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طالب أعضاء مجلس األمة احلكومة بوقف العمل بالالئحة اجلديدة للعالج باخلارج وكل ما يتعلق باملخصصات املالية للمرضى ومرافقيهم وإحالة املوضوع للجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرملانية 

على أن ترفع تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل اجللسة املقبلة. ووافق املجلس في ختام مناقشته قرار احلكومة بوقف صرف املخصصات املالية ملرافقي املرضى الذين يتلقون العالج باخلارج خالل جلسته 
التكميلية امس، على توصية »بإيقاف قرار وزارة الصحة بشأن العالج باخلارج وان تعمل بالقرارات السابقة وان ترجع مخصصات املريض واملرافق كما كانت 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق«. وتضمنت 
توصيات املجلس »اعادة النظر في طريقة حتديد املواعيد مع االطباء في اخلارج بحيث تكون سريعة على ان تتحمل الوزارة جميع الفحوصات سواء املخبرية او االشعة في الكويت وجتهز جميع التقارير التي 

تساعد في عالج املرضى«. ودعا املجلس في توصياته الى تعيني موظفني كويتيني في املكاتب الصحية وتدريبهم على التعامل مع اجلمهور وعلى التعامل مع القطاعات املختلفة في الدول التي يعملون بها الى جانب 
التنسيق مع السفارات واملكاتب الصحية واملستشفيات لعودة املرضى الى الكويت في حال طول فترات االنتظار على ان يرجع املريض ثانية للعالج قبل موعده بيومني. وأوصى املجلس ببحث االستعانة باالطباء 
االختصاصيني من جميع دول العالم ملعاجلة املرضى في البالد واالستعانة بالفرق الطبية التخصصية العاملية مع التركيز على جعل الكويت مركزا لعالج السرطان وزراعة االعضاء والسعي نحو حتويل الكويت 

ملركز طبي متقدم في عالج العظام. كما تضمنت توصيات املجلس الدعوة الى فتح مراكز عالجية تابعة ملستشفيات عاملية مرموقة ومعروفة لتكون لها أفرع في الكويت، فإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

املجلس يوصي بإلغاء الئحة العالج باخلارج اجلديدة

البقية ص43

افتت����ح رئيس مجل����س األمة 
مرزوق الغامن اجللس����ة التكميلية 
أمس األربعاء الساعة احلادية عشرة 
صباحا، وتال األمني العام أس����ماء 
األعضاء احلاضري����ن واملعتذرين 

والغائبني بدون إذن أو إخطار.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: تلقى أهل 
الكويت نبأ وفاة النائب الس����ابق 
نايف بورمية املطيري أحد الرجال 
الذين حظوا بثقة الشعب الكويتي 
خالل الفصل التشريعي اخلامس، 
وكان منوذج����ا للبرملاني اخللوق، 
وأتقدم بخالص العزاء، ونسأل اهلل 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه 

فسيح جناته.
٭ د.علي العمير: نشاطر املجلس 
تأبني الراحل نايف أبورمية وكان 
املتميز،  مثاال يحتذى للسياس����ي 
فنس����أل اهلل له الرحم����ة ولذويه 

الصبر والسلوان.

بند العالج بالخارج

٭ انتقل املجلس ملناقش����ة طلبي 
املناقش����ة بش����أن قرار احلكومة 
العالج  وقف صرف مخصص����ات 

باخلارج.
٭ عب����داهلل التميم����ي: أرى وزير 
الصحة املعني باألمر غير موجود، 
فإذا كان خارج البالد فهذا عذر، أما 

إذا كان داخل البلد فأين هو؟
٭ حمدان العازمي: ال وزير الصحة 
موجود وال وزير الدولة الشيخ محمد 

العبداهلل.
٭ سلطان اللغيصم: الالئحة التي 

صدرت كانت من وزير الصحة.
٭ عبداهلل املعيوف: البد من إلغاء 
اجللس����ة ورفعها، فالطلب الثاني 
للبدون ووزير الداخلية غير موجود، 
فبالتالي الوزراء غير موجودين فما 

داعي النقاش.
٭ عبداهلل الطريجي: املخصصات 
ال����وزراء والوزراء  قرار مجل����س 
موجودون واملوضوع مهم، ولذلك 
الس����ماع منه����م وأرى عدم  نريد 
التأجي����ل. كما أن موضوع البدون 
مستحق والوزراء يوصلون الرسالة 

لوزير الداخلية.
٭ د.عبداحلمي����د دش����تي: نري����د 
استيضاح سياس����ة احلكومة في 
العالج باخلارج واحلكومة موجودة 
والبند مدرج منذ أسبوعني ووزير 
واحد يكفينا ونحن سنأخذ القرار وال 
نريد التسويف وهذا ال ينطلي على 
أعضاء مجلسنا بالذات ولنشرع اآلن 
تعديالت قوانني ذات صلة ونصوت 

عليها اليوم.
٭ مبارك احلريص: هذان الطلبان 
مقدمان من����ذ فترة ووزير الصحة 
يعرف ذل����ك، فم����ن الغريب عدم 
وجوده، ولنفترض معرفة س����بب 
الغياب والوزراء موجودون واألمر 
تضام����ن وزاري. ومنذ أمس بدأوا 
يضيقون على حاالت العالج باخلارج 

وال نقبل بعذر الوزير.
٭ د.يوسف الزلزلة: نوقش الطلبان 
في جلنة األولوي����ات ومت االتفاق 
مع احلكومة أن يناقش����ا في هذه 
اجللس����ة، كما أنه من املفترض أن 
تأتي احلكومة ببيان للطلبني وبناء 
عليهما نقرر ماذا س����نفعل فيهما، 
الوزراء موجودون  املفترض  ومن 
الوزارية  ومن املفترض املؤسسة 
في الصحة والداخلية موجودون 
حتى لو كان الوزراء غير موجودين 
ليسجلوا مالحظات النواب. ونحن 
الطلب����ني وس����نخرج  س����نناقش 

بالتوصيات امللزمة للحكومة.
٭ فيصل الكندري: في البداية نريد 
معرفة أسباب اتخاذ قرار وقف صرف 
أبريل  املخصصات. والق����رار منذ 
وطبقوا القرار م����ن أمس وجميع 

األعضاء رفضوا هذا القرار.
٭ د.أحمد مطيع: القرار قرار مجلس 
الوزراء فلنبت في املوضوع اليوم 
والالئحة س����تطبق في أول أبريل 
وطبقوا القرار منذ أمس. حتى تأخذ 

الناس حقوقها.
٭ محمد اجلبري: الوزير ال بد ان 
يكون موجودا فليوقف القرار حلني 
حضور الوزير ونعرف ما مبررات 

هذا القرار.
٭ عسكر العنزي: املريض الكويتي 
ينتظر هذه اجللسة بفارغ الصبر 
واملخصصات انخفضت إلى النصف 
وهناك مرضى في اخلارج وفوجئوا 
بتخفيض املخصصات وهناك نواب 
يساعدونهم في اخلارج. وننتظر 
هذه اجللسة منذ امس، ويجب ان 
نتخذ قرارا س����ريعا وفوريا جتاه 

هذه القضية.
٭ د.خلي����ل أبل: لس����نا في حاجة 
لوجود وزير الصحة، بل نحن في 
حاجة إلى وزير املالية. ونحن لسنا 
الداخلية  إلى وجود وزير  بحاجة 
فالطلبان ال يخصان وزيري الصحة 
الوزارات،  والداخلية فقط، بل كل 
وينبغي وق����ف القرار حلني اتخاذ 

قرار.
٭ سعود احلريجي: هذا القرار ميس 
أمورا إنسانية وال مبرر له، ووزير 
الصح����ة بالوكالة محمد العبداهلل 
موجود واحلكومة كلها موجودة، 

واألمر يحتاج إلى قرار سريع.
٭ سيف العازمي: موضوع اليوم 
ينتظ����ره الش����عب، املرض����ى في 
اخلارج يعانون من هذه املس����ألة 
ونتمنى اليوم قرارا حازما وإرجاع 
املخصص����ات الس����ابقة للمرضى 
واملس����تحق منهم ابعث����وه وغير 

املستحق ال ترسلوه.
٭ د.محم����د احلويل����ة: املوضوع 
مدرج وهذا املوضوع مهم وينبغي 
مناقش����تهما واخلروج بتوصيات 

ملزمة للحكومة.
الهاج����ري: نوقف قرار  ٭ ماضي 
التخصيص حت����ى تأتي احلكومة 

اجللسة القادمة أو التي تليها.
٭ س����عدون حماد: نريد مناقشة 
إلى  الي����وم باخل����روج  الطلب����ني 

توصيات.
٭ الش����يخ محمد العبداهلل وزير 
الصحة بالوكالة: الكويت اآلن ترأس 
مجلس وزراء الصحة العرب ووزير 

وأح����د األس����باب الرئيس����ية 
لتخفيض املخصصات هو سياسة 
الدولة إلعادة النظر في االمتيازات 
وترشيدها وعدم االسراف والتبذير 

في هذه االمتيازات.
٭ عسكر العنزي: نقدم أحر التعازي 
القلبية إلى ذوي الفقيد النائب نايف 
بورمية رحمه اهلل وأسكنه فسيح 

جناته.
لألس����ف فوجئنا بقرار أزعج 
جميع الكويتيني قبل اسبوعني وهو 
خفض مخصصات العالج باخلارج 
دون أي دراسة شاملة ولألسف كأنهم 

ضد املرضى الكويتيني.
تتحدث بصورة واضحة للوزراء 
الذين صوتوا على هذا القرار املجحف 
والذي����ن وضعوا الئح����ة للعالج 
باخلارج ظلمت كثيرا من أهل الكويت 
وذلك لعدم وجود مستشفيات كاملة 
وندعم الوزير في بنائها، لكن في 
الوقت احلالي الطاقة االستيعابية 

الصحة موجود في مهمة رس����مية 
لهذا هو غير موج����ود اليوم لكي 
يستمع الى مالحظات النواب وأبني 

بعض احلقائق،
قرار إعادة النظر في مخصصات 
العالج باخلارج اتى بناء على قرار 
مجل����س الوزراء بن����اء على جلنة 
وزارية خماسية تضم ممثلي وزارات 
الدفاع والصحة والداخلية والنفط 
وبينوا ان قيم����ة الصرف الباوند 
احلالي ب�5000 باوند تكفي للعيش 
الك����رمي في لندن التي تعتبر اغلى 
املدن وحاالت العالج باخلارج تقدر 
ب� 7000 حالة العام املاضي والقرار 
حدد آلي����ة إيفاد املرضى من خالل 
جلنة تخصصية وم����ن ثم تأكيد 
اللجنة العليا على نفاذ القرار خالل 
3 أش����هر، الدولة تتكفل باحلاالت 

احلرجة إلرسالها باخلارج.
وهذه بعض املعلومات والبيانات 

التي لدي.

ال تكفي للمريض الكويتي.
وليس م����ن املعقول ان يعيش 
املري����ض على 75 دينارا في الدول 
االوروبية و50 دينارا للدول العربية، 
وهذا قرار غير مدروس بدليل انه 
متت زيادة الدول األوروبية من 50 

دينارا الى 70 دينارا بعد يومني.
هذا امللف فتح من بعض اخواننا 
النواب ومن بعض الصحف الذين 
يزايدون عل����ى املرضى الكوتيني. 
وال نريد املماطلة ملدة اسبوعني بل 
اليوم البد اخلروج بالقرار. واذا ما 
تريد إرسال احلاالت للخارج فلتوفر 
املستشفيات الزينة والدكاترة الزينة 

لكن املستشفيات فارغة.
أشدت بوزير الصحة ألنه يبني 

مستشفى جابر وغيرها.
أضعف األمراض ال نريد عالجها 
هنا. مريض زراعة الرئتني ترجى 
النواب، هل يعقل ذلك؟! ثق متاما ان 
املواطن ال يخرج إال اذا كان مريضا 

فعال وعالج السياحة هذا انتهى.
املريض يعاني وال بد من إنصافه 
وأناش����د اخواني النواب إلنصاف 
مرضانا. حياة املواطن الكويتي مو 
لعبة وكفلها الدس����تور، احلكومة 
مجبورة  على عالج املواطن الكويتي، 
أمتنى من سمو رئيس الوزراء الذي 
دائما يرعى اجلميع ان يساعد مرضى 
الع����الج باخل����ارج وإرجاع جميع 
املخصصات الى ما كانت عليه وفتح 
اللجان الطبية للحاالت املستحقة، 
وسع على الكويتيني نحن دولة غنية 
نحن دولة خير. كل الترشيد نطلعه 
من جيب املواطن؟ هل هذا معقول 
ساعد الدول الفقيرة نعم لكن أهل 
الكويت أولى. الناس ال تستطيع دفع 
إيجاراتها في اخلارج. شقة وصالة 

في لندن ب� 1000 باوند.
هل تعتقدون ان كل الكويتيني 
يعيشون في ثراء؟! ال، بل أغلبهم 
عليهم قروض وديون والتزامات، 

أنتم يا نواب األمة مسؤولون اليوم 
ولنتخذ قرارا اليوم.

٭ سعود احلريجي: نعزي آل النائب 
السابق نايف بورمية، نسأل اهلل له 

الرحمة واملغفرة.
نحن نناقش قرارا وكيف اتخذ 
وكيف مت ولم ه����ذه العجلة وهو 
ميس الكويت����ي املريض الذي أخذ 
املوافقات الكامل����ة إليفاده للعالج 
باخلارج وما أخذ االيفادة إال لفشل 
مرافق الدولة وعجزها عن عالجه 
هنا، حتى أصبح العالج باخلارج 

هو الطريق الوحيد.
وزير الصحة بالوكالة قال إن 
الق����رار نافذ وس����يخضع للتقييم 
واملراجعة فهل التقييم والتجارب 
يكون على صحة املواطن الكويتي. 
هن����اك قناعة ممن اتخذ القرار بأن 
ذلك قاصر على حتقيق املرجو من 
القرار فهذه الق����رارات جاءت غير 

مدروسة.
لنقوم مبسح ميداني للدول التي 

ُيرسل إليها العالج باخلارج.
احلكومة مطالبة برعاية املواطن 

داخل الدولة وخارجها.
نحن ملزمون بأن نتخذ قرارا 
ينصف املرضى وما يدري فأكثرهم 
يرجع في »تاب����وت«. املجلس لن 
يت����ردد في اتخاذ ق����رار باإلجماع 
إلعادة املخصصات. إذا كانت الدولة 
قادرة على توفير العالج بالداخل 

فسنكون معها.
وإن لم تبادر احلكومة بإيقاف 
هذا القرار اجلائر الذي جعل املرضى 
عالة عل����ى الدول األخرى وإال كان 

للمجلس كلمة أخرى.
٭ فيصل الشايع: أقترح أن يكون 
احلدي����ث ملدة 5 دقائ����ق والتمديد 
ملدة دقيقتني فق����ط حتى يتحدث 

كل النواب.
٭ د.عبدالرحمن اجليران: هل فعال 
مت اخلص����م اآلن أم القرار منذ أول 

أبريل؟!
٭ فيص����ل الش����ايع: س����عيد بأن 
احلكومة تهتم بتخفيض الهدر في 
املال العام، ولكن احلكومة أبقت على 
الهدر في العالج السياحي ونظرت 

إلى الفتات.
املرافقون عددهم 11 ألف شخص 
ب� 15 مليون ش����هريا، ولكن الهدر 
الكبي����ر ف����ي 450 ب����� 500 مليون 

سنويا.
٭ محمد طنا: س����بق للحكومة أن 
عرضت اخلطة والغريب ملاذا الذهاب 
جليب املواطن، خصوصا أن العجز 
دفتري وما يحصل غريب عجيب 
وقبل كنتم تودون عمليات جتميل 
واآلن بدأتوا بالترشيد، وأنا أسأل 
احلكومة ماذا عن املعاقني والعملية 
تضيي����ق على املواط����ن الكويتي، 
وحتى ح����االت العق����م، والبد من 
إلغاء هذا القرار الذي طبق بشكل 

غير مدروس.
العام طلب حتديد  وتال األمني 
مناقشة العالج باخلارج حتى انتهاء 

آخر املتحدثني.
موافقة على الطلب.

٭ صال����ح عاش����ور: مس����ؤولية 
الدولة البحث عن بدائل لتخفيض 
املصروفات لكن ما ال أفهمه أن الدولة 
تذهب إلى أصحاب الدخول البسيطة 
واحملدودة وخاصة للمرضى، في حني 

هناك بدائل كثيرة لسد العجز.
الدول����ة لم تذه����ب ألصحاب 
املناقصات والترسيات وأصحاب 
الدخول الكبيرة وليس هناك قانون 
لدى الدولة لتذهب إلى هؤالء، فهذه 
حتتاج وقفة أكثر من أصحاب حاالت 

العالج باخلارج.
الفائ����ض في امليزانية في ال� 5 
سنوات املاضية أكثر من 12 مليارا 

فأين ذهبت؟
الدولة مث����ل ما تهتم بالتعليم 
وتدف����ع ميزانية للتعليم وأبناؤنا 
يروحون للتعليم اخلاص، فاحلكومة 
ال تهتم ال بالصح����ة وال بالتعليم 
حتى ان املواطن اضطر إلى الذهاب 
الع����الج باخل����ارج والتعليم  إلى 

اخلاص.
ينبغ����ي أداء خدم����ات متميزة 
كالتعليم حت����ى ال يروح للتعليم 
اخل����اص وكذل����ك نهت����م باملرافق 
املواطن  الصحية حت����ى ال يذهب 

للعالج باخلارج.
تكف����ل الدول����ة باملاليني الذين 
يدرسون من الكويتيني والوافدين في 

اجلامعات واملدارس احلكومية.
ي����ا وزير الصحة انت س����وف 
تدفع ضريبة هذا القرار وس����وف 
تك����ون ضحيته، إلى اآلن لم تصل 
الس����كني الى العظ����م حتى نذهب 
الى األم����ور احلياتية للمواطن، ال 
توفر على حساب املرضى أو على 
حساب الدخول احملدودة، هذا ليس 

توفيرا.
٭ راكان النصف: سمو األمير أشار 
قبل أس����ابيع الى العالج باخلارج 
وأوص����ى بإيقاف اله����در بالعالج 
باخلارج، بعده����ا مجلس الوزراء 
 ق����ام بتخفي����ض املخصصات إلى

50 دينارا وبعد أس����بوع تراجعوا 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وبجانبه د.يوسف الزلزلة وم.عادل اخلرافي وأنس الصالح على املنصة وتبدو األمانة العامة                                                                                                                               )هاني الشمري(

عسكر: أطالب 
رئيس الوزراء بإعادة 
النظر في تخفيض 

املخصصات

احلريجي: العالج 
باخلارج دليل فشل 
الدولة في النهوض 
باخلدمات الصحية

طنا: البد من إلغاء 
القرار

غير املدروس

العمر: هرولة 
احلكومة جليب 
املواطن حتملها 

كلفة سياسية

العدواني: نرفض 
هذا القرار ألن 
هناك مرضى 

مرتبطني بعقود 
سكن في اخلارج

ماضي الهاجري

سيف العازمي متحدثا

د.أحمد مطيع متحدثا

سلطان اللغيصم ود.عودة الرويعي ود.خليل أبل وطالل اجلالل

عيسى الكندري وسيف العازمي وصالح عاشور وأنس الصالح وعبداهلل املعيوف

سلطان اللغيصم وفارس العتيبي ومحمد اجلبري ومبارك احلريص خالل اجللسة
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ف����أرى ان تت����م محاس����بة رئيس تتمة المنشور ص42
الوزراء.

هناك هدر في املال العام موجود 
في جميع الوزارات وخاصة وزير 
الصحة واليوم نأتي وندغدغ الشارع 
وس����وف تأتي الدعوم. ال حتملوا 
املسؤولية الش����عب، ما طلعك اال 
عشان تدافع عنه وتتحمل املسؤولية 

ونحن ال نقبل هذا األمر.

الوزراء  وأمامكم رئيس مجل����س 
باعتراف الوزير العبداهلل اذا كنتم 
الوزراء  جادين فليتحملها رئيس 
ط����رح الثقة جاء ب����� 9 نواب وما 
كمل العشرة واليوم نرى الهجوم، 
عندكم رئيس الوزراء هو من يتحمل 

املسؤولية.
واليوم ألن األمر مس مصلحتكم 
تتكلمون اذا كانت لديكم محاسبة 

العدد. أليس����ت احلكومة هي التي  
فتحت لهذا العدد يوم االستجواب؟! 
لو احلكومة عندها ذرة من االحساس 
أو يهمه����ا معاناة املواطن ملا كانت 
قررت هذا الق����رار. دائما احلكومة 
حتمل شعار ان جيب املواطن ال ميس 
وهي أول من ميس جيب املواطن، هذا 

قرار وزير الصحة هالل الساير.
املطل����وب لي����س تخفي����ض 
املخصصات بل تخفيض املصاريف 
التالع����ب  عندم����ا تكلمن����ا ع����ن 

بالفواتير.
440 ملي����ون دين����ار تكلف����ة 
بق����اء العبيدي ف����ي منصبه أثناء 

االستجواب.
اللعب باملصاريف، اخللل  هذا 
في احلكومة وفي االستجواب قلنا 
ان الشركة هي التي تنشئ الفواتير، 

هذا اللعب بالفواتير.
أرباع قراراتها  احلكومة ثالثة 
غير مدروس����ة كل همها ان تذهب 

للمواطن.
املستحق ارسله للعالج باخلارج 
وغير املستحق ال ترسله. هل هناك 

دراسة؟!
هل ه����ذه حكومة تري����د البلد 
الن����واب املس����ؤولية  ويتحم����ل 

الدولة لش����ؤون  وعقب وزير 
مجل����س ال����وزراء الش����يخ محمد 
العب����داهلل على النائ����ب العازمي 
قائال: »امل����ادة 127 من الدس����تور 
حددت اختصاصات رئيس مجلس 
الوزراء بترؤس جلس����ات مجلس 
الوزراء واإلش����راف على الوزارات 
وإذا أردت توجيه استجواب لرئيس 
مجلس الوزراء فيجب ان يكون في 

حدود اختص����اص رئيس الوزراء 
أما بخص����وص القرارات الصادرة 
عن مجلس الوزراء فاملسؤول عن 
تطبيقها ال����وزراء املعنيون، وفي 
القضايا العامة يتحمل املسؤولية 
الدولة لشؤون  السياس����ية وزير 
مجل����س الوزراء وأن����ا اخ حمدان 
أتشوق اشتياقا كبيرا ألن أتواجه 
مع����ك عل����ى منصة االس����تجواب 
لتفني����د اي اس����تجواب حتب ان 
توجهه بخصوص قرارات مجلس 

الوزراء.
٭ حمدان العازمي: انا ش����خصيا 
طرحت فيه الثقة خالل استجوابه 
وما ميدح الس����وق اال من ربح فيه 
يحق له. أستجوبك انت واللي أكبر 
منك طاملا الدستور كفل لي احلق. 
هذا قرار مجلس الوزراء ويتحمله 

رئيس الوزراء.
٭ الشيخ محمد العبداهلل: يعز علي 
أن عضوا محترما يحمل شهادة في 
القان����ون ال مييز بني قرار احملكمة 

الدستورية وخالف ذلك.
اما عما وجهه لي من اتهامات 
مبطن���ة فأمتنى أن تتش���جع 
وتتكلم باألس���ماء واتكلم عن 
األرقام التي تختص بك حتديدا 

إل����ى 75 دينارا وألغوا مخصصات 
املرافق، هذا يعني ضمنيا عدم الثقة 
باللج����ان التخصصية في الصحة 

وعدم الثقة بوزير الصحة.
اله����در كان في القرارات عندما 
تغيرت فلسفة اللجنة العليا للعالج 
باخلارج التي كان اختصاصها مراقبة 

اللجان التخصصية.
تقرير ديوان احملاس����بة يقول 
إن هناك تأشيرات باآلالف للوزير 
والوكيل باستثناء حاالت ال تستحق 
وهذا الشيء أشار إليه الشيخ محمد 
العبداهلل قبل قليل وقال 7000 حالة 

العام املاضي.
ومت االلتف����اف عل����ى اللج����ان 
إذا  التخصصية وعلى املس����تحق 
كان هن����اك مس����تحق نعطيه 300 
دينار بدال من 75 دينارا ولكن هناك 
لعبا في احلاالت املس����تحقة وغير 

املستحقة.
اذا الوزير قال في االستجواب 
ان اخلدمات تط����ورت وبناء عليه 
يفترض ان تقل احلاالت املرضية 
في اخلارج، وقال الوزير ان شركة 
الكثير  الدولة  السفير وفرت على 
العقد ملدة  الوزي����ر معه����ا  وجدد 
سنتني مع العلم ان باقي في العقد 

6 اشهر.
املواجهة لم تنته مع هذا الوزير 
وقياداته وبعض القيادات املشبوهة 
وهناك مواجهة اخرى قادمة وذلك 
لتعرضه لكل حالة عالج باخلارج 

مستحقة.
٭ جمال العمر: كل يوم نبني اخللل 
ال����وزراء،  على مس����توى مجلس 
احلكوم����ة تبي حل املش����كلة لكن 
على حس����اب احللق����ة الضعيفة، 
بس����بب اتخاذ قرار حالة التقشف 

في الدولة.
ما ذنب املريض إذا كان مستحقا 
نحن نعاقب املستحق حلساب غير 

املستحق.
الكلف����ة احلقيقية والس����بب 
الرئيسي هي احلكومة ألنها عطلت 
املستشفيات احلكومية، ومن السبب 
في س����وء اإلدارة؟ ه����ي احلكومة 

وعطلت مشاريع املستشفيات.
ما ذنب املرضى في اخلارج لكي 
تعاقبه����م بتخفيض املخصصات، 
هناك مهانة للمريض احلقيقي ألن 

هناك بيروقراطية وسوء إدارة.
اليوم ألنه  وصراخ األعض����اء 
ما في ش����يء 100% صحيح هناك 

استثناءات لغير املستحقني.
القرارات ارجتالية وعشوائية 
فكيف ملع����اق جتعل له مرافقا وال 
مخصص����ات له، التوفي����ر بإعادة 
صياغة القرارات وإزالة املسؤولني 

التعيسني املوجودين.
القرار  نحن دورنا وقف ه����ذا 
حلني دراسته مع اللجنة الصحية 
وتأتي بتقريرها وتتخذ حينها القرار 
املناس����ب، أم����ا أن تتجه احلكومة 
التخاذ ق����رارات فردية ال تنعكس 
على املواطن فهذا مرفوض ألنه دون 
دراسة ولم تعرض الدراسات على 
اللجان املتخصصة، فعلى احلكومة 
ان تتحمل مسؤوليتها السياسية 

وسنحاسب املسؤولني.
الهرولة نحو جيب املواطن أو 
املريض احلكومة ستتحمل كلفتها 

السياسية في هذا الشأن.
٭ عبداهلل العدوان����ي: هذا القرار 
غير موفق وغير مدروس، ما يجوز 
مريض ان يذهب من دون مرافق، 
املرافق ضروري ألن هناك كبار سن 
ونطالب بإع����ادة املخصصات كما 
كانت. املريض احلقيقي ال يستطيع 
العودة. هن����اك مرضى مرتبطون 
بعقود سكن مثل مرض السرطان 

وغيرهم ونرفض هذا القرار.
٭ حمدان العازمي: هذا القرار اعتراف 
من احلكومة بأن هناك خلال في هذا 
القرار غير املدروس و7000 حالة، 
هذه احلكومة هي التي وصلتها لهذا 

في وزارة الصحة.
٭ حمدان العازمي: هناك من يسافر 
بدون جلنة! نعم لدي أرقام في وزارة 
الصح����ة وكويتيون مس����تحقون 

سفرناهم للعالج نعم.
٭ عبداهلل املعيوف: هذا املوضوع 
ينبغي ان يناقش بعقالنية، وبروح 
ودية. يعاني املواطن الكويتي عندما 
ترتفع عنه املصاريف وأسعار الدواء 
وبع����ض املكاتب مثل مكتب أملانيا 
ومن يديره الذي يعامل الكويتيني 
كأنهم موظفون عنده وسكرتيرته 
مغربية وهي التي تعطي املواعيد 
وتقابله����م وال يتعام����ل املدير مع 

املرضى بشكل مباشر.
ومن يذهب كمرافق مع مريض 
تخصم عليه البدالت اذا كان موظفا 
ويخصم من معاشه. املرافق اذا كان 
بنتا فمن يرافقها؟! هل أمها بدون 

محرم او ابوها وهي بنت.
احلكوم����ة عندم����ا اتخذت هذا 
القرار لم جتتمع مع اللجنة الصحية 
البرملانية لتأخذ رأيها. املشكلة ليست 
في املخصصات. التوفير احلقيقي 
في إرسال من يستحق للعالج. واذا 
كان مستحقا نعطيه 200 واملرافق 

األول 100 والثاني 50 دينارا.
كثيرون م����ن يذهبون للعالج 
السياحي او العالج االنتخابي فبذلك 

نظلم املرضى احلقيقيني.
الدوائر 25 دائرة  عندما كانت 
كان مدير العالج في اخلارج في هذه 
الفترة فلسطينيا من اصل لبناني 
وكان يجيب قرارات العالج باخلارج 
الى ديوانية احد  مطبوعة جاهزة 
نواب كيفان والنائب يضع االسم 

والدولة.
احلل هو ان نقنن العالج باخلارج 
ملن يس����تحق، وحتى املخصصات 

فاملريض يعاني حتى يتسلمها.
فلم����اذا ال نحذو حذو اإلمارات 
بشراء مستشفيات في لندن وأملانيا 
أو فرنسا وأميركا، نحن بذلك نوفر 
في فاتورة العالج باخلارج وأدرب 
دكاترتي وممرضيني في مثل هذه 

املستشفيات.
يج����ب أال يظل����م املواط����ن. 
احلكومة لم تدرس املوضوع بشكل 
كامل فنرف����ض الالئحة وتخفيض 
املخصصات على املرافق. ومن يقول 
ان 5000 باوند تكفي. هذا قرار غير 
منصف ويحتاج وقفة من أعضاء 
مجلس األمة وليس من العيب ان 

تتراجع الدولة عن قرارها.
٭ محمد طنا: مدير املكتب الصحي 
بأملانيا رجل كفاءة ومدد له صاحب 

السمو األمير.
٭ عدنان عبدالصمد: بسبب انخفاض 
أسعار النفط هناك مطالبات بترشيد 
االنفاق في امليزانية وهناك مواطن 
هدر ف����ي امليزانية ال����كل يقر بها 
واملسؤولون يطالبون بالترشيد لكن 

بشرط أال ميس املسؤول نفسه.
هناك مواطن هدر حقيقية ميكن 
التوفير فيها ولكن بحاجة الى جلسة 

كاملة لذلك.
ترشيد العالج باخلارج مطلوب 
ولكن ليس على حساب املستحقني 
فهن����اك غير مس����تحقني كالعالج 
السياحي بدليل ان كل النواب يأتون 

لهم الناس للتمديد في الصيف.
ف����ي ذه����اب غير  واملش����كلة 
املستحقني على حساب املستحقني 

وال يجدون من يساعدهم.
املطلوب دراس����ة موضوعية 
للع����الج باخل����ارج لكي يس����افر 

املستحق.
احلكومة ليست موضوعة في 
اتخاذ القرار بدليل تغير القرار بني 
يوم وليل����ة وهناك تخبط حقيقي 
هناك دراسة 185 صفحة عن العالج 
باخلارج ودراسة أخرى 300 صفحة 
عن العالج باخلارج وهي دراسات 

مهمة وفيها ارقام مهولة.
ف����ي س����نة 2012/2011 اجمالي 

حمدان العازمي: 
محاسبة رئيس 

الوزراء ألنه 
املسؤول عن هذا 

القرار

املعيوف: املشكلة 
تكمن في املكاتب 
الصحية في اخلارج 

وتعاملها مع 
املرضى

عبدالصمد: أقترح 
وقف هذا القرار 

حلني دراسة اللجنة 
الصحية توصيات 
ودراسات ديوان 

احملاسبة

احلريص: قرار 
خفض املخصصات 

مجحف والئحته 
غير منطقية

الصالح: التعليم 
والصحة والتوظيف 
والسكن خدمات ال 
ينبغي املساس بها

محمد طنا

فيصل الشايع

جمال العمر

د.عبدالرحمن اجليران

أنس الصالح ود.يوسف العلي وم.أحمد اجلسار الشيخ خالد اجلراح يتحدث بحضور د.علي العمير وعبداهلل التميمي والشيخ محمد العبداهلل

د.محمد احلويلةعلي اخلميس

الشيخ محمد العبداهلل يتحدث أثناء اجللسة

حمد الهرشاني

د.عودة الرويعي وياسر أبل وأحمد الري ود.خليل أبل

عبداهلل املعيوف متحدثا ويبدو د.عبداهلل الطريجي وسلطان اللغيصم وأنس الصالح ود.عودة الرويعي وسيف العازمي

حديث بني عيسى الكندري وم.محمد الهدية

العبداهلل: 7000 حالة عالج باخلارج العام املاضي وقرار احلكومة حدد آلية 
اإليفاد و تخفيض املخصصات جاء من منطلق سياسة الدولة في الترشيد 

مطيع يشيد بقرار »التعاون« اعتبار حزب اهلل منظمة إرهابية
أشاد النائب د.احمد مطيع العازمي بقرار دول 
مجلس التعاون اخلليجي اعتبار حزب اهلل اللبناني 
منظمة ارهابية بجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات 
التابعة لها، كما ذكر ذلك األمني العام ملجلس التعاون 

اخلليجي عبداللطيف الزياني في بيان.
وأكد النائب ان هذه اخلطوة وإن جاءت متأخرة 
فإنها خطوة صحيحة موفقة فهذا احلزب اإلرهابي 
الذي أسسته إيران في لبنان جر الويالت ألهلنا 
في لبنان وس��ورية والعراق وتسبب في إجرامه 
وفس��اده وطغيانه بإزه��اق ارواح آالف األبرياء 

من اهل اإلسالم.
وأضاف النائب ان هذا احلزب لم يكتف بجرائمه 
في حق اإلس��الم واملسلمني إمنا تآمر على دولنا 

وهدد امنها بزرعه الشبكات التجسسية اضافة الى 
قيامه بالعمليات التخريبية فيها وهذا احلزب مازال 
مستمرا في غيه وبطشه وعدوانه وكلنا نرى كيف 
انه يدعم وبكل قوة املؤامرات االيرانية في البحرين 
واليمن والعراق وكلنا سمعنا خطابات قادته ضد 

دولنا اخلليجية والعربية واالسالمية.
وختم النائب تصريحه بأنه يتمنى ان يشمل 
ه��ذا القرار كل اجلماع��ات االرهابية ذات الهوى 
االيراني والتي مازالت تبط��ش وتقتل أهلنا في 
العراق وسورية ولبنان وغيرها ككتائب أبي الفضل 
العباس وميليشيات احلشد الشعبي وفيلق بدر 
وجيش املهدي وغيرها من جماعات ما وجدت إال 

ملمارسة القتل والتخريب والدمار.
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اللغيص���م: تفاجئنا تتمة المنشور ص43 ٭ س���لطان 
احلكومة بقرارات ارجتالية وغير 
مدروسة وغير مبررة وكأنها تريد 
اختبار قدرة مجلس األمة على الدفاع 
املواطنني واملكتسبات، ونؤكد  عن 
على احلكومة ان تفكر قبل احلديث 
عن مكتسبات املواطنني ومس شؤون 
حياتهم الكرمية، ولم جند تفسيرا 
منطقيا لقرارات احلكومة، والرهان 
على العالج داخل الكويت هو رهان 
خاسر بسبب تدني اخلدمات الصحية، 
ويا حكومة سنعوا مستشفياتكم 
وما نبي الع���الج باخلارج، ونؤكد 
ان مجلس األمة سيرفض اي مساس 

مبكتسبات املواطنني.
لذلك، قدمت طلبا مع مجموعة 
من النواب لوقف األمر وإحالته الى 

اللجنة الصحية لدراسته.
٭ خليل عبداهلل: ق���رار احلكومة 
باطل وخاطئ واملبلغ ال يعمل شيئا 
للمجلس، وكل مواطن عنده مشكلة 
صحي���ة يفترض ان يذهب للعالج 
باخلارج بس���بب تردي اخلدمات 
الصحي���ة، وهل يعق���ل أطباء في 
اللجنة الصحية يقول يحتاج عالج 
هذا تضارب مصالح، وعندي ڤيديو 
مصوره بنفسي في تردي اخلدمات 

ولكنها في نف����س الوقت تتخبط 
في قراراتها ومتن����ح الفرصة ملن 
تقدم باستجواب وزير من وزرائها 
»يجلدها«، اآلن احلكومة »ورطت« 
وزير الصحة في هذا القرار، ونحن 
لن نقبل بتخفيض مصاريف العالج، 
فكيف نحن ندع����ي أن املواطن ال 
ميس ونذهب في بداية الترش����يد 
للمواطن املريض، فيجب أن تكون 
هناك خطط ذات أرقام واقعية ويجب 
على احلكومة عدم التفرد في اتخاذ 
الق����رار وعليها الرجوع للمجلس، 

مبستشفى مبارك وسأعرض الڤيديو 
القادم. وش���يء  في االس���تجواب 
مزري ما يحصل في مستش���فيات 
الصح���ة، والبد من زي���ادة حاالت 
العالج باخلارج، وه���ذا مرفوض 
جمل���ة وتفصيال وهن���اك أمراض 
تنتشر بالكويت بسبب امليكروبات 
والڤيروس���ات، ولدينا مشكلة في 

اتخاذ القرار وجودة التطبيب.
٭ عبداحلميد دش����تي: العالج من 
احلقوق الدستورية للمواطن، نعلم 
أن هناك رؤية حكومية للترشيد، 

وهناك مسؤولية سياسية تتحملها 
احلكومة.

٭ فيصل الكندري: لدي رس���التان 
للحكومة، تعاون املجلس مع احلكومة 
مرهون بوقف هذا القرار وإحالة امللف 
الى اللجنة الصحية لدراسة الوضع 
بش���كل واضح ودقيق، ودائما كان 
يحث سمو األمير احلكومة واملجلس 
على ع���دم التعرض للمواطن، ملاذا 
لم تعرض احلكومة هذا امللف على 
النواب في اجتماعات اللجنة املالية 
اخلاصة بالترشيد؟ من املستغرب 

أن يكون بداي���ة التوجه احلكومي 
في الترشيد املواطن املريض، عليكم 
املقارنة مع دول اخلليج واملخصصات 
التي تدفع ملرضاه���م، نقبل بوقف 
املخصص���ات مقاب���ل أن احلكومة 
توفر للمرضى جميع اخلدمات من 
مواصالت ووجبات وسكن وغيرها، 
وللعلم ه���ذه اخلدمات تقدمها دول 
الى  اخللي���ج ملرضاه���ا باالضافة 

املخصصات.
٭ عبداهلل الطريجي: أعلنت إحدى 
الصح���ف أن احلكومة وقعت 1100 
معاملة ألحد النواب، كل ذلك تقليل 
في شأن املجلس من أجل االنتخابات 
املقبلة، وسألت أحد النواب احلاليني 
والذين كانوا في مجلس 2009 وقال 
لي نحن في مجلس 2009 بعز، حيث 
تقدمت مبعامالت لوزير الدولة »نقل 
من م���كان الى آخر« م���ع معامالت 
خاصة بالع���الج باخلارج، وجميع 
معامالتي وقع���ت باملوافقة لإليفاد 
بالعالج باخل���ارج وحينما قدمت 
معاملة ألحد املواطنني قال لي أنا أريد 
»نقال« وليس عالجا، قال لي معاملتك 
توقعت عالج احلني روح عالج وإذا 
رجعت أوقع لك كت���اب النقل، من 
الضروري إيقاف هذا القرار املجحف 

املعتمد للعالج باخلارج 175 مليونا 
وصل الى 441 مليونا في 2015/2014 
والديوان األميري من 13 مليونا الى 
41 مليونا والصحة من 141 الى 309 
ماليني في 2015/2014 والدفاع من 20 

مليونا الى 80 مليونا في 2014.
والزلن����ا نش����كو م����ن العالج 
باخل����ارج وهناك ع����دة توصيات 
واحلكومة لم تأخذ بهذه التوصيات 
وتوصيات ديوان احملابة لم تطبقها 
احلكومة، ومن ضمنها غياب املساواة 
بني املواطنني وعدم تكافؤ الفرص 
بينهم، وهناك ناس في اميركا صار 
لهم 3 سنوات يعاجلون، نعم هناك 

مستحق وغير مستحق.
ومن ضمن املالحظات مشاكل 
املكاتب الصحية بها كثير من املشاكل 
وتؤدي الى هدر ف����ي املصروفات 
الى مزيد  ادارية تؤدي  ومش����اكل 
من الهدر وال توج����د رقابة كافية 
العالج باخلارج،  على مصروفات 
الن هناك اناسا صرفت لهم مبالغ 
دون وجه حق لبعض املسافرين، 
وعدم متكني الدي����وان من الرقابة 
احلقيقية س����واء ديوان احملاسبة 
واملراقبني املاليني وادعو ان يكون 

لهم دور في العالج باخلارج.
العالج  ارتفاع تكاليف  وكذلك 
باخلارج فاملرضى يدفعون مبالغ 

مبالغ فيها.
ويجب ان يرسل الشخص بكرامة 
ألن كثيرا من الكويتني يقترضون 
من البنوك للعالج باخلارج. اقترح 
وقف هذا القرار حلني دراسة اللجنة 

الصحية هذه الدراسات.
٭ مبارك احلريص: القرار مجحف 
من احلكومة وص����در في مجلس 
ال����وزراء وثار الش����ارع والنواب 
وقدم الطلبان ملناقشتهما في جلسة 
اليوم وعدلت احلكومة قرارها دون 

مناقشتهما.
وال أحد يقبل بأن يكون هناك هدر 
في العالج باخلارج وحجة العالج 
السياحي وال نريد للكويتي ان يعاني 

من الغربة ونقص األموال.
ويفترض تك����ون املخصصات 
املواطن ويتم عرضها  راهبة على 
على املجلس او على األقل اللجنة 
الصحية ويفترض احلكومة تترجم 
تعهداتها، والقرار مجحف والالئحة 

غير منطقية.
٭ خليل الصالح: الصحة والتعليم 
والوظيفة يجب اال متس، واحلديث 
عن الترش����يد يك����ون باملناقصات 
امللياري����ة والبد م����ن وجود جلان 
مختصة ولكن نفاجئ املرضى لكي 
جنعلهم يلج����أون للقروض، وأنا 
أقترح على احلكومة توفير السكن 
واملعيشة بدال من املخصصات وأين 
النظرة اإلنس����انية، واإلمارات لها 
جتربة في العالج باخلارج والتأمني 
الصحي في أملانيا والبد من احلكومة 

التريث.
ماضي الهاجري: نقول للحكومة 
يجب اال مي����س املرضى والبد من 
وجود دراس����ة وهذا الق����رار غير 
م����دروس واليوم 75 م����اذا تعمل 
في دول معروف����ة بالغالء وهناك 
أمراض كبار السن حتتاج اكثر من 

مرافق.
قبل 3 أيام إدارة العالج باخلارج 
بوزارة الصحة كان هناك تخبط غير 
مسبوق بس����بب الالئحة اجلديدة 
ومازال الوضع سيئا، لذلك نطالب 
احلكوم����ة بإلغاء الق����رار ونطمح 
في ان ترجع املخصصات لس����ابق 
عهدها، فاحلكومة لديها طرق أخرى 

للترشيد.
٭ سيف العازمي: فوجئنا بقرارات 
احلكومة وتخفيض املخصصات، 
ونطالب مبدينة طبية حلل املشكلة 
الكويت واملشكلة   في مستشفيات 
اناملريض يأتي مديون، ويا رئيس 
ال����وزراء هؤالء أبن����اؤك ال تبخل 

عليهم.

بحق املواطنني املرضى، ويجب إعادة 
هذا امللف الى اللجنة الصحية.

٭ جمال العم����ر: علينا التصويت 
ألن اآلن لدينا نصاب وألن في نهاية 
اجللس����ة لن جند نصابا ويصبح 
كالمنا »ماله داعي« وعلى اجلميع 

حتمل مسؤولياته.
نذه����ب  الزلزل����ة:  يوس����ف  ٭ 

للتصويت.
٭ الغامن: تتلى التوصيات.

وتال األمني العام التوصيات ومتت 
املوافقة على التوصيات وإحالة امللف 

الى اللجنة الصحية.
٭ د.علي العمير: املجلس له احلق 
في تكليف جلان لدراسة القرارات 
والتوصيات ولكن احلكومة تتحفظ 
ف����ي حقها ومن الالئحة باألخذ مبا 
تراه مناس����با من هذه التوصيات، 
واحلكوم����ة ال متلك الق����رار حاليا 
اال بعد دراس����ة وتبي����ان ما نحن 

بصدده.
٭ الغ����امن: اآلن مت����ت املناقش����ة 
والتصويت على التوصيات وإرجاء 
املوضوع إلى اجللسة املقبلة حتى 
يكون وزير الصحة متواجدا وتتم 
مناقشته في ذلك، وعلى ان يكون 
تقرير اللجنة الصحية جاهزا اجللسة 
املقبلة ويرفع متضمنا التوصيات 

وتقارير ديوان احملاسبة.
٭ جمال العمر: نريد من احلكومة 
تأجي����ل قرارها ألنه خ����الل  فترة 
ف����ي  اس����بوعني هن����اك عوائ����ل 

اخلارج.
٭ مبارك احلريص: على احلكومة 
التوقف من اليوم العمل بالالئحة.

٭ الغ����امن: هذه احلكوم����ة أمامك 
وتسمع.

وانتقل املجلس للتصويت على 
مقترح تأجيل استكمال النقا وحاز 
الطلب 22 م����ن 43 فتمت املوافقة 
بتأجيل النقاش للجلسة السابقة.

٭ أحمد مطيع: نحن مسجلون ولم 
نس����تطع احلديث نريد تعهدا من 
احلكومة بشأن من هم اآلن يعاجلون 

باخلارج من املواطنني.
٭ يوس����ف الزلزلة: افضل تعاون 
مع احلكوم����ة اآلن االتفاق بوقف 
هذا القرار حلني انتهاء اللجنة من 

تقريرها.
٭ عبداحلميد دشتي: هذه ليست 
رغب����ة إمن����ا قرار مجل����س ووفق 
الدس����تور على احلكوم����ة التعهد 
بتأجيل أي إجراءات حلني البت في 

تقرير جلنة الصحة.
٭ عبداهلل املعيوف: لن يكون هناك 
ضرر على احلكومة من تأجيل القرار 
ال����ذي يفترض ان يك����ون في 1 /4 
ولألسف مت العمل بالالئحة، فيجب 

على احلكومة تأجيل هذا القرار.
٭ فيصل الكندري: اس����تغرب من 
حكوم����ة ال تس����تطيع اتخاذ قرار 
وق����ف العمل بالالئح����ة وفقا ملبدأ 

التعاون.
٭ صالح عاشور: هل يعقل ان نواب 
االمة يترجون احلكومة إذا أخذت 
احلكومة بالتوصيات كان بها وإذا 
لم تأخذ نحن نتخذ قرارنا ألن هذا 
قرار مجلس وعلينا البعد عن هذا 
االسلوب الذي تكمل به احلكومة.

٭ سعدون حماد: القرار منشور في 
كل الصحف بأن س����ريانه يبدأ من 
3/1 وليس 4/1 ونحن تقدمنا باقتراح 

يجب التصويت عليه.
٭ محمد الهدية: اين مبدأ التعاون؟ 
التفرد باتخاذ  املقب����ول  فمن غير 
أال  الق����رارات احلكومي����ة ويجب 
نزيد مرض املواطن����ني بالقرارات 

غير الدقيقة.
٭ محمد العبداهلل: سريان تعديل 
قيمة املخصصات تدخل حيز التنفيذ 

بداية 1 /4.
٭ د.علي العمير: توقع البعض ان 
كالمي السابق بأن هذا ما ستأخذ به 
احلكومة، وكالمي هو دراس���ة هذه 
التوصي���ات في مجل���س الوزراء، 

الهاجري: 75 ديناراً 
ماذا تفعل للمريض 

في دول معروفة 
بالغالء؟!

اللغيصم: احلكومة 
كأنها تريد اختبار 
قدرة النواب في 

الدفاع

أبل: القرار باطل 
وهناك مسؤولية 
سياسية إذا مت 

اإلصرار عليه

دشتي: ملاذا تنفرد 
احلكومة بقرار وقف 

املخصصات؟!

الطريجي: أقترح 
وقف قرار تخفيض 
املخصصات حلني 
دراسته في اللجنة 

الصحية

الكندري: تفّرد 
احلكومة باتخاذ قرار 
تخفيض مخصصات 

العالج باخلارج 
ليس في مصلحتها

حمدان العازمي

عبداهلل العدواني متحدثا

سعود احلريجي

راكان النصف متحدثا وبجانبه د.عودة الرويعي ومبارك احلريص حديث باسم بني الشيخ خالد اجلراح وفارس العتيبي

صالح عاشورسعدون حماد

يعقوب الصانع وخليل الصالح

كامل العوضي

د.عبداحلميد دشتي وعسكر العنزي وبعض النواب في حديث جانبي

م.عادل اخلرافي مترئسا جانبا من اجللسة وبجانبه عدنان عبدالصمد وماجد موسى ويبدو د.عبدالرحمن اجليران

سيف العازمي: أطالب بإنشاء مدينة طبية شاملة حلل املشكلة
الشايع: احلكومة أبقت على الهدر في العالج السياحي ونظرت إلى املستحقني

اجليران: »عاصفة احلزم« في املجلس رسالة إلى من أساء للسعودية
قال النائب د.عبدالرحمن اجليران ان احلر 
تكفيه االشارة، و»عاصفة احلزم« في املجلس 
رسالة واضحة ومحددة ضد من أساء لتاريخ 
وحاضر ومس��تقبل اململكة العربية السعودية 

ومنظومة دول اخلليج العربي.
وق��ال اجلي��ران ف��ي تصري��ح صحافي: 
إنها ليس��ت وال يفترض فيها ان تكون نهاية 
املطاف، حيث مازالت اجلروح تنزف واألرواح 
تزهق واملشردون هائمني باحلدود بني الدول، 
ومازال��ت قضايا امن الدولة متحركة جتاه من 

تعدى حدوده من النواب على الثوابت السيادية 
للبحرين والسعودية، ونال من الدولة، والنظام، 
والرموز، والش��عار، والدثار، س��عيا للتكسب 

الطائفي البغيض.
واضاف ان الشعب الكويتي املتسامح بطبعه 
يتطلع مليا الى تطبيق القانون وسماع احلكم 
بحق من توجه الي��ه الدعوى، ولو كان عضوا 
مبجلس األمة، فالقان��ون ال يفرق بني مواطن 
وآخ��ر، وهنا تبرز املصداقية وس��يادة الدولة 

وبسط سلطة القضاء على اجلميع.

املكتب الصحي بأملانيا ينفي وجود سكرتيرة مغربية تدير املكتب
نفى رئيس املكتب الصحي في أملانيا د. سليمان احلربش ما 
ذكره النائب عبداهلل املعيوف في جلسة مجلس األمة بخصوص 
وجود س��كرتيرة مغربية تدير املكتب الصح��ي بأملانيا، قائال: 
حدي��ث معيب وغير صحيح وقذف بالباطل ألنه وبكل بس��اطة 
ولس��وء حظ النائب ال توجد لدي من األصل أي موظفة مغربية 
في قسم السكرتارية سواء في مكتبي أو قسم السكرتارية كله 
أو حتى العالقات العامة أو قسم مشرفي احلاالت أو أي قسم له 
عالقة باملرضى الكويتيني بش��كل مباشر حتى تدير املكتب كما 
يدعي النائب مع احترامي وتقدي��ري لكل اخواننا واخواتنا من 
هذه اجلنس��ية الشقيقة وكل اجلنس��يات العربية وغير العربية 

التي تعمل معنا.

وأكد في بيان صحافي ان املكتب يضم عددا كبيرا من املوظفني 
من مختلف اجلنسيات العربية واألجنبية ومنهم من ينتمي الى هذه 
اجلنسية الش��قيقة في قسم البوفيه واألرشيف، وهؤالء وكما هو 
واضح من طبيعة عملهم ليس لهم أي عالقة باإلدارة أو اإلش��راف 
عل��ى املرضى بتاتا، ناهيك عن ان العم��ل باملكتب الصحي وتغطية 
آالف احل��االت ه��و عمل كبير جدا تقوم به منظومة متناس��قة من 
املوظفني وفق آليات العمل والنظم ال ميكن ان تدار من ش��خص أو 

اثنني مهما كانت قدراتهم.
وأضاف وبغض النظر عن كون هذه اإلساءة املقصودة ال ميكن 
تصورها ال عقال وال منطقا فأنا أحتدى النائب ان كل يحترم قسمه 
ومتثيله للشعب ان يذكر اسم هذه السكرتيرة املغربية ان وجدت.

وتابع: وال يخفى على أحد الغرض من إضافة اجلنسية املغربية 
الشقيقة لصفة السكرتارية واالنطباع الذي يريد ان يخلقه النائب وال 
أهمية تذكر لسمعة الناس وما تسببه هذه االفتراءات لهم، حيث بات 
بعض النواب وهم قلة وهلل احلمد يستغلون كرسي التشريع والرقابة 
للطعن دون تثبت أو دليل وعلى طريقة »سمعت«، ويقولون املغلفة 

بدوافع الكره أو الفزعة بالباطل أحيانا مع األسف الشديد.
وجدد احلربش حتديه للنائب ان يذكر اسم السكرتيرة املغربية 
التي يدعي انها تدير املكتب أو ميتلك ش��جاعة االعتذار ان لم تكن 
هناك أي سكرتيرة باملكتب من هذه اجلنسية الشقيقة، شاكرا كل من 
دافع عنه وعن املكتب الصحي في أملانيا من هذا القذف بالباطل، قائال: 

)فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض(.
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ألنهم كان���ت بالنس���بة لهم ورقة تتمة المنشور ص44
للتكسب السياسي.

س���نوات ووعود كثي���رة دون 
الرابع  جدوى. ووصلنا الى اجليل 
منهم وال حل منهم. قهر وانكس���ار 
وضياع، ونحن في مجلس االجنازات 
ال ندغدغ املشاعر وال نطالب بحلول 
غير منطقية تضع األمور في نصابها 
يا حكومة يا جهاز مركزي من يستحق 
اجلنسية فليجنس. ونطالب وزير 
الدفاع بان يفتح املجال البناء الشهداء 

والكويتيات في السلك العسكري.
٭ خليل أبل: الناس سواس���ية في 
الكرامة االنسانية ال متييز بسبب 
اجلن���س أو االص���ل او اللغ���ة او 

الدين.
ابناء الكويتيني س���واء الذكور 
أو اإلناث، هل هم سواسية؟ هل هم 
متساوون في احلقوق؟ والتمييز بني 
ابناء الكويتيني وابناء الكويتيات هذا 

مخالف للدستور.
يج���ب ان نركز على وضع آلية 
واضحة لقضية القيود األمنية، هناك 
جانب ش���رعي وإنساني ونحن في 
الكوي���ت اصبحنا »مرك���زا للعمل 

االنساني«.
٭ د.عبداهلل الطريجي: اشكر وزير 

إذا كان���ت هن���اك جدي���ة فأين 
توظيفهم فمنهم كف���اءات واألعداد 
التي مت توظيفها غير كافية، القضية 
حتتاج إلى قرار سياسي إما جننسهم 

أو يتوكلوا على اهلل.
٭ عسكر العنزي: من املفترض أن 
نتحمس الي���وم ملثل هذه القضية، 
النواب قال���وا كلمتهم وذهبوا لكن 
هذه القضية س���وف نكون وراءها 
أنا وإخواني النواب، القضية شائكة 
وأخذت وقتا كافيا وآخر كشف في 
2007 ومت سحب منه اكثر من 500 
جنس���ية فأكثر من 9 سنوات ما مت 
جتنيس احد. جزأوا البدون إلى فئات 
وأجبروهم على شراء جوازات، لم 

نأت لندغدغ مشاعر احد.
٭ خلي���ل الصالح: القضية مازالت 
نقطة س���وداء في تاري���خ الكويت 
السياسي، لدينا 32 ألف حالة مستحقة 
فلنجنسهم ونرتاح أبناء الكويتيات 
متزوجون كويتيات ووضعهم مزر 
ونسبة البدون املشاركني في حرب 

التحرير 80% احللول موجودة.
٭ سلطان اللغيصم: ليست وليدة 
اللحظة وإمنا هو ملف شائك مضى 
عليه 5 عقود. هناك نواب في مجالس 
سابقة كان يهمهم استمرار الوضع 

وال ح���رج بهذه القضي���ة والقيود 
األمنية نكتة العصر ونتعجب كيف 
الدول���ة واحلكومة تتعامل مع هذه 

القضية.
٭ عب���داهلل معي���وف: انا كنت من 
املطالبني بتأجيل القضية ولكن أن 
نناقش���ها وال يوجد بالقاعة إال 10 
نواب هذا غير مقبول، وهناك مشكلة 
اجلوازات املزورة وهذه مشكلة يجب 

أال نقبلها.
٭ جمال العمر: القضية من عشرات 
الس���نني وتكبر وتزيد وكان يجب 
عل���ى احلكومة إصهار ه���ذه الفئة 
باملجتمع وبعض القيود األمنية ما 
نعرف شلون صايرة ويجب أن يكون 
هناك قرار بجعل البدون قبل الوافد 
في التوظيف وحتى الزواج والهوية 
كانت ممنوعة واملفروض نعمل اكثر 
في ه���ذه القضية وهل يعقل آدمية 

اإلنسان تتوقف على ورقة.
٭ حم���دان العازمي: قضية البدون 
قدمية يتحملها املجالس واحلكومات 
السابقة القاعة فارغة فأين الشعارات؟ 
هل هي للتكسب فقط؟ هذه قضية 
إنس���انية يتحملها املجلس فحتى 
العدد الذي يس���تحق التجنيس لم 

يحدده.

اللواء  الداخلية والوكيل املس���اعد 
مازن اجلراح.

عملية التجنيس تتم بعشوائية 
وجتاري وسياس���ي والشكر لألخ 
صالح الفضالة فهذا رجل من رجاالت 
الكويت وشهادتنا فيه مجروحة وقال: 
ان املستحقني ال يزيدون على 700 
شخص، وليس 32 ألفا، وقال: ان 400 

ألف ال يستحق اجلنسية.
وما من شيء ضيع الكويت إال 

القرارات االرجتالية.
٭ عس���كر العنزي: نحن ندري ان 
هناك من يستحقون، وهناك من ال 
يستحق، وتطالب بتجنيس املستحق، 
مثل ابناء الشهداء والعسكريني وابناء 

الكويتيات.
والدكتور سليمان احلريش من 
أسرج كرمية وكبيرة وترفض كالم 

املعيوف.
الكوي���ت  ٭ د.ع���ودة الرويع���ي: 
تخسر يوميا بهذه القضية وعلينا 
معرفة واجباتنا جتاه هذه القضية 

اإلنسانية.
٭ د.محمد احلويلة: يفترض حسم 
هذه القضية القدمية واإلنس���انية 
ومعاجلتها معاجلة جذرية ووضع 

حلول نهائية لها.

٭ د.علي العمير وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة: استمعت من مالحظات 
النواب وما ذك���ره بعضهم من نقد 
نتقبله ولكن الطبيعي هناك نواب 
أش���ادوا باجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع البدون، ونحن أيضا نشيد 
باجلهاز، وهناك ناس دخلوا ضمن 
ه���ذه الفئ���ة وهناك مس���تحقون، 
والقضية محل معاجلة لدى احلكومة، 
وأسماء من يستحقون رفعت وهي 
اآلن في أروقة مجلس الوزراء للدراسة 

باستفاضة.
ومن أوضاعه ال تسمح باستمراره 
في هذه الفئة فأعطي فرصة لتعديل 

وضعه.
املواطن الكويت���ي له األولوية 
ولكن تشارك النواب في االستعانة 
بهذه الفئة من خالل اجلهاز املركزي 
الذي يرأس���ه األخ صالح الفضالة، 
ملعاجلة كل الشرائح ونسجل تقديرنا 

لهؤالء الرجال في اجلهاز.
٭ د.عبداحلميد دشتي: في املجلس 
املبط���ل األول اجلهاز ق���دم لنا أن 
هناك 34 ألف ش���خص يستحقون 

اجلنسية.
٭ التميمي ترفع اجللس���ة إلى 15 

مارس 2016.

والتطبيق بداي���ة ابريل، واللوائح 
النواب  التنفيذية ال يتدخ���ل فيها 
واملخصصات لم متس الى اآلن، ونحن 
حريصون على التعاون ولكن الطلب 
بالتعهدات اثناء اجللسة ال نستطيع 
فعله ألنه غير دقيق ويجب دراسته 
في مجلس ال���وزراء التخاذ القرار 
املناس���ب، ونرجو عدم اتهامنا في 

قرارات ليس لنا ذنب فيها.
٭ مرزوق الغامن: تطبيق املخصصات 
1 /4 واللجنة الصحية تقدم تقريرها 
املقبلة واحلكومة ال متلك  اجللسة 
قرارا اآلن وسيأتون اجللسة املقبلة 
ف���ي ردهم وعل���ى الن���واب التقدم 

باقتراحاتهم للجنة الصحية.
العازم���ي: املجلس اآلن  ٭ حمدان 
»يطي���ر« م���ن احلكومة لالس���ف، 
واحلكومة تهمش كالم النواب، وهذا 

تعاون مع احلكومة.
٭ حمد الهرشاني: اسلوب املزايدات 
انتظار  والتكسب مرفوض وعلينا 
تقرير اللجنة الصحية وعدم الضحك 

على الناس.
٭ محمد طنا: هذا عدم تعاون حكومي 
ألن حفظ املخصصات بدأ في املكاتب 

الصحية في اخلارج.
٭ فيصل الشايع: االمر واضح، علينا 

انتظار انتهاء التقرير.
٭ سعد اخلنفور: نتعهد امام الزمالء 
بأن ننتهي من التقرير قبل اجللسة 
املقبلة ووفقا لتعهدات وزير الدولة 
ملجل���س ال���وزراء بعدم املس���اس 

مبخصصات املرضى.
٭ حمود احلم���دان: هناك نقطتان 
مهمتان املادة 11 من الدستور واخلاصة 
بكفالة املعيشة ووفق املادة 50 من 
الدستور التي تنص على التعاون، 
لالسف احلكومة »تتخبط« وذهبت 
التعاون  للمواطنني املرضى، فأين 

في ذلك؟
وتال الغامن مقترح بوقف القرار 

احلكومي.
وافق املجلس.

ومت التصوي���ت عل���ى مقترح 
مناقشة قضية غير محددي اجلنسية 
»البدون« في هذه اجللس���ة وحاز 

الطلب على 24 من 41 موافقة.
وانتق���ل املجلس إلى مناقش���ة 

قضية »البدون«.
٭ يوس���ف الزلزلة: احلكومة غير 
صادقة في حل قضية البدون ونحن 
لدينا عدد كبير من اإلخوان البدون 
وال بد من إتاحة الفرص لهم ليكونوا 
جزءا من هذا املجتمع، وقبل الغزو 
البدون كانوا  هناك مجموعة م���ن 
يعامل���ون مث���ل الكويتيني ووزير 

الداخلية يرغب في حل املشكلة.
٭ عبداحلمي���د دش���تي: يظهر أن 
السياس���ة غير املعلنة أن الزمن قد 
القضية وخاص���ة أن هؤالء  ينهي 
متس���اوون باحلق���وق والواجبات 
العامة وال ميكن أن يستمر سكوتنا 
ونحن بحاجة إليهم باجليش وآبائهم 

قدموا كذلك.
٭ محمد طنا: الظل���م ظلمات يوم 
القيامة، واليد املرجتفة ال ميكن أن 
البدون  تصدر قرارا، وأحد اإلخوة 
ذهب للجنة املركزية وقالوا له انت 
عراقي وفوجئ بأن سبب احلكم عليه 
أنه عراقي عن طريق »الشكل« ليفاجأ 
املسؤول بأن لدى الشخص البدون 
ثالثة أشقاء كويتيني والبدون من 
نفس أصولهم والبدون يستحقون 

التجنيس.
٭ أحمد الري: البدون ما عنده بلد 
غير الكويت وحتى القيود األمنية 
تنعكس على البدون ويفترض إعادة 
النظر ولدينا 800 طالب بدون لديهم 
إحصاء 65 يجب أن يدرسوا باملدارس 
احلكومية وحتى بالنسبة للمدرسني 

البدون هم األقل كلفة.
٭ صالح عاشور: ما يحصل بالكويت 
بالضبط م���ا حصل للبرامكة بعهد 
العباس وأبس���ط شيء حق التنقل 
فيصل الكندريوالقي���ادة وش���هادات الوفاة حدث 

لغة األرقام بني الشيخ محمد العبداهلل وأنس الصالح

سلطان اللغيصم

الشيخ خالد اجلراح محاطا ببعض النواب النواب والوزراء في قاعة املجلس

مبارك احلريصد.يوسف الزلزلة

عدنان عبدالصمد

د.أحمد مطيع ومحمد طنا

أحمد القضيبي وعلي اخلميس

د.منصور الظفيري وعبداهلل التميمي وبعض النواب امام مدخل القاعة

نواب يحيطون بالشيخ خالد اجلراح خالل سير اجللسة

الشيخ خالد اجلراح في حديث مع أحد النواب

عاشور: الدولة لم تذهب إلى أصحاب املناقصات والترسيات
النصف: قرار احلكومة يعني ضمنيًا عدم الثقة باللجان التخصصية

توصيات البدون

طنا: ملاذا وافقت »الشؤون« على طلب 
تعديل النظام األساسي لـ »اإلصالح«؟

توصيات العالج باخلارج

٭ جتنيس املس��تحقني منهم خاصة أبناء الش��هداء وأبناء أقارب 
الكويتيني وأبناء العسكريني وحملة احصاء 1965.

٭ صرف البطاقة األمنية ملن لم يشملهم التجنيس حسب ما ورد 
في البند »1« من غير محددي اجلنسية مما يخولهم للحصول على 

كل حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية األساسية.
٭ إعطاؤهم األولوية في التعيني في املؤسسات العسكرية واحلكومية 

والقطاع اخلاص بعد الكويتيني.
٭ إعادة النظر في القيود األمنية املوجودة واقتصارها على الفرد 
نفسه وعدم حتميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته 

أو أقاربه.
٭ حق احلصول على شهادة امليالد أو الوفاة.

٭ حق التسهيل للحصول على عقود الزواج أو الطالق واملصادقة 
على وثائق الوصايا واإلرث.

٭ حق احلصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم املتبعة.
٭ حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق االعاقة وتكليف احلكومة 

مبوافاة املجلس بتقرير بشأن دائم بتنفيذه خالل ثالثة شهور.

قدم النائب محمد طنا س��ؤاال لوزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة لش��ؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح جاء فيه: 
نش��ر في اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( بتاريخ 28 فبراير عن 
منح جمعية االصالح االجتماعي صالحيات واس��عة وتعديل على 
نظامها االساسي وكذلك يحق لها من خالله انشاء مدارس ومعاهد 
وكليات واملس��اهمة في تطوير االعالم والتربية، لذا يرجى افادتي 

عن اآلتي:
1 � ما الطلب املقدم من اجلمعية السالفة الذكر؟ مع تزويدي بنسخة 

من الطلب.
2 � ملاذا وافقت وزارة الشؤون على تعديل النظام االساسي للجمعية، 

وعلى اي اساس متت املوافقة، وما االسس املنظمة لذلك؟
3 � ه��ل يجوز ألي جمعية نف��ع عام ان تقوم بطلب لفتح مدارس 

وكليات، وما الضوابط في ذلك؟
4 � تزويدي بنسخة من الصالحيات واملميزات التي منحت للجمعية 

بعد تعديل نظامها االساسي.
5 � هل يح��ق للجمعية التدخل في املناه��ج، وكذلك اإلعالم، بعد 

تعديل نظامها االساسي؟

٭ توق��ف احلكومة العم��ل بالالئحة اجلدي��دة وكل ما يتعلق 
مبخصصات العالج باخلارج وإحالة املوضوع الى جلنة الش��ؤون 
الصحية لدراسته وتقدم تقريرها بشأن ذلك في غضون اسبوعني 

)اجللسة القادمة(.
وتال األمني العام توصيات أخرى كالتالي:

٭ يوقف قرار وزارة الصحة بخصوص العالج باخلارج ويعمل 
بالقرارات السابقة.

٭ ترج��ع مخصصات املريض واملرافق كم��ا كانت 75 دينارا 
للمريض و50 دينارا للمرافق.

٭ إع��ادة النظر في طريقة حتديد مواعيد األطباء في اخلارج، 
بحيث تكون س��ريعة عل��ى أن يتحمل جميع الفحوصات س��واء 
املخبرية او االشعة في الكويت وجتهز جميع التقارير التي تساعد 

على االسراع في عالج املرضى.
٭ تعيني موظفني كويتيني في املكاتب الصحية وتدريبهم على 
التعامل مع اجلمهور وتدريبهم ايضا على التعامالت الرس��مية مع 

القطاعات املختلفة التي يعملون فيها.
٭ التنسيق مع السفارات واملكاتب الصحية واملستشفيات بحيث 
إن كانت س��تطول فترة االنتظار يرجع املريض الى الكويت خالل 

الفترة الطويلة لالنتظار على ان يرجع قبل موعده بيومني.
٭ االستعانة باألطباء املختصني في جميع دول العالم للحضور 
الى الكويت ومعاجلة كل املرضى املعنيني وكذلك االستعانة بالفرق 

الطبية التخصصية العاملية.
٭ التركيز على جعل الكويت مركزا لعالج الس��رطان وزراعة 
االعضاء واالستعانة باألطباء من الدول املتقدمة في هذه األمراض 
وبعد ذل��ك التركيز على جعل الكويت مرك��زا طبيا متقدما لعالج 

العظام.
٭ فتح مراكز العالج في مستشفيات عاملية معروفة لتكون لها 

فروع في الكويت مثلما هو احلال في بعض دول اخلليج.
وتال األمني العام توصية أخرى:

٭ إحالة دراس��ات ديوان احملاسبة بخصوص العالج باخلارج 
الى اللجنة الصحية لالستفادة منها.

٭ واقت��رح الرئيس الغامن إدراج كل ه��ذه التوصيات وغيرها 
ضمن تقرير اللجنة الصحية الذي سيصدر بعد أسبوعني.


