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العالج في الداخل.. 
يوفر مبالغ طائلة 

ويسد باب 
الترضيات وكسب 
الوالءات ويعالج 

املستحقني

محمد طنا

عبداحلميد دشتي

فهيد بن شغبان

النائ���ب محمد طنا  وجه 
سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
الوزراء ووزير املالية ووزير 
النفط بالوكالة أنس الصالح 
جاء في���ه: منى إل���ى علمنا 
ان هناك مناقصة الس���تيراد 
البترول  الغاز تابعة لشركة 
الوطني���ة. يرج���ى موافاتنا 
باالجابة عن األسئلة التالية: 
تاري���خ املناقص���ة؟ وهل مت 
االع���ان عنه���ا للمختصني 
أم للعامة؟ وعدد الش���ركات 
املتقدمة وأسماء تلك الشركات 
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
واملمثل القانوني لكل شركة؟ 
وأسماء الشركات املستبعدة 

وأسباب االستبعاد؟

يعق���د النائب عبداحلميد 
دشتي مؤمترا صحافيا بعد 
ظهر اليوم اخلميس للحديث 
عن مجمل األوضاع االقتصادية 
الى  والسياسية وسيتطرق 
مؤمت���ر املانحني واإلش���ادة 
مبش���اركة صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
فيه وس���يتناول املشروعات 
التي أعلنت عنها احلكومة مثل 
احلرير واجلزر، وحتذيره من 
رغبة البعض في السيطرة على 
ثروات األمة في ظل انخفاض 
اإليرادات وتراجع أسعار النفط 
وتنفيذ مشروعات تنموية في 
الوق���ت، وان هناك من  ذات 
يريد اس���تغال هذا الوضع 
غير املستقر لاستحواذ على 
ثروات األمة، وسيطالب دشتي 
بإشراك الشعب في مشاريع 
التنمية عبر الشركات املساهمة 

ملنع االحتكار.

طالب مرشح الدائرة الثالثة 
التكميلية فهيد  لانتخابات 
بن شغبان احلكومة بإسقاط 
القروض عن املواطنني، مؤكدا 
ان املس���اعدات التي يقدمها 
صندوق التنمية لبعض الدول 
الش���عب الكويتي أولى بها، 
داعيا صن���دوق التنمية الى 

تقليص هذه املساعدات.
الق���روض  ان  وأض���اف 
تس���ببت في انهيار وتفكك 
وهدم بيوت بعض األس���ر 
الكويتية مثل حاالت الطاق 
التي وصلت الى املئات، وهذا 
بسبب ظاهرة القروض التي 
أصبحت حم���ا ثقيا على 

الكويتيني.
وقال: يجب على احلكومة 
اس���تغال األراضي الفضاء 
والواقعة داخل املدينة لبناء 
بيوت حكومي���ة للمواطنني 
تقل���ل من تك���دس الطلبات 

اإلسكانية.
الى جعل  ودعا احلكومة 
الكويت واح���ة خضراء من 
خال تشجيرها بشكل عام.

طنا للصالح: ما الشركات 
املستبعدة من مناقصة 

استيراد الغاز

دشتي يعقد مؤمترًا 
صحافياً اليوم

بن شغبان يطالب 
بإسقاط القروض 

عن املواطنني

لذا  الدكت���وراه.  لدرجة 
يرجى إفادتي وتزويدي 

باالتي:
ما اسباب عدم وجود 
برامج دراس���ية سواء 
باملق���ررات أو البح���ث 
الدكت���وراه في  لدرجة 
القانون بجامعة الكويت؟ 
وما الدول التي يس���افر 
العليا  الدراسات  طاب 
الكويتيون إليها للحصول 
الدكتوراه  على درج���ة 
في القانون؟ وهل هناك 
صعوبات مالية أو نقص 
في الكوادر البشرية في 
هذا املج���ال؟ وكم تبلغ 
تكلفة اإلقامة واإلعاشة 
والرسوم الدراسية لطالب 
الدكت���وراه الكويتي في 
اخلارج؟ وهل اجريت اي 
دراسات لتمكني اجلامعة 

اجليران لوزير التربية: ما أسباب عدم 
وجود برامج دكتوراه في جامعة الكويت؟

من إعداد برامج للدكتوراه 
في القان���ون؟ وأال يرى 
الس���يد الوزير أن عجز 
الكويت في هذا  جامعة 
الص���دد مي���س كرامة 

وسمعة هذه اجلامعة.

النائ������ب  وج������ه 
اجليران  د.عبدالرحمن 
س���ؤاال برملانيا لوزير 
التعليم  التربية ووزير 
العيس���ى  العالي د.بدر 

جاء فيه:
رغم عراق���ة جامعة 
الكويت وسمعتها العلمية 
واالكادميية الطيبة، ورغم 
وجود كفاءات وطنية في 
التخصصات في  كاف���ة 
مجال التدريس اجلامعي 
مبا ذل���ك مجال القانون 
إال أن  بأفرعه املختلفة، 
هذه اجلامع���ة ال متنح 
درجة الدكتوراه، وتقتصر 
على برامج املاجس���تير 
الذي  القانون، االمر  في 
إلى  الدارس���ني  يضطر 
الس���فر خل���ارج الباد 
د.عبدالرحمن اجليرانم���ن اج���ل التحضي���ر 

املعدلة على انه: استثناء 
من أحكام قانون التأمينات 
وقان����ون  االجتماعي����ة 
العس����كريني  معاش����ات 
يستحق املؤمن عليه أو 
� املكلف قانونا  املستفيد 
برعاية مع����اق ذي إعاقة 
متوس����طة أو ش����ديدة � 
معاشا تقاعديا يعادل %100 
من املرت����ب الكامل مبا ال 
يتجاوز ألفني وسبعمائة 
وخمسني دينارا إذا بلغت 
مدة اخلدمة احملسوبة في 
املعاش 20 سنة للذكور، 
و15 س����نة لإلن����اث، وال 
يش����ترط للحصول على 
املعاش في ه����ذه احلالة 
بلوغ س����ن معينة، وذلك 
وفقا للشروط والضوابط 
التي تضعها الهيئة باالتفاق 
التأمينات  مع مؤسس����ة 

االجتماعية.
ونص القانون على انه 
على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء � كل فيما يخصه 
القانون،  � تنفي����ذ ه����ذا 
ورغم ذلك اال أنه لم تنفذ 
وزارة املالي����ة ممثلة في 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية القانون الذي 
صدر باسم صاحب السمو 
التأخير  حتى اآلن، وهذا 
في تطبيق القانون زاد من 
معاناة ذوي االحتياجات 
اخلاصة وعوائلهم نتيجة 
ع����دم ص����رف املرتبات 
التقاعدي����ة للمعاق ومن 
يعول معاقا، لذلك أرجو 

إفادتي باالتي:
ملاذا لم يتم حتى اآلن 
صرف الرواتب التقاعدية 
للمعاق����ني وم����ن يعول 
معاقا من قبل مؤسس����ة 
االجتماعية  التأمين����ات 

عسكر يسأل عن تأخير صرف املرتبات 
التقاعدية للمعاق ومن يعول معاقاً

وذلك بعد تعديل املادتني 
ال� 41 وال� 42 من القانون 
رقم 8 لسنة 2010 اخلاص 
بذوي االحتياجات اخلاصة 
وصدور القانون من مجلس 
األمة وتصديق سمو األمير 
� حفظه اهلل � عليه ونشره 

باجلريدة الرسمية؟
م����ا اس����باب تقاعس 
التأمين����ات  مؤسس����ة 
القيام  االجتماعية ع����ن 
بااللتزامات املقررة عليها 
في القانون رقم101 لسنة 
2015 بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم )8( لسنة 2010 
في شأن حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة؟ 
ه����ل قامت مؤسس����ة 
االجتماعية  التأمين����ات 
بتشكيل جلنة مشتركة مع 
هيئة ذوي اإلعاقة، لصياغة 
الشروط والضوابط التي 
تضعها هيئة ذوق اإلعاقة 
باالتف����اق مع مؤسس����ة 
التأمين����ات طبقا لتعديل 
امل����ادة ال����� 42 ام ال؟ مع 
تزويدي باملستندات الدالة 

على االجابة.

النائب عس����كر  وجه 
العنزي س����ؤاال برملانيا 
إلى نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر املالية 
أنس الصال����ح جاء فيه: 
ص����در القان����ون رقم101 
لسنة 2015 بتعديل بعض 
أح����كام القانون رقم )8( 
لسنة 2010 في شأن حقوق 
األش����خاص ذوي اإلعاقة 
وص����دق علي����ه صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل 
ورعاه يوم 8 ديسمبر من 
العام املاض����ي 2015 ومت 
نشره في اجلريدة الرسمية 
»الكويت اليوم«، وبالتالي 
املفت����رض أن يدخل  من 
حيز التنفيذ فور نش����ره 
للتخفيف من معاناة ذوي 
االحتياجات اخلاصة ومن 
يعولهم ورفع وحتس����ني 

مستواهم املعيشي. 
حي����ث تنص املادة ال� 
41 املعدلة بص����دور هذا 
القانون على انه: استثناء 
من أحكام قانون التأمينات 
وقان����ون  االجتماعي����ة 
العس����كريني  معاش����ات 
يستحق املؤمن عليه أو 
الذي تقرر  املس����تفيد - 
اللجن����ة الفنية املختصة 
أنه معاق � معاشا تقاعديا 
يع����ادل 100% من املرتب 
الكام����ل مب����ا ال يتجاوز 
ألفني وسبعمائة وخمسني 
دين����ارا كويتيا إذا بلغت 
مدة اخلدمة احملس����وبة 
في املعاش 15 سنة على 
األقل بالنسبة للذكور، و10 
سنوات بالنسبة لإلناث، 
وال يشترط للحصول على 
املعاش في ه����ذه احلالة 

بلوغ سن معينة.
عسكر العنزيكما تنص املادة ال� 42 

اجلمهور يشيد مببادرة الوزير العمير
العامة  إدارة العاقات  أش����اد مدير 
واإلعام مبكتب وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس األمة مساعد اجلمهور باملبادرة 
الطيبة للوزي����ر علي العمير من خال 
لقائه م����ع النقابة العامل����ة في وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة واالطاع 

على مشاكلهم ومطالبهم.
وقال اجلمهور في تصريح صحافي: 
ان الوزير اطلع على مشاكل التي طرحتها 
النقابة خال لقائها مع الوزير، مثنيا على 
وكيل الوزارة احمد املرشد لدوره وإسهامه 
في حل املشكات التي شكلت عائقا أمام 

املوظفني في تطوير أداء الوزارة.

واعتبر اجلمهور تكرمي املرشد من 
قبل النقابة هو تكرمي للوكيل وللوزارة 

ككل.
وأوضح ان اللقاء تطرق الى جميع 
مشكات النقابة ومطالب العاملني فيها، 
مشيرا الى وعد بحل تلك املعضات وإعطاء 
النقابة دور في جلنة شؤون املوظفني 
وضوابط األعمال املمتازة وتعديل القرار 

اخلاص بالعاج باخلارج.
وقدم اجلمهور درعا تذكارية للوزير 
العمير متقدما بالشكر له وجلهوده في 
حل مش����كات العامل����ني مبكتب وزير 

الدولة.

أنه���ا تعتبر تأكيدا على 
الدميوقراط���ي  املس���ار 
الش���عب  الذي ارتضاه 
الكويت���ي لنفس���ه منذ 
بداية الستينيات حيث 
الدستور  مت تأس���يس 
الكويت���ي عل���ى مبادئ 
واضح���ة نظمت عاقة 
احلاكم باحملكوم من خال 
هيكلية وطنية تضم كل 
أطياف املجتمع وتركز 
املواطنة احلقيقية  على 
مب���ا فيها م���ن حقوق 

وواجبات.
وخت���م احلمد معبرا 
ع���ن تفاؤل���ه بنخب���ة 
املرش���حني  الش���باب 
الدائرة  لانتخابات في 
الثالثة مثل املرشح هشام 
البغلي الذي يقدم طرحا 
متوازنا ورؤية إيجابية 

احلمد: »التكميلية« جزء مهم من الدميوقراطية
على املستوى السياسي 
واالقتصادي والتجاري، 
إل���ى  داعي���ا اجلمي���ع 
املشاركة الفعالة واملؤثرة 
إلكم���ال هذه احللقة من 
الدميوقراطية  مس���يرة 

الكويتية.

قال مرشح انتخابات 
مجلس األمة األس���بق 
إن  احلم���د  م.أحم���د 
التكميلية  االنتخاب���ات 
للدائ���رة الثالث���ة لعام 
ج���زءا  تش���كل   2016
العمل  مهما من مسيرة 
الدميوقراطي، مش���يرا 
إل���ى أن الزخم اإلعامي 
والسياس���ي والشعبي 
ال���ذي يواك���ب ه���ذه 
يعك���س  االنتخاب���ات 
أهميتها ومحوريتها كجزء 
ال يتجزأ م���ن كل حيث 
ان الدميوقراطية عملية 
متكامل���ة ال تتجزأ وأي 
جزء منها مهم وحيوي 
الس���تمراريتها كعملية 

واحدة متناغمة.
وأضاف احلمد أن ما 
احمد احلمدمييز هذه االنتخابات هو 

أحمد نبيل الفضل

إيفاد 6456 حالة للعالج باخلارج يخل مببدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني

الفضل: آن األوان ملعاجلة هدر
العالج باخلارج ويجب وقف »املجامالت« 

ملف العاج باخلارج احد ملفات 
الهدر التي تكبد امليزانية العامة 
للدولة ما بني 400 و700 مليون 
دينار س���نويا، مؤكدا أن هذا 
املبلغ كاف إلنشاء مدينة طبية 

متكاملة بحجم الكويت.
وأشار الفضل إلى أن هذا 
امللف يع���د أيضا من امللفات 
املتخمة بالتجاوزات الصارخة، 
فقد رصد ديوان احملاسبة في 
تقريره اخلاص باحلس���اب 
اخلتامي لوزارة الصحة عن 
السنة املالية 2014/2015 جملة 
من التجاوزات، أبرزها التدخل 
في عرض 6456 حالة بواسطة 
نواب وشخصيات أخرى، خال 
الفترة م���ن يناير 2014 حتى 
يناير 2015. وأشار الفضل إلى 
أن االقت���راح بقانون اخلاص 
ب� »العاج من اخلارج« الذي 
تقدم به املرحوم النائب نبيل 
الفض���ل، والذي وافقت عليه 
التشريعية مبجلس  اللجنة 
األمة، يأتي على رأس أولوياته، 
الفتا إلى أنه في حال وصوله 
إلى مجل���س األمة وحصوله 
على ثقة أبناء الدائرة الثالثة 

سيتبنى هذا االقتراح، خاصة 
ان���ه ينص على اس���تجاب 
الطواق���م الطبية العاملية مع 
إلى  التمريضي���ة  كوادره���ا 
الكويت وعاج جميع احلاالت 
املرضية ولم ش���مل أس���رة 

املريض حوله.
وأكد الفضل أن هذا االقتراح 
في حال إقراره سيعود بالفائدة 
الكبيرة على األطباء احملليني، إذ 
سيساهم في اكتسابهم الكثير 
من اخلبرات رغم إمياني بقدرة 
الكويتيني،  وكفاءة األطب���اء 
نتيجة احتكاكه���م بنظرائهم 
العامليني، وسيوفر على الدولة 
الكثي���ر م���ن املصاريف غير 
الضروري���ة، فضا عن دوره 
في منع ظاهرة السياحة باسم 

العاج.
وتابع الفضل: ان االقتراح 
بقانون يصب في خانة تفويت 
الذين  الن���واب  الفرصة على 
يس���عون إلى ش���راء والءات 
الناخبني من جيب احلكومة، كما 
أنه مينع الوزراء واملسؤولني من 
شراء مواقف النواب السياسية، 

عبر بوابة العاج باخلارج.

الثالثة  الدائرة  أكد مرشح 
لانتخابات التكميلية ملجلس 
األمة أحم���د نبيل الفضل أنه 
قد آن األوان ملعاجلة الهدر في 
ميزانية العاج باخلارج، خاصة 
بعد أن عبر صاحب السمو أمير 
الباد عن عدم رضائه حفظه 
اهلل على التعامل احلكومي مع 

هذا امللف.
وق���ال الفضل في تصريح 
الس���مو  صحافي إن صاحب 
األمير في لقائه مع رؤس���اء 
التحرير بحسب ما مت نشره 
قد وجه انتق���ادات للحكومة 
نتيجة العاج باخلارج، إذ قال 
سموه: »ال يجوز أن يسافر مع 
كل مريض إلى اخلارج فردان، 
يومية كل منهم 100 دينار، فبدال 
إلى  الكويتيون  من أن يذهب 
اخلارج للعاج نأتي باألطباء 

والكوادر إلى الكويت«.
الفضل: ما هي  وتس���اءل 
األس���باب التي متن���ع وزارة 
الصح���ة من اس���تقدام أطباء 
متخصصني بهدف عاج املرضى 
الكويتيني في الداخل وتنفيذ 
الرغبة السامية؟! مشددا على أن 

اللواء عبدالفتاح العلي يحدد التعليمات املتعلقة باالنتخابات على مديري األمن 

ترأس اجتماعاً لبحث االستعدادات إلجراء االنتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة

العلي: سنتصدى ألي محاولة للخروج على القانون

الى توفير جميع االحتياجات 
املطلوبة بجمي���ع القطاعات 

واإلجراءات األمنية الازمة.
إل���ى أن اخلطة  وأش���ار 

األمني���ة التي وضعت تهدف 
إلى السيطرة األمنية وحتقيق 
النظام العام وتأمني سير عملية 
الثالثة،  بالدائ���رة  االنتخاب 
مشيرا إلى أن اخلطة تسعى 
التخ���اذ اإلج���راءات األمنية 
االحترازية والوقائية لتأمني 
االنتخابات ووصول الناخبني 
إلى مواقع االقتراع وتنظيم 
وتس���هيل عملي���ة دخولهم 
إلى هن���اك والتعامل الفوري 
واحلازم م���ع أي مظاهر من 
ش���أنها التأثير على العملية 
االنتخابي���ة والتصدي ألي 
محاولة للخروج على القانون 
من اآلن وحت���ى بعد ظهور 

النتيجة.

ترأس وكيل وزارة الداخلية 
العام  املساعد لشؤون األمن 
اللواء عبدالفتاح عبداحملسن 
العلي اجتماعا ضم القيادات 
األمنية واملسؤولني بوزارات 
التربية والعدل والكهرباء واملاء 
والبلدية واالطفاء والطوارئ 
الطبية حول االس���تعدادات 
إلجراء االنتخابات التكميلية 

في الدائرة الثالثة.
وقد رحب اللواء العلي في 
البداية باملجتمعني واستعرض 
معه���م احتياجات القطاعات 
املختلف���ة متهي���دا إلج���راء 
التكميلية بشأن  االنتخابات 
القاع���ات والصاالت  توفير 
وتشميع الصناديق باإلضافة 


