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فيصل الكندري يطالب بتشكيل جلنة حتقيق
بشأن نقص األدوية ومخالفات وزارة الصحة

النائــب فيصــل  طالــب 
الكندري سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح بتشــكيل 
جلنة حتقيق بشــأن نقص 
األدوية واملخالفات املوجودة 
فــي وزارة الصحة، مضيفا 
النتائــج قبــل  «ســننتظر 
استخدام األدوات الدستورية 
على اعتبار أن صحة الشعب 
وأمــوال الدولــة تدخــل في 

السياسة العامة للدولة».
ودعا الكندري في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمة ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء إلى زيــارة املخازن 
واملستشــفيات واالســتماع 
إلى املرضــى الكويتيني وما 
يواجهــون من تعنت بعض 
األطبــاء فــي وزارة الصحة 

األدوية وعدم وجود الدواء 
فجأة، معتبرا أن تصريحات 
الوزير وبعض قيادات وزارة 
الصحة غير موثــوق فيها، 
خصوصــا أن األدويــة غير 
املتوافرة لدى الوزارة تتوافر 
في املستشــفيات اخلاصة، 
فهل ميزانية املستشــفيات 
اخلاصــة أكبر مــن ميزانية 
وزارة الصحــة التــي تصل 

إلى مليارات الدنانير؟
واعتبــر الكندري أن «ما 
يحدث اســتمرار ملــا يحدث 
في وزارة الصحة من جرائم 
ومنها جرمية كبيرة وقعت 
أثناء جائحة كورونا الوباء 
العاملــي وعرضــت الدولــة 
خلسائر في صفقات مشبوهة 
وفقا ملا ورد في تقرير ديوان 
احملاســبة بقيمة ٤٥ مليون 

مت كسره في املطار وحملوا 
وزارة الصحــة تكلفتــه وال 
نعلم من الذي قــام بتمرير 

ذلك. 
الكندري «رسالتي  وقال 
اليــوم موجهة إلــى رئيس 
مجلس الوزراء باعتبار أن آخر 
تصريح ملجلس الوزراء هو 
االلتزام املطلق بالدميوقراطية 
ملا فيه مصلحة الوطن العليا، 
مؤكــدا أن «صحة املواطنني 
واحلفاظ على األموال العامة 
من مصلحة الوطن العليا». 
 وأضــاف «مازلت أمد يد 
العون للحكومة ألجل مصلحة 
الكويت وأهلها، وتدرجت في 
استخدام األدوات الدستورية 
بانتظــار إجــراءات معاجلة 
موضــوع عدم توافــر أكثر 

من ٢٠٠ نوع من األدوية».

دينــار فــي صفقــة كمامات 
وتراكــم مخــزون كمامــات 
بعدد ٣٧٦ مليون عبوة انتفى 
الغرض منها ومت إتالفها بينما 
أهل الكويت كانوا يشترون 

الكمامات بسبعة دنانير. 
وأضــاف إن من بني تلك 
الصفقــات ٢٤ مليون دينار 
في صفقة املريول الطبي الذي 
تقاعست وزارة الصحة عن 
تســلمها والنتفــاء الغرض 
منهــا مت إتالفهــا، باإلضافة 
إلى جتزئة األجهزة الطبية 
بقيمــة تزيد علــى ٨ ماليني 
دينار وشراء ٦٠٠ مليون كمام 
بقيمة ٢٥٠ مليونا تقاعست 
أيضا عن تســلمها، وشــراء 
لقاح مدته شهر واحد بقيمة 
تزيد علــى ٢٥ مليون دوالر 
ومت رميه وأيضا اللقاح الذي 

تساءل عن سبب تفريغ مخازن األدوية فجأة

فيصل الكندري

في صــرف األدويــة، حيث 
يجلس املرضى في االنتظار 
ملدة ساعة وبعدما يدخل على 
الطبيب يكتب له عالجا غير 

موجود. 
الكنــدري عن  وتســاءل 
الســبب في تفريــغ مخازن 

صالح عاشور إللغاء الفوائد الربوية
لـ «التأمينات» على املتقاعدين

النائــب صالــح  قــدم 
عاشــور اقتراحــا بقانون 
إللغاء الفوائد التي تفرضها 
االجتماعيــة  التأمينــات 
على املتقاعدين عن مبالغ 
االســتبدال تنفيذا للنظام 
األساسي الذي لم يتضمن 
أخــذ فوائــد ربويــة عــن 
االستبدال، ونص االقتراح 

على ما يلي:
تلغــى  أولــى:  مــادة 
التــي تفرضهــا  الفوائــد 
املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية عن مبالغ االستبدال.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء -كل فيما يخصــه- تنفيذ هذا 
القانــون، ويعمــل به مــن تاريخ نشــره 

باجلريدة الرسمية.
املذكــرة  ونصــت 
لالقتــراح  اإليضاحيــة 
بقانون بشأن األمر األميري 
بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦

بإصدار قانــون التأمينات 
االجتماعية على اآلتي:

ملا كان النظام األساسي 
الذي مت وضعه للمؤسسة 
للتأمينــات  العامــة 
لــم يتضمن  االجتماعيــة 
أخذ فوائد ربوية عن مبالغ 
االستبدال على املتقاعدين، 
ومبا أن املؤسسة تقوم بأخذ هذه الفوائد عن 
تلك املبالغ جاء هذا االقتراح بقانون مبنع 
املؤسســة عن أخذ الفوائد تنفيذا لنظامها 

األساسي.

صالح عاشور

خالد الطمار: ما تكلفة وإجراءات «الداخلية»
حول التأمني الصحي اخلاص بالعاملني؟

وجه النائب خالد الطمار 
النائــب األول  إلــى  ســؤاال 
الــوزراء  لرئيــس مجلــس 
الشــيخ  الداخليــة  ووزيــر 
طالل اخلالد بشأن مشروع 
مستشفى الشــرطة قال في 
مقدمتــه إن خطــة التنميــة 
(٢٠١٨/٢٠١٧) اقترحــت أن 
يكون التأمــني الصحي بدال 
منــه إال أنه إلــى اآلن ال زال 
قيد التنفيــذ وال زال يفتقر 
العاملون بوزارة الداخلية إلى 
أبسط حقوقهم وهو توفير 
الرعاية الطبية الشاملة لهم 
وألسرهم (ومتقاعدي الشرطة 

من مدنيني وعسكريني) أسوة 
بوزارة الدفاع وكما هو معمول 
به في أغلب دول العالم التي 
أنشــأت مستشفيات خاصة 
مبنتسبيها. وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
١ـ  هل مت تخصيص أرض 
إلنشاء مستشفى للشرطة؟ 
إذا كانت اإلجابــة بنعم فما 
املوقع اجلغرافي املخصص 
لها؟ وهل الزالت األرض حتت 

تصرف وزارة الداخلية؟
٢ـ  هل مت التعاقد مع مكتب 
هندسي إلعداد املخطط البنائي 

والتصميم للمستشفى؟

بنعم فيرجى تزويدنا بنسخة 
من تلك اخلطة موضحا بها 
املخطــط الزمنــي إن وجــد 

للتنفيذ.
٦ ـ مــا اخلطــوات التــي 
تقدمهــا الــوزارة للعاملــني 
باجلانــب الصحــي وهــل 
تشــمل كافة فئات العاملني 
مــن متقاعدين وعســكريني 

ومدنيني؟
٧ـ  كم التكلفة املخصصة 
للتأمــني الصحــي للعاملني 

بوزارة الداخلية؟
وكــم التكلفة املخصصة 

لبناء املستشفى؟

٣ـ  هل مت عرض املشروع 
املناقصــات  جلنــة  علــى 
املركزيــة؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم فيرجى موافاتنا مبا مت 
من إجراءات حيال املشروع 

باللجنة.
٤ ـ ما اإلجراءات الفعلية 
التي قامت بها الوزارة حول 
التأمــني الصحــي اخلــاص 

للعاملني بوزارة الداخلية؟
٥ـ  هل هناك خطة مدروسة 
مت إعدادها مــن أجل اعتماد 
التأمــني الصحــي للعاملني 
حتــى  الداخليــة  بــوزارة 
إذا كانــت اإلجابة  تاريخه؟ 

استفسر عن تخصيص أرض لبناء مستشفى للشرطة

خالد الطمار

أسامة الشاهني: تسمية أحد مرافق
الدولة باسم محمد العدساني

تقــدم النائــب أســامة 
الشــاهني باقتــراح برغبة 
بتسمية أحد مرافق الدولة 
يوســف  محمــد  باســم 

العدساني.
وقال الشاهني في مقدمة 
اقتراحه: لقد فقدت الكويت 
رجال من رجاالتها األوفياء 
وهو املرحوم العم «محمد 
يوسف العدساني»، رئيس 
مجلس األمة األسبق، الذي 
ترأس مجلس األمة بني ١٩٨١
و١٩٨٥، وأصبــح رئيــس 

املجلس البلدي بني ١٩٦٤ و١٩٦٦.
كمــا كان، رحمــة اهللا عليــه، وزيــرا 
للتخطيط في عام ١٩٧٦ وعام ١٩٧٨، ووزيرا 

لألشغال العامة عام ١٩٧٨.
وقد ترأس في عام ١٩٤٩

نادي املعلمني، وأصبح في 
عام ١٩٥١ سكرتيرا جلمعية 
اإلرشاد اإلسالمي، كما عمل 
فــي األعوام مــن ١٩٦٧ إلى 
١٩٧٦ ســفيرا للكويت في 
والصومــال  الســعودية 

ولبنان.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
«تســمية أحــد مرافق 
الدولة العامة أو شوارعها 
الرئيســية باســم املرحوم محمد يوسف 
العدساني، تقديرا ألدواره الوطنية الرسمية 

واألهلية الكبيرة واالستثنائية.

تقديراً ألدواره الوطنية الرسمية واألهلية

احملصلة عن مبالغ االستبدال

أسامة الشاهني

٥ نواب يقترحون منح احلق األصيل لألفراد واجلهات الرقابية
في احلصول على املعلومات املتاح الكشف عنها دون قيود

تقدم النواب مهند الســاير 
ود.حســن جوهــر وعبــداهللا 
املضــف  ومهلهــل  املضــف 
ود.عبدالكرمي الكندري باقتراح 
بقانــون بشــأن تعديل بعض 
احــكام القانون رقم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ في شأن حق االطالع على 
املعلومات، ونصت مواده على 

ما يلي:
املــادة األولــى: تســتبدل 
بنصــوص املــواد (٥ الفقــرة 
األولى، ١٢ البنــد ٢، ١٣ الفقرة 
األولــى، ١٤) مــن القانون رقم 
١٢ لســنة ٢٠٢٠ املشــار اليــه 

النصوص اآلتية:
الفقرة األولى من املادة ٥:

تلتزم اجلهات بأن تنشر على 
موقعها اإللكتروني خالل سنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون 
دليــال يحتــوي علــى قوائــم 
املعلومات املتاح الكشف عنها».

البند رقم ٢ من املادة ١٢:
«٢ - إذا تقــررت الســرية 
مبوجب الدستور او قانون او 
بقرار من مجلس الوزراء - بناء 

وعليها الرد عليه خالل ستني 
يومــا، ويكون رفــض التظلم 
بكتاب مبينا به اسباب الرفض، 
وال يجوز بأي حال من األحوال 
اإلهمال او االمتناع عن الرد على 

التظلم».
املادة ١٤: «يعاقب باحلبس 
مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة 
ال جتــاوز ثالثة آالف دينار او 

بإحدى هاتني العقوبتني:
١ - كل موظف مختص امتنع 
عن تقدمي املعلومة ملقدم الطلب 

٥ - كل موظــف مختــص 
تقاعس او امتنع عمدا عن الرد 
على التظلــم املنصوص عليه 
طبقا للمادة ١٣ من هذا القانون 

دون مسوغ قانوني.
وفي جميــع االحوال يجب 
حتري توافر حسن نية املوظف 
اذا اخــل  العامــة  واملصلحــة 
بأغراض سرية املعلومات قبل 

توقيع العقوبة عليه».
املادة الثانية: تضاف فقرة 
جديــدة الــى املادة رقــم ٢ من 

٭ ديوان احملاسبة.
٭ الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

٭ جهاز املراقبني املاليني.
٭ اجلمعيــة الكويتية للدفاع 

عن املال العام.
٭ وحدة التحريات املالية.

٭ جهاز حماية املنافسة.
٭ بنك الكويت املركزي.

٭ جهاز متابعة األداء احلكومي.
٭ إدارة الفتوى والتشريع.

٭ اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة.

٭ ديوان اخلدمة املدنية.
٭ وزارة املالية.

٭ وزارة التجارة والصناعة».
املــادة الثالثة: على رئيس 
مجلــس الوزراء والــوزراء - 
كل فيما يخصــه - تنفيذ هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بتعديل بعض 
أحــكام القانون رقم ١٢ لســنة 
٢٠٢٠ في شأن حق االطالع على 

املعلومات على ما يلي:

او اطالعه علــى اصل الوثيقة 
بغير مسوغ قانوني.

٢ - كل موظــف مختــص 
اعطى معلومــة غير صحيحة 

ملقدم الطلب.
٣ - من أتلف عمدا الوثائق أو 
املستندات اخلاصة باملعلومات.

٤ - كل مــن أخل بســرية 
املعلومات املقررة مبوجب هذا 
القانون او اي قانون آخر إال اذا 
كانــت املصلحة العامة تقضي 

كشف املعلومة.

القانــون رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠
املشار اليه نصها اآلتي:

«وفي كل األحوال يجوز للجهات 
الرقابيــة على االمــوال العامة 
التالي ذكرها احلق في االطالع 
على املعلومات التي في حوزة 
اجلهات واحلصول عليها دون 
اي رســوم مبا ال يتعارض مع 
هذا القانون والتشريعات النافذة 

وهي:
٭ جلنة حماية االموال العامة 

في مجلس االمة.

ملا كان الهدف من القانون 
رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٠ في شأن 
حق االطــالع على املعلومات 
تــداول  حريــة  تنظيــم 
املعلومــات، وإرســاء ملبــدأ 
الشــفافية والنزاهة، واملزيد 
من الضمانات في حق احلصول 
على املعلومات، وحرصا على 
عدم استغالل بعض اجلهات 
النصوص التــي ارجأت حق 
االمتناع لها، ولتقدمي الضمانات 
لألفراد جاءت هذه التعديالت 
جتســيدا للهدف الفعلي من 
القانون، ومنح احلق األصيل 
لألفراد واجلهات الرقابية في 
احلصول على املعلومات دون 
قيــود مانعة، كما وفرت هذه 
التعديالت احلماية للموظفني 
من املســاءلة القضائية حال 
كشــف الفســاد وذلك لتوافر 
شــرط املصلحــة العامة من 
إفشاء سرية معلومة تنتفي 
احلاجة لسريتها وذلك النتفاء 
املصلحة من سريتها للتعارض 

مع املصلحة العامة.

عبداهللا املضف د. عبدالكرمي الكندريمهلهل املضفمهند السايرد. حسن جوهر

على عرض الوزيــر املعني - 
باعتبار األوراق التي تضمنتها 
ســرية وللمدة التــي يحددها 
املجلس على أن ال يقضي القرار 
بسرية املعلومات الى اإلضرار 
الفــادح باملصلحــة العامة مبا 
يتجاوز املصلحة التي حتققها 

السرية».
الفقرة األولى من املادة ١٣:

«فــي جميع حــاالت رفض 
الطلب أو عدم الرد يكون ملقدم 
الطلب تقدمي تظلم الى اجلهة 

سعد اخلنفور: ما استعدادات «األشغال» 
ملوسم األمطار و«تطاير احلصى» ؟

النائــب ســعد  وجــه 
الخنفور سؤاال الى وزيرة 
األشــغال العامة ووزيرة 
الكهربــاء والماء والطاقة 
المتجددة د.أماني بوقماز 
بشأن اســتعدادات وزارة 
األشــغال لموسم األمطار 

جاء كالتالي: 
تعرضــت البالد خالل 
عطلــة نهايــة األســبوع 
الماضــي لموجــة أمطار، 
ترتب عليها تجمع المياه 
فــي العديــد مــن الطرق 

والمناطق لفترات طويلة، وتعطل حركة 
المرور.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما استعدادات وزارة األشغال العامة 
لموسم األمطار؟ وهل توجد خطط مسبقة 
اســتعدادا لهذا الموســم؟ مــع تزويدي 

بالخطط والقرارات الدالة على ذلك.
٢- ما القدرة االستيعابية لشبكة صرف 

مياه األمطار؟
وكيف تعاملتم فنيــا في حالة زيادة 
كمية األمطــار عن القدرة االســتيعابية 

للشبكة؟
٣- هل انتهت الوزارة من أعمال الصيانة 

الضروريــة والمطلــوب 
لتالفي تجمع مياه األمطار 
التي تســببت في أضرار 
غير مسبوقة خالل األعوام 
السابقة؟ وهل تأكدتم من 
جاهزية جميــع محطات 
الرفع والمعالجة للصرف 
الصحي للعمــل بصورة 

منتظمة؟
٤- هل زودتم الوزارة 
أخيــرا بــأي آالت جديدة 
للتعامل مع موسم األمطار 
المياه وتنظيف  وتكدس 
شبكات الصرف الصحي؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك. 
وهل تمتلك الوزارة أحدث األجهزة واآلالت 
العالمية للتعامل مع أزمة موسم األمطار 
أم توجد أجهزة حديثة من أي من الدول 

ولم تزود الوزارة بها؟
٥- كشــف بعــدد األجهــزة واآلالت 
والمعدات التي تمتلكها الوزارة والجهات 
المعنية بالتعامل مع موسم األمطار، مع 

بيان تاريخ شراء كل منها.
٦- ما آلية تعامل الوزارة مع مشكلة 
تطاير الحصى في جميع طرق الكويت؟ 

وما الميزانية المرصودة لذلك؟

استفسر عن وجود خطط مسبقة والقدرة االستيعابية لشبكة صرف املياه

سعد اخلنفور

عبداهللا املضف: إلغاء قانون الوكيل احمللي
وفتح السوق أمام املستثمر بشكل مباشر

النائــب عبداهللا  أعلــن 
املضــف عن إضافة اســمه 
مع النائبني د.حسن جوهر 
ومهند الساير للمقترح الذي 
تقدم به النائب د.عبدالكرمي 
املتعلــق بتعديل  الكندري 
قانــون التجــارة وقانــون 
املناقصــات العامــة بإلغاء 

الوكيل احمللي.
وقال املضف في تصريح 
صحافي في املركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إن جتربــة 
الوكيــل احمللــي بالكويــت 
أبناء  ســيئة وعانى منهــا 
الشــعب والبلــد ابتداء من 
احلجــم  ذات  املناقصــات 

فشل بنيتها التحتية في أول 
اختبــار فــي بداية موســم 

األمطار.
جتــارب  إن  وأضــاف: 
الوكيــل احمللــي متتــد إلى 
احتــكار األدويــة وزيــادة 
ثمنها لتباع بأسعار مضاعفه 
بالــدول املجاورة  مقارنــة 
وانتهاء باملواد االستهالكية 
التي يالحظ ارتفاع أسعارها 
نتيجــة ارتباطهــا بوكيــل 

محلي.
وأوضح أن الوكيل احمللي 
يضيف رســوما وعموالت 
ويكلــف املال العــام مبلغا 
إضافيا، كما أن هناك سوءا 

«إننــا  املضــف  وقــال 
الوطــن وأبناء  لن جنعــل 
الشعب حتت رحمة بعض 
الوكالء احملليني اجلشعني 
وبعد إضافة أسمائنا أصبح 
االقتــراح بقانــون بصفــة 

االستعجال».
ودعا احلكومة واملجلس 
إلــى حتمــل مســؤولياتهم 
جتــاه هذا القانــون وكذلك 
الشــعب الكويتي للمراقبة 
أولوياتهم  والدفع بفــرض 
لتغيير هذا الواقع السيئ، 
مؤكدا «ســنقوم بدورنا في 
هــذا القانــون وغيرها من 

القوانني».

في معايير اجلودة باملشاريع 
اإلنشــائية وتأخــرا وبطء 
تنفيذ املشاريع، إضافة إلى 
كثرة األوامر التغييرية التي 
تصل إلى ٤٠٪، مؤكدا فشل 
هذه التجربة بكل مقاييسها.
وبــني املضــف أن هيئة 
االستثمار بإمكانها التعاقد 
بشكل مباشر مع الشركات 
األجنبية إال أنه يجب فتح 
أمــام املســتثمر  الســوق 
األجنبــي، مؤكــدا أن إلغاء 
قانون الوكيل احمللي واجب 
ليكون هناك تنافس في ظل 
أسعار معقولة وجودة عالية 

وأسواق مفتوحة.

أعلن عن إضافة اسمه مع جوهر والساير إلى االقتراح بقانون املقدم من عبدالكرمي الكندري

عبداهللا املضف

الكبير واألثــر على الطرق 
التحتية واملناطق  والبنية 
السكنية اجلديدة التي تبني 


