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نحيي جهود مدير »الفروانية الصحية« الذي يعمل منفردًا لتحسينه

األخطاء الطبية ازدادت وهناك مخالفات إدارية مالية مختلفة الصرعاوي أكد االتفاق المسبق على استجواب »وزير التنمية«

أكد تكليف »التشريعية« بالنظر في بطالن عضوية دميثير

أخفق في عمله ونقول له »الدور جايك«

تفاعاًل مع نداء خدمة »الرابعة نيوز« اإلخبارية

الزلزلة: استجواب الساير جاهز خالل أسبوعين 
وتجاوزات » الصحة« ال يمكن السكوت عنها

»العمل الوطني«: نستغرب إعالن »الشعبي« استجواب
رئيس الوزراء وهو ما يعطل استجوابنا للوزير الفهد

الحريتي: بعض الوزراء لديهم إخفاقات ومن الطبيعي استجوابهم
أعلن رئيس لجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية النائب 
حسين الحريتي عن ان اللجنة 
تسلمت أمس تكليفا رسميا من 
قبل المجلس للنظر في بطالن 
عضوية النائب خلف دميثير 
من عدمه.وق���ال الحريتي في 
تصريح للصحافيين في مجلس 
األمة أمس تس���لمنا التكليف 
المشار فيه الى ان األخ خلف 
دميثير صدر ضده حكم نهائي 

بعدم النطق بالعقوبة.
وأض���اف وجهن���ا الدعوة 

ل���ه لحضور االجتم���اع الذي 
س���يعقد االثني���ن المقبل من 
أجل االس���تماع الى رأيه، كما 
كلفت المستش���ارين بإعداد 
دراس���ة قانونية لمناقشتها، 
تمهيدا إلع���داد تقرير نهائي 
يك���ون مدعم��ا بالدراس�����ات 
القان��ونية والتش���ريعية قب���ل 
ان نص���وت عليه في اللجنة 
ونحيل���ه الى المجلس متضمنا 
رأي اللجنة بشأن مدى تأثير 
الحكم على بط���الن عضوية 

النائب

 وتوق���ع ان يكون التقرير 
النهائ���ي مدرج عل���ى جدول 
أعمال جلسة الثالثاء 22 مارس 

الجاري.
من جانب آخر، أكد الحريتي 
الفرصة  المجلس أعط���ى  ان 

الكافية للحكومة.
 وتبي���ن ان بعض الوزراء 
لديهم إخفاقات، وبالتالي فأمر 
طبيع���ي ان يتم اس���تجواب 

الوزراء.
النيابية  وبين ان األغلبية 
الوزراء في  أيدت بعض  التي 

الس���ابق تكون���ت لديها اآلن 
قناعة بأن بعض الوزراء البد 

ان يرحلوا.
وردا عل���ى س���ؤال عما اذا 
كان التعديل الوزاري سيجنب 
الحكوم���ة أزمة مقبل���ة قال 

الحريري: 
»أبلغت سمو رئيس مجلس 
الوزراء بأن التعديل الوزاري 
أصبح ض���رورة«، معتبرا ان 
خطوة من هذا القبيل سيكون 
أث���ر إيجابي على س���ير  لها 

العملية السياسية.

الراشد يدعو رئيس الوزراء الستبعاد
عدد من الوزراء على رأسهم وزير النفط واإلعالم

دعا النائب علي الراشد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد إلى اس����تبعاد 
الكم األكبر من الوزراء ممن لم ينجزوا وعلى 
رأسهم وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ أحمد 

العبداهلل.وقال الراشد في تصريح للصحافيني 
أم����س ان الوزير العب����داهلل أخفق في وزارة 

اإلعالم وكذلك في وزارة النفط.
وأضاف: »نحن ال نهدد بل نحذر وننصح 

ونقول للوزير العبداهلل الدور جايك«.
وتابع قائال: »منحنا احلكومة سنتني للعمل 
واالجناز ولذلك نرى اآلن ان التعديل احلكومي 

الفوري أصبح واجبا في املرحلة احلالية«.

أعربت كتل���ة العمل الوطني 
عن اس���تغرابها من إعالن كتلة 
العمل الشعبي توجيه استجواب 
الى سمو رئيس الوزراء، مؤكدة 
ان من ش���أن هذا االستجواب ان 
يعطل مس���اءلة كانت وش���يكة 
الوزراء للشؤون  لنائب رئيس 
الفهد،  االقتصادية الشيخ احمد 
الفتة الى ان مساءلة الفهد تبقى 
قائمة وسنقدم بها استجوابا في 

القريب العاجل.
وقال النائب عادل الصرعاوي 
ان كتلة العمل الوطني تؤكد حق 
اجلميع في اس���تخدام األدوات 
الدستورية، مبا في ذلك االستجواب 
في التوقيت واملوضوع والظرف 
القول  ان  املناس���ب، موضح���ا 
الش���عبي املعلن  إن استجواب 

لسمو رئيس الوزراء لن يعطل 
استجوابا مرتقبا للوزير الشيخ 
احمد الفهد مثار استغراب »العمل 

الوطني«.
وأضاف: ان إعالن الش���عبي 
اليوم )امس( استجواب احملمد 
يثير اس���تغرابنا، خصوصا ان 
هناك تنسيقا في السابق مع كتلة 
العمل الش���عبي وكتلة التنمية 
واإلصالح حول استجواب الفهد، 
آخره اجتماع جمعني � امس االول � 
مع العم احمد السعدون، وبينت له 
رغبتنا في استجواب الفهد، وقال 
الصرعاوي: »اذا كان السعدون 
يعتقد ويتصور ان اس���تجواب 
احملمد لن يعطل استجواب الفهد 
فأنا أقول له ال ميكن ان ُيفهم من 
استجواب احملمد إال انه تعطيل 

بدأت منذ نهاي���ة يناير املاضي 
التنس���يق ح���ول اس���تجواب 
الزمالء ومنهم  الفهد، وأبلغن���ا 
الش���عبي« رغبتنا عن  »العمل 
ه���ذا االس���تجواب، وأعطيناهم 
فكرة أولية عن محاوره، كما مت 
تزويد السعدون � بناء على طلبه 
البيانات اخلاصة  � بنسخة من 
باملجلس األوملبي اآلسيوي، وأنا 
قلت للسعدون األحد »ال يصير 
مخامط« ألن هذا املوضوع أحد 

محاور استجواب الفهد.
وكش���ف الصرعاوي عن ان 
حوارات جانبية متت في جلسة 
املجلس األخيرة مت خاللها إبالغ 
»الشعبي« بأهمية التنسيق مع 
العمل الوطني في اي استجواب 
تنوي تقدميه للمحمد، الس���يما 

ان بعض احملاور التي لديهم هي 
نفس احملاور التي س���تكون في 
اس���تجواب الفهد، مبينا ان هذا 
ما نقله األخ صالح املال لالخوة 

في »الشعبي«.
واستغرب الصرعاوي إعالن 
الس���عدون اس���تجوابا لرئيس 
الوزراء بعد 24 ساعة فقط على 
اجتماع عقده معه حول التنسيق 
الفهد، وقال: »هذا  الس���تجواب 
اإلعالن يثير عالمة استفهام، ومع 
هذا سنتعامل مع اي استجواب 
يق���دم مبوضوعي���ة كما حصل 
مع االس���تجوابات السابقة، وال 
يوجد لدينا اي رأي مسبق عن 
اي اس���تجواب، مع التأكيد على 
انه ال أحد ميلك منع اآلخرين من 

االستجواب«.

الصيفي: نؤيد استجواب وزير الصحة 
والمساءلة مستحقة

»تماهي« يؤيد استجواب رئيس الوزراء:
أمر مستحق بوجه الفساد الحكومي المستمر

مزيد: الوضع الصحي في الدائرة الرابعة سيئ 
وعلى وزير الصحة القيام بجوالت لمعالجته

أعلن النائب د.يوس���ف الزلزلة ان اس���تجواب وزير الصحة 
سيجهز خالل االسبوعني القادمني ليصعد املنصة ويحاسب على 

التجاوزات.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيني امس ان هذه التجاوزات 
في وزارة الصحة ال ميكن السكوت عنها، الفتا الى ان االستجواب 
سيكون من ثالثة محاور رئيسية هي الفساد املالي الذي اصبح 
واضحا أمام اجلميع واالخطاء الطبية التي ازدادت بش���كل كبير 
جدا، باالضافة الى التجاوزات االدارية في التعيينات باملناصب 

املختلفة دون وجه حق.
وأش���ار الزلزلة الى ان هناك تأييدا واس���عا من النواب لهذا 
االس���تجواب، الفتا الى ان هناك تنس���يقا مع الن���واب املؤيدين 

لالستجواب.
وذكر ان عدد النواب الذين ابلغوه حتى اآلن بتأييد هذا االستجواب 

بلغ 27 نائبا متوقعا ارتفاع هذا العدد.

أعل���ن النائ���ب الصيف���ي 
مبارك الصيفي تأييده ودعمه 
الستجواب وزير الصحة د.هالل 
الساير، مؤكدا ان هذه املساءلة 
مستحقة نظرا لتفاقم األوضاع 
الى مرحلة  الصحية وبلوغها 
ال ميكن السكوت عنها في عهد 

الوزير احلالي.
وأكد الصيفي في تصريح 
للصحافي���ني ان مل���ف وزارة 
الصحة بات متخما بالتجاوزات 
اإلدارية بعد استشراء الفساد 
على نحو خطير، داعيا الوزير 
الى االس���تقالة وإال سيواجه 

احملاسبة املستحقة.
وأشار الصيفي الى انه قدم 
س���ؤاال إلى وزير الصحة في 
شأن العقد املتعلق باملستشفى 
الصدري في حني حملت إجابة 
الوزي���ر تضليال يثير عالمات 

االستفهام واالستغراب.
وأكد الصيف���ي ان »األدلة 
الت���ي لدينا على  والبراه���ني 

أعلن تي���ار املس���ار األهلي 
)متاهي( تأييده للتوجه النيابي 
الستجواب رئيس مجلس الوزراء 
في ظل اس���تمرار حال التراجع 
والفساد في العمل احلكومي على 

مختلف الصعد.
وقال رئيس التيار م.عبداملانع 
الصوان في تصريح صحافي ان 
استجواب رئيس الوزراء بات أمرا 
مس���تحقا وليس مطلبا لبعض 

النواب.
التوجه  ان  وأضاف الصوان 
الش���عبي بني املواطنني ينتظر 
منذ فت���رة طويلة إجراء تغيير 
حكومي يشمل أعضاء احلكومة 
كاف���ة ألن املطلوب ه���و تغيير 
النه���ج ال األش���خاص وفي ظل 
استمرار رئيس احلكومة مع ما 
تشهده البالد من تراجع مستمر 

اكد النائب حسين مزيد ان 
الدائرة  ف���ي  الوضع الصحي 
الرابعة محل اهتمام ومتابعة 
لكونه مرتبطا بحياة االهالي وان 
اي قصور في اداء المستشفيات 
والمراكز الصحية يلزم وزير 
الصحة د.هالل الساير بالعمل 
على اصالحه ومعالجته وهو 
االمر الذي سبق ان نبهنا اليه 
مرارا وتكرارا والذي لن يعالج 
اال بج���والت تفقدي���ة من قبل 
الوزير لالطالع عن كثب على 

هذه االوضاع.
وق���ال مزيد ف���ي تصريح 

صحافي ان العديد من االهالي يواجهون قصورا في 
الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة 
سواء في النقص العددي في الهيئة التمريضية او 
االزدحام المتكرر بعيادات الحوادث او نقص كفاءة 
الطواقم التمريضية او عدم فتح مس���توصفات 
للعمل بنظام االربع وعشرين ساعة لتقليل الزحام 
والضغط على مستشفيي الفروانية والجهراء، 
وهو االمر الذي يواجهه ويتلمسه االهالي، مبينا 
انه تجاوبا مع نداء خدمة »الرابعة نيوز« االخبارية 
التي دعت الى توحيد الجهود لتحسين الخدمات 

الصحية المقدمة لالهالي، فإن 
ملف الوضع الصحي سيفتح 
حتى يتم التفاعل الحكومي معه 

ومعالجته.
واض���اف مزيد ان وس���ط 
التقاع���س الصحي هناك جهد 
واضح يق���وم به مدير منطقة 
الفروانية الصحية د.س���عود 
الدرعة في محاولة العادة الثقة 
بالجهاز الصحي، وهو االمر الذي 
نلمسه عن قرب من خالل خططه 
الواضحة ف���ي توفير الرعاية 
الكامل���ة، متمنيا ان  الصحية 
يستمر في جهوده وان يحاول 
اصالح المزيد من االمور التي تالمس المواطن، 
داعيا وزير الصحة الى القيام بجوالت تفقدية 
وعن ق���رب لقياس مدى االحتي���اج في القطاع 
الصح���ي ومعالجته حتى يت���م توفير الرعاية 

المالئمة للمرضى.
واكد مزيد انه س���يواصل العم���ل في ابراز 
القصور بالملف الصحي عبر عمله البرلمانية 
وانه سيعمل على نقل ندوات االهالي تحت قبة 
البرلم���ان، متمنيا ان تجد الصدى االيجابي من 

قبل الوزير.

الوزير كافي���ة وحدها خللعه 
من كرس���يه الذي يتشبث به، 
رغم كل األوضاع السيئة التي 
وصلت اليها وزارة الصحة في 

عهده«.
ورأى ان الوضع في وزارة 
الصحة أصبح مترديا جدا في 
ظل سياس���ة عدم املباالة التي 
يتبعها الوزير حيال هذا التدهور 

وقضايا فس���اد طالت مختلف 
اجلهات واملمارسات في الدولة، 
فإن استجواب الرئيس اليوم هو 
استحقاق نيابي وشعبي للمطالبة 
بالتغيير وفقا ملا أقره الدستور.

املتفاقم الذي ال يحرك س���اكنا 
جتاهه.

وقال الصيف���ي ان »الوزير 
الساير ضرب عرض احلائط بكل 
النداءات واألصوات النيابية التي 
طالبته ودعته الى تعديل الوضع 
لكنه لم يستجب لدعوات اإلصالح، 
وبالتال���ي أصبح االس���تجواب 

استحقاقا ال مفر منه«.
ال���ى دعم  ودع���ا الصيفي 
هذه املس���اءلة املستحقة ألن 
التجاوزات والفساد بلغت الى 
درجة كبيرة من السوء وهذا 
ما ال ميك���ن قبوله أبدا ونحن 
مسؤولون أمام الشعب الكويتي 
وليتحم���ل كل الزمالء النواب 
مسؤولياتهم جتاه هذا الوضع.
وأض���اف: »اذا كانت احلكومة 
ترغ���ب في اإلصالح كما تقول 
فعليها ان تدعو وزير الصحة 
الى االس���تقالة أو تقيله نظرا 
الستشراء التجاوزات في هذه 

الوزارة«.

وشدد على ان التزام الكويتيني 
كافة بالدستور هو ضامن للجميع 
بوجه رياح التغيير التي يشهدها 
العالم العربي، مؤكدا التمس���ك 
بالشرعية الدس���تورية والعقد 
االجتماعي بني النظام والشعب 
الذي أقره األجداد ويحافظ عليه 
األبناء، مش���يرا إلى ان التغيير 
املطلوب هو في نهج احلكومات 
املتعاقب���ة وإدارته���ا املتعثرة 

لشؤون البالد.
إلى  النواب  ودعا الص���وان 
وقفة جامعة بتأييد االستجواب 
املزمع تقدمي���ه لرئيس الوزراء 
إلجراء التغيي���ر املطلوب وفق 
األطر الدستورية وتقدمي منوذج 
جدي���د للدميوقراطية الكويتية 
الت���ي نتغن���ى بها أم���ام الدول 

والشعوب األخرى.

 د.يوسف الزلزلة 

عادل الصرعاوي

حسني احلريتي

د.روال دشتي

د.فيصل املسلم 

علي الراشد

الصيفي مبارك الصيفي

م.عبداملانع الصوان

دشتي لنقل »الفحص الفني« من الجابرية
رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 

 التايلندية ـ الكويتية يولم على شرف المواش

بمناسبة تولي سفير الكويت منصبه لدى مملكة تايلند

حضر س���فيرنا لدى 
مملكة تايلند عبداللطيف 
أقامه  املواش حفل غداء 
رئيس جلن���ة الصداقة 
 � التايلندية  البرملاني���ة 
الكويتي���ة مخت���ار فابا 
مبناس���بة تولي السفير 
املواش منصب س���فير 
الكوي���ت ل���دى مملك���ة 

تايلند.
وقال السفير املواش 
ل� »كونا« امس ان احلفل 
اقيم مبش���اركة أعضاء 
جلنة الصداقة البرملانية 
الكويتية   � التايلندي���ة 
ومس���ؤولني في البرملان 
التايلندي يعكس متانة 

العالقات الثنائية بني البلدين.
وأثنى على الدور االيجابي الذي تلعبه جلنة 
الصداقة البرملانية التايلندية � الكويتية لتعزيز 
روابط التعاون والصداقة بني الكويت ومملكة 
تايلند في كافة املجاالت مشددا على دورها في 

تطوير العالقات بني البلدين الصديقني.

 غرفة التجارة

واش���ار الى ان اللقاء تط���رق الى امكانية 
قيام رئيس جلنة الصداقة وأعضائها وكذلك 
رئيس البرملان بزيارة الكويت على أن يضم 
الوفد مس���ؤولني تايلنديني من غرفة التجارة 
التايلندية وأصحاب ش���ركات ورجال أعمال 
ومس���تثمرين تايلنديني وذل���ك حتى حتقق 
الزيارة أهدافها املرج���وة من زيادة العالقات 
السياس���ية واالقتصادية واالستثمارية بني 

البلدين الصديقني.
واضاف الس���فير املواش ان رئيس جلنة 
الصداقة تعهد بنقل ه���ذا املقترح الى رئيس 

البرملان التايلندي شاي شيدشوب.
وأوضح ان هناك فرصا اس����تثمارية كبيرة في 
الكويت حيث انها مقبلة على خطط ومشاريع تنموية 
وانشائية كبيرة وترحب بالشركات التايلندية ملا 

تتمتع به من اخلبرات في هذا املجال.

واقترح أن يتم تنظيم 
الكويت يتم  معرض في 
خالله ع���رض املنتجات 
التايلندية وكذلك العروض 
الثقافي���ة واملعلوم���ات 
الس���ياحية حيث القى 
ه���ذا االقت���راح ترحيبا 
واستحسانا كبيرا لدى 
رئيس جلن���ة الصداقة 
وال���ذي وعد مبناقش���ة 
ه���ذا املوضوع مع غرفة 

التجارة التايلندية.
وأكد السفير املواش 
أن الكويت لها استثمارات 
كبيرة ف���ي مجال زراعة 
األرز في الدول املجاورة 
لتايلن���د مث���ل كمبوديا 
والوس وميامنار آمال أن حتظى تايلند بنصيبها 

من االستثمارات الكويتية في هذا املجال.
من جانبه، أعرب رئي���س جلنة الصداقة 
عن ش���كر وتقدير مملكة تايلند للكويت على 
املساعدات واملشاريع اخليرية التي كانت والتزال 
الكويت تقدمها للش���عب التايلندي وخاصة 

لسكان اجلنوب.
الرسمي والشعبي

وجدد السفير املواش التأكيد على ان الكويت 
حترص على املستويني الرسمي والشعبي على 
تقدمي الدعم ألي عمل أو مش���روع يسهم في 
توطيد أواصر الصداقة والتعاون بني البلدين 
الصديقني مشددا على أن املساعدات الكويتية 
هدفها انس���اني بحت ويتم تقدميها لشعوب 

العالم بجميع فئاتها الدينية دون تفرقة.
وقد تطرق اللقاء الى قضية اجلنوب التايلندي 
حيث أكد السفير املواش أن الكويت تدعم جهود 
حكومة تايلند في معاجلة األوضاع في جنوب 
تايلند من أجل استتباب األمن واالستقرار في 

املنطقة.
ومت خالل اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات 
وتكثيف آليات التعاون الثنائي خدمة ملصالح 
البلدين كما مت التطرق الى املواضيع واملسائل 

ذات االهتمام املشترك.

المسلم يطلب من وزير الداخلية
عدد حاالت الوفاة بالجرعة الزائدة

النائبة د.روال دشتي  قدمت 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 
تعتبر منطقة اجلابرية من املناطق 
التي يقطنها عدد كبير من األسر 
الكويتي���ة وكذلك عدد كبير من 
الوافدين وأسرهم، وذلك لقربها 
من مركز العاصمة، وهذا بذاته 
كاف لكي يعاني سكان املنطقة 
الش���ديد  من االزدحام املروري 
البيئي بس���بب كثرة  والتلوث 
املركبات، وبصورة خاصة بسبب 
وجود إدارة الفحص الفني التابعة 
إلدارة مرور حولي في املنطقة، 
إن وجود هذه اإلدارة في منطقة 

سكنية أمر غير عادي.
ونص االقتراح على نقل إدارة 
الفحص الفني التابعة إلدارة مرور 

حولي والكائنة حاليا في منطقة 
اجلابرية الى موقع آخر يتالءم مع 

طبيعة نشاط هذه اإلدارة.

النائب د.فيصل املس����لم  قدم 
س����ؤاال لوزير الداخلية الش����يخ 
احمد احلمود جاء في مقدمته: بعد 
انكشاف كثير من حوادث التعذيب 
على يد قلة من رج����ال الداخلية 
خالل الشهور األخيرة دب الشك في 
صدور كثير من الناس خاصة جتاه 
ما يتعلق بحوادث املتوفني نتيجة 
جلرعة زائدة.. وعليه أرجو توجيه 
األسئلة التالية للسيد نائب رئيس 

الوزراء ووزير الداخلية:
وجاءت األسئلة كالتالي:

1- يرج����ى تزويدي بكش����ف 
تفصيلي يبني أعداد وأس����ماء من 
توفي بجرعة زائدة لكل سنة على 
ح����دة وذلك منذ ع����ام 1992 حتى 
تاريخ السؤال.2- هل تلقت أجهزة 
وزارة الداخلية شكوى بخصوص 
أي متوفى بهذا الس����بب حتديدا؟ 
وماذا مت بشأنها؟ وما القرارات التي 
اتخذت مع تزويدي بجميع الوثائق 

التي تدعم اإلجابة.

3- من الذي يحدد سبب الوفاة؟ 
وهل هناك اي شكاوى مكتوبة من 
العاملني بأجهزة األدلة اجلنائية 
والطب الشرعي عن تدخالت في 
عملهم الفني من قبل مرؤوسيهم.. 
مع تزوي����دي بنس����خة من هذه 
الش����كاوى وبيان اإلجراءات التي 
متت بخصوص كل ش����كوى على 

حدة.

الستجواب الفهد، وتوقيته يثير 
عالمات استفهام كثيرة حول هذا 

املوضوع«.
وأوض���ح ان العمل الوطني 

عبداللطيف املواش

حسين مزيد 


