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مبارك الوعالن

وجه أسئلة لوزير الصحة عن تجاوزات المدير وطالب بحل اللجنة العليا للعالج بعد إحالتها للتحقيق

استفسر عن المعوقات التي واجهت تحويل المنطقة من قبل البلدية

الوعالن: إدارة العالج بالخارج أصبحت مرتعاً للفساد 

د. روال في كلمة بمناسبة مرور عام على وصول المرأةللبرلمان:
التغيير مسؤولية ونحن على عهدنا بمواصلة ما تعهدنا به

قالت النائبة د. روال دشتي أنه قد مضى عام على 
قطف ثمرة نضال املرأة ووصولها من خالل 4 نائبات 
الى قاعة عبداهلل الس����الم بعد ان فرض أهل الديرة 
كلمتهم الفيص����ل في صناديق االقتراع التي توجت 
وعززت احلياة السياسية في الكويت لتكون في ذلك 
دولة رائدة في املمارسة الدميوقراطية. واضافت لقد 
أثبتت الكويت بعد ان شاركت املرأة بفاعلية في احلياة 
السياسية للعالم بأسره بأن الكويتيني والكويتيات ان 
عزموا على أمر حققوه، وان وعدوا أوفوا بعهودهم، 
وان ائمتنوا أدوا االمان����ات الى أهلها، وباتوا بعون 
اهلل وبحكمة ولي االمر كالبنيان املرصوص، يش����د 

بعضه بعضا.
بهذه العبارات توجهت النائب د.روال دشتي الى 
الشعب الكويتي في الذكرى املجيدة التي أسست لعهد 
جديد وفتحت أبواب التغيير االيجابي لالرتقاء باالداء 
السياسي لتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس االستقرار 
السياس����ي وإعالء مصلحة الوطن كهدف رئيس من 
شأنه تعميم االصالح والتنمية على كل املستويات، 
وان كان االمر يحتاج الى املزيد من الوقت في تدعيم 
األسس الصحيحة للبناء واعادة الهيكلة التي يطمح 
اليها كل كويتي غيور على مصلحة وطنه، وصوال 
الى تأمني احلياة الكرمية التي يستحقها كل فرد في 
هذه الديرة املعطاء. وأضافت النائبة د.روال دشتي انه 
بالعمل الدؤوب والتعاون اجلاد واحترام الرأي اآلخر 
والعزمية على االجناز حتققت الطموحات املرجوة، 
رغم التشعبات في التوجهات التي تصل أحيانا الى 

درجة التناق����ص ويصعب بذلك 
مهمة استكمال بناء الوطن، اذ ان 
س����ن القوانني وتشريعها يلحظ 
هذه االمور ويض����ع تفصيالتها 
حتت املجه����ر من حيث مالءمتها 
مع الوضع احلالي واملستقبلي في 

آن واحد متهيدا ملعاجلتها.
وفي هذا االطار شددت النائب 
د.روال دشتي على وجوب النظر 
بعني الدقة واملراقبة احلثيثة الى 
كل التغييرات االيجابية واالجنازات 
احلاصلة منذ انطالقة العمل في 
املجلس التشريعي احلالي مقارنة 
بالسنوات السابقة، ونفت د.دشتي 

ان تك����ون هذه دعوة للعودة الى املاضي ولكنها في 
احلقيقة دعوة ألخذ العبر من اجل هدف أس����مى من 
شأنه تثبيت االقدام على درب املستقبل الذي يحمل 
في طياته أمال وعزمية وإصرارا على التغيير االيجابي 
املطلوب بالتعاون مع غالبية النسيج االجتماعي بكل 
توجهاتهم وتطلعاتهم التي تلتقي في نهاية االمر عند 

حد واحد هو املصلحة الوطنية.
وأوضح����ت النائبة د.روال دش����تي ان البرنامج 
االنتخابي الذي تقدمت به الى الكويتيني والكويتيات 
لم يكن املقصود منه الترويج الدعائي للوصول الى 
مجل����س االمة بقدر ما هو رؤي����ة ومنهج عمل قائم 
وخارطة طريق بدأت مبس����اندة زمالئها في املجلس 

ودعم املخلصني من ابناء الوطن 
احلبي����ب من قب����ل وصولها الى 
الكرس����ي االخضر، وحتديدا منذ 
انخراطها في العمل بالشأن العام. 
وتضيف النائبة د.روال دش����تي 
قائلة: وفي هذه الذكرى العزيزة 
على قلوبنا جميعا، ذكرى الرغبة 
األميرية السامية في إعطاء املرأة 
حقوقها السياسية وذكرى وصولها 
الى مجلس االمة كمش����اركة في 
صنع القرار ال كمراقبة في مكان 
املتفرجني، اش����دد على ضرورة 
حتمل املسؤولية، كل في موقعه 
للقي����ام بالدور ال����ذي يصب في 
مصلحة الكويت. واضاف����ت أن التغيير واالصالح 
مسؤوليتنا، ومكافحة الفساد بكل أشكاله مسؤوليتنا 
وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤوليتنا، وثقافة تقبل 
اآلخر باختالف آرائه مس����ؤوليتنا وتوفير التعليم 
والرعاية الصحية مسؤوليتنا، وفتح آفاق املستقبل 
لش����بابنا وشاباتنا على حد س����واء واألخذ بأيديهم 
مسؤوليتنا، والعمل على برامج التنمية مسؤوليتنا، 
وتأمني احلي����اة الكرمية لكل كويتي وكويتية ورفع 
راية الكويت عاليا أمانة في أعناقنا ولن نستكني ولن 

نهدأ أبدا قبل ان يتحقق وينجز األمر.
من هذا املنطلق اكدت النائبة د.روال دشتي على 
أن احل����س الوطني هو الذي يدفعنا اكثر وأكثر إلى 

جانب مضاعفة العمل والس����عي الدؤوب في سبيل 
إجناز ما عاه����دت الكويتيني عليه بصدق وإخالص 
ليس تبجحا ومتننا بل واج����ب تقتضيه املصلحة 
الوطنية وحتتمه محبة وطن وش����عب ال يستحقان 
منا اال التضحية والوفاء فاجلزاء ال يكون إال بالعمل 
واالجناز. وهنأت النائبة د.روال دشتي الكويت وطنا 
وشعبا مبضي عام على اطالق الدميوقراطية مبشاركة 
املرأة والرجل ليلحق����ا بكويت الغد كويت األمل في 
رحال االجناز والتنمية. وختمت بيانها بالقول: لقد 
عاهدنا اهل الكويت وماضون في مس����يرة الوفاء ال 
نقول اننا وصلنا ال����ى الكمال في حتقيق االهداف، 
ولكن بالتأكيد مازلنا على نفس العزمية واالصرار 
لتحقيق املستقبل املشرق الواعد، داعية اهلل تعالى 

ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه.

نستذكرهم بفخر

قالت النائبة د.روال دشتي: بادئ ذي بدء وفي يوم 
16 مايو وهو يوم مجيد للدميوقراطية الكويتية البد 
ان نستذكر بفخر اولئك النساء والرجال ايضا الذين 
ناضلوا منذ عشرات السنني الستعادة حق مسلوب 
للمرأة. لقد وضعوا بنضالهم اساسا الستعادة هذا 
احلق ونحن وكل اولئك الذين قادوا عملية التغيير 
األخيرة توجوا مسيرة النضال للحقوق السياسية 
بوصول 4 نائبات إلى قاعة عبداهلل السالم، وسنكمل 
هذه املس����يرة لتحقيق ش����راكة حقيقية وفاعلة في 

مسيرة التنمية.

حذر النائب مبارك الوعالن وزير الصحة د.هالل الساير 
من االستمرار في سياسة احملاباة والترقيع التي ميارسها 
مع بعض املس����ؤولني لديه بال����وزارة وباألخص في ادارة 
العالج باخلارج والتي »فاحت ريحتها« وأصبحت منوذجا 
صارخ����ا للتجاوزات اإلدارية واملالية التي كرس����ت أيضا 
الطبقي����ة والفوقية وغياب العدال����ة والظلم البني لبعض 
املواطنني الذين يحتاجون للعالج باخلارج ألسباب املرض 
القاهرة مؤكدا ان سفرات السياحة التي يسترضي بها مدير 
ادارة العالج باخلارج بعض املتمارضني كش����فت حقيقة 
هذه االدارة وضياع مبدأ العدالة واستغالل املدير ملنصبه 

لالضرار باملصلحة العامة.
وأكد الوعالن ان لدينا ما يثبت تورط مدير هذه االدارة 
في جتاوزات ادارية ومالي����ة وباألدلة تبرهن للجميع ان 
العملية أصبحت محاباة ومجاملة وكأن الوزارة محل يباع 

ويشترى وتوزع فيه الهدايا ملن يريد، مؤكدا ان مدير العالج 
باخل����ارج عليه ان يتوقف عن العبث مبش����اعر املواطنني 
وأحزانه����م وأمراضهم وان يعرف ان هذا املكان هو خلدمة 
املواطنني وليس لشيء آخر وان ما يقوم به من جتاوزات 
مالية وإدارية صارخة سيحاس����ب عليه����ا وزير الصحة 

املسؤول األول أمامنا.
ووجه الوعالن أسئلة لوزير الصحة جاء فيها:

1 – أرجو تزويدي بقرارات العالج باخلارج الصادرة من 
تاري����خ 2009/3/1 حتى تاريخه وتزويدي بقرارات العالج 
باخلارج املرفوضة من قبل اللجان املتخصصة باملستشفيات، 
2 – أرجو تزويدي بأس����ماء أعضاء اللج����ان ومؤهالتهم 
العلمية ونس����بة حضورهم للج����ان، 3 – أرجو تزويدي 
بالنظم املعمول بها وآلية عمل اللجان وكيف يتم إصدار قرار 
العالج باخلارج، ما النصاب الفعلي لعقد اللجان، 4 – في 

حال غياب أحد أعضاء اللجان أو سفره أو غيابه بعذر أو 
م����ن دون عذر كيف يتم انعقاد اللجنة وهل تصح قرارات 
اللجنة دون حضوره أو توقيعه؟ 5 – ما قيمة املكافآت التي 
يحصل عليها أعضاء اللجان، 6 – أرجو تزويدي بامليزانية 
اخلاصة بالعالج باخلارج وباألخص اخلاضعة حتت تصرف 
مدير االدارة مع تزويدي بردود مدير االدارة على مالحظات 
ديوان احملاسبة 2008 – 2009 – 2010 والكتب املرسلة من 
الدي����وان خالل الفترة من 2009/3/1 حتى تاريخه، 7 – هل 
جميع التخصصات الطبية موجودة في اللجنة العليا للعالج 
باخلارج وكيف يتم التعامل مع هذه التخصصات؟ 8 – هل 
يجوز ملدير ادارة العالج باخلارج التفرد بتوقيع املوافقة 
أو الرفض حلاالت املرضى دون اعتماد آراء أعضاء اللجنة 
العليا؟ 9 – هل يتعامل مدير ادارة العالج باخلارج بشكل 

أو بآخر مع شركات السفريات داخل الكويت؟

ناشد رئيس الحكومة إصدار عقود زواج وعدم منع حدود اهلل

الخرينج: إنهاء ملف شهادات ميالد 
الكويتيين من أمهات »بدون«  قريبًا

المسلم لسرعة اختيار أعضاء 
لجنة الوحدة الوطنية

قال النائب د.فيصل املس����لم: ان الناطق الرسمي باسم احلكومة 
د.محمد البصيري، سبق له ان اعلن ردا على انتقادات نيابية واعالمية، 
بان مجلس الوزراء سيحسم اختيار اعضاء جلنة الوحدة الوطنية 
خالل اس����بوع، معربا عن اس����فه من ان االسبوع قد مر وتاله آخر، 
واليزال األمر لم يحس����م بعد. وقال د.املسلم: نظرا الهمية اللجنة 
والدور املن����اط لها واحتراما لقرارات مجلس الوزراء، فاننا نطالب 
املجلس بوجوب حسم األمر في جلسته املقبلة حيث ان امر الوحدة 

الوطنية مصيري وال يحتمل التأجيل.

أكد النائ���ب مبارك اخلرينج 
ان اصدار ش���هادات ميالد ألبناء 
الكويتيني من امهات غير كويتيات 
في طريقها للحل خالل االيام املقبلة 
النه ليس من املنطقي ان تكون 
هذه القضي���ة عالقة في دهاليز 
اجهزة احلكومة من غير ان يكون 
هناك حترك جدي حللها. واضاف 
انه على هامش جلسة مجلس االمة 
املاضية التقيت بكل من وزيري 
الداخلية والصحة وتناقشنا في 
انهاء ه���ذا امللف املزعج وأبديت 
وجهة نظري بأال ميكن ان نقبل 
ان يكون بيننا اطفال بال شهادات 
ميالد م���ن أبناء كويتيني وأبديا 
تفهما كبيرا النهاء هذه القضية 
وقاال ان���ه خالل االي���ام املقبلة 
القريبة سيكون هناك حل لطي 
هذا امللف. واشار اخلرينج الى ان 
هذا ال يعبر اال عن شفافية الوزراء 
في التعامل مع القضايا التي تهم 
الشارع الكويتي وان تلكؤ االدارات 
والقطاعات احلكومية يجب ان يتم 
ايقافه واصالحه بدال من اللعب 

مبشاعر الكويتيني.
موضحا ان قضية »الكويتيني � 
البدون« ليست جديدة بل انها من 
سنوات دخلت في دهاليز االدارات 
احلكومية ولم يكن هناك قرار من 
التعامل معها  الدولة في  اجهزة 
بش���فافية ومرونة حتى اصبح 
بع���ض االطفال يتج���اوز عمره 
السبع سنوات وهو من أب كويتي 

وال ميلك شهادات ميالد.
واكد ان وعود الوزراء تثلج 
صدورن���ا ب���أن هن���اك قيادات 
وشخصيات تتلمس هموم الشارع 

الكويتي وتزف للمواطنني البشرى 
بان مأساتهم تشرف على االنتهاء 
وان هناك خطأ حكوميا س���يتم 
تعديله احتراما للحقوق وخدمة 
للمواطنني. ودعا اخلرينج بعد 
الوعود التي حصل عليها بانهاء 
ملف اصدار شهادات امليالد لألطفال 
من اب كويتي الى اال يقتصر هذا 
القرار على الكويتيني وامنا يشمل 
الكويتي���ة املتزوجة من البدون 
وان تكون البنائها شهادات ميالد 
من غير اجراءات تعسفية حرصا 
على مستقبل اوالدها النهم في 
النهاية هم ابناء الكويت. وناشد 
سمو رئيس مجلس الوزراء انهاء 
ملف اصدار عقود زواج للبدون 
من غير ان تكون هناك اجراءات 
روتينية وعلينا اال مننع حدود 
اهلل في حق الزواج بني البشر، 
مؤكدا اننا نتباهى باحلريات في 
حني ان حكومتنا حتجر وتصادر 
حق البدون في الزواج بعدم اصدار 

عقود رسمية للزواج.

مبارك اخلرينج

العبدالهادي يسأل الفهد عن تحويل 
منطقة المرقاب من »سكني« إلى »استثماري«

وجه النائب م. ناجي العبدالهادي سؤاال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لش����ؤون االس����كان الش����يخ احمد الفهد جاء 

في��ه: 
عمال على حتديد سبل الوصول الى اطر عامة 
لتطوير انظمة التمويل وتشجيع القطاع اخلاص 
على املساهمة بشكل اكبر في انشاء املشاريع 
الكبرى ذات االنشطة املتنوعة لتحقيق غاية 
ورغبة صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري 

في املجال االقتصادي.
اجريت عدة دراس����ات قائمة في اساس����ها 
على االستفادة باملوقع املتميز ملنطقة املرقاب 

املخصصة ملشاريع الرعاية السكنية وحتويلها من سكني الى 
استثماري.

ومن ثم تقوم املؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتصرف 
في مساحتها واستخدام حصيلة بيعها للمستثمرين في تنفيذ 
مش����اريعها للرعاية السكنية وتقليص فترة انتظار مستحقي 

الرعاية للحصول عليها.
وملا كانت املعلومات والبيانات املتوافرة حول هذا املوضوع 
تشير الى استكمال الدراسات اخلاصة بقواعد واسس استغالل 
املنطقة لتكون مكتملة اخلدمات التجارية واالستثمارية واخلدمية 
ومتوافقة مع املظهر احلضاري للكويت، اال ان هذا املش����روع 
مازال قيد الدراسات وملدة امتدت لعدة سنوات مما يؤثر سلبا 

على اجلدوى االقتصادي���ة املطروح��ة.
لذلك، يرجى افادتي باآلتي: 

ما االجراءات التي متت حتى اآلن في شأن 
انه����اء اجراءات املوافقة عل����ى حتويل منطقة 
املرقاب من سكني الى جتاري واستغالله على 

هذا النحو؟
وما املعوقات التي تواجه حتويل استخدام 

املنطقة من قبل بلدية الكويت؟ 
وما اس����باب تأخير اعتماد حتويل املنطقة 

على النحو املتقدم؟
وما االجراءات التي اتخذت ملعاجلتها؟

 وما الدراس����ات التي مت����ت حول اجلدوى 
االقتصادية لهذا املشروع؟

وهل استكملت موافقات اجلهات ذات الصلة 
على هذه الدراسات؟ 

يرجى تزويدي بنسخة منها:
ومتى يتوقع البدء في طرح املشروع للمستثمرين لالستفادة 
م����ن عائ���د التص���رف في������ه والقيم�������ة التقديري���ة له���ذا 

العائ��د؟
وهل تأثرت القيمة التقديرية الس����ابق اعتمادها لقيمة بيع 

املساحة املذكورة للمستثمرين منذ سنوات؟ 
يرجى تزويدي بصور من املكاتبات ذات الصلة ببيان املراحل 
التي مت اجنازها في س����بيل املوافق����ة على حتويل املنطقة الى 
جتاري ودور املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية في تسريع 

االج��راءات.

الطبطبائي: ما صحة إدانة وافد
في »العلوم اإلدارية« بسرقة علمية؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود أكد فيه انه من املعروف في وقتنا 
احلاضر ان مقياس تقدم الدولة وتطورها احلضاري يرتبط مبدى 

مساهمتها الفعالة في البحث العلمي.
وقال: منى الى علمنا ان رئيس احتاد االقسام العلمية في كلية 
العلوم االدارية قد أحيل الى جلنة حتقيق بتهمة سرقة علمية وقد 
متت ادانته بذلك، لكنه مازال قائما على رأس عمله كرئيس قسم، ما 
مدى صحة ما جرى؟ وان متت ادانته بتلك التهمة، فلماذا لم تتخذ 
بحقه االجراءات التأديبية؟ وبأي مس���وغ قانوني مازال محتفظا 
برئاسة القسم؟ وهل متت ترقيته بناء على هذه االبحاث املسروقة؟ 
مضيفا: كذلك منى الى علمنا ان عضو هيئة تدريس وافد في كلية 
العلوم االدارية قد أدين بسرقة علمية وقد خلصت جلنة التحقيق 
الى إنهاء عقده ملخالفاته العلمية اجلسيمة، ولكن الكلية قد تقاعست 
عن تنفيذ االجراءات الالزمة ومازال ميارس عمله في الكلية، فلماذا 
لم تتخذ بحقه االجراءات الالزمة؟ وتساءل: وعلى أي اساس مازال 
محتفظا بعمله؟ وهل متت ترقيته بناء على هذه االبحاث املسروقة؟ 
وكيف ترجتي الكلية النهوض مبستواها االكادميي والعلمي ان كانت 
ال تقوم مبسؤولياتها االدارية والقانونية؟ وما الفائدة املرجوة من 

هذا العضو؟ وهل يقوم بأعمال اخرى غير التدريس؟

د. روال دشتي

م. ناجي العبدالهادي


