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يتقدم النائب السابق محمد اخلليفة الى مقام حضرة 4
صاحب الس���مو امير البالد حفظه اهلل ورعاه وسمو ولي 
عهده االمني وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي 
الكرمي بأسمى آيات التهنئة والتبريكات داعيا اهلل العلي 
القدير ان يعي���ده على اجلميع باليمن واخلير والبركات، 
ويسره ان يستقبل املهنئني بالشهر الكرمي اول وثاني وثالث 

ايام الشهر في ديوان اخلليفة باجلهراء.

الخرينج إلطالق أسماء شهداء 
الوطن على بعض المدارس

قدم النائب مبارك اخلرينج اقتراحا 
برغبة بش���أن اطالق اس���ماء شهداء 
الوطن على بعض الشوارع واملدارس 
حس���ب كل منطقة او احملافظة التابع 

لها الشهيد.

الخليفة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

محمد اجلويهلمحمد هايفد. ضيف اهلل أبورميةمبارك الوعالن

نواب يرفضون تغيير محقق شكوى الحسيني ضد »السور«
والجويهل يرد: مستعد للمثول أمام أي محقق

استعجال الحكومة فض دور االنعقاد كشف مؤشرات مخيفة عن مدى قدرتها على تنفيذ الخطة التنموية

البراك: »الشعبي« متماسكة وقواعدها تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم

هاني الظفيري
رف����ض عدد من الن����واب قيام 
وزارة الداخلية بسحب ملف شكوى 
الكاتب ناصر احلسيني ضد قناة 
»السور« وتغيير احملقق املسندة 
اليه مهمة التحقيق بها معتبرين 
ذلك تدخال سافرا وإجراء قد يفقد 
اجلهات الرسمية الثقة فيها، فيما 
أبدى صاحب قناة »السور« محمد 
اجلويهل اس����تعداده للمثول أمام 
اي محقق س����واء من سحبت منه 
القضية أو غيره قائال: »ال يعنيني 
أبدا من يحقق في القضية وسأحضر 
أمام اي شخص ميثل جهة التحقيق 
ف����ي القضية الت����ي رفعها ضدي 
الكاتب ناصر احلسيني«. ورفض 
اجلويهل التعليق على قرار وزارة 
الداخلية مكتفيا بالقول »ان ذلك 
من صالحيات مس����ؤولي وزارة 
الذين رأوا في اجراءات  الداخلية 
احملقق جتاوزا لصالحياته وقرار 
السحب ميكن ان يوجه بخصوصه 

سؤال لوزير الداخلية«.
واختت����م اجلويهل حديثه مع 
»األنباء« انه »من حق اي شخص 
يجد فيما بثته قناتي مساسا به ان 

يقوم برفع قضية ضدي«.
من جهته انتقد النائب مبارك 
الوعالن قيام وزارة الداخلية بسحب 
ملف قضية محم����د اجلويهل من 
احملقق الذي قيدها يوم اخلميس 
املاضي وإحالتها الى محقق آخر، 
مؤكدا ان ما قامت به وزارة الداخلية 
من س����حب للقضي����ة وحتويلها 

للنيابة رغ����م انها من صالحيات 
الوزير تأكيد ال يدعو للش����ك ان 
من يقوم بس����ب أع����راض الناس 
وعوائلهم إمنا يقوم بذلك بتغطية 

ودعم حكومي.
وأضاف الوعالن ان هذا األمر 
يعتبر تدخال سافرا في اإلجراءات 
القضائية وبالتالي سيفقد الناس 
ثقتهم باجلهات الرسمية والطرق 
الش����رعية ألخذ احلقوق ومن ثم 
حت����ول األمر ال����ى فوضى عارمة 
يس����يطر فيه����ا أصح����اب القوة 
والنفوذ، وتضي����ع حقوق من ال 

يجدون متنفذين حلمايتهم.
ورفض الوعالن هذه التدخالت 
من قبل وزارة الداخلية في مجرى 
التحقيقات، مؤكدا ان سحب القضية 
وحتويلها الى محقق آخر أمر يدعو 
الى الشك والريبة، مؤكدا ان هذا 
األمر ال ينطوي ايضا على حيادية 

في التحقيقات، وبدأت تفوح منه 
رائحة التالعبات. وش����دد النائب 
مب����ارك الوعالن عل����ى ان وزارة 
الداخلية يجب ان تتمتع بحيادية 
مطلقة في جميع قضاياها، مؤكدا 
ان املسؤولني في وزارة الداخلية إذا 
لم يلتزموا بهذا األمر فعليهم حتمل 

مسؤولياتهم السياسية.
من جانبه، صرح النائب د.ضيف 
اهلل أبورمية بأنه إذا صحت األنباء 
عن أن األوامر صدرت لتغيير احملقق 
الذي يحقق في القضية املرفوعة 
من املواطن ناصر احلسيني ضد 
صاحب قناة السور فانه أمر خطير 
ال ميكن السكوت عنه وهو تدخل 
سافر في شؤون التحقيق واألوامر 
القضائية ومدعاة الى نشر الفوضى 
في اس����تعادة احلق����وق وتعزيز 

لنظرية شريعة الغاب.
وقال: ماذا تقصد احلكومة من 

هذا التدخل السافر مبسار القضايا 
والتحقيق بها؟ وملاذا هذا التحرك 
من قبل احلكومة عندما وصل األمر 
الى قناة السور وصاحبها؟ وملاذا لم 
تتدخل احلكومة إليقاف هذه القناة 
املواطنني  وصاحبها عن مهاجمة 
ووصفهم بأبشع األوصاف وضرب 
الوحدة الوطنية ومتزيق املجتمع 
الكويتي وتقسيمه الى شرائح من 

قبل صاحب هذه القناة؟
وأضاف ابورمية ان صاحب قناة 
السور ومن يقف وراءه هم اخلطر 
األكبر على وحدة وحلمة املجتمع 
الكويتي وعلى احلكومة ان تنظر 
الى أبعد من أقدامها، فترك احلبل 
على الغ����ارب خطر يا حكومة قد 
ال تعون مداه، فالفتنة نائمة لعن 
اهلل من أيقظها. بدوه، اعتبر النائب 
محمد هايف ما نش����ر عن سحب 
امللف، وتغيير احملقق في القضية 

املرفوعة ضد محمد اجلويهل ملجرد 
األمر بالضب����ط واإلحضار ومنع 
السفر أمرا مؤسفا وخطيرا في آن، 
وقال هايف في تصريح للصحافيني: 
إنه من املستغرب ان تصل األمور 
الى هذا احلد من التدخل الس����افر 
في سير التحقيق، والذي قد ينزع 
الثقة في جهات التحقيق والقضاء، 
ويجعله عرضة لالنتقاد والسخرية، 
بسبب هذه التدخالت التي ال يدرك 
البعض مدى خطورتها على أمن 
البالد واستقراره. واستغرب هايف 
من سرعة التغيير في التحقيق مع 
ان القضية ستمر مبراحل يتبني من 
خاللها كيدية اإلجراءات من عدمها، 
إذا كانت هذه ه����ي احلجة. وبني 
هايف ان الهرب من الشبهة أوقع 
من غير إدراك في شبهة أكبر منها، 
وهي التدخل وحماية املطلوب من 

العدالة مهما كانت براءته.

بعث رئي���س مجلس 
األم���ة جاس���م اخلرافي 
ببرقية تعزية ومواس���اة 
الى رئيس املجلس األعلى 
للبرمل���ان راجيا س���ابها 
)مجل���س الوالي���ات( في 
جمهوري���ة الهن���د محمد 
حميد انصاري بعد تلقيه 
نبأ الكارثة الطبيعية التي 

اجتاحت البالد.
وق���ال اخلراف���ي ف���ي 
برقيته: »مبزيد احلسرة 
واأللم، منى إلي وأنا خارج 
البالد نبأ مأس���اة الكارثة 

الطبيعية التي اجتاحت البالد وخلفت وراءها 
كارثة إنسانية وبيئية فادحة راح ضحيتها 
العديد من الضحايا واصابة وتشريد آخرين 

األمر الذي أجج مشاعر األسى 
في نفوسنا جميعا، وإني إذ 
أعرب لك باسمي ونيابة عن 
اخواني اعضاء مجلس األمة 
الكويتي مشاطرتنا خالص 
املواس���اة في هذا اخلطب 
اجللل المتن���ى اجلمهورية 
الهند الصديقة سالمة وسالما 
وأمنا واستقرارا وازدهارا، 
مع صادق عزائنا الى أسر 
الضحايا والى الشعب الهندي 

الصديق«.
كما بعث اخلرافي ببرقية 
مماثل���ة الى رئيسة املجلس 
األدن���ى للبرمل���ان ل���وك س���ابها )مجلس 
الش���عب( في جمهوري������ة الهن���د مي���را 

كوم��ار.

  الوعالن: س�حب قضية الجويهل وإسنادها آلخر يحظى بدعم حكومي ويفقد الثقة بالجهات الرسمية
  أبورمي�ة: التدخل الس�افر في ش�ؤون التحقيق ومس�ار القضاي�ا أمر ال يمكن الس�كوت عنه
  هايف: التدخالت التي قامت بها »الداخلية« ال يدرك البعض مدى خطورتها على أمن البالد واستقرارها

النائب مسلم البراك حلظة دخوله مجلس األمة أمس

رأى النائب مس����لم البراك ان 
حالة االرباك التي تعيشها احلكومة 
حاليا من اجل البحث عن مصادر 
متويل للخطة االمنائية تعود الى 
استعجالها في فض دور االنعقاد 
الفائت قبل االنتهاء من كل املتطلبات 
التي حتتاجها والقوانني املطلوبة 

لتنفيذ املشاريع.
وأضاف في تصريح له مبجلس 
األمة امس ان االستعجال احلكومي 
كش����ف مؤش����رات مخيفة حول 
مدى قدرة احلكوم����ة على تنفيذ 
اخلطة االمنائية، وحتقيق التنمية 
املنش����ودة، وقال اننا نخشى ان 
نستفيق بعد اربع سنوات من مجرد 
حلم جميل بأن التنمية ستتحقق 
لكن ش����يئا من هذا لن يحدث في 
الغالب بسبب االستعجال احلكومي 
وعدم معاقبة احلكومة للمخطئ 

»احلرامي«.
وتس����اءل البراك: هل يعقل ان 
تكون احلكومة عاجزة عن تأكيد 
مصادر التمويل للخطة االمنائية 

لتمويل التج����ار، على اعتبار ان 
القطاع اخلاص هو املسؤول عن 

متويل نفسه.
وأك����د الب����راك ان كتلة العمل 
الشعبي تزداد متاسكا وفي أحسن 
أحوالها موجها بهذا الصدد رسالة 
الى »مروجي اشاعات تفكك الكتلة، 

موتوا بغيظكم«.
وق����ال الب����راك ف����ي تصريح 
للصحافيني امس ان الكتلة لديها 
قواعد شعبية عريضة جدا وتزداد 

اتساعا يوما بعد يوم.
وأضاف: هذه ليست املرة األولى 
التي يتحدثون فيها عن انشقاق 
الكتلة فكلما شعروا بقوتها أطلقوا 
مثل هذه املعلومات الكاذبة. وتابع: 
باس����م قواعد الكتلة في مختلف 
مناطق الكويت نقول ملروجي هذه 
املعلومات الكاذبة »موتوا بغيظكم«. 
وعما تردد حول اجتاه الكتلة نحو 
البراك:  التهدئة مع احلكومة قال 
التهدئة بيد احلكومة وليست بيدنا 
فهي تعود الى ما س����تقوم به من 
مشاريع واجنازات، وعندما تقدم 
اجنازا ملموسا نقف معها وسنقول 
انها جنحت وأجنزت وتعاونت مع 
البرملان. واستدرك قائال: احلكومة 
ال تريد االزعاج وال تريد التنمية 
ولكنها في الوقت ذاته تريد الهدوء، 

فكيف يستقيم ذلك؟!

عبر تقدمي مشروع قانون القراره من 
قبل املجلس قبل فض دور االنعقاد 
املاضي؟! وأض����اف: ملاذا وصلت 
الى هذه املرحلة؟ وهل  احلكومة 

كان استمرار دور االنعقاد يشكل 
حساسية معينة للحكومة؟

وع����ن آلية متويل املش����اريع 
الواردة في اخلطة قال: ينبغي ان 

نفرق بني الدعم املفترض حلصة 
املواطنني وحص����ة احلكومة وما 
يفترض ان يقدمه القطاع اخلاص، 
معلنا رفض����ه ان تبادر احلكومة 

الطبطبائي لتزويد مركز منيرة 
العيار الصحي بمختبر

مخلد يعتذر 
عن عدم استقبال رواد ديوانه

يعتذر النائب مخلد العازمي عن عدم اس����تقبال رواد ديوانه خالل 
الشهر الفضيل وذلك لسفره خارج البالد وينتهز هذه الفرصة لتقدمي 
خالص التهاني القلبية بحلول ش����هر رمضان املبارك الى مقام حضرة 
صاحب السمو امير البالد املفدى وسمو ولي عهده االمني والشعب الكويتي 

جميعا، اعاده اهلل علينا وعلى املسلمني باخلير واليمن والبركات.

طالب النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الصحة بتزويد مركز منيرة 
العيار الصحي الواقع مبنطقة كيفان مبختبر للفحوصات الطبية يفي 
مبتطلبات مراجعي املركز وحاجاتهم العالجية، وقال ان توفير مثل 
هذه اخلدمة سيعزز قدرة املركز على تقدمي خدماته ويختصر الوقت 
واملعاناة على املرضى، كما ان التطور الكبير في تقنية الوس���ائط 
الطبية املساعدة سهل بقدر كبير اجراء معظم فحوصات الدم وخالفه 

بأجهزة حديثة سهلة في توفيرها وتشغيلها.

جاسم اخلرافي

د.روال دشتي

د.محمد احلويلة

روال دشتي: هل تم تشكيل لجنة
لتقييم أداء وأعمال مدير جامعة الكويت؟

الحويلة يطلب كشفًا باألخطاء الطبية التي
وقعت ب� »الصحة« في السنوات ال� 5 األخيرة

وجهت النائبة د.روال دشتي 
التربية ووزيرة  سؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: وردت في بعض الصحف 
انباء عن التوجه للتجديد للدكتور 
عبداهلل الفهي���د مبنصب مدير 
جامعة الكويت، حيث ان تطبيق 
القانون واللوائح التنظيمية يعد 
من اهم سمات اخلطة التنموية، 
البحث  واضافت: ين���ص نظام 
عن منصب مدير اجلامعة على 
ضرورة تشكيل جلنة لالختيار 
عند الرغبة في تعيني مدير جامعة 
جدي���د، كما ينص على خضوع 
من هو في هذا املنصب الجراءات 
تقييم وفقا للتفصيل الوارد في 

هذا النظام.
وتساءلت: هل مت تشكيل جلنة 
لتقييم اداء واعمال مدير جامعة 
الكويت املنتهية مدته د.عبداهلل 
الفهيد وفقا مل���ا هو منصوص 
عليه ف���ي النظام املذك���ور، اذا 

وّجه النائب د.محمد احلويلة 
سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
طلب فيه تزويده بالتعريف الذي 
تعتمده وزارة الصحة ملصطلح 
»اخلطأ الطبي«، واجلهات املعنية 
بالوزارة برصد وتسجيل ومتابعة 
األخطاء الطبي���ة إن وجدت، مع 
تزويده بالقواعد واللوائح اخلاصة 
بتلك اجلهات، وإحصائية باألخطاء 
الطبية التي وقعت خالل السنوات 
ال� 5 املاضية تبني أنواع األخطاء 
الطبية وعدد كل نوع، وطلب بيانا 
تفصيليا بإجراءات املتابعة التي 
اتخذت إزاء كل خطأ طبي، وتقارير 
ضبط اجلودة والتقييم التي متت 
للمستشفيات واملناطق الصحية 
في السنوات ال� 5 املاضية. وأعداد 
القضايا املرفوعة ضد وزارة الصحة 
في الس���نوات ال� 5 املاضية، مع 
بيان موضوع كل قضية، واحلكم 
الصادر فيها وتاريخ صدوره، قائال: 
يرجى إفادتي باجلهات )شركات � 
هيئات � مؤسسات( التي ستقوم 
وزارة الصح���ة بالتعاق���د معها 
إلدارة اخلدمة الصحية )منشأة 
أو عمالة(، وتزويدي بالعروض 
املالي���ة لتلك  الكامل���ة والكلفة 

كانت االجابة بنعم فيرجى افادتي 
بنس���خة من قرار تشكيل جلنة 
التقييم ومتى بدأت اعمالها ومتى 
انتهت ونسخة من التقرير، وهل 
فعال هناك اجراءات بالتجديد بدأت 
االلتزام بالنظام واللوائح  دون 
املعمول به���ا، اذا كانت االجابة 
بااليجاب فأرجو بيان اس���باب 

العروض، متضمنة أس���ماء تلك 
اجلهات ووكالئها بالكويت، واجلهة 
التي قامت الوزارة بالتفاوض معها، 
متضمنة أسماء من قاموا بالتفاوض 

معها ومسماهم الوظيفي.
كم���ا طلب كش���فا تفصيليا 
للش���ركات الدوائية وش���ركات 
األجهزة الطبي���ة التي تعاقدت 
معها وزارة الصحة في السنوات 
ال���� 5 املاضية، مع بيان طبيعة 
تلك التعاقدات ونوعية األدوية 
واألجهزة واللجان الوزارية التي 
اعتمدتها والكلفة املالية لكل عقد، 

عدم التقيد باللوائح ونظام تقييم 
اعمال مدير اجلامعة قبل التجديد 
له، كم���ا يرجى بي���ان مبررات 
مخالفة هذا النظام واخلروج عليه 
ومدى مشروعية ذلك ومن يتحمل 
املس���ؤولية عن هذه املخالفات، 
وهل يشترط في التجديد ملنصب 
مدير جامعة الكويت وهو ضمن 
املناص���ب القيادية ف���ي الدولة 
خضوعه وم���روره باالجراءات 
املقررة لتعيني القياديني والتجديد 
لهم، اذا كانت االجابة بااليجاب 
فيرجى تزويدي بنسخة من كل 
املراسالت التي بعثت الى مجلس 
اخلدمة املدنية ورد املجلس عليها 
ونسخة من تقرير مجلس اخلدمة 
املدنية في هذا اخلصوص؟ وطلبت 
تزويدها بكل املخاطبات بني وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
ومجلس الوزراء املوقر املتعلقة 
بتكليف املدير احلالي بأعمال مدير 

اجلامعة بعد انتهاء مدته.

وكشفا باألمراض واألعداد التي 
اعتمدته���ا جلان املجلس الطبي 
الع���ام للتعاقد الطبي، مع بيان 
نوع املرض ونسبة العجز لكل 
مرض في السنوات ال� 5 املاضية، 
مع تزويده بأسماء أعضاء جلان 
املجلس الطبي العام ومسمياتهم 
الوظيفية، مع بيان املس���ؤول 
املختص بال���وزارة الذي يتبعه 
املجلس الطبي. والسيرة الذاتية 
واملؤهالت العلمية ملديري املناطق 
الصحية ومديري املستشفيات 
الوظيفي  ونوابهم، والتاري���خ 
لكل منهم ف���ي منصبه اإلداري، 
وبكشف باملهمات الرسمية التي 
كلف بها اي موظ���ف ألكثر من 
مرة خالل سنة واحدة في وزارة 
الصحة منذ عام 2008، مع بيان 
إجمالي املخصصات املالية لكل 
حالة من تلك املهمات، مع تزويده 
باللوائ���ح املنظمة لتلك املهمات 
منذ عام 2008، والقرارات املعدلة 
لها إن وجدت، وبأعداد أس���ّرة 
العناية املرك���زة وعناية القلب 
في كل منطقة صحية، واإلجراءات 
العاجل���ة لل���وزارة لزيادة تلك 

األسرة في العام احلالي.

الخرافي عزى رئيس البرلمان الهندي


