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 قال النائب محمد هايـــف ان مدير عام اإلدارة  13 
العامة لشـــؤون الهجرة اللواء كامل العوضي من 
الكفاءات املشهود لها، واستقالته خسارة لوزارة 

الداخلية.
  وأضاف: على الوزارة احملافظة على هذه الكفاءات 
بدال من التمسك ببعض القيادات الفاسدة التي امتألت 

ملفاتها بالتجاوزات واإلدانات القضائية. 

 هايف: استقالة كامل العوضي خسارة

 اللجنة المالية: الحد األقصى للمرتب ١٥٠٠ دينار وزيادة المعاشات التقاعدية كل ثالث سنوات 
 رفعت تقريرها إلى المجلس لتعديل قانون التأمينات االجتماعية 

 د.يوسف الزلزلة 

لسنة ٢٠٠١ املشار إليه النص التالي: 
«تزداد املعاشات التقاعدية كل ثالث 
سنوات اعتبارا من ٢٠١٠/٨/١ وذلك 

بواقع ٣٠ دينارا شهريا».

  مادة ثالثة عشرة

  تتحمل اخلزانة العامة األعباء 
املاليــــة املترتبــــة علــــى تطبيق 
املادة اخلامســــة وتؤديها  أحكام 
إلى املؤسســــة العامة للتأمينات 
االجتماعية بالطريقة التي يصدر 
بها قرار من وزير املالية بعد أخذ 

رأي مجلس إدارة املؤسسة.
  كمــــا تتحمل اخلزانــــة العامة 
األعباء املالية املترتبة على تطبيق 
األحكام اخلاصــــة بتعديل بعض 
أحكام املرسوم بالقانون رقم ١٢٨ 
لسنة ١٩٩٢ بنظام التأمني التكميلي 
 ١٩٩٥/١/١ بافتراض ســــريانه من 
وتؤديهــــا إلى املؤسســــة العامة 
للتأمينات االجتماعية بالطريقة 
التــــي يصدر بها قــــرار من وزير 
املالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة 

املؤسسة.

  مادة رابعة عشرة

  يلغــــى كل حكم يخالف أحكام 
هذا القانون.

  مادة خامسة عشرة

الوزراء    على رئيس مجلــــس 
والوزراءـ  كل فيما يخصهـ  تنفيذ 
هذا القانون ويعمــــل به من اول 
الشــــهر التالي لتاريخ نشره في 
اجلريدة الرسمية فيما عدا املادة 
الثانية اخلاصــــة بتعديل الفقرة 
الثانية من املــــادة ٢٣ من قانون 
التأمينات االجتماعية الصادر باالمر 
االميري رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ واملادة 
احلادية عشــــرة من هذا القانون 
فيعمل بهما اعتبارا من تاريخ بدء 
الرابع عشر  التشــــريعي  الفصل 

ملجلس االمة. 

اشتراكه حتى تاريخ اإلجناب، وذلك 
بواقع ٥٠ دينارا شهريا بحيث ال 
يزيد عدد األوالد الذين متنح عنهم 
الزيادات على ٧ ويشمل ذلك األوالد 
الذين تقاضى عنهم عالوة األوالد 
حتى تاريخ انتهاء االشتراك واألوالد 
الذيــــن منحت عنهم أي زيادة في 
املعاش، وال تســــتحق الزيادة في 
املعاش إال عن املعاش الذي استحق 
أوال إذا كان صاحب املعاش قد جمع 
بني معاشني، وفي جميع األحوال 
إذا كان عدد األوالد الذين يتقاضى 
عنهم املتقاعد الزيادة أقل من ٧ ألي 
ســــبب من األسباب، استحق هذه 
الزيادة عن األوالد الذين يرزق بهم 
بعد التقاعد في حدود ٧ أوالد، وال 
تصرف فروقة مالية عن املاضي.

السابقة  الفقرة    ويسري حكم 
علــــى صاحبة املعــــاش إذا كانت 
تتوافر فيها شروط استحقاق عالوة 
األوالد بافتراض استمرار اشتراكها 
حتى تاريخ اإلجناب. ومتنح الزيادة 
املنصوص عليها في هذه املادة عن 
الولدين السادس والسابع املولودين 
أثناء االشــــتراك خالل الفترة من 
٢٠٠٠/٥/١٠حتى ٢٠٠٣/٦/٣ إذا كان 
االشــــتراك قد انتهى خاللها، وفي 
جميع األحــــوال ال تصرف فروق 

مالية عن املاضي.

  مادة حادية عشرة

  تضاف فقرة جديدة إلى املادة 
٩ من املرســــوم بالقانون رقم ١٢٨ 
لسنة ١٩٩٢ املشار إليه نصها التالي: 
«ويوقف أداء االشتراكات في هذا 
التأمني في احلاالت التي يوقف فيها 
أداء االشتراكات في التأمني األساسي 
وفقا للفقرة الثانية من املادة ٢٣ من 

قانون التأمينات االجتماعية».

  مادة ثانية عشرة

  يستبدل بنص الفقرة األولى من 
املادة التاسعة من القانون رقم ٢٥ 

عليها في تاريــــخ انتهاء اخلدمة، 
مع عدم صرف فــــروق مالية عن 

املاضي.

  مادة عاشرة

  يستبدل بنص املادتني اخلامسة 
والسادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة 
٢٠٠١ املشار اليه النصان اآلتيان:

  مادة خامسة

  تعاد تسوية املعاش التقاعدي 
واملعاش التكميلي عند زواج صاحب 
املعــــاش الذي لم يكن مســــتحقا 
الزوجة  للعالوة االجتماعية عن 
في تاريخ انتهاء االشتراك بافتراض 
استحقاقه لها في هذا التاريخ وفقا 
لألحكام املقررة استنادا إلى القانون 
رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل 
في اجلهات غير احلكومية، وذلك 
إذا كانت تتوافــــر فيه في الفترة 
األخيرة من اشــــتراكه احملسوبة 
في املعاش شــــروط اســــتحقاقه 
الزوجة  للعالوة االجتماعية عن 
بافتراض استمرار اشتراكه حتى 
تاريخ الزواج، وتستحق الزيادة 
الناجتة عن ذلك من أول الشــــهر 
التالي لتاريخ الزواج. ويســــري 
حكم الفقرة السابقة على أصحاب 
املعاشــــات الذين توافــــرت فيهم 
الشــــروط املنصــــوص عليها بها 
قبل العمل بهذا القانون وذلك دون 

صرف فروق مالية عن املاضي.

  مادة سادسة

  متنح زيــــادة في املعاشــــات 
التقاعدية عن كل ولد من األوالد 
املولودين بعد انتهاء االشتراك وبعد 
١٩٩٢/٢/٢٩ إذا كانــــت تتوافر في 
صاحب املعاش شروط استحقاق 
عالوة األوالد وفقا لألحكام املقررة 
استنادا إلى القانون رقم ١٩ لسنة 
٢٠٠٠ املشار إليه بافتراض استمرار 

بهذا الصندوق.

  مادة سابعة

  مادة (٥) بنـــد (أ): تضاف 
فقرة جديدة الى البند (أ) من 
املادة (٥) من املرسوم بالقانون 
رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ املشار اليه 
نصها اآلتي: «ويصدر قرار من 
التي  املبالغ  الوزير بتحديـــد 
تســـاهم بها اخلزانـــة العامة 
التي يتم ضمها  املدد  حلساب 
طبقا الحكام الفقرة الســـابقة 

وكيفية ادائها».

  مادة ثامنة

  يستبدل باجلدول رقم ٣ املرافق 
للمرسوم بالقانون رقم ١٢٨ لسنة 
١٩٩٢ املشــــار اليه اجلدول رقم ٣ 

املرافق لهذا القانون.

  مادة تاسعة

  تعاد تسوية املعاشات التكميلية 
التي اســــتحقت قبــــل العمل بهذا 
القانون بافتراض تطبيق احكامه 

التأمـــني التكميلي، وذلك بواقع 
٢٥٪ من شريحة االشتراك التي 
يختارها املؤمن عليه من اجلدول 

رقم ١.
  واســـتثناء من ذلك تكون 
االشتراكات املنصوص عليها 
في الفقرة السابقة بواقع ١٥٪ 
من شريحة االشتراك بالنسبة 
للخاضعـــني الحـــكام البـــاب 
اخلامس من قانون التأمينات 

االجتماعية املشار اليه.
  د - املســــاهمة السنوية التي 
تخصص في امليزانية العامة للدولة 
الغراض هــــذا الصندوق، وحتدد 
هذه املساهمة وطريقة ادائها بقرار 
من الوزيــــر بعد اخذ رأي مجلس 

االدارة.
  هـ - مقابل ضم املدد املنصوص 
عليهــــا في املادة ٥ من املرســــوم 

بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢.
اموال    و ـ حصيلة اســــتثمار 

الصندوق.
  ز ـ املوارد االخرى الناجتة 
عن نشاط املؤسسة فيما يتعلق 

املادة ٣ من القانون رقم ١٩ لسنة 
٢٠٠٠ املشار اليه على اساس اضافة 
العالوة االجتماعية وعالوة االوالد 
املستحقني في تاريخ انتهاء اخلدمة 
الى املرتب الذي سوي على اساسه 

املعاش.
  كما تعاد تسوية املعاشات 
التقاعدية في احلاالت التي انتهت 
فيها اخلدمة في اجلهات املذكورة 
الفترة مـــن ٢٠٠١/٥/٢٠  خالل 
حتـــى ٢٠٠٢/٨/١٧ وذلك على 
االســـاس املنصوص عليه في 
الفقرة السابقة بافتراض سريان 
القواعد التي تقررت الستحقاق 
العالوتني بعد التاريخ االخير 
استنادا للقانون رقم ١٩ لسنة 

٢٠٠٠ املشار اليه.
  وال تصرف فــــروق مالية عن 

املاضي.

  مادة سادسة

الفقرة االولى    يستبدل بنص 
من املادة (٤) من املرسوم بالقانون 
رقم ١٢٨ لســــنة ١٩٩٢ املشار اليه 

النص التالي:

  مادة (٤) فقرة اولى: 

  يضاف الى الصناديق املنشأة 
التأمينــــات  قانــــون  مبوجــــب 
االجتماعية املشــــار اليه صندوق 
للتأمني التكميلي املنصوص عليه 
في هذا القانون، وتتكون موارده 

من االموال اآلتية:
  أ - االشتراكات الدورية التي 
تقتطع من مرتبات املؤمن عليهم 

بواقع ٥٪ شهريا.
  ب - االشتراكات الدورية التي 
يؤديها اصحاب االعمال عن املؤمن 
عليهم العاملني لديهم بواقع ١٠٪ 

من مرتباتهم.
  ج - االشتراكات الدورية التي 
يؤديها املؤمن عليهم املنتفعون 
باالشتراك االختياري في نظام 

السابقة، ويســــتمر االيقاف ولو 
التحق املؤمن عليه بعمل جديد بعد 
اخلروج من نطاق تطبيق احكام 

هذا الفصل.

  مادة ثالثة

  تستحق مكافأة تقاعد عند انتهاء 
اخلدمة او االشتراك عن املدة التي 
اديت عنها االشــــتراكات مبا يزيد 
على اثنتني وثالثني سنة ونصف 
السنة ونصل حتى تاريخ العمل 
بالفقــــرة الثانية من املادة ٢٣ من 
قانون التأمينات االجتماعية املشار 
اليه املعدلة مبوجب هذا القانون، 
وحتسب طبقا حلكم املادة ٢٦ من 

القانون املذكور.
  مادة رابعة

  يســــتبدل بنص املادة ٧٣ من 
قانون التأمينات االجتماعية الصادر 
باالمر االميري رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ 

املشار اليه النص التالي:
  اذا طلقت او ترملت البنت او 
االخــــت او االم او عجــــز االبن او 
االخ عن الكسب بعد وفاة املؤمن 
عليه او صاحب املعاش منح كل 
منهم نصيبه الذي كان يستحقه 
في املعاش بافتراض اســــتحقاقه 
له في تاريخ الوفاة دون املساس 
بحقوق باقي املســــتحقني لم يكن 
قد سبق توزيع نصيب البنت او 
االخت او االم عند طالقها او ترملها 
قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي 

املستحقني.

  مادة خامسة

  تضاف الــــى قانون التأمينات 
االجتماعية املشار اليه مادة جديدة 

برقم (١٢٦ مكررا) نصها اآلتي:
املعاشــــات    تعــــاد تســــوية 
انتهت  التقاعدية املســــتحقة ملن 
خدمتهم في الفترة من ٢٠٠١/٥/٢٠ 
٢٠٠٣/١/٣١ في اجلهات غير  حتى 
احلكومية التي يسري عليها حكم 

 انتهت جلنة الشــــؤون املالية 
واالقتصاديــــة مبجلس االمة من 
تقريرهــــا االول حول مشــــروع 
قانــــون بتعديــــل بعــــض احكام 
قانــــون التأمينــــات االجتماعية، 
واالقتراحات بقوانني بتعديل بعض 
احكام قانون التأمينات االجتماعية 
الصــــادر باالمر االميــــري رقم ٦١ 
لسنة ١٩٧٦ «واحملال بعضها بصفة 
االستعجال»، واالقتراحات بقوانني 
بتعديل بعض احكام القانون رقم 
٢٥ لسنة ٢٠٠١ املعدل لبعض احكام 
قانون التأمينات االجتماعية وزيادة 

املعاشات التقاعدية.
  وجاء القانون، بعد انتهاء اللجنة 
من دراسته واقراره وارساله الى 

املجلس، كالتالي:

  مادة أولى

  يستبدل بنص املادة الثانية من 
قانون التأمينات االجتماعية الصادر 
باألمر االميري رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ 

النص التالي:
  يكون احلــــد االقصى للمرتب 
القانون  املنصوص عليه في هذا 
١٥٠٠ دينار شهريا ويجوز للوزير 
بعد موافقة مجلس االدارة تعديله 
وذلك فــــي احلدود التي يســــمح 
املالــــي للصندوق  املركــــز  بهــــا 
املنصوص عليــــه في املادة ١١ من 

هذا القانون.

  مادة ثانية

الثانية  الفقرة    يستبدل بنص 
من املادة ٢٣ من قانون التأمينات 
االجتماعية الصادر باألمر االميري 
رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ النص التالي:

  الفقرة الثانية من املادة ٢٣: 
  ويوقف اداء االشــــتراكات في 
التأمني عند بلوغ مدة االشــــتراك 
احملســــوبة في هذا التأمني املقدار 
الالزم الســــتحقاق احلد االقصى 
للمعاش املنصوص عليه في الفقرة 

 النمالن يطلب من العبداهللا عدد العاملين 
في الشركات التابعة لمؤسسة البترول 

 قّدم النائب ســـالم النمالن ســـؤاال برملانيا الى وزير النفط 
ووزير اإلعالم أحمد العبداهللا قال فيه: ملا كانت مؤسسة البترول 
الكويتية والشـــركات التابعة لها تقوم وفق قانون إنشـــائها 
رقم ٦ لســـنة ١٩٨٠ بجميع األعمال املتعلقة بصناعة البترول 
وتأســـيس الشركات املساهمة مبفردها واملشاركة في تأسيس 
أو متلك شـــركات قائمة وذلك باإلضافة الـــى تنمية اخلبرات 
الوطنية في املجاالت الفنية واالقتصادية والتنظيمية وجميع 
املجاالت املرتبطة بأغراضها، مطالبا الوزير تزويده ببيان بجميع 
العاملني في الشركات التابعة للمؤسسة وشركائها (كويتيني 
وغير كويتيني) ومؤهالتهم ومسمياتهم الوظيفية ومرتباتهم، 
وبيان بالشـــركات التي متتلكها بالكامل أو تشارك في ملكيتها 
داخل وخارج الكويت على ان يشـــمل هذا البيان اسم الشركة 
وحصة املؤسسة فيها والعاملني فيها (كويتيني وغير كويتيني) 

 سالم النمالن ومسمياتهم الوظيفية ومؤهالتهم ومرتباتهم. 

 السلطان يستفسر عن مناقصة عدادات
  الدفع المسبق في «الكهرباء» 

الســـلطان سؤاال    كما وجه 
آخر للشـــريعان جاء فيه: ورد 
الى علمنا ان املهندس نور محمد 
حجي مت قبول استقالته اعتبارا 
من ٢٠١٠/٢/٢٨ اال انه مازال ميارس 
مهامه كموظف عام في الوزارة 
(محطة الصبية) في نفس موقعه 
قبل االســـتقالة علما انه يعمل 
حاليا في شـــركة لها عقود مع 
الوزارة، لذا ما السند القانوني 
ملمارسة هذا املهندس مهام موظف 
عام بعد االستقالة؟ وما العقود 
التي مت ابرامها مع الشركة التي 
يعمل بهـــا هذا املهنـــدس قبل 
استقالته وبعدها؟ وهل فعال ان 
هذا املهندس هو من يقوم بدراسة 
املقدمة من الشركات  العروض 
الى الـــوزارة؟ وهو من يوصي 

بترسيتها من عدمه.
  وهل توجد حـــاالت مماثلة 
قدمت استقالتها ومازالت متارس 
عملها في مراقبـــات اخرى في 

محطة الصبية؟
  كما وجه السلطان سؤاال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشـــؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد جاء فيه: 
البالغ  يرجى تزويدنا بنتيجة 
املقدم من احـــد اعضاء جمعية 
املهندســـني للتحقيق في حملة 

ترشيد.
  وهل مت استدعاء من وردت 

اسماؤهم في هذا البالغ؟ 

للمناقصات املذكورة منى إلينا 
ان عـــروض املناقصة اخلاصة 
بإنشاء نظام الفواتير لدى الوزارة 
للدراسة منذ فترة فهل مت تشكيل 
جلنة لدراسة هذه املناقصة؟ واذا 
كان قد مت تشكيل جلنة للدراسة 
فهـــل اعضاء اللجنـــة من ذوي 
االختصاص؟ يرجـــى تزويدنا 
بأســـماء األعضاء ومسمياتهم 
الوظيفيـــة وهل من بني اعضاء 
اللجنة اعضاء من اجلهة املعنية 

صاحبة االختصاص؟
  ومن خـــالل املتابعـــة لهذه 
املناقصـــة علـــى موقـــع جلنة 
املناقصـــات املركزيـــة فوجئنا 
بأن مناقصة العدادات الذكية مت 
تأجيلها ملدة ثالثة أشهر وذلك 
املناقصـــة بصيغة  لصياغـــة 
اخـــرى غير التي طرحت عليها 
فما األســـباب التي أدت الى هذا 

التغيير؟

 قدم النائب خالد الســـلطان 
سؤاال لوزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشـــريعان جاء فيـــه: تناولت 
الصحف في اآلونة األخيرة ان 
الوزارة بصدد طرح مناقصات 
عامة الستبدال العدادات احلالية 
بعدادات ذات تقنية حديثة قادرة 
العـــدادات بطريقة  على قراءة 
الكترونية او بعدادات مســـبقة 
الدفع، ونظرا الى ان هذه التقنيات 
تهدف الى حتصيل املال العام، 
ملا لهـــا من فوائـــد عديدة على 

الصعيدين العام واخلاص.
  مـــا املوقف احلالـــي ألعمال 
املناقصة اخلاصة بعدادات الدفع 

املسبق؟
  وما املوقـــف احلالي ألعمال 
املناقصة اخلاصة بإنشاء نظام 

جديد لنظام إصدار الفواتير؟
  وما املوقـــف احلالي ألعمال 
املناقصـــة اخلاصة بعـــدادات 
الكهربـــاء واملـــاء اإللكترونية 

واملزمع تطبيقها؟
  وهل ســـبق هذه املناقصات 
تأهيل لشركات أو مصانع محلية 

أو عاملية؟
  وبحسب علمنا ان مناقصة 
الدفع املســـبق يتـــم مراجعتها 
بديـــوان احملاســـبة وذلك منذ 
فترة فهل مت االنتهـــاء منها أم 
مازالت قيد الدراسة؟ وما اسباب 
تأخير املوافقة على التعاقد حتى 

اآلن؟
متابعتنـــا  خـــالل    ومـــن 

 خالد السلطان 

 مزيد: مقتل المطيري قضية رأي عام ويجب نشر تقرير لجنة التحقيق
  هايف: بعض القيادات األمنية الفاسدة شوهت سمعة الكويت 

 حسني مزيد  محمد هايف 

وان رفض احلكومة لالستقالة 
التي تقدم بها وزيـــر الداخلية 

يجعلها بحكم الساقطة.
الوزير  ادعاءات  ان    وأضاف: 
بأنه يريد االصالح ينفدها الواقع 
بحججه املتكررة. متسائال: أين 
كان االصالح طوال هذه السنوات؟ 
خصوصـــا ان الوزيـــر ووكيله 
الســـابق كانا يرعيان القيادات 
األمنية الفاسدة، وان هذه االمور 
بدأت تتكشـــف لنا واتضح ان 
الداخلية تعاني من فساد متأصل 
في اداراتها املختلفة، وقد تكشفت 
االمور للشـــارع لكي يعرف من 
املؤزم احلقيقي في البالد. الفتا 
الى ان القيادات االمنية الفاسدة 
شوهت سمعة الكويت، وأظهرتها 
بثوب مســـيء، وكأننا في دولة 
قمعية، ما ميثل اساءة واضحة 
لسمعة بلدنا، واننا نحمل رئيس
مجلـــس الوزراء املســـؤوليات 

كافة. 

الفاســـدة فـــي وزارة الداخلية 
ارتكبـــت جرائم تعذيب كبيرة، 
وانتهكت االعراض واحلرمات، 
وقتلت االبرياء، وان هناك قيادات 
أمنية متورطة في قضايا التعذيب 
لم تطلها يـــد العدالة حتى هذه 
اللحظة، مشيرا الى ان التقارير 
القيادات  املزورة مـــن بعـــض 
الباب  الفاســـدة، تفتح  األمنية 
على مصراعيه أمام فتح ملفات 
أخرى، وحل الكثير من القضايا، 
خصوصا في الوفيات باجلرعات 
الزائـــدة، ما يؤكـــد ان عمليات 
التعذيب تتم بشكل همجي في 
املخافر واملباحث، ما ميثل خطورة 

بالغة على املجتمع.
  وأضاف هايف: ان مثل هذه 
القضايا اخلطيرة وكفيلة بإسقاط 
احلكومة، ألنها تسيء الى الكويت 
في احملافل الدولية التي حتترم 
حقوق االنسان، ناهيك عن أنها 
فضيحة تسقط حكومة بأكملها، 

كل احلرص على أن تكون قضية 
التي ستعيد  وفاة املطيري هي 
االمور الى نصابها، وان الكويت 
هي بلد دســـتور وقانون وكل 
ذي حـــق يأخذ حقـــه من خالل 

احملاكم.
  من جانبه، قال النائب محمد 
هايف: ان بعض القيادات األمنية 

بتقدمي تقريرها، وان يكون واضحا 
ويتم نشره أمام وسائل االعالم، 
ألن قضية املواطن املطيري هي 
قضية رأي عام وليست خاصة 
باملجلس واحلكومة فقط، فجميع 
أبناء الكويت ينظرون اليه على 
انه هو من سيقتص من املجرمني، 
مؤكدا حرص نواب مجلس االمة 

النائب حســـني مزيد   طالب 
البرملانية في  التحقيـــق  جلنة 
وفـــاة املواطن محمـــد املطيري 
بضرورة كشـــف هوية صاحب 
السيارة الســـوداء والتي أكدت 
املعلومات التي لدينا أنها تخص 
ابن قيادي كبير، معتبرا ان هذا 
اخليط سيقودنا الى كشف العديد 
من الظروف في القضية وحتديد 
رؤوس من قاموا بتعذيب املطيري 

حتى املوت.
  وقـــال مزيـــد فـــي تصريح 
صحافي «نشـــد على يد اللجنة 
ونطالبها باستدعاء كل الشهود 
لســـماع إفاداتهم وأقوالهم، ألن 
هذه القضية ستكشـــف ما كان 
مستورا لسنوات، وسيكون تقرير 
اللجنة تاريخيـــا ألن احلق بدأ 
االفادات  يظهر من خالل بعض 
اللجنة في  اليها  التي استمعت 

االيام القليلة املاضية».
  وأوضح ان اللجنة مطالبة اآلن 

 الحربش يطالب بتوفير مقر مؤقت 
لمركز الصليبخات الصحي 

الــنائــــب جـمـعـــان   قــــدم 
احلــربـش اقتراحا برغبة قال في 
مقدمـــته، نظرا لقرب إزالة مركز 
منطقــــــة الصليبخات الصحي 
القدمي تـــمهيدا لبدء عمليات انشاء 
مركز جديد بدال منه والتي تتطلب 
فترة زمنية تقارب السنتني، ولعل 
اعادة تأهيل وتوســـعة  جتربة 
وصيانة مركـــز منطقة الدوحة 
الصحي الذي مت افتتاحه مؤخرا 
دليل واضح علـــى عدم االلتزام 
باملواعيد احملددة رسميا والتي مت 
بسببها تأخير موعد إعادة العمل 
به ألكثر من عـــام، كما أن مركز 
الصليبخات يخدم أعدادا كبيرة 
من املواطنني واملقيمني املسجلني 
عليه العتباره مـــن أقدم املراكز 
العاملة بالبالد خاصة  الصحية 
أن معظمهم من كبار السن الذين 
يتعـــذر عليهم مراجعـــة املراكز 
املناطـــق املجاورة  الصحية في 
والتي ستشـــهد ازدحاما شديدا 
الطاقة  وفوضى نظرا حملدودية 
االستعابية لعيادات هذه املراكز، 
كمـــا ان فترة اعـــادة بناء مركز 
الصليبخات اجلديد تتطلب وقتا 

طويال لالنتهاء منها مما سيؤدي 
الى طول فترة معاناة املواطنني 

واملقيمني املسجلني عليه.
  وجاء نص االقتراح: «ضرورة 
توفير مقـــر مؤقت ملركز منطقة 
الصليبخات الصحي عن طريق 
استئجار أحد املنازل أو تخصيص 
جزء من أحد املباني احلكومية غير 
املستغلة مثل املدارس أو غيرها 
أو اقامة مبـــان مؤقتة «كيربي» 
باملنطقة حلني االنتهاء من عملية 

بناء املركز الصحي اجلديد». 

 جـمـعان احلــربـش 

 العازمي يسأل وزير الصحة عن قضية
  أطباء األسنان العاملين بالجامعة 

 استفسر عن معاناة المرضى لعمل األشعة المقطعية 

املبادرة برفع املعاناة عن املرضى 
واملترددين على املستشفيات 
واملراكز الطبية احلكومية ممن 
تتطلب حاالتهم املرضية املبادرة 
 M.I.R الى عمل أشعة مقطعية

تشخيص احلالة واملعاجلة.
  وملا كان غالبيتهم يضطرون 
الى االنتظار مدد طويلة ينجم 
عنها فضال عن التأخير واالنتظار 
أمام مراكز االشعة  في دورهم 
لساعات طويلة يتعرضون فيها 

للمعاناة واأللم املرضي.
  وأضــــاف العازمي أن األمل 
معقود على األخ وزير الصحة 
كعادته باملبادرة الى زيادة ساعات 
العمل مبراكز االشعة املقطعية 
الطبية  باملستشفيات واملراكز 
احلكومية ودعمها مبا يتطلبه 
الفنيني واالخصائيني  ذلك من 
دعمــــا للعالج الطبــــي ورفعا 
للمعاناة عن املرضى وأصحاب 

احلاالت املرضية اخلاصة. 

احلديثــــة في العــــالج بدال من 
الوسائل التقليدية واملستخدمة 
حاليا مبا حتدثه من آثار سلبية 
علــــى املرضــــى باحلديث من 
االجهزة املتطورة واملستخدمة 

عامليا.
  وطالب النائب مخلد العازمي 
وزير الصحة د.هالل الســــاير 

العازمي  النائب مخلد   أعاد 
مطالبته وزير الصحة بالكشف 
عما ســــبق ان تناولته بعض 
الصحف احمللية من أن بعض 
أطباء االسنان العاملني باجلامعة 
مت تعيينهم بشهادات غير مصدقة 
أو ســــليمة وجتاوز عددهم ٣٢ 
طبيبا كما ادعى بعضهم احلصول 
على البورد االميركي أو الكندي 
كمســــتند لاللتحاق بالعمل ثم 

تبني عدم صحة ذلك.
  وشــــدد العازمي على أن ما 
يتعرض له املرضى من أخطاء 
طبية في مراكز عالج االسنان 
يتطلب دقة االختيار واقتصار 
التعيــــني علــــى ذوي اخلبرة 
والكفــــاءة من االطباء ســــواء 

املواطنون أو الوافدون.
  مطالبــــا حتديــــث االجهزة 
واملعــــدات بعيادات االســــنان 
الطبية  باملستشفيات واملراكز 
واملستوصفات وإحالل املعدات 

 مخلد العازمي 


