
مشيرا الى ان املدة الدستورية 
والالئحية احمل���ددة للرد على 
تلك االسئلة قد انقضت، بينما 
الوزير يحاول يائس���ا البحث 
عن منافذ للهروب من االجابة 
خالفا لتصريحاته الصحافية 
الت���ي اعلن فيها ع���ن قناعته 
الكاملة بقانونية تلك املؤسسة 
تبعا ملا عبر عنه بقانون 1959 
املنشور في اجلريدة الرسمية 
وبرا بقسمة في احترام واجباته 

الدستورية.

واضاف د.جوهر في تصريح 
صحاف���ي ان الوزير قد وضع 
نفس���ه ف���ي حرج سياس���ي 
ودس���توري كبيري���ن عندما 
التكميلية  جرت االنتخاب���ات 
للغرفة خالفا للقانون الشرعي 
الذي ادعاه، فورط نفس���ه بني 
حتمي���ة تبي���ان املعلوم���ات 
اخلاصة املطلوبة في االسئلة 
التزاما بنصوص  البرملاني���ة 
الالئحة وتعليمات سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء في الرد على 
اسئلة النواب في الوقت احملدد 
القدرة على  من جهة، وع���دم 
الرد الذي من شأنه ان يناقض 
تصريحاته الشخصية من جهة 
اخرى، فراح يبحث عن مخرج 
تكتيكي وهو كسب املزيد من 

الوقت من خالل إلقاء الكرة في 
ملعب زمالئه الوزراء لاللتفاف 
على مسؤولياته الرقابية، مؤكدا 
في الوقت نفسه ان هذا النوع 

من املماطلة لن يغني الس���يد 
الوزير من طمطمة االمور واخفاء 
املعلوم���ات الى االبد، وخاصة 
فيما يتعل���ق بجباية املاليني 
من الدنانير س���نويا من آالف 
املواطنني والتجار والشركات 
او  اف���راد  التجاري���ة من قبل 
مؤسسات ال ميثلون اي صفة 
قانونية او شرعية ودون وجه 
حق او اسس مرجعية قومية.

وب���ني د.جوه���ر ان وزير 
التج���ارة يبدو ان���ه هو الذي 
يفضل خيار املواجهة واحملاسبة 
ام���ام مجلس االم���ة وضرب 
قنوات التعاون والشفافية مع 
السلطة التشريعية على الرغم 
من اعطائه الكثير من الفرص 

لتماشي ذلك.

ومن جهة اخرى اكد النائب 
د.جوه���ر أن���ه ومجموعة من 
النواب س���يتقدمون  زمالئ���ه 
بطلب استعجال تقرير اللجنة 
املالية بش���أن القانون اجلديد 
التج���ارة والصناعة  لغرف���ة 
ملناقش���ته والتصوي���ت عليه 
في املجلس وذل���ك قبل نهاية 
ابريل اجلاري، معتبرا  ش���هر 
اق���رار القانون اجلديد ابلغ رد 
على زيف االدعاءات بشرعية 
وقانونية الغرفة احلالية وفي 
مقدمتهم الوزير الذي تقدم في 
سباق مع الزمن مبشروع قانون 
الغرفة  حكومي آخر من اعداد 
نفسها وذلك بعد موافقة اللجنة 
التشريعية على املقترح النيابي 

مباشرة.

هايف والحربش يسأالن وزير المالية 
عن كتب منفذ العبدلي

وج���ه النائب محم���د هايف 
سؤاال الى وزير املالية مصطفى 
الشمالي جاء فيه: منى الى علمنا 
انه في السادسة مساء من يوم 
اجلمعة املوافق 2010/4/2 وصل 
الى منف���ذ العبدل���ي احلدودي 
130 مواطن���ا قادمني من العراق 
وكان من بينهم 7 اش���خاص 6 
منهم مواطنون والسابع روسي 
اعدادا من  اجلنس���ية يحملون 

الكتب وكانت كالتالي:
كتاب أفراح آل محمد، كتاب 
بهجة وفرح، كت���اب أفراح أهل 
البيت، عدد 4 كتب أفراح الشيعة، 
عدد 4 كت���ب املجموعة الكاملة 
لإلمام عل���ي بن أبي طالب، عدد 
22 كتابا جوامع الكلم، كتاب ماذا 
قال علي عن آخر الزمان، كتاب 
250 كرامة، كتاب تفسير االحالم، 
كتابان مفاتيح اجلنان، ثالثة كتب 
ضياء الصاحلني، كتاب جواهر 
األدعية، كتاب سياحة في الغرب، 
كتاب نهج البالغة، كتاب مروج 
الذهب، كتاب أحكام الش���ريعة 

وكتاب ثواب األعمال.
والكتيب���ات التالي���ة: زيارة 
السيدة زينب، دعاء كميل، دعاء 
ألف صلوات، كتيبان دعاء جبريل، 
كتيب من أدعية فاطمة الزهراء، 
كتيب الداعي والزائر، كتيب حالل 

املشاكل.
وقد اصدر رئي���س تفتيش 
اجلم���ارك النوبة )ب( االحاالت 
ذات األرقام التالية: )2580 � 2581 
 � 2585 � 2584 � 2583 � 2582 �
2586( على اربعة لعام 2010 ملف 
رقم 7 الى مراقب املطبوعات في 

وزارة اإلعالم ومت تسليم اصحاب 
هذه الكت���ب ايصاالت بذلك كما 
تنص اللوائح والقوانني في مثل 
هذه احلالة فرفض اصحاب هذه 
املنف���ذ وأنزلوا  الكتب مغادرة 
املس���افرين في ساحة اجلمارك 
ما أربك حركة املنفذ الى ان صدرت 
أوامر بإعادة هذه الكتب ألصحابها 
والس���ماح لها بدخول البلد مع 
أصحابها وملا لهذا من كسر لهيبة 
الدولة وإهانة موظفيها ومخالفة 
القوانني. أرجو اجابتي عن السؤال 
التالي: من صاحب األمر املباشر 
ملسؤول اجلمارك للسماح لهذه 
الكتب بالدخ���ول دون العرض 
على ادارة املطبوعات في وزارة 

اإلعالم.
م���ن جانب���ه وج���ه النائب 
د.جمعان احلربش سؤاال لوزير 
املالية مصطفى الش���مالي جاء 
فيه: يرج���ى موافات���ي باآلتي: 
ما عدد الكت���ب التي عثر عليها 
موظفو النوبة )ب( جلمارك منفذ 

العبدلي لدى املسافرين العائدين 
من العراق مس���اء يوم اجلمعة 
املواف���ق 2010/4/2 مع توضيح 
اس���م كل كتاب ومكان وس���نة 
الطباعة واسم املؤلف؟ وهل مت 
اتخاذ االج���راءات القانونية في 

مثل هذه احلاالت؟
وم���ا مبررات ع���دم تطبيق 
القانون بإحالة الكتب املمنوعة الى 
اجلهات املختصة بوزارة اإلعالم؟ 
مع حتديد التداخالت البرملانية 
واالجتماعية والسياسية في هذه 
احلالة، وهل مت تسجيل اي حاالت 

مشابهة في الفترات السابقة؟
وحتدي���د اس���ماء ومناصب 
املسؤولني الذين قاموا بالتدخل 
واعطاء تعليمات االفراج عن هذه 
الكتب دون معرفة ما تتضمنه من 
أطروحات وأفكار، وهل مت تدرج 
تعليمات االفراج وفق مخاطبات 
رسمية ام انها جاءت شفهية؟ مع 
ضرورة تزويدي بنسخ من كتب 

املخاطبات ان وجدت.

د.جمعان احلربشمحمد هايف

د.محمد احلويلة

مخلد العازمي

اكد مراقب مجلس االمة النائب 
د.محمد احلويلة ان قرار وزير 
الصحة د.هالل الساير اخلاص 
بتخفي���ض اس���عار االدوي���ة 
واملستحضرات الصيدالنية التي 
تباع بالصيدليات اخلاصة %50 
خط���وة لتلبية طموح املواطن 
الذي اكتوى بنار اسعار االدوية 
في الصيدليات اخلاصة التي ال 
تقارن ابدا بأسعارها لدى دول 
مجلس التعاون اخلليجي والدول 

العربية.
واض���اف د.احلويل���ة: على 
الرغم من ان هذا التخفيض يعتبر 
خطوة في االجت���اه الصحيح، 
اال انه يجب ان تتبعه خطوات 
عديدة لع���ل اهمها طرح ورقة 
كويتي���ة لدى اجتم���اع وزراء 
التعاون  الصحة بدول مجلس 
لتبني سياسة االستيراد اجلماعي 
اخلليجي لألدوية حتى نكسر 
احتكار االدوية من قبل بعض 
التجار الذي���ن ال يراعون ربهم 

ويتاجرون بصحة املواطن.

العازمي  النائب مخلد  وجه 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: اس���ند الدستور الى 
املشرع تنظيم التعليم في مراحله 
املختلفة باعتباره محور التقدم 
واساس التنمية، كما اكد الدستور 
ان التعليم حق لكل مواطن بل 
الزم الدولة به في مراحله االولية 
واملتوسطة، وتأكيدا لتلك الرسالة 
التشريعية مبا  تتابع السلطة 
لها من سلطة الرقابة على اداء 
التنفيذية، االجراءات  السلطة 
الت���ي تقوم بها لدعم مس���يرة 
التعلي���م وتوفي���ره للراغبني 
فيه، ومع هذه االهمية تناولت 
الصحف في اكثر من مرة انباء 
مفادها أن وزارة التربية احالت 
ع���ددا من الطالب ال���ى النيابة 
العامة لتج���ري حتقيقاتها في 
شأن كيفية حصولهم على املؤهل 
العلمي املستند اليه في التعليم 
اجلامعي. ورغم ان وزيرة التربية 
اكدت ان اعداد هؤالء قليلة، فان 
الوقائع التي تثار بش���أن هذه 
احلاالت تشير الى كثرتها بصورة 

التوج���ه للقط���اع اخلاص الى 
تخفيضها مبا يتناسب واالسعار 
االقليمية والعاملية للدواء وعدم 

ترك االمر ملزاج املورد.
وطالب د.احلويلة بضرورة 
التشديد على مراقبة الصيدليات 
في القطاع اخلاص بشكل دوري 
ومنتظم وسن العديد من القرارات 
التي من ش����أنها ان  واللوائح 
تساهم في خفض اسعار االدوية، 
مؤكدا انه سيضع وزير الصحة 
حتت املجهر خاصة في هذا الشأن 
الذي يتعلق باالس����تغالل غير 
االنساني من قبل مافيا االدوية 
حلاج����ة الناس لل����دواء ورفع 
االسعار بشكل غير مبرر وان 
النسبة املعقولة لالرباح على 
االدوي����ة هي 20% من الس����عر 
االصلي للدواء حس����ب شرائه 
من الش����ركة املصدرة وليست 
50% من س����عر الدواء دون ان 
تعلم الوزارة ما السعر االصلي 
للدواء حسبما جاء بقرار وزير 

الصحة.

او  البكالوريوس  علمية سواء 
املاجستير او الدكتوراه محددا 
نوع الدراسة ومدتها واجلامعة او 
الكلية احلاصل منها على الشهادة 
ولم تق���م الوزارة مبعادلتها او 
اعتمادها واسباب عدم االعتراف 
بها واالجراءات التي اتخذت حيال 
كل حالة وذلك خالل السنوات 
الس���ابقة عل���ى تقدمي  الثالث 
الس���ؤال، ما عدد القضايا التي 
احيلت الى النيابة العامة في شأن 
اكتشاف الوزارة تزويرا لبعض 
الشهادات العلمية املقدمة اليها، 
وما االجراءات التي انتهت اليها 
قرارات النيابة العامة في شأنها، 
التي وضعتها  وما الضواب���ط 
ال���وزارة لدراس���ة وفحص ما 
يقدم اليها من ش���هادات علمية 
عن غير الطلب���ة املبتعثني من 
الدولة للتأكد من صحتها؟ على 
ان تكون االجابة مشفوعة مبا 
يتطلبه البيان من مس���تندات 
واحصائيات وصور من القرارات 
الصادرة في شأنها والقرارات 
ذات الصلة الصادرة من الوزارة 

ملعاجلة هذه املشكلة.

ونبه د.احلويلة وزير الصحة 
وكل القي���ادات في الوزارة الى 
نقطة مهمة من شأنها ان تخفف 
من غالء االسعار في الصيدليات 
العمل بشكل  اخلاصة اال وهي 
جاد وصادق على توفير معظم 
االدوية في صيدليات املستشفيات 
واملراكز الصحية حتى ال يضطر 
املواطن الى شرائها من القطاع 
اخل���اص ومن ث���م يجبر على 

تدعو الى الوقوف امامها والسؤال 
الوزارة  عن اسبابها واجراءات 
ملعاجلتها. ل���ذا، يرجى افادتي 
باآلتي: ما االجراءات التي اتخذتها 
الوزارة حيال ما تبني من حصول 
بع���ض الطالب على ش���هادات 
علمية من جامعات غير معترف 
بها في مدة زمنية قصيرة، وما 
املعايير التي تستند اليها الوزارة 
في اعتماد شهادة جامعات دون 
اخرى، ما ع���دد الطالب الذين 
تبني حصولهم على ش���هادات 

الحويلة يطالب بتشديد الرقابة 
على الصيدليات وأسعار بيع األدوية

مخلد يسأل الحمود عن حصول طالب
على شهادات من جامعات غير معترف بها

الصرعاوي لتكليف اللجنة اإلسكانية 
بالتحقيق في المناقصات السكنية

قال النائب عادل الصرعاوي 
انني ام���ام هذا التجاهل في عدم 
البرملانية  الرد عل���ى اس���ئلتي 
الت���ي قدمتها ح���ول التجاوزات 
في املناقص���ات االربعة االخيرة 
في االس���كان وقد مر على تقدمي 
االسئلة اكثر من شهر دون طلب 
متديد للمهلة م���ن وزير الدولة 
لشؤون االسكان، وإنني استنادا 
للمادة 147 من الالئحة الداخلية 
للمجلس، سأقوم بالتنسيق مع 
االخوة النواب للتقدم بطلب الى 
رئاسة مجلس االمة لتكليف جلنة 
شؤون االسكان بالتحقيق في هذه 

التجاوزات
وأشار النائب الصرعاوي في 
تصريح صحافي الى ان املخالفات 
في مناقصات »السكنية« خالل 
فترة االعفاء من احكام املناقصات 
املركزية منذ العام 2005 وحتى 31 
مارس املاضي كانت محل العديد 
من االسئلة البرملانية للنواب مثل 
النائب د.وليد الطبطبائي، والنائب 

م.ناجي العبدالهادي.
وأوضح ان تشكيل جلنة حتقيق 
برملانية صار ضرورة ملحة لكشف 
هذه التجاوزات ووقف اهدار املال 
العام، خاصة بعد ان اطلع على 
معلومات جديدة من كشوف فتح 
مظاريف عطاءات املناقصات االربع 
التي طرح���ت في يناير وفبراير 
مبدينتي جاب���ر االحمد وصباح 
االحمد والت���ي تؤكد بطريقة او 
بأخرى ان هناك تفاوتا كبيرا بني 
التكلف���ة التقديرية للمناقصات 
وفق حسابات املؤسسة السكنية 
وعروض اقل االسعار املقدمة من 
الشركات ال� 9 التي احتكرتها، في 

الوقت الذي لم يتم فيه استدعاء 
بقية الشركات املؤهلة من الفئة 

االولى لدخول املناقصات.
واضاف ان التجاوزات تتطلب 
موقفا حازما لوقف اجراءات ترسية 
املناقصات االربع االخيرة »866، 
867، 868، 871«، الفت���ا الى انها 
مازالت في مرحلة الفحص الفني 
داخل املؤسسة السكنية، ويجب 
اعادة ملفات هذه املناقصات الى 
جلنة املناقص���ات املركزية التي 
اصبحت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 
2005 منذ االول من ابريل اجلاري 
هي املسؤولة عن عمليات طرح 
وترسية مناقصات »السكنية«، 
وح���ذر من ان هن���اك معلومات 
تتردد حول ممارسة ضغوطات 
على جلنة الفحص الفني للعطاءات 
لالسراع من اجناز تقاريرها حول 
تلك املناقصات، لتقوم املؤسسة 
الترسية على الشركات  بعملية 
من دون عرض االوراق على جلنة 
املناقصات املركزي���ة باملخالفة 

للقانون.

عادل الصرعاوي

)متين غوزال(د. روال دشتي وخالد السلطان ود. يوسف الزلزلة واحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة املالية


