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وجه النائب خالد العدوة سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 8
جاء فيه: منى ال���ى علمنا تقاعس وزارة الصحة وعدم قدرتها 
على حتصيل االيرادات املستحقة على شركات التأمني الصحي 
وبعض املستش���فيات على الرغم من جتاوز تلك املبالغ حاجز 
العشرين مليون دينار تقريبا ما يعد تقاعسا من قبل الوزارة 

عن حتصيل مبالغ مالية مستحقة للدولة.
لذا يرجى االجابة على األسئلة التالية: ما عدد الشركات التي 

تقوم بخدمات اجراءات التأم���ني الصحي للمقيمني في البالد؟ 
يرجى تزويدي بنسخ من التعاقدات التي متت بني الوزارة وتلك 
الشركات محددة فيها النسب املالية التي حتصل عليها الشركات 

نظير عملها في حتصيل قيمة التأمني الصحي من الوافدين.
وهل قامت وزارة الصحة بإجراء مناقصة لذلك الغرض بني 
الش���ركات العاملة في الكوي���ت؟ ان كانت االجابة بنعم يرجى 

تزويدي ببنود تلك املناقصة.

العدوة: ما عدد شركات التأمين الصحي للمقيمين؟

علي الدقباسيمحمد املطير

)سعود سالم(د.اسيل العوضي وصالح املال ومحمد الصقر ومرزوق الغامن بديوان املنيس مساء امس االول

الدقباسي: على الحكومة الحزم في تطبيق قانون
»المرئي والمسموع« حفاظًا على األمن االجتماعي

»ثوابت األمة«: نستنكر محاربة القنوات اإلسالمية
استنكر جتمع ثوابت األمة ما حصل في 
اآلونة االخيرة من محاربة القنوات االسالمية 
من قبل بعض االقمار الصناعية وتعسفها 
بوضع شروط تعجيزية لوقفها خاصة ما 
صدر عن وزي����ر االعالم املصري من جرأة 
غير مس����بوقة تكش����ف عن مخطط جديد 

العقي����دة والفضيلة وهو  حملاربة قنوات 
امر يدل داللة واضحة على تأثير القنوات 
االسالمية واحملافظة في الشارع االسالمي 
وقيامها بدورها على اكمل وجه، واكد التجمع 
ان هذا املنع يزيد من صالبة القائمني عليها 
بالتمسك مبا هم عليه من حق وبذل اجلهد 

املضاعف في دعوة الناس الى اخلير وحثهم 
على التمسك بدينهم وعقيدتهم واخالقهم دون 
االلتفات الى شروط تلك االقمار الصناعية او 
ابتزازها فإن احلق يعلو مهما كثر محاربوه 
وقد قال تعالى: )وميكرون وميكر اهلل واهلل 

خير املاكرين � األنفال آية 30(.

مشيرا الى انه يجب على مالك القنوات 
ورجال االعمال املسلمني املناصرين لدينهم 
وعقيدتهم واحلفاظ على اخالق امتهم ايجاد 
البدي����ل او امتالك اقم����ار صناعية اخرى 
واالستغناء عن كل من يتربص بدين اهلل 

عز وجل.

دعا النائب علي الدقباسي احلكومة الى 
احلزم في تطبيق قانون املرئي واملسموع 
وأكد ان ما شهدته الساحة احمللية مؤخرا 
من تهديد لألمن والسلم االجتماعي هو 
نتيجة ملا حذرنا منه خالل االستجواب 
الذي قدمناه الى وزير اإلعالم في 23 فبراير 
املاضي على خلفية التراخي في تطبيق 
القوانني مما تس���بب في ضرب الوحدة 
الوطنية والنظام الدستوري في البالد، 
فضال ع���ن ازدراء وحتقير بعض فئات 

املجتمع الكويتي.
وقال الدقباسي اننا نحصد اآلن حصيلة 
تهاون احلكومة في تطبيق القانون ومنحها 
الضوء األخض���ر ملخالفته عبر التهاون 
ف���ي تنفيذه واخت���الق املعاذير الواهية 
لتبرير تهاونه���ا وهو األمر الذي حذرنا 
من���ه مرارا وتك���رارا اال ان املكابرة التي 
صاحبت مسلك احلكومة حالت دون ان 

تسمع هذه التحذيرات.
واعتبر ان الصمت احلكومي ازاء تطاول 
بعض وسائل اإلعالم على مكونات املجتمع 
وفئاته والنيل من سمعة بعض شرائحه 

وأفراده، ومحاولة احلكومة تبرير تقاعسها 
مبا وصفته بالقصور يؤكد انها املسؤول 
األول جتاه ما حدث مؤخرا، وأكد ان خلط 
األوراق وسياسة الهروب الى األمام عبر 
احلديث عن تعديالت حكومية على قانون 
املرئي واملس���موع لم تعد جتد لها مكانا 

في أذهان العاقلني.

وحذر الدقباسي من استمرار تراخي 
احلكومة في تطبيق القانون خاصة فيما 
يتعلق بتعي���ني مراقبني ماليني ألن ذلك 
يعني مزيدا م���ن التدهور مؤكدا انه لن 
نتردد في استخدام األدوات الدستورية في 
حال استمر الوضع على ما هو عليه، وقال 
ال ميكن ان نقبل بذلك ونكون متفرجني 

على ما يجري في بلدنا من ظواهر سيئة 
وانفالت غير مسبوق جاء نتيجة للتراخي 

في تطبيق احكام القانون.
وفي هذا السياق، أشاد النائب محمد 
املطير بأسرة املالك احد أفرع أسرة الصباح 
الكرمية الت���ي لعبت دورا بارزا في بناء 
الكويت واستقرارها، مؤكدا ان ابناء هذه 
األس���رة العريقة يساهمون دائما وعلى 
مر األزمان م���ن خالل مواقعهم املختلفة 
وفي اطار كويت الدولة في نهضة البالد 
احلديثة في ظل القيادة احلكيمة حلكام 

آل الصباح.
ورفض املطير اقحام األسرة الكرمية في 
قضايا الشأن العام، مشددا على ضرورة 
تغليب احلكمة واالبتعاد عن األس���اليب 

التي تولد البغضاء والكراهية.
وجدد املطير القول ان أسرة املالك من 
آل الصباح ه���ي علم من أعالم العائالت 
البارزة في الكويت كونها أحد أفرع أسرة 
احلكم الكرمية م���ن جهة وكونها لعبت 
دورا ال ميك���ن لكائ���ن كان ان ينكره في 

بناء الكويت واستقرارها.

ما شهدته الساحة المحلية يهدد السلم من خالل ازدراء بعض فئات المجتمع

المطير يش�يد بأسرة المالك: نرفض إقحام األس�رة الكريمة في قضايا الشأن العام

نواب وسياسيون قيموا التجربة الديموقراطية وأداء الحركة الوطنية
المنبر الديموقراطي افتتح موسمه الثقافي في ندوة بعنوان »دور الحركة الوطنية على الساحة السياسية« بديوان المنيس مساء أمس األول

أسامة دياب
أكد رئيس مجلس العالقات العربية والدولية الرئيس السابق للبرملان 
العربي االنتقالي والنائب السابق محمد جاسم الصقر أن للحركة الوطنية 
تاريخا عريضا توارثته األجيال وانتقلت مسؤوليته من االجداد واآلباء 
إلى األحفاد، مش����يرا إلى أن احلركة الوطنية منذ نشأتها لم تكن تعرف 
الطائفي����ة والقبلية والتصنيف الطبقي ول����م تكن يوما مقصورة على 
التجار بل جمعت كل أطياف األمة وكان بها مجموعة من الش����يوخ من 
األسرة احلاكمة فمن ينسى دور الشيخ عبداهلل السالم عام 1938 كرئيس 
للمجلس التش����ريعي، مشددا على أن الدستور الكويتي خرج من رحم 
احلركة الوطنية وهي من دافع عن الشرعية الدستورية، وطالب بعودة 

احلياة النيابية في مؤمتر جدة.
ج����اء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاه����ا اثناء الندوة التي افتتح بها 
املنبر الدميوقراطي موسمه الثقافي مساء اول من امس في ديوان املرحوم 
سامي املنيس، بعنوان »دور احلركة الوطنية على الساحة السياسية« 
بحضور حش����د من أعض����اء املنبر، رواد الديوان وعدد من الناش����طني 

واملهتمني بالشأن العام.
واس����تعرض الصقر التاريخ احلافل للحركة الوطنية في الكويت، 
موضحا أنها برزت باملطالبات باملشاركة الشعبية في عهد الشيخ سالم 
املبارك عن طريق إنشاء مجلس تشريعي يساعد احلاكم في اتخاذ القرار، 
وبعد وفاة الشيخ سالم املبارك في 22 فبراير 1921 اجتمعت 24 شخصية 
من رجال الكويت في ديوان املرحوم ناصر يوسف البدر وقرروا مطالبة 
الش����يخ أحمد اجلابر بضرورة إجراء إصالح سياسي، مبينا أن احلركة 
الوطنية منذ نشأتها لم تكن تعرف الطائفية والقبلية والتصنيف الطبقي، 
وأكبر دليل على ذلك أن املجتمعني في ديوان ناصر البدر لم يكونوا فقط 
من جتار الكويت بل كان منهم الشيعة وأبناء القبائل، الفتا إلى أن هذه 
املطالبات متخض عنها تش����كيل مجلس تشريعي من 12 شخصا، 6 من 
القبلة و6 من ش����رق برئاسة حمد عبداهلل الصقر، لكن حالت الظروف 
دون استمرار هذا املجلس حيث دبت اخلالفات بني األعضاء بعد 6 أشهر، 
إال أن الش����اهد أنه كان لدينا مجلس تشريعي ودستور مكتوب إلى عام 
1938 حيث جرت انتخابات ل� 24 شخصية إلى أن حدث خالف بينه وبني 
احلاكم من جهة واإلجنليز من جهة أخرى، مشيرا إلى استمرار املطالبات 
باملشاركة السياسية إلى اخلمسينات في ظل وجود مجالس عديدة مثل 
مجلس املعارف ومجلس البلدية، الفتا إلى أن احلركة الوطنية في بدايتها 
كان أغلبها جتار ميولون ميزانية الدولة بتبرعاتهم واس����تمر الوضع 
إلى عام 1962 حتى خرج الدس����تور الكويتي من رحم احلركة الوطنية 
بشقيها التجار واملستقلني واستمر الوضع إلى عام 1967 حيث شهدت 
االنتخاب����ات ائتالفا بني مجموعة عبدالعزيز الصقر وجاس����م القطامي 
وأحمد اخلطيب وبعض املستقلني، مشيرا إلى ان االنتخابات لو سارت 
بطريقة طبيعية جلاء منهم من 30 إلى 40 نائبا لكن حدث ما حدث فيها 

وهي واقعة ال تخفي على اجلميع.

الحركة الوطنية

وأشار إلى أهم اجنازات احلركة الوطنية وعلى رأسها املجلس التشريعي 
عام 1921، املجلس التش����ريعي املنتخب والدس����تور املكتوب عام 1938، 
دس����تور 1962، غرفة جتارة وصناعة الكويت، نادي االستقالل، اللجنة 
الشعبية جلمع التبرعات وعلى الصعيد االقتصادي فإن كل املؤسسات 
الرائدة في البلد من نتاج احلركة الوطنية مثل اخلطوط اجلوية الكويتية، 

شركة نفط الكويت والبنك الوطني وغيرها من املؤسسات.
وأعرب الصقر عن أس����فه ألن احلركة الوطنية اليوم لم تعد مثل ما 
كانت، مش����يرا إلى أنه دخل مجلس األمة عام 1999 وكان زمالؤه الذين 
يجتمعون في منزله املرحوم سامي املنيس، عبداهلل النيباري، مشاري 
العصيمي، مشاري العنجري، عبد الوهاب الهارون، أحمد الربعي، فيصل 
الشايع، عبداحملسن املدعج، راشد سيف، خميس طلق عقاب، سعد طامي 
وعبداهلل الرومي أحيانا وصالح الفضالة، موضحا أن نواب كتلة العمل 
الوطني اليوم ليسوا على قلب واحد في كل القضايا، فلدينا خالفات بني 

األوق����ات، موضحا أن تردي األوضاع في اآلونة األخيرة أصاب احلركة 
الوطنية.

مهزلة مدبرة

واشار الغامن إلى أن ما يحدث على الساحة السياسية مهزلة مدبرة 
وليس وليد الصدفة وعلينا أن نس����أل أنفس����نا عم����ن زرع الفتنة بني 
ابناء الش����عب الكويتي على مدار الس����نوات املاضية بداية من التأبني 
مرورا بتأجيج الفتنة بني احلضر والبدو ومن يقود احلملة على غرفة 
التجارة ومن سرق املال العام باالمس القريب وإذا أمعنا التفكير فسنجد 
أن املصدر واحد من خالل خطة مدروس����ة تقوم على مبدأ »فرق تسد« 
ومت جتنيد لها وسائل اإلعالم والنواب وأجهزة تابعة للدولة لها ولكن 
غاب عنهم ش����يء هام أن هذا املخطط لن يحقق اهدافهم ولو اش����تعلت 
النار في البلد فس����يكونون أول من يحترق بها، داعيا إلى مقاومة هذا 

املخطط وإحباطه.
ولفت لوجود فوضى عارمة حتدث في البلد كان آخرها االعتداء على 
مبنى قناة سكوب، موضحا أنه يرفض كل إساءة ألي فرد من افراد املجتمع 
مبا فيهم ابناء األس����رة احلاكمة ونرفض أن يأخذ كل مواطن حقه بيده 
فنحن في دولة مؤسسات السيادة فيها للقانون والذي يدوس القانون 

في الرياضة سيدوسه في السياسة واالقتصاد وكل املجاالت.
وأعرب عن أسفه أن معيار الكفاءة ليس هو من يحكم عملية اختيار 
القياديني، فمن يطب����ق القانون يترك منصبه فهل هذه عروس اخلليج 
التي ضحي من أجلها رموز احلركة الوطنية في محاولة بنائها؟! مشددا 
على أن احلاضر وإن كان مظلما إال أن املستقبل بيد الناس فنواب التيار 
الوطني أقلية في املجلس وهناك أيضا بعض النواب يستخدمون كأدوات 
ألصحاب املخطط ويستخدمون في إذكاء نار الفتنة في ظل صمت العقالء، 
مبينا أن من يتصدى لهذا املخطط س����يدفع ضريبة يجب أن يتحملها، 
مستشهدا بكالم غاندي »كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم«، 
مؤكدا أن الكويت لم ولن تضيع مادام بها رجال شرفاء حريصون عليها 
فال عقيدة اس����مى من احلقيقة وال كرام����ة إال بقول احلق وأهل الكويت 

أصحاب كرامة وسنجتمع إلفشال هذا املخطط.

جلد الذات

وم����ن جهته أكد النائب صالح املال أنه لي����س مع نظرية جلد الذات 
ألنها لن توصلنا ملكان، مش����يرا إلى أن اخلالفات بني القوى السياسية 
شيء طبيعي وعلينا جتاوزها، موضحا أن القوى السياسية ال جتتمع 
على رأي واحد في البرملان وليس لديها مرجعية سياس����ية، الفتا ملدى 
احتياجنا لتوحيد اجلهود ومللمة الشتات ملواجهة الفساد القادم والذي 
ال حتمله الديناصورات على حد قوله، منتقدا أس����لوب تعيني القيادات 

وشراء الوالءات السياسية على حساب مصلحة البلد.
وأوضح املال أن الكويت بخير إذا تصدينا لس����ونامي الفساد املقبل، 
مشيرا إلى أن مواجهة الوضع املتردي على الساحة السياسية يكمن في 
أن نكون صادقني ونتناسى اخلالفات، املطالبة بعودة نادي االستقالل، 
كسر احلواجز بيننا وبني العناصر التي كانت فعالة في احلركة الوطنية، 
مشيرا الى أبناء القبائل ومساهمة القبيلة، وشدد على أن التيار الوطني 
على كل ما فيه تيار مؤثر ولكنه من املمكن أن يكون أكثر تأثيرا، وتيارا 
قوي����ا وعلى الرغم من حالته هذه إال أنه »باط مرارة الفس����اد« ومن ال 
تعجبه احلركة الوطنية بسنتها وشيعتها بدوها وحضرها يشرب من 
البحر.م����ن جهته أكد أمني عام التحالف الوطني خالد اخلالد أن املرحلة 
املقبلة مرحلة تعاون والعمل السياسي لن يتطور إال عن طريق العمل 
املؤسس����ي، موضحا أن اي خالف يطرأ يجب أن يعالج داخل املؤسسة، 
مؤكدا على أن ابواب التحالف مفتوحة لكل أفراد التيار الوطني، فاملرحلة 
املقبل����ة لن نس����تطيع مواجهتها إال عن طريق تضاف����ر اجلهود، مؤيدا 
اقتراح الصقر الرامي للدعوة ملؤمتر وطني يجمع جميع تيارات احلركة 
الوطنية، خصوصا في ظل احلرب املنظمة لكس����ر التيار الوطني ألنه 

التيار الوحيد الصامد ضد الفساد.

على املجلس باملال السياسي تعتبر محاوالت إلجهاض التجربة.
وشددت على مشكلتني يواجههما التيار الوطني األولى تتمثل في أننا 
لدينا مشكلة حقيقية تظهر في غياب الثقافة الدميوقراطية داخل أبناء 
التيار الوطني وضياع ثقافة االخت����الف واصبح لدينا حنابلة بأحكام 
جاهزة ملن يختلف معهم وأصبحت كتب االستقالة جاهزة في اجليوب 
في حال نش����وب أي خالف، أما املشكلة الثانية فتكمن في اختزال دور 
التيار كحركة سياس����ية في قضية االستجوابات على الرغم من وجود 
مبادئ اساس����ية وقضايا يجب أن نعززها متسائلة عن دور التيار في 
قضايا احلريات، موضحة أن رموز التيار عليهم اس����تحقاق والشباب 
عليهم اس����تحقاق جتاه تقوية التيار بتحرك جماعي منظم وال يهم أن 
نختلف او نتفق على القضايا املطروحة ألن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، 
مستشهدة مبا حدث مع هيالري كلينتون وباراك اوباما أثناء االنتخابات 
الرئاسية األميركية وانضمامهما في حملة واحدة، الفتة إلى أن النظام 
السياس����ي في أميركا يعزز من العمل اجلماعي بينما نظامنا يعزز من 
العمل الفردي وبالتالي من املمكن كسره مبوقف أو إشاعة، مؤكدة على 
أن وضع التيار الوطني اآلن طارد ألي ش����اب وطني مخلص متحمس 

لدخول املعترك السياسي.
وبدوره أكد النائب مرزوق الغ����امن أن تعريف التيار الوطني ليس 
مرتبط����ا بفكر معني أو ايديولوجية معينة واالس����م، الطائفة واملنطقة 
ليست خيارات ولكن املبادئ واملناهج واملسالك هي اخليارات األساسية، 
مشددا على أن الشخص الوطني هو من اختار الكويت وهناك شريحة 
عريضة من الش����عب الكويتي من املمكن أن جتتمع حتت مظلة التيار 
الوطني، الفتا إلى أن تاريخ احلركة الوطنية غني ومليء بالتضحيات 
التي كان����ت محصلتها صناعة دولة كانت عروس اخلليج في وقت من 

التحالف واملنبر وخالفات داخل املنبر وداخل التحالف، مشددا على أن 
احلركة الوطنية اليوم منش����قة واختفت التضحيات التي كانت اساس 
عملها في الس����ابق حيث كان الرواد ينحون خالفاتهم جانبا ويغلبون 

املصلحة العامة وهذا أحد أسباب عزوفه عن الترشح في االنتخابات.
ودعا إلى اجتماع موسع لكل اعضاء احلركة الوطنية لتصفية القلوب 
وتوحيد اجلهود، موضحا أن احلركة الوطنية كانت دوما هي املنقذ من كل 
أزمة، فالدستور خرج من رحمها وهي من دافع عن الشرعية الدستورية 

وطالب بعودة احلياة النيابية في مؤمتر جدة.

التيار الوطني

من جهته، أكدت النائبة د.أسيل العوضي أن التيار الوطني قاد البالد 
في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت السياس����ي وهي مرحلة تأس����يس 
الدولة وصياغة الدستور وتصدى بشراسة حملاوالت إجهاض الدستور 
واملؤسس����ات الدميوقراطية ولذلك كان دائما مستهدفا من قبل السلطة 
إلضعافه وإجهاضه ألنه تيار ال يساوم وال يشترى ومازال كذلك، معربة 
عن اسفها أن املشهد السياسي في الكويت سلبي وبه الكثير من العبث، 
واألمور ال تسر من خالل محاوالت لضرب رموز الدولة ورجال الكويت 
وليس فقط التيار الوطني في ضوء عدد من امللفات مثل ملف الرياضة 

وقانون غرفة التجارة والصناعة واللجنة الشعبية جلمع التبرعات.
وتساءلت العوضي عن قدرة التيار الوطني على القيام بنفس الدور 
الذي قام به في مرحلة التأسيس والتصدي حملاوالت إجهاض الدستور، 
الفتة إلى ان املش����هد السياسي به الكثير من العبث الذي قد يؤدي إلى 
إجهاض التجربة الدميوقراطية، الفتا إلى أن وجود مجلس األمة ال يعني 
وجود جتربة دميوقراطية حقيقية في ظل محاوالت شراء الذمم، والسيطرة 

الصقر: الحركة الوطنية لم تعرف الطائفية والقبلية والتصنيف الطبقي منذ نشأتها ولم تكن يوماً مقصورة على التجار بل جمعت كل أطياف الوطن

تتقدم باأحر التعازي القلبية
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