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األمير يتسلم نسخة
من التقرير النصف
سنوي على أعمال
الهيئة العامة
لمكافحة الفساد

مكتب المجلس
اطلع على
استعدادت األمانة
العامة لحفل
افتتاح الدور الرابع

حماية البيئة تطلق
برنامجا لتأهيل
كوادر العمل البيئي
التطوعي

أكد أن المجلس الحالي ورث تركة ثقيلة لكنه يسير باالتجاه الصحيح واليمكن حل كل االمور خالل عامين

الغانم يستضيف أعضاء السلطتين

أعضاء السلطتني في ضيافة رئيس مجلس األمة

ش �ه��د دي ��وان رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
مرزوق الغانم بضاحية عبدالله السالم
م� �س ��اء ام � ��س ل� �ق ��اء اخ ��وي ��ا ل�ل�س�ل�ط�ت�ين
التشريعية والتنفيذية ،سيطرت عليه
روح املحبة واالخ ��اء بحضور رئيسي
السلطتني و ٤١نائبا و ١٥وزي��را ،وذلك
قبل يوم واحد من افتتاح دور االنعقاد
ال ��راب ��ع م��ن ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
عشر ج��ري��ا على ال�ع��ادة السنوية التي
سنها امل��رح��وم ج��اس��م ال�خ��راف��ي رئيس
م�ج�ل��س األم ��ة ال �س��اب��ق وح��اف��ظ عليها
الرئيس الغانم.
ورسم الحضور خالل اللقاء خارطة
طريق دور االنعقاد املقبل ،مؤكدين على
ض��رورة االستمرار في مسيرة االنجاز
التي دشنها املجلس الحالي من خالل
ال �ت �ع ��اون امل �ث �م��ر ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ،ك�م��ا
تبادل النواب والوزراء اآلراء حول آفاق

العمل املشترك والتنسيق إزاء القضايا
وامل �ل �ف��ات امل�ه�م��ة امل��زم��ع ط��رح�ه��ا خ�لال
امل��رح �ل��ة املقبلة اضافة إل ��ى التنسيق
حول اللجان البرملانية واالولويات التي
ستتصدر جدول اعمال املجلس.
وم� � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
االم ��ة م ��رزوق الغانم انه م��ن الطبيعي
ان ت�ش�ه��د ق��اع��ة ع�ب��د ال �ل��ه ال �س��ال��م ش��دا
وجذبا بني السلطتني لكن ما يجمعنا
اكثر مما يفرقنا واالختالف في وجهات
النظر اليفسد للود قضية .وش��دد على
ان ام��ام�ن��ا ت�ح��دي��ات كبيرة وك�ث�ي��رة في
دور االن�ع�ق��اد امل�ق�ب��ل م��ؤك��دا ان مجلس
االمة نجح بكل فخر واعتزاز في تجاوز
العديد من التحديات منذ بداية الفصل
التشريعي حتى اليوم الذي نعد به اكثر
استقرارا واليوم نحن اكثر قوة.
وت ��اب ��ع ال �غ��ان��م :ورث �ن ��ا ت��رك��ة ثقيلة

والي� �م� �ك ��ن ان ن �ح ��ل ك� ��ل االم� � � ��ور خ�ل�ال
عامني لكننا بالتأكيد نسير باالتجاه
الصحيح الفتا الى ان لغة االرقام التقبل
التأويل وال التحريف.
في غضون ذلك نقل النائب الدكتور
ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ع��ن رئ�ي��س ال ��وزراء
اش��ادت��ه ب�ت�ع��اون ال �ن��واب وسعيهم الى
االن�ج��از وتمنى أن يتم تكثيف الجهد
ف��ي ال�ع��ام�ين املقبلني الن�ج��از امل��زي��د من
القوانني التي تخدم التنمية.
أم� ��ا وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
الوزراء الشيخ محمد العبد الله فأوضح
ان ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت �ب��د اي ت �ح �ف��ظ ع�ل��ي
استخدام النواب لحقهم الدستوري في
االستجواب وفق ما نص عليه الدستور
والالئحة.
تفاصيل (ص)7-4

نواب لـ «الدستور» :انفراجة الملف
الصحي ثمرة تعاون السلطتين
أشاد عدد من النواب بالتعاون
املثمر بني السلطتني الذي أدى إلى
انفراجة في امللف الصحي وتهيئة
األرض �ي��ة ال�ص��ال�ح��ة ال �ت��ي ينطلق
منها نحو تحقيق آمال املواطنني
مشددين على متابعتهم املستمرة
للجدول الزمني املوضوع لالنتهاء
من املستشفيات الجديدة.
وأعرب النواب لـ «الدستور» عن
ارت�ي��اح�ه��م للجهود ال�ت��ي تبذلها

الحمود :موقفنا الرياضي سليم وكرامة الكويت اهم من أي لعبة

المعيوف لـ«الدستور» :تخصيص ساعتين لـ «الرياضة»

كشف النائب عبد الله املعيوف في
ت�ص��ري��ح ل �ـ«ال��دس �ت��ور» أن��ه سيتقدم
ب �ط �ل��ب ه � ��ذا األس � �ب� ��وع ل�ت�خ�ص�ي��ص
ساعتني ملناقشة القضية الرياضية
وم� ��ا ص��اح �ب �ه��ا م ��ن إي� �ق ��اف ل�ب�ع��ض
األنشطة ولتحديد املتسببني في هذا
اإليقاف وأوض��ح أنه جمع توقيعات
أغ�ل��ب ن��واب األم��ة على الطلب .وق��ال
امل �ع �ي��وف إن ��ه ع�ل��ى ي�ق�ين ب ��أن رئ�ي��س

ال �ل �ج �ن��ة األومل� �ب� �ي ��ة رئ� �ي ��س االت� �ح ��اد
الكويتي لكرة القدم يبحث عن كافة
ال �س �ب��ل إلي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
الكويتي.
واس �ت �غ��رب امل �ع �ي��وف ع ��دم خ��روج
االجتماع األخير لالتحادات املحلية
م��ع اللجنة األومل�ب�ي��ة بشيء إيجابي
ح �ي��ث ل ��م ي �ح��ث امل �ج �ت �م �ع��ون رئ�ي��س
اللجنة على املطالبة برفع اإليقاف

كما فعلت األندية.
إل��ى ذل��ك اك��د وزي��ر االع�ل�ام الشيخ
س�ل�م��ان ال�ح�م��ود ان ال�ك��وي��ت ارس�ل��ت
م ��ذك ��رة م �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
ال� ��دول � �ي� ��ة ت� ��ؤك� ��د س�ل��ام� ��ة م��وق �ف �ه��ا
وال �ت �ش��ري �ع��ات ف �ي �م��ا ي �خ��ص ال �ش��أن
الرياضي.
وق ��ال ان ال�ع�م��ل ي�ت��وج��ب ال�ت�ع��اون
واالح�ت��رام املتبادل وه��و ما حرصنا

ع �ل �ي��ه  ،ام� ��ا وض� ��ع ال� �ش ��روط وامل �ه��ل
وث�لاث��ة ت�ه��دي��دات ل��دول��ة ذات سيادة
ف�ه��و ام ��ر ل��ن ن�ق�ب�ل��ه اب ��دا م�ه�م��ا ك��ان،
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان � ��ه س �ب��ق ان اك ��دن ��ا ان
ال�ك��وي��ت وك��رام�ت�ه��ا اه��م م��ن اي لعبة
ري��اض�ي��ة ،ون�ح��ن م��اض��ون ف��ي طريق
ال � �ص� ��واب وال � �ح ��ق وه � ��و م ��ا ت��ؤك��ده
مستنداتنا واوراق �ن ��ا ول�ي��س مجرد
تصريحات.

وزارة ال �ص �ح��ة ل�ت�ط��وي��ر ال �ق �ط��اع،
م �ش �ي ��ري ��ن إل� � ��ى أن� � ��ه ف � ��ي غ �ض��ون
ال�س�ن��وات ال�ث�لاث املقبلة ستدخل
ال � �خ ��دم ��ة ث� �م ��ان� �ي ��ة م �س �ت �ش �ف �ي��ات
جديدة لحل املشاكل التي يعانيها
القطاع الصحي الحكومي.
واعتبر النائب محمد الجبري
امل �ل ��ف ال �ص �ح��ي أول ��وي ��ة ت�ن�م��وي��ة
ل�ل�م�ج�ل��س وال �ح �ك��وم��ة ف �ي �م��ا أك��د
ال�ن��ائ��ب س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي وج��ود

إن� �ج ��ازات ص�ح�ي��ة م �ش �ه��ودة على
أرض ال ��واق ��ع ،وق ��ال ال �ن��ائ��ب عبد
ال � � �ل� � ��ه امل � �ع � �ي� ��وف إن ال � �خ� ��دم� ��ات
ال �ص �ح �ي ��ة امل� �ق ��دم ��ة ف� ��ي ال �ك��وي��ت
أف �ض��ل م��ن ن�ظ�ي��رات�ه��ا ف��ي ال�ع��دي��د
من ال��دول ووص��ف النائب فيصل
الشايع الوضع الصحي في البالد
باملبشر بالخير.
تفاصيل (ص)15-14

االستئناف تؤجل النظر
في تفجير مسجد الصادق
أج � �ل ��ت ال� � ��دائ� � ��رة ال �ج��زائ �ي��ة
األول � ��ى ب�م�ح�ك�م��ة االس�ت�ئ�ن��اف
ب � ��رئ � ��اس � ��ة امل � �س � �ت � �ش� ��ار ه ��ان ��ي
ال �ح �م��دان ال �ن �ظ��ر ف��ي ال�ج�ن��اي��ة
رقم  40لسنة 2015-/24-2015
 2015/3496جنايات أمن دولة
مستأنفة قضية تفجير مسجد
اإلم� � � ��ام ال � �ص � ��ادق إل � ��ى ج�ل�س��ة
 29ال �ج��اري لالستماع ألق��وال
ض� ��اب ��ط ال� ��واق � �ع� ��ة ف� ��ي ج�ل�س��ة
سرية.

واس � � � �ت � � � �م � � � �ع� � � ��ت م � �ح � �ك � �م� ��ة
االس �ت �ئ �ن��اف أم� ��س إل� ��ى أق� ��وال
املتهم في القضية عبدالرحمن
ص � �ب� ��اح ع� � �ي � ��دان ال � � � ��ذي ص ��در
ض��ده حكم ب��اإلع��دام م��ن دائ��رة
ال �ج �ن��اي��ات ب��امل �ح �ك �م��ة ال�ك�ل�ي��ة
م� �ح� �ك� �م ��ة أول درج � � � ��ة وأن � �ك ��ر
ج �م �ي��ع أق� ��وال� ��ه ال� �ت ��ي أق� ��ر ب�ه��ا
أمام الجنايات كما أنكر جميع
املتهمني التهم املسندة إليهم
من املحكمة.
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األمير يستقبل ولي العهد والغانم
والمبارك والخالد

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
حفظه الله ورعاه بقصر بيان أمس،

 ..وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

س �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ ن� ��واف
االحمد.
واستقبل س�م��وه رئ�ي��س مجلس

االمة مرزوق الغانم.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ح�ف�ظ��ه الله
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس

مجلس ال � ��وزراء اث��ر ع��ودت��ه للبالد
ب �ع��د ان ق � ��ام ب� ��زي� ��ارة رس �م �ي��ة ال��ى
جمهورية فرنسا الصديقة.

ولي العهد يستقبل رئيس الحكومة
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه بقصر
ب� �ي ��ان أم � ��س رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم.
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ،س�م��و الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
إثر عودته للبالد بعد ان قام بزيارة
رس� �م� �ي ��ة ال � � ��ى ج� �م� �ه ��وري ��ة ف��رن �س��ا
الصديقة.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب ��ل س � �م� ��وه ،ال �ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الدفاع الشيخ خالد الجراح ونائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية
أن��س ال�ص��ال��ح ووزي ��ر االع�ل�ام وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ
م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ووزي � ��ر ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
الصبيح.

واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ال �ن��ائ��ب االول
ل ��رئ� �ي ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د

ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الداخلية الشيخ محمد الخالد.

صاحب السمو يستقبل
رئيس مكافحة الفساد

سموه يتسلم التقرير نصف السنوي ألعمال هيئة مكافحة الفساد

سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

استقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ب �ق �ص��ر ب �ي��ان
أمس ،رئيس الهيئة العامة ملكافحة
الفساد املستشار عبدالرحمن نمش

النمش حيث سلم سموه نسخة من
التقرير النصف سنوي على اعمال
الهيئة العامة ملكافحة الفساد منذ
ص ��دور ال�لائ�ح��ة التنفيذية للهيئة
في تاريخ .2015/3/29
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أشاد بدور رجال الداخلية في تأمين المساجد والحسينيات

الغانم :فوتنا الفرصة
على كل من يضمر لوطننا السوء
أش� � � � ��اد رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ب ��ال ��دور ال��وط �ن��ي
ل��رج��ال الداخلية بكافة قطاعاتها
ف��ي ت��أم�ين امل�س��اج��د والحسينيات
خالل شهر محرم.

وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح �ف��ي «ن� �ح� �ي ��ي ون� �ث� �م ��ن ع��ال �ي��ا
ال �ج �ه��ود ال �ج �ب��ارة واالس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ل ��رج ��ال ال ��داخ �ل �ي ��ة وع� �ل ��ى رأس �ه��م
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير

ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
الحمد الصباح في تأمني املساجد
وال�ح�س�ي�ن�ي��ات ل�ت�م�ك�ين امل��واط�ن�ين
م ��ن م �م��ارس��ة ش �ع��ائ��ره��م ف ��ي ام��ن
وأمان».

وأض� ��اف «ب �ج �ه��ود رج ��ال األم��ن
امل� �خ� �ل� �ص�ي�ن وب � �ت � �ع� ��اون أص� �ح ��اب
املساجد والحسينيات والتزامهم
بالتعليمات واإلرش � ��ادات األمنية
ن�ك��ون ق��د ف��وت�ن��ا ال�ف��رص��ة ع�ل��ى كل

من يضمر لوطننا السوء وكل من
يتربص باستقرارنا وأمننا».
ودعا الغانم في ختام تصريحه
امل ��ول ��ى ال �ع �ل��ي ال �ق ��دي ��ر أن ي�ح�ف��ظ
ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا م��ن ك��ل م �ك��روه

ت � �ح� ��ت ق � � �ي� � ��ادة ورع � � ��اي � � ��ة ح� �ض ��رة
صاحب السمو أمير البالد وسمو
ول ��ي ع �ه��ده األم�ي��ن ،حفظهما ال�ل��ه
ورعاهما.

مكتب المجلس اطلع
على استعدادات حفل االفتتاح
عقد مكتب املجلس اجتماعه
أمس برئاسة رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم � ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م وح �ض��ور
أعضاء املكتب .
وق� � � � ��ال أم� �ي� ��ن س� � ��ر امل� �ج� �ل ��س
ال �ع �ض��و م .ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي أن م �ك �ت��ب
امل�ج�ل��س اط�ل��ع ع�ل��ى اس�ت�ع��دادات
وت � ��رت � �ي � �ب � ��ات األم � � ��ان � � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �م �ج �ل��س ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �م ��راس ��م
اف� �ت� �ت ��اح دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع

للفصل التشريعي ال��راب��ع عشر
والذي سيتفضل حضرة صاحب
ال � �س � �م� ��و أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح األح�م��د ال�ج��اب��ر الصباح
حفظه الله ورع��اه بافتتاحه غدا
وال� �ت� �ج ��دي ��دات ال� �ت ��ي ت �م��ت ع�ل��ى
مبنى املجلس وسير األعمال في
مبنى السادة األعضاء الجديد .
ك�م��ا أط�ل��ع امل�ك�ت��ب ع�ل��ى بعض
ال� ��رس� ��ائ� ��ل ال� � � � � ��واردة م � ��ن ب �ع��ض
رؤس � � � ��اء ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ات ال �ش �ق �ي �ق��ة

وال � � �ص� � ��دي � � �ق� � ��ة ب � � �ش� � ��أن ت ��رت� �ي ��ب
الزيارات بني مجلس األمة وهذه
البرملانات .
وأض � ��اف ال �خ��راف��ي أن امل�ك�ت��ب
اطلع على بعض األم��ور اإلداري��ة
املتعلقة باألمانة العامة واتخذ
القرارات املناسبة بشأنها .

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا االجتماع بمكتب املجلس

جامعة الكويت تشيد بمبادرة رئيس مجلس األمة
إشراك الطلبة في الوفود البرلمانية
أش� � � ��اد م� ��دي� ��ر ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت
د .ح � �س �ي�ن األن� � � �ص � � ��اري ب� �م � �ب ��ادرة
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
بإستضافة طلبة الجامعة املتفوقني
ض�م��ن ال��وف��ود ال�ب��رمل��ان�ي��ة امل�ش��ارك��ة
ف ��ي اج �ت �م��اع��ات دول� �ي ��ة مل ��ا ل �ه��ا من
«بالغ األثر في نفوسهم».
وق � � ��ال األن� � �ص � ��اري ف� ��ي ت �ص��ري��ح

ص �ح��اف��ي ع �ل��ى ه ��ام ��ش اس �ت �ق �ب��ال��ه
ال�ط��ال�ب�ين امل�ت�ف��وق�ين ه�ن��د ال��دوي��ري
وع � �ث � �م ��ان ال� �ع� �م ��ر ال � �ل ��ذي ��ن ش ��ارك ��ا
ف��ي اج �ت �م��اع��ات اإلت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
الدولي الـ  133وزيارة جناح الكويت
ب�م�ع��رض إك�س�ب��و م�ي�لان��و  2015إن
هذه التجربة فرصة ثمينة لتشجيع
ال �ط �ل �ب��ة امل �ت �ف��وق�ين وت �خ �ل��ق ل��دي�ه��م

روح الحماس وتعزز من قدراتهم».
وأض � � � � � ��اف أن م� � �ش � ��ارك � ��ة ط �ل �ب��ة
ال �ج��ام �ع��ة امل �ت �ف��وق�ين ف ��ي م �ث��ل ه��ذه
ال �ب��رام��ج وامل� �ب ��ادرات امل�ه�م��ة تصقل
خ� �ب ��رات� �ه ��م الس� �ي� �م ��ا أن ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ث �ق ��اف �ي ��ة ه� ��ي ال ��راب ��ط
الحقيقي بني الدول.
من جانبه قال عميد كلية العلوم

االجتماعية د .حمود القشعان في
تصريح مماثل إن الطلبة فخورون
ب ��امل� �ش ��ارك ��ة م� ��ع ال� ��وف� ��د ال �ب��رمل��ان��ي
الكويتي وبحسن التعامل والرعاية
م� � ��ن ق � �ب� ��ل رئ� � �ي � ��س م � �ج� �ل ��س األم� � ��ة
وت �ق��دي �م��ه ك��اف��ة ال �ت �س �ه �ي�لات ب�ه��ذا
الشأن.
وأض� � � ��اف ال �ق �ش �ع ��ان أن ال �ط �ل �ب��ة

شعروا بأنهم شركاء في الوفد الذي
مثل الكويت وعمل على رفع اسمها
خفاقا باملحافل الدولية.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى أن ك� �ل� �ي ��ة ال� �ع� �ل ��وم
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ب � �ج ��ام � �ع ��ة أب� ��رم� ��ت
بروتوكول تعاون مع مجلس األمة
م �م �ث�لا ب ��األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ورئ ��اس ��ة
املجلس يسمح بتدريب طلبة الكلية

ف��ي ال�ل�ج��ان البرملانية وحضورهم
كمراقبني بغية تحقيق االستفادة.
وأك� � ��د اع � �ت� ��زاز ال �ك �ل �ي��ة ب �م��واف �ق��ة
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار
ع��دد م��ن طلبة الجامعة للمشاركة
ب � � ��ال � � ��وف � � ��ود ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة ح� �س ��ب
التخصصات بالكلية.
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الوزراء شكروا الرئيس الغانم على استكمال البادرة الحسنة للمرحوم جاسم الخرافي

الحكومة :اللقاء جسد روح التعاون
أقام رئيس مجلس
األمة مرزوق علي
الغانم مأدبة عشاء
في ديوانه الكائن
في ضاحية عبداهلل
السالم أمس
على شرف اعضاء
السلطتين التنفيذية
والتشريعية بحضور
سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر
المبارك الحمد
الصباح.
وسبق المأدبة لقاء
تشاوري غير رسمي
حضره كل اعضاء
الحكومة و 42نائبا
تم خالله تبادل اآلراء
حول آفاق العمل
المشترك والتنسيق
ازاء قضايا والملفات
المهمة المزمع
طرحها خالل دور
االنعقاد المقابل
الذي سيبدأ اعماله
غدا الثالثاء.

العبداهلل :
الحكومة لم تبد
اي تحفظ على
استخدام النواب
لحقهم بالمسائله
السياسية

الغانم مع الشيخ جابر املبارك

أع ��رب ع ��دد م��ن ال� � ��وزراء ال�ح�ض��ور
ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ام � ��س ع��ن
خالص شكرهم لرئيس مجلس االمة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ع�ل��ى دع��وت��ه الكريمة
مؤكدين ان مثل ه��ذه ال�ل�ق��اءات تفتح
املجال الفاق من التعاون وامل��وده بني
السلطتني فيما تحدثوا على هامش
ال�ل�ق��اء ع��ن اول��وي��ات �ه��م خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
امل �ق �ب �ل ��ة م �ت �م �ن �ي�ي�ن ان ي �س �ت �م��ر ه ��ذا
املجلس في املزيد من االنجاز ملا فيه

 ...ومرحبا بالشيخ محمد العبدالله

مصلحة الوطن واملواطن.
ب� � ��داي� � ��ة أك � � � ��دت وزي � � � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون
االجتماعية والعمل وزيرة التخطيط
والتنمية هند الصبيح ان االجتماع
ال � � ��ذي ج �م ��ع ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ف� ��ي دي � ��وان
رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
ج��ري��ا ع�ل��ى ع��ادت��ه ال�س�ن��وي��ة ه��و لقاء
عائلي واخوي تم التأكيد خالله على
ضرورة التعاون بني السلطتني.
وت��وج �ه��ت ال�ص�ب�ي��ح ب��ال�ش�ك��ر ال��ى

رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� � ��ة ع �ل��ى ب ��ادرت ��ه
الطيبة ،متمنية ان تدخل السلطتني
التشريعية والتنفيذية دور االنعقاد
الرابع ملجلس االمة بانجازات جديدة
على كافة املستويات.
وق ��ال ��ت ال �ص �ب �ي��ح ان ال �غ ��ان ��م اك��د
ل�ن��ا ع�ل��ى ض� ��رورة ال �ت �ع��اون ف��ي ك��اف��ة
امل �ج��االت ،حتى نسمو ب��االن�ج��از بما
يحقق تطلعات املواطنني وامالهم.
وأضافت الصبيح أن االجتماع لم

يتطرق ال��ى االس�ت�ج��واب��ات ول�ك��ن اكد
على ض��رورة التعاون بني السلطتني
من اجل االنجاز.
وقالت الصبيح ان اصالح التركيبة
السكانية سيبدأ خالل عامني أو ثالثة
اعوام ولكن نحتاج الى نحو  30عاما
الصالحها.

التتمة ص05

رئيس مجلس األمة :ورثنا تركة ثقيلة
وتجاوزنا العديد من التحديات

المجلس الحالي األعلى من حيث القوانين المنجزة منذ عام ١٩٦٣
ق� ��ال رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة م� ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م :ت �ش��رف��ت ب �ح �ض��ور اخ ��وان ��ي
اع �ض ��اء ال�س�ل�ط�ت�ين ف ��ي ع� ��ادة س�ن��وي��ة
نسأل الله ان ال يغيرها علينا ودشنها
امل �غ �ف��ور ل��ه ب ��إذن ال �ل��ه امل��رح��وم ج��اس��م
الخرافي الرئيس السابق ملجلس األمة
في لقاء حبي وودي.
ووص � ��ف ال �غ��ان��م ال �ل �ق��اء ب��أن��ه اك�ث��ر
م��ن رائ ��ع م��ؤك �دًا ان اع �ض��اء السلطتني
مليئني ب��ال�ح�م��اس وال �ت �ف��اؤل لجلسة
االف�ت�ت��اح ال�ت��ي ستعقد غ��دا معربا عن
ام�ل��ه ف��ي ان ي�ح�ق��ق اع �ض��اء السلطتني
طموحات املواطنني.
وب �ي��ن ال� �غ ��ان ��م ان ك� ��ل ل � �ق ��اء ي�ع�ب��ر
ع ��ن رسائل واض� �ح ��ة وج �ل �ي��ة وب�ي�ن��ه
بأننا يالكويت نشهد شدا وجذبا في
قاعة عبدالله السالم لكن م��ا يجمعنا
اك � �ث� ��ر م� �م ��ا ي �ف ��رق �ن ��ا واالخ � � �ت �ل ��اف ف��ي
وجهات النظر اليفسد للود قضية.
وش � � ��دد ال� �غ ��ان ��م ع �ل ��ى ان ع ��ادات� �ن ��ا

ك �ك��وي �ت�ين ه ��ي ال� �س ��ائ ��دة ن �ب �ق��ى اخ ��وة
وزم�ل�اء ومتعاونني ولسنا ف��ي سباق
ون �س �ع��ى ال� ��ى االت � �ف ��اق ع �ل��ى م�ص�ل�ح��ة
الوطن وال�ب�لاد والعباد مشيرا ال��ى ان
امام السلطتني مسؤوليات كبيرة أسأل
املولى عز وجل ان يعيننا عليها.
وش � � � ��دد ال � �غ� ��ان� ��م ع� �ل ��ى ان ام ��ام� �ن ��ا
ت � �ح ��دي ��ات ك� �ب� �ي ��رة وك � �ث � �ي ��رة ف � ��ي دور
االنعقاد املقبل مؤكدًا ان مجلس االمة
ن �ج��ح ب �ك��ل ف �خ��ر واع � �ت ��زاز ف ��ي ت �ج��اوز
العديد من التحديات منذ بداية الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ح�ت��ى ال �ي��وم ال ��ذي ن�ع��د به
اكثر استقرارًا واليوم نحن اكثر قوة.
وتابع الغانم نحن اليوم ورثنا تركة
ثقيلة واليمكن ان نحل كل االمور خالل
عامني لكننا بالتأكيد نسير باالتجاه
ال �ص �ح �ي��ح الف �ت ��ا ال� ��ى ان ل �غ��ة االرق � ��ام
التقبل التأويل وال التحريف.
واوض��ح الغانم ان ه��ذا املجلس هو
االعلى من حيث القوانني املنجزة منذ

ع��ام  ١٩٦٣كما ان��ه م��ن اق��وى املجالس
ب��ال��دور الرقابي مبينا ان م��ن يريد ان
يقيم املجالس م��ن خ�لال اللغة املعيبة
ب �ع��دد االس �ت �ج��واب��ات ان ��ا اق ��ول بنفس
ه��ذه اللغة وه��ي لغة م��ن يعيب ال��دور
الرقابي للمجلس بأن املجلس الحالي
اي �ض��ا ه ��و االع� �ل ��ى واالك� �ث ��ر م ��ن حيث
االستجوابات.
واضاف الغانم ورغم ذلك نحن نؤكد
ان الرقابة يجب ان تكون رقابة تؤدي
نتيجة وهذا املجلس كان سباقا بذلك
م��ن خ�ل�ال ت�ف�ع�ي��ل ال��رق��اب��ة الصحيحة
بمناقشة تقارير دي��وان املحاسبة في
قاعة عبدالله السالم بحضور ممثلي
ديوان املحاسبة.
وذكر الغانم ان معيار كشف مكامن
ال�خ�ل��ل واوج ��ه ال�ف�س��اد وف��ق ال��دس�ت��ور
يكون من خالل ديوان املحاسبة مشيرا.
ال��ى ان مجلس االم ��ة  ٢٠١٣ه��و االك�ث��ر
تقليال ملالحظات ديوان املحاسبة اذ ما

ق��ورن باملجالس السابقة واصفا هذه
الرقابة بالحقيقية والفاعلة.
واك� � ��د ال� �غ ��ان ��م ان امل �ج �ل��س ان �ط �ل��ق
ب�س��رع��ة ك�ب�ي��رة ن�ح��و االن �ج��از متمنيا
من السلطة التنفيذية ان تجاري سرعة
املجلس باالنجاز ليؤتي االنجاز ثماره
كاملة.
واش ��ار ال�غ��ان��م ال��ى ان ال�ل�ق��اء تناول
ال �ع��دي��د م��ن االم � ��ور ال �ت��ي ت��م ال�ت�ع��اه��د
عليها سابقا واملتمثلة برقي الحوار
ف ��ي ق ��اع ��ة ع �ب��دال �ل��ه ال �س ��ال ��م واالب� �ق ��اء
ع � �ل� ��ى م � �س � ��اح � ��ات االخ� � � �ت� �ل ��اف ض �م��ن
االط��ر ال��دس�ت��وري��ة بإستخدام االدوات
امل � � �ش� � ��روع� � ��ة ض � �م � ��ن اط � � � � ��ار ال �ل�ائ � �ح ��ة
وال ��دس� �ت ��ور ك ��االس �ت �ج ��واب وال� �س ��ؤال
البرملاني وغيرهما فأهال وسهال بأي
اداة رقابية في اطار الدستور والالئحة
وأي م �م��ارس��ة خ ��ارج ��ة ع ��ن ال��دس �ت��ور
سنبر بقسمنا تجاهها ونواجهها.

العمير :أولويات
الحكومة
والمجلس ثالث
حزم أولها ٣٧
قانونا متطلبات
خطة التنمية
الحمود :موقفنا
سليم رياضيا
والكويت
وكرامتها اهم
من اي لعبة
الصبيح :اصالح
التركيبة السكانيه
يحتاج الى  ٣٠عاما
ولكننا سنبدأ في
التنفيذ خالل ٣
اعوام
الصانع :مثل هذه
اللقاءات تفتح
ألفاق التعاون
والمودة بين
السلطتين
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ودعا لمزيد من االنجاز التشريعي
تتمة المنشور ص04
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه اك � ��د وزي� � ��ر ال �ع ��دل
واالوق� � � � � � � ��اف االس �ل��ام� � �ي � ��ة ي� �ع� �ق ��وب
الصانع ان هذه اللقاءات تفتح ألفاق
ال� �ت� �ع ��اون وامل � � ��ودة ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين
ومايميز ه��ذا املجلس هو التعاون
املكثف.
وقال ان ابرز نتائج هذا التعاون
ه��و ال �ث��ورة التشريعية ال�ت��ي تمتع
ب �ه��ا ه ��ذا امل �ج �ل��س م�ض�ي�ف��ا ان ه��ذا
االس� �ت� �ق ��رار اع � ��اد ال �ك��وي��ت ل��دوره��ا
الريادي.
وع � � ��ن االس� � �ت� � �ج � ��واب � ��ات ق � � ��ال ان
هناك استجوابات ودي��دن املجلس
ه��و اع �ل�اء االط ��ر ال��دس �ت��وري��ة واذا
ك ��ان االس �ت �ج��واب ح�س��ب ال��دس�ت��ور
والالئحة فهو مرحب به.
وب��دوره ق��ال وزي��ر النفط د .علي
ال �ع �م �ي ��ر أن أول� � ��وي� � ��ات ال �ح �ك��وم��ة
واملجلس ثالث حزم أولها متطلبات
خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وه � � ��ي ٣٧ق ��ان ��ون ��ا ،
وال �ح��زم��ة ال�ث��ان�ي��ة ق��وان�ي�ن مدرجة
ع�ل��ى ج ��دول ال�ج�ل�س��ات م�ث��ل ق��ان��ون
ال� � ��وك� � ��االت وامل � �ن� ��اق � �ص� ��ات ال �ع ��ام ��ة
واالحداث.
أم � � � ��ا ال � � �ح � ��زم � ��ة ال� � �ث � ��ال� � �ث � ��ة ف �ه��ي
االق �ت ��راح ��ات وامل �ش��اري��ع امل��وج��ودة
ف � ��ي ال � �ل � �ج� ��ان وس� �ت� �ج� �ه ��ز م � ��ن ق �ب��ل
لجنة االولويات لتدرج على جدول
األعمال.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس
ال��وزراء الشيخ محمد العبدالله انه
ب��دع��وة ك��ري�م��ة م��ن رئ �ي��س املجلس
م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ال � � �ت� � ��أم اع � �ض� ��اء
ال�س�ل�ط�ت�ين ع �ل��ى ع �ش��اء س � ��اده جو
االخوة والزماله .واضاف العبدالله
انه بسبب قرب افتتاح دور االنعقاد
ت� � �ط � ��رق االع � � �ض � � ��اء ع � ��ن رغ� �ب ��ات� �ه ��م
لعضوية اللجان وك��ان��ت الحكومة
م�س�ت�م�ع��ه ج �ي��دة ل �ه��م وس �ن �ق��وم ان
ش��اء الله على م��ان��رى فيه مصلحة
امل � �ش� ��اري� ��ع ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وامل� � � � ��ردود
االيجابي للشعب الكويتي.
واع � ��رب ع��ن ش �ك��ره ل�ل�اخ م ��رزوق
ال �غ��ان��م ال � ��ذي دأب ع �ل��ى اس�ت�ك�م��ال
ال �ب��ادرة ال�ح�س�ن��ة ال �ت��ي س�ن�ه��ا العم
امل��رح��وم ج��اس��م ال �خ��راف��ي آم �ل�ين ان
ن �ج �ت �م��ع دائ� �م ��ا ف ��ي اج � � ��واء امل�ح�ب��ة
واالخ � ��وة ال �ت��ي اوص ��ان ��ا ب �ه��ا سمو
امير البالد وسمو ولي العهد وكان
بالفعل ماملسناه اليوم على حسن
ال�ع�لاق��ة متطلعني ال��ى دور انعقاد
حافل باالنجازات.
وع��ن اب��رز القوانني قال ان منها
ق� ��ان� ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات وال �ج ��ام �ع ��ات
الحكومية وقوانني االعسار وتعديل
على قانون الجزاء ومكافحة الفساد
وال�ع�م��ل ال�خ�ي��ري وه �ن��اك مجموعة
قوانني ضمن خطة التنمية .

الشيخ صباح الخالد مع محمد الهدية

وب � � �س � ��ؤال � ��ه ع� � ��ن اذا م� � ��ا ك ��ان ��ت
ال� �ح �ك ��وم ��ة اب � � ��دت اي ت �ح �ف��ظ ع�ل��ى
امل� �س ��ائ�ل�ات ال �س �ي��اس �ي��ة امل� �ت ��داول ��ة
ق��ال العبدالله الحكومة ل��م تبد اي
تحفظ على استخدام النواب لحقهم
باملسائلة السياسية وف��ق مانص
عليه الدستور والالئحة.
م ��ن ج��ان �ب��ه اش � ��اد وزي � ��ر االع �ل�ام
وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود باجتماع السلطتني
مشيرا الى انه سنة حميدة ،مؤكدا
في الوقت ذاته حرص الجميع على
خ��دم��ة ال ��وط ��ن واح � �ت ��رام ال��دس �ت��ور
وال �ع �م ��ل ال ��وط �ن ��ي امل� �ش� �ت ��رك ،وال ��ى
مزيد من االنجازات الوطنية.
واض � � ��اف ال �ح �م ��ود ف ��ي ت�ص��ري��ح
للصحافيني على هامش مشاركته
في عشاء السلطتني بديوان الغانم
"نقدر عاليا حرص رئيس واعضاء
مجلس االمة على دعم التعاون في
ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها

الصالح متوسطا أحمد الري وفيصل الدويسان

الزلزلة مع الشيخ سلمان الحمود وروضان الروضان

املنطقة ،االمر الذي يتطلب تكريس
الجهود لدعم التنمية الداخلية".
وبشأن قانون االعالم االلكتروني
قال الحمود انه قانون مستحق في
ظ��ل وج��ود ف��راغ تشريعي بالدولة،
ف � � ��االع �ل ��ام ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ي� �ن� �ظ ��م م��ن
خ�ل�ال ق��ان��ون��ي امل�ط�ب��وع��ات والنشر
واملرئي واملسموع ومشروع االعالم
االلكتروني مر بقنوات عديدة وقام
املعنيون بوزارة االعالم بجهد كبير
م��ن اج��ل تقديم ه��ذا التشريع ال��ذي
ينظم االعالم االلكتروني.
وتابع الحمود :نتطلع الى اقرار
ه � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ف� ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد
ال ��راب ��ع ب �ع��د ان ي �ت��م م��راج �ع �ت��ه من
ق �ب��ل ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة م�ش�ي��را
ال ��ى ان ال�ت�ش��ري��ع ي�ن�ظ��م م�س��أل��ة من
ي��ري��د م�م��ارس��ة االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي
وال ي� �ش� �م ��ل ح � �س� ��اب� ��ات ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ال �خ��اص��ة او امل��دون��ات
وك � ��ل ه � ��ذه االم� � � ��ور الت �ع �ن �ي �ن��ا وم ��ا

ي �ع �ن �ي �ن��ا ه ��و ال ��وس ��ائ ��ل االع�ل�ام �ي��ة
االلكترونية املهنية.
واك ��د ال �ح �م��ود ان ال �ق��ان��ون ح��دد
االن�ش�ط��ة ال�ت��ي تخضع للترخيص
ب � � ��وض � � ��وح ،وق � ��دم� � �ن � ��ا اج � �ت � �ه ��ادن ��ا
ك � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال � � � ��ى م � �ج � �ل� ��س االم � � � ��ة،
وامل �ط �ل��وب االن م��راج �ع �ت��ه م��ن قبل
السلطة التشريعية.
وف � � ��ي ش � � ��أن آخ � � ��ر ق � � ��ال الشيخ
سلمان الحمود ان الكويت اوضحت
م��وق�ف�ه��ا ل�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة
وتسلمنا م��ذك��رة ت�ض��م امل�لاح�ظ��ات
ال�ت��ي تعتقد اللجنة االومل�ب�ي��ة انها
تحوي شبهة تدخل في استقاللية
ال � �ح � ��رك � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي � ��ة م� �ب� �ي� �ن ��ا ان
ال�ح�ك��وم��ة ارس �ل��ت م��ذك��رة متكاملة
تؤكد سالمة موقفها والتشريعات.
واوضح ان الكويت وجهت دعوة
رس �م �ي��ة ل �ل �ج �ن��ة ال ��دول� �ي ��ة الرس � ��ال
ف��ري�ق�ه��م ون��رح��ب ب �ه��م ف��ي ال�ك��وي��ت
ل�ب�ح��ث ك��اف��ة م�لاح �ظ��ات �ه��م ف ��ي ه��ذا

حضور نيابي

ال� �ش ��أن وب �م��ا ي �ح �ق��ق ال �ت �ع��اون بني
ال �ك ��وي ��ت وال �ل �ج �ن��ة ال ��دول� �ي ��ة وب �م��ا
يحقق مصلحة الرياضة الكويتية
واك � � � � ��د ان ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ات � �خ� ��ذت
ال � �خ � �ط� ��وات امل� �ط� �ل ��وب ��ة ك ��اف ��ة ح�ي��ث
ارسلت وف��دا يمثلها ودع��وة للجنة
ال��دول�ي��ة وبينت موقفها القانوني
مشددا على ان القوانني الرياضية
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة م� �ت ��واف� �ق ��ة م� ��ع امل �ي �ث��اق
األومل� �ب ��ي واألن �ظ �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة ،وان
على اللجنة االوملبية الدولية اثبات
ال �ع �ك��س وه� ��و م ��ا ن� �ع ��ول ع �ل �ي��ه ف��ي
اللقاء املرتقب
وق��ال ان الكويت اك��دت احترامها
ال �ك��ام��ل ل�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي ��ة ال��دول �ي��ة
ع �ل��ى دع �م �ه��ا ل �ل �ح��رك��ة ال��ري��اض �ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة وال��ري��اض �ي�ي�ن ك �م��ا اك��دن��ا
احترام الكويت لسيادتها وكرامتها
ومكانتها غير القابلة ألي مساومة.
واع� � � ��رب ع� ��ن ام� �ل ��ه ف� ��ي ان ت�ق�ب��ل
ال �ل �ج �ن��ة ال ��دول� �ي ��ة ال ��دع ��وة وت��رس��ل

وف � � � ��ده � � � ��ا ل � � �ل � � �ب� �ل��اد وت � � � � � � � ��درس ك ��ل
م�ل�اح �ظ ��ات �ن ��ا ب� �ت ��أن ��ي وان ت �ع��ام��ل
ال�ك��وي��ت اس��وة ب�م��ا ت�ع��ام��ل ب��ه بقية
دول العالم مستطردا بالقول :نحن
في عالم تحكمه االنظمة والقوانني.
وحول موقف االندية واالتحادات
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن ق� ��رار االي� �ق ��اف اش��اد
ال �ح �م��ود ب� ��دور االن ��دي ��ة ف ��ي ت��أك�ي��د
ال� �ح� �ق ��ائ ��ق ل �ل �ج �ن ��ة ال � ��دول � �ي � ��ة ب ��أن
التشريعات الكويتية متوافقة مع
امليثاق االوملبي واالنظمة الدولية.
وب �ي��ن ان � ��ه ب� �ع ��د ت �ع �ه��د ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ص��در امل��رس��وم
بتعديل القانون رقم  ٢٦لسنة ٢٠١٢
بشأن االتحادات الرياضية الكويت
ال � �ت� ��زم� ��ت ف � ��ي م � ��ا ج� � ��اء ب ��ال� �ق ��ان ��ون
واصدرت تشريعات لتنفيذه سعيا
من الدولة لتنفيذ تعهدها بتوافق
انظمة هيئاتها ال��ري��اض�ي��ة خاصة
االندية مع املواثيق الدولية.
وت � ��اب � ��ع :ن� �ح ��ن ح ��ري� �ص ��ون ع�ل��ى
اال تتعرض ه��ذه االن��دي��ة ال��ى الحل
القانوني كما جاء في مواد القانون
رقم  ٢٦في حال لم تعدل اوضاعها
خ �ل�ال ف �ت��رة م� �ح ��ددة ول ��ذل ��ك يعمل
ال �ج �م �ي��ع ف ��ي ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ة على
دع � ��م ال� ��ري� ��اض� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وع �ل��ى
جميع الجهات الوطنية ان تنصب
جهودهم في هذا االتجاه.
واك � ��د ان دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت ل ��م ت��أل
جهدا منذ سنوات طويلة في توفير
االم� �ك ��ان ��ات ك��اف��ة وال ��دع ��م ل�ل�ح��رك��ة
الرياضية وبرز ذلك بوصول الكثير
م��ن ال��ري��اض �ي�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين الع�ل��ى
امل� �ن ��اص ��ب ال� ��دول � �ي� ��ة ف� ��ي امل� �ج ��االت
الرياضية.
واع � �ت � �ب� ��ر ان ال � �ع � �م ��ل ي �ت��وج��ب
التعاون واالح �ت��رام املتبادل وهو
م � ��ا ح ��رص� �ن ��ا ع �ل �ي ��ه  ،ام� � ��ا وض ��ع
ال �ش��روط وامل�ه��ل وث�لاث��ة تهديدات
ل ��دول ��ة ذات س� �ي ��ادة ف �ه��و ام� ��ر ل��ن
ن�ق�ب�ل��ه اب� ��دا م�ه�م��ا ك ��ان وس �ب��ق ان
اكدت ان الكويت وكرامتها اهم من
اي لعبة رياضية ونحن ماضون
في طريق الصواب والحق وهو ما
تؤكده مستنداتنا واوراقنا وليس
مجرد تصريحات.
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نواب :اللقاء أذاب ما في النفوس

وصف عدد من
النواب الحضور لقاء
السلطتين بااليجابي
مؤكدين انه
سيطرت عليه روح
المحبة والمودة
وقالوا ان رئيسي
السلطتين حثا
النواب والوزراء
الي مزيد من
االنجاز واالستمرار
في المسيرة التي
دشنها المجلس
الحالي والتي لمس
اثرها المواطنون
مشددين على انه
ال يوجد ما يعكر
صفو العالقة بين
السلطتين وهو ما
أكد عليه الحضور
خالل االجتماع.

العبيدي وأبل متوسطا عدد من النواب

الشيخ محمد الخالد مع ماجد موسى

ب � ��داي � ��ة اك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
ال �ش��اي��ع ان ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
ال�س�ل�ط�ت�ين خ�ل�ال دور االن�ع�ق��اد
القادم اهم نقطه اوضحها رئيس
م �ج �ل��س االم � � ��ة م � � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ح� �ي ��ث ت � �ط� ��رق خ� �ل��ال االج� �ت� �م ��اع
ال � ��ى االن� � �ج � ��ازات ال� �ت ��ي تحققت
م��ن خ�لال املجلس الحالي وأدت
ال� ��ى خ �ف��ض مالحظات دي� ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ه� � ��ذا ال � �ع� ��ام ن �ت �ي �ج��ة
ض � � � � �غ � � � � ��ط امل � � � � �ج � � � � �ل � � � � ��س ع� � �ل � ��ى
ال� � � � ��وزارات للسير ف ��ي ال �ط��ري��ق
االصالحي.
واض � � � � � ��اف ال� � �ش � ��اي � ��ع ان ه� ��ذا
امل � �ج � �ل� ��س اك� � �ث � ��ر م� �ج� �ل ��س ص� ��ار
ف � �ي� ��ه اس � � �ت � � �ج � ��واب � ��ات وت� � �ن � ��اول
دوره ال � ��رق � ��اب � ��ي وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي

العمر والعنزي واملعيوف والعازمي

ف ��ي امل �ح��اس �ب��ة وامل �ت��اب �ع��ة لعمل
الحكومة مبينا ان رئيس الوزارء
اكد على دور الرقابة وتفعيلها
والتعاون بني السلطتني ملصلحة
الوطن.
م��ن جانبه ق��ال النائب سعود
ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي ان ال� � �ل� � �ق � ��اء ت �م �ي��ز
ب��ال�ح�ب�ي��ة ب�ي�ن ال� �ن ��واب وال� � ��وزراء
واب� ��رز م��ا ت��م ت�ن��اول��ه ف��ي كلمتي
ال� ��رئ � �ي � �س�ي��ن ه� � ��و ح� � ��ث ال� � �ن � ��واب
ع �ل��ى ال �ت �ع ��اون واالس� �ت� �م ��رار في
اإلن � �ج� ��ازات وال ��رق ��اب ��ة وم�ط��ال�ب��ة
ال��وزراء بتفعيل القوانني  ،مؤكدًا
ت��رش �ح��ه ل�ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
ملنصب مقرر اللجنة.
ب� � � � ��دوره أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �س �ك��ر
ال�ع�ن��زي ع��زم��ه ال�ت��رش��ح للجنتي

ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع وامل��ال�ي��ة وأن��ه
ف� ��ي ح � ��ال ك� �ت ��ب ل� ��ه ال� �ن� �ج ��اح ف��ي
ع � �ض ��وي ��ة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � ��دف � ��اع
س�ي��دف��ع ن�ح��و ال��وص��ول ل��رئ��اس��ة
اللجنة.
وأش� � � ��اد ع �س �ك��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
خاص للدستور باللقاء األخوي
الذي جمع السلطتني على عشاء
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م� � ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م م � ��ؤك � ��دا ت � �ف� ��اؤل� ��ه ب � ��دور
اإلنعقاد املقبل .
وق � ��ال ن �ح��ن م �ت �ف��ائ �ل��ون ب ��دور
اإلن � �ع � �ق� ��اد امل� �ق� �ب ��ل وم �ت �ف ��ائ �ل ��ون
ب�ت�ح�ق�ي��ق أك �ب��ر ق ��در م��ن االن �ج��از
مثلما ح��دث بالسنوات املاضية
م�س�ت�ط��ردا :ل�ق��د أث�ب�ت�ن��ا للجميع
ب� � � ��ان امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ح � ��ال � ��ي ح �ق��ق

للمواطن الكثير وأن��ه سيستمر
ب�ت�ح�ق�ي��ق االن� � �ج � ��ازات م ��ن خ�ل�ال
التعاون املنشود.
وت� � ��اب� � ��ع أت � �م � �ن� ��ى اإلس � �ت � �م� ��رار
بتحقيق املزيد من التعاون وإن
كانت هناك بعض اإلستجوابات
إال ان �ه��ا ل ��ن ت �ف �س��د ل �ل��ود قضية
م �ب �ي �ن��ا ان � ��ه ال ي ��وج ��د م� ��ا ي�ع�ك��ر
صفو العالقة بني السلطتني ولن
نسمح الح��د ببث س�م��وم الفتنة
بني املجلس والحكومة.
وأكد النائب فيصل الدويسان
أن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ن� �ج ��ح م � ��ن خ� �ل ��ال ل �ق ��اء

يعقوب الصانع ويوسف العلي والظفيري والهرشاني والحويلة

التتمة ص07

الشايع  :الرئيسان
أكدا تعزيز التعاون
بين السلطتين
الحريجي :الغانم
حث النواب
على االستمرار
في اإلنجازات
والرقابة
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لقاء السلطتين
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وقرب وجهات النظر مع الحكومة

عدد من النواب املشاركني في اللقاء

تتمة المنشور ص06
ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ف � ��ي إذاب � � � � ��ة م � ��ا ف��ي
النفوس وتقريب وجهات النظر
النيابية الحكومية.
وق ��ال ال��دوي �س��ان ف��ي تصريح
خ � ��اص ل �ل��دس �ت��ور أن م �ث��ل ه��ذه
اللقاءات تدفع نحو إذابة الكثير
م��ن ال�خ�لاف��ات م�س�ت��درك��ا ان مثل
هذه الخالفات هي أمر صحي.
وأضاف اي خالف يكون ضمن
ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ح�ك��وم��ة واملجلس
ف�ه��ي ع�لاق��ة ع�م�ل�ي��ة وه ��ي أف�ض��ل
م��ن أن تكون قائمة على الشحن
ال �ن �ف �س ��ي م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى ان ل �ق��اء
السلطتني ه��دف إل��ى إذاب ��ة مثل
ه ��ذا ال �ش �ح��ن ال�ن�ف�س��ي م��ن خ�لال
تقريب وجهات النظر.
وك �ش��ف ال ��دوي� �س ��ان ع ��ن نيته
ال� � �ت � ��رش � ��ح ل � �ع � �ض� ��وي� ��ة ال � �ل � �ج� ��ان
التشريعية والتعليمية وحقوق
اإلنسان.
ب � � ��دوره ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب د.اح� �م ��د
م�ط�ي��ع ان ال �ل �ق��اء ب�ي�ن السلطتني
ك� ��ان م �ث �م �رًا مل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ع��اون
 ،وان االخ� � �ت �ل��اف ف � ��ي وج� �ه ��ات
النظر تحت قبة البرملان من اجل
م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت  ،م �ش �ي �رًا ال��ى
ترشحه للجنة التعليمية ولجنة
املرافق العامة.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه أش� � � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب
م� ��اض� ��ي ال � �ه � ��اج � ��ري ب � ��األج � ��واء
اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ال � �ت� ��ي س� � � ��ادت ل �ق��اء
ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ف � ��ي دي � � � ��وان رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم � � ��ة م � � � ��رزوق ال �غ��ان��م
مبينًا أن اللقاء كان طيبًا ومثمرًا
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اس �ت �م��رار ت�ع��اون
السلطتني لتحقيق التعاون الذي
ينشده املواطن لتحقيق مطالبه

العمير مع حماد والنصف والحريجي

وط� �م ��وح ��ات ��ه .وث� �م ��ن ال �ه ��اج ��ري
ف��ي ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين عقب
اللقاء حرص رئيس مجلس األمة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ورئ �ي��س مجلس
ال� � � � � � ��وزراء س � �م ��و ال � �ش � �ي ��خ ج ��اب ��ر
املبارك على العمل من أجل الدفع
بعجلة التنمية ونهضة الكويت
وأك ��د ال �ه��اج��ري ح��ق ال �ن��واب في
امل �س ��اء ل ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة وه� ��و حق
دستوري كفله الدستور.
وأك � ��د ال� �ه ��اج ��ري ع �ل��ى ح��رص
س � �م ��و رئ � �ي� ��س ال � �ح � �ك ��وم ��ة ع �ل��ى
ع��دم امل �س��اس ب��دخ��ل امل��واط �ن�ين ،
وك��ذل��ك ح��رص س�م��وه واهتمامه
ب ��امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة ال �ك �ب��رى
ال �ت��ي ت �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى ال��وط��ن
واملواطنني.

وأض� � � � ��اف ال � �ه � ��اج � ��ري أن � � ��ه ت��م
ال �ت �ب��اح��ث ب� �ش ��أن م �ج �م��وع��ة م��ن
األول � � ��وي � � ��ات وال � �ق � �ض� ��اي� ��ا التي
ت�ه��م امل��واط �ن�ين وك��ذل��ك مناصب
امل � �ج � �ل� ��س وت� �ش� �ك� �ي ��ل ال � �ل � �ج� ��ان ،
م �ت �م �ن �ي��ًا أن ي � � � ��دوم ه � � ��ذا ال �ج ��و
األخ ��وي ب�ين السلطتني م��ن أجل
تحقيق طموحات املواطن.
ووج� ��ه ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ب��راك
خ��ال��ص ال �ش �ك��ر ل��رئ �ي��س مجلس
االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ع �ل��ى ه��ذه
ال � � � �ب� � � ��ادرة ال� �ج� �م� �ي� �ل ��ة ف� � ��ي ل� �ق ��اء
ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ال � � ��ذي س� ��ادت� ��ه روح
األخوة وحث فيه رئيس املجلس
في كلمته على مزيد من التعاون
واإلن � � � �ج� � � ��ازات ال � �ت� ��ي ت� �ص ��ب ف��ي
م�ص�ل�ح��ة ال��وط��ن وامل ��واط ��ن دون

الوزراء الحضور
سمو رئيس مجلس ال��وزراء
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ،ال�ن��ائ��ب
األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزي��ر الخارجيه الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ،ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ،ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال��دف��اع
ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ال� � �ج � ��راح ،ن��ائ��ب
رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي ��ر
امل ��ال� �ي ��ة ان � ��س ال� �ص ��ال ��ح ،وزير
املواصالت وزير الدولة لشؤون
ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ع� �ي� �س ��ى ال � �ك � �ن � ��دري،
وزي � ��ر اإلع �ل ��ام ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال �ح �م��ود ،وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون

م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ،وزي ��ر ال �ع��دل وزي��ر
األوق � ��اف وال� �ش ��ؤون اإلس�لام�ي��ة
يعقوب الصانع ،وزيرة الشؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال � �ع � �م � ��ل ه �ن��د
ال �ص �ب �ي��ح ،وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط وزي ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم ��ة
علي العمير ،وزير الصحة علي
ال�ع�ب�ي��دي وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
اإلس � � �ك � � ��ان ي � ��اس � ��ر أب � � � ��ل ،وزي� � ��ر
ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ي��وس��ف
ال�ع�ل��ي وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
العالي بدر العيسى.

إغ � �ف� ��ال ال � � ��دور ال ��رق ��اب ��ي م �ش �ي �دًا
ف��ي كلمة رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وال��ذي تخللها حث ال��وزراء على
تفعيل القوانني واملضي قدما في
تحقيق التنمية املنشودة.
م��ن جهته شكر ال�ن��ائ��ب خليل
ع �ب ��دال �ل ��ه رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ع�ل��ى ال��دع��وة ال��ي
ه� ��ذا ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ن �س �ت��ذك��ر فيه
الراحل جاسم الخرافي حيث هو
من سن هذه السنه الطيبة.
وب� �ي ��ن ان ال � �ل � �ق� ��اء ك � � ��ان ودي � ��ا
واخ � ��وي ب�ي�ن اع �ض��اء السلطتني
وك��ان��ت ف��رص��ة ب��أن ال�ح��دي��ث كان
ب �ش �ك��ل ش �خ �ص��ي ول� �ي ��س ب�ش�ك��ل
مهني ورسمي حيث إنه حرصنا
ع� �ل ��ى ان ت � �ك� ��ون ال � �ع�ل��اق� ��ات ب�ين

اع� �ض ��اء ال �س �ل �ط �ت�ين ط �ي �ب��ة حتى
تمكننا من اداء دورنا الرسمي.
واض��اف ان اللقاء اثنى خالله
رئ �ي �س��ا ال�س�ل�ط�ت�ين ع �ل��ى اع �ض��اء
امل�ج�ل��س وال�ح�ك��وم��ة م�ت��أم�ل�ين ان
يستمر التعاون م��ن اج��ل نهضة
ال�ك��وي��ت م�ش�ي�رًا ال��ي ان ال�ت�ع��اون
اليلغي الرقابة واملحاسبة وفق
االط� � ��ر ال ��دس� �ت ��وري ��ة ول � ��ن ي �ك��ون
هناك تهاون.
واوض��ح ب��أن اللقاء لم يتطرق
الي انتخابات املناصب الرئاسية
ك ��أم�ي�ن ال� �س ��ر وامل � ��راق � ��ب ب� ��ل ه��و
الزال��ة اي ع��وائ��ق ق��د تعرقل عمل
السلطتني.

النواب الحضور
م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ،س �ل �ط ��ان
ال�ل�غ�ي�ص��م ،ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��دوان��ي،
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � �ت � �م � �ي � �م� ��ي ،ع �س �ك��ر
ال � �ع � �ن� ��زي ،م� ��اض� ��ي ال � �ه� ��اج� ��ري،
ح�م��د س �ي��ف ،م �ب��ارك ال�ح��ري��ص،
ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل ،خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه،
ف � �ي � �ص ��ل ال � � ��دوي� � � �س � � ��ان ،م �ح �م��د
ال �ب��راك ،فيصل ال�ك�ن��دري ،ماجد
م��وس��ى ،ط�ل�ال ال �ج�لال ،عبدالله
الطريجي ،أحمد الري ،سعدون
حماد ،محمد الجبري ،روض��ان
ال � � ��روض � � ��ان ،ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة،
محمد ال�ه��دي��ة ،سعد الخنفور،
ف ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي ،ج �م��ال ال�ع�م��ر،
خليل الصالح ،ع��ودة الرويعي،

م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة ،م �ح �م��د ط�ن��ا،
ص��ال��ح ع ��اش ��ور ،أح �م��د م�ط�ي��ع،
راك��ان النصف ،فيصل الشايع،
ح� � � �م � � ��ود ال � � � �ح � � � �م� � � ��دان ،س � �ع� ��ود
ال� �ح ��ري� �ج ��ي س� �ي ��ف ال � �ع� ��ازم� ��ي،
م �ن �ص��ور ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ،ع �ب��د ال �ل��ه
املعيوف ،عادل الخرافي ،حمدان
العازمي و خلف دميثير.

عسكر :لن نسمح
ألحد ببث سموم
الفتنة بيننا
مطيع :اللقاء
هدف لمزيد من
التعاون
الهاجري :هذا
الجو األخوي بين
السلطتين يحقق
طموحات المواطن
البراك :المبارك حث
الوزراء على تفعيل
القوانين
خليل عبداهلل:
اللقاء لم يتطرق
النتخابات المناصب
الرئاسية
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النه��وض بالقط��اع الصح��ي هو األولوي��ة الثانية للمواطنين وفق االس��تطالع الذي أج��راه مجلس األمة منذ بداي��ة الفصل الحال��ي ،ولذلك فقد أعدت
«الدستور» ملفا عن المشكالت والتحديات التي تواجه عملية تحسين الخدمات الصحية وتصورات األعضاء للنهوض بهذا الملف.

ثلثا أعضاء المجلس تقدموا بـ  129مقترحا للنهوض به وتحسينه

القطاع الصحي :ميزانية ضخمة وخدمات متردية
ورغبات نيابية عديدة بتطويره
إعداد:سامح محمد
عبده ابراهيم
أيمن عبداهلل
رغم الميزانية الضخمة
المقدرة بمليار و 600
مليون دينار المرصودة
للقطاع الصحي في البالد،
إال أن هذا القطاع ما زال
يعاني وسط حالة من عدم
الرضا الشعبي عن خدماته،
ما دعا أكثر من  30نائبًا إلى
تقديم اقتراحات بقوانين
واقتراحات برغبة للنهوض
بهذا القطاع الحيوي.
األزمة في هذا القطاع
تنحصر في التركيز على زيادة
الكم على حساب الجودة
في تقديم الخدمات،
والتركيز على تصميم نظام
صحي يعتمد على النموذج
العالجي اعتمادا كبيرا ،ما
أدى إلى تراجع االهتمام
بنموذج الرعاية األولية على
الرغم من أهميته ،كما أن
القدرات الوقائية محدودة
وذلك في ظل االهتمام
العالمي بالصحة الوقائية
منذ فترة طويلة.
أولىالمجلس الحالي
اهتماما كبيرا بالقطاع
الصحي وقدم أكثر من ثلثي
أعضاء المجلس  28اقتراحا
بقانون و 101اقتراح برغبة
للنهوض بهذا القطاع
الهام.

ت � �ن � ��اول ت� �ق ��ري ��ر امل� �ج� �ل ��س األع� �ل ��ى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ح� ��ول ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة
الوضع الصحي في الكويت إذ كشف
أن ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي ع ��ان ��ى ،ك�ب��اق��ي
القطاعات األخ��رى ف��ي ال�ك��وي��ت ،أزم��ة
امل �ش �ه��دي��ن ال �س �ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي
املضطربني في البالد.
ورغ � � � ��م أن ال� �ك� �ث� �ي ��ري ��ن ي �غ �ب �ط��ون
ال �ك ��وي ��ت ع �ل��ى م ��ا ف �ي �ه��ا م ��ن م�ج�ل��س
أم ��ة منتخب ب��دي�م�ق��راط�ي��ة صحيحة
وش �ف��اف��ة وم �س��اح��ة ال �ح��ري��ة امل�ت��اح��ة
ب ��ال � �ب �ل�اد ،ف � ��إن ال �ن �ت ��ائ ��ج امل �ح �ق �ق��ة ال
ت�ش�ي��ر إل ��ى ت �ق��دم واس� ��ع ال�خ�ط��ا على
ط ��ري ��ق ال �ت �ن �م �ي��ة ،وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي ظ��ل
م ��ا ي �خ �ص��ص م ��ن م� ��وازن� ��ات ضخمة
نسبيًا للقطاع الصحي ،حيث بلغت
ت�ق��دي��رات ميزانية وزارة الصحة في
العام  2015/2014مليارا و 600مليون
دينار.
إن ت� �ح� �س�ي�ن م � �س � �ت� ��وى ال� ��رع� ��اي� ��ة
ال �ص �ح �ي��ة ب ��ال �ك ��وي ��ت ي �م �ث��ل م �ح ��ورا
رئيسا وه��دف��ا م�ق�ص��ودا ف��ي التنمية
ال �ب �ش��ري��ة ،وذل� ��ك ع�ب��ر ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د
من التقدم لبرامج الرعاية الصحية،
الس �ي �م��ا ان ه� �ن ��اك اه �ت �م��ام��ا ع��امل �ي��ا
م � �ت� ��زاي� ��دا ت� �ب ��ذل ��ه ح� �ك ��وم ��ات ال �ع��ال��م
واملؤسسات الدولية املعنية بالقطاع
ال� �ص� �ح ��ي ،وف� � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا م�ن�ظ�م��ة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة وك��ذل��ك م��ؤس�س��ات
ال �ت �م��وي��ل ال��دول �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب�ق�ض��اي��ا
التنمية في العالم مثل البنك الدولي
ال��ذي عبأ  4.38م�ل�ي��ارات دوالر خالل
ع ��ام  2010الس �ت �ث �م��ارات ف ��ي ب��رام��ج
ال�ص�ح��ة وال�ت�غ��ذي��ة وال �س �ك��ان ب��زي��ادة
ق��دره��ا  50ب��امل��ائ��ة ع�ل��ى االرت �ب��اط��ات
القياسية في السنة السابقة.
وفي هذا اإلطار تبنت الكويت بكل
ج��دي��ة ال�ع�م��ل ن�ح��و تحقيق ال�غ��اي��ات
اإلنمائية لأللفية التي أقرها املجتمع
ال ��دول ��ي ع� ��ام  ،2000وب ��ذل ��ت ال��دول��ة
ج � �ه� ��ودا ح �ث �ي �ث��ة وع � �م �ل�ا م �ت��واص�ل�ا
ألج� �ه ��زت� �ه ��ا وم ��ؤس� �س ��ات� �ه ��ا امل �ع �ن �ي��ة
ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ت �ط �ل �ب��ات ه � ��ذه ال �غ��اي��ات
اإلنمائية لأللفية بمختلف القطاعات
التنموية االجتماعية واالقتصادية
واإلن�س��ان�ي��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال انتهاج
ع��دد م��ن ال�س�ي��اس��ات واأله� ��داف التي
أقرت في خطة التنمية املتواصلة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك ثالث
غ ��اي ��ات ت�ت�ع�ل��ق ب��ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة
م ��ن ض �م��ن ث �م��ان��ي غ ��اي ��ات إن �م��ائ �ي��ة
لأللفية وهي :تخفيض معدل وفيات

مليار و 600مليون
ميزانية الصحة
في 2015/2014

صورة للمبنى الرئيسي ملستشفى الصباح

األط �ف ��ال واالرت� �ق ��اء ب�م�س�ت��وى صحة
األم ومكافحة ف�ي��روس نقص املناعة
البشرية واألمراض األخرى.
ل �ق ��د واج � � ��ه ص ��ان �ع ��و ال �س �ي��اس��ات
ال �ص �ح �ي��ة ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت م�ج�م��وع��ة
م��ن ال�ص�ع��وب��ات تتعلق ب��ال�ط��ري��ق أو
باألسلوب ال��ذي أسست عليه البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ف ��ي امل� �ج ��ال ال �ص �ح��ي م�ن��ذ
ع �ق��دي ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات وال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات

م � ��ن ال� � �ق � ��رن امل � ��اض � ��ي ك � � ��ان ال� �ت ��وج ��ه
ف ��ي ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ن �ح��و إي� �ج ��اد ن �ظ��ام
للمستشفيات يحاكي النظام الصحي
الغربي في هذا املجال.
وب �ن��اء ع �ل��ى ذل ��ك ف �ق��د ت��م ال�ت��رك�ي��ز
ع �ل��ى ت�ص�م�ي��م ن �ظ��ام ص �ح��ي ي�ع�ت�م��د
على النموذج العالجي اعتمادا كبيرا
ما أدى إلى تراجع االهتمام بنموذج
ال� ��رع� ��اي� ��ة األول � � �ي � ��ة ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م��ن

أهميته ،كما كانت ال�ق��درات الوقائية
م � �ح � ��دودة وذل � � ��ك ف� ��ي ظ� ��ل االه �ت �م ��ام
العاملي بالصحة الوقائية منذ فترة
ط��وي�ل��ة ،والس�ي�م��ا م�ن��ذ إع�ل�ان أهمية
الرعاية األولية والوقائية.
وم ��ع م ��ا ش �ه��ده ال �ق �ط��اع ال�ص�ح��ي
م � ��ن ع� �م� �ل� �ي ��ة ت � �ط� ��وي� ��ر ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف

التتمة ص09

التأمين الصحي للمتقاعدين
أص� � � � � ��در م � �ج � �ل� ��س األم� � � � � ��ة ف��ي
دور االن� � �ع� � �ق � ��اد األول ق� ��ان� ��ون
رق � � ��م  114ل �س �ن ��ة  2014ب �ش��أن
التأمني الصحي على املواطنني
امل �ت �ق��اع��دي��ن ،وي� �ه ��دف ال �ق��ان��ون
إل ��ى م�ت��اب�ع��ة األح� � ��وال ال�ص�ح�ي��ة
للمتقاعدين ال سيما كبار السن
وذوي االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة،
وم ��راع ��اة ال� �ظ ��روف امل ��ادي ��ة ل��دى
ب � �ع � �ض � �ه� ��م  ،وض � � � �م � � ��ان ت� ��أم �ي�ن
وص� ��ول اآلخ ��ري ��ن م�ن�ه��م ل�ل�ع�لاج
خ��ارج الكويت أو باملستشفيات
الخاصة.
وي �ح��دد ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ص��در
في جلسة  24يونيو  ،2014ونشر
ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ب�ت��اري��خ
 17أغ �س �ط��س  2014ف ��ي ال �ع��دد
 ،1197ال ��واج � �ب ��ات ال�ل��ازم� ��ة م��ن
وزارة ال�ص�ح��ة ب�خ�ص��وص ط��رح

م �ن��اق �ص��ة ب�ي�ن ش ��رك ��ات ال �ت��أم�ين
املعتمدة وامل �ص��رح لها بمزاولة
خدمات التأمني الصحي.
فهناك أم��راض مستعصية أو
مزمنة غير معدية تتطلب عناية
ط �ب �ي��ة ف��ائ �ق��ة وم� ��رك� ��زة م ��ن ق�ب��ل
الجهة املنفذة للمشروع ،من دون
التركيز على األرباح املادية التي
ق��د ال تجنيها ن�ظ�ي��ر ط ��ول امل��دة
ال��زم �ن �ي��ة ل �ل �ع�ل�اج ،أو ال�ت�ك��ال�ي��ف
الباهظة لألمراض.
وي� �غ� �ط ��ي ال � �ت� ��أم �ي�ن ال �ص �ح��ي
ال �خ��دم��ات ال �ص �ح �ي��ة ،ك��ال�ف�ح��ص
ال � �ط � �ب� ��ي وال� � � �ع� �ل ��اج ال� � �ل� � ��ازم ف��ي
ال �ع �ي��ادات ل��دى األط �ب��اء ال�ع��ام�ين
واالخ � � �ت � � �ص � ��اص � � �ي �ي��ن ،وإج� � � � � ��راء
الفحوصات املخبرية واألش�ع��ة،
�لا ع��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ج��راح�ي��ة
ف�ض ً
ب �م �خ �ت �ل��ف ت �خ �ص �ص��ات �ه��ا ،ع ��دا

ج ��راح ��ات ال �ت �ج �م �ي��ل ،ب��اإلض��اف��ة
إل � � � ��ى ت � �ح � �م� ��ل ن � �ف � �ق � ��ات ال � �ع �ل��اج
وال ��دواء واإلق��ام��ة باملستشفيات
ف��ي ال �ح��االت ال�ع��ادي��ة وال�ط��ارئ��ة،
وال� � � �ع� �ل ��اج ال� � � �ع � � ��ادي ل �ل�أس � �ن ��ان
واألدوية.
وح � � ��دد ال � �ق� ��ان� ��ون امل ��واط� �ن�ي�ن
امل � �ش � �م� ��ول �ي�ن ب � ��ال� � �ق � ��ان � ��ون ،وه� ��م
املتقاعدون املسجلون باملؤسسة
ال�ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية،
مع إمكانية إضافة شرائح أخرى
بقرار يصدره وزير الصحة.
وقد أكد عدد من النواب أن هذا
القانون يعد خطوة أولى تمهيدًا
ل� �ت ��وس� �ي ��ع ق� � ��اع� � ��دة امل� �ش� �م ��ول�ي�ن
بالتأمني الصحي لتكون شرائح
الشعب الكويتي كافة.

تحسين مستوى
الرعاية الصحية
بالكويت يمثل
محورا رئيسا
وهدفا مقصودا
في التنمية
البشرية
صعوبات تتعلق
باألسلوب الذي
أسست عليه البنية
التحتية الصحية
تخفيف معدل
وفيات األطفال
أهم غايات الرعاية
الصحية
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النه��وض بالقط��اع الصح��ي هو األولوي��ة الثانية للمواطنين وفق االس��تطالع الذي أج��راه مجلس األمة منذ بداي��ة الفصل الحال��ي ،ولذلك فقد أعدت
«الدستور» ملفا عن المشكالت والتحديات التي تواجه عملية تحسين الخدمات الصحية وتصورات األعضاء للنهوض بهذا الملف.

مطالب نيابية متكررة بالتوسع في إنشاء المستشفيات العامة والمراكز والمستوصفات الصحية

الحلول المطروحة للنهوض بالصحة تركز على تعزيز
قدرة المستشفيات على تلبية االحتياجات المتزايدة
تتمة المنشور ص08
امل� � �ج � ��االت ال �ص �ح �ي��ة ك ��ال� �ت ��وس ��ع ف��ي
إن� � �ش � ��اء امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة ف��ي
م �ط �ل��ع ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات وال �ت ��وس ��ع ف��ي
امل��راف��ق الصحية ال�ع��ام��ة ف��إن ال��زي��ادة
ال�س�ك��ان�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة وزي � ��ادة م�ع��دالت
األع� �م ��ار أدت� ��ا إل ��ى ض �غ��وط م �ت��زاي��دة
ع �ل��ى امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ع ��ام ��ة؛ ن�ت�ي�ج��ة
الزدي ��اد أع ��داد م��راج�ع�ي�ه��ا؛ وذل ��ك في
ظ ��ل م� �ح ��دودي ��ة اإلم� �ك ��ان ��ات امل �ت��اح��ة
ال�ت��ي انعكست على ج��ودة الخدمات
الصحية نفسها.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ط��رح��ت ال�ع��دي��د
م � ��ن ال � �ح � �ل� ��ول ب � �ه� ��دف ت� �ع ��زي ��ز ق � ��درة
املستشفيات على تلبية االحتياجات
امل �ت��زاي��دة وت��رك��زت ف��ي مجملها على
زيادة الكم على حساب جودة الرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ،وم ��ن ت �ل��ك ال �ح �ل��ول زي ��ادة
ال� �س� �ع ��ة ال� �س ��ري ��ري ��ة ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات
العامة القائمة حاليا م��ن خ�لال بناء
مالحق تابعة وزي��ادة ساعات العمل
في عيادات الرعاية الصحية األولية
وق��رار إن�ش��اء مستشفى الشيخ جابر
ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ق ��درات م��راف��ق ال��رع��اي��ة
الصحية.
وأض � ��اف ال �ت �ق��ري��ر أن ��ه م��ن امل�ع�ل��وم

صور ملبنى وزارة الصحة

أن ال�ت�ح�س��ن ف��ي امل ��ؤش ��رات الصحية
ع ��ادة م��ا ي �ك��ون ان�ع�ك��اس��ا ل�ل�ت��دخ�لات
ال� �ب� �ع� �ي ��دة ل �ل �ن �ظ��ام ال� �ص� �ح ��ي ،وت� ��دل
امل� ��ؤش� ��رات ع �ل��ى ان �خ �ف��اض ت��اري �خ��ي
ملحوظ من عبء األمراض املعدية إلى
ع��بء األم ��راض غير امل�ع��دي��ة منذ بدء
ت��أس�ي��س ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة ال�ع��ام��ة
في الكويت ،ويعزى ذلك إلى االهتمام
بمجال النظافة وتوافر املياه النظيفة

وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال�ت�ح�ص�ي�ن��ات على
نطاق واسع ،وانتشار مراكز الخدمات
الصحية األول�ي��ة وانخفاض معدالت
األمراض الوبائية ،والوفيات املترتبة
على م�ج��االت ال�ع��دوى ،وم��ا نتج عنه
م ��ن ارت � �ف� ��اع ت ��دري� �ج ��ي ف ��ي م �ت��وس��ط
العمر املتوقع للسكان الكويتيني عند
الوالدة.
وم � � � ��ع اس � � �ت � � �م� � ��رار ال � �ت � �ح � �س� ��ن ف��ي

امل ��ؤش ��رات ال �ص �ح �ي��ة ل ��دول ��ة ال�ك��وي��ت
ف�ق��د ارت �ف��ع م�ت��وس��ط ال �ع �م��ر امل�ت��وق��ع
عند ال��والدة ،وذل��ك على قدم املساواة
بالعديد م��ن ال��دول املتقدمة ،وباملثل
ان�خ�ف�ض��ت م �ع ��دالت وف �ي ��ات األط �ف��ال
عند الوالدة واألطفال تحت  5سنوات،
وت��م تحقيق نتائج ممتازة للغايات
اإلنمائية لأللفية ،كما ت��م إيضاحها
س��اب�ق��ا ول �ك��ن ال ي ��زال ع ��بء األم ��راض

املزمنة ينخر في صحة السكان ،وهو
العامل الرئيسي للوفيات في الكويت،
حيث تشكل الوفيات الناجمة عن هذه
األم � ��راض م��ا ن�س�ب�ت��ه  ٪ 46ألم ��راض
القلب واألوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ،وال��وف�ي��ات
الناتجة عن أمراض السرطان حوالي
 ٪ 13والوفيات الناتجة عن ح��وادث
املرور  ٪ 13تقريبا.
وشدد التقرير على ضرورة إنشاء
اللجنة ال��وط�ن�ي��ة للصحة ،بمشاركة
جميع أص�ح��اب املصلحة ف��ي النظام
ال �ص �ح��ي ،وت �ح ��دي ��دا وزارة ال�ص�ح��ة
ووزارة امل ��ال� �ي ��ة وال� �ق� �ط ��اع ال �ص �ح��ي
ال �خ��اص وامل�ن�ظ�م��ات غ�ي��ر الحكومية
وم� � �ن� � �ظ� � �م � ��ات امل � �ج � �ت � �م � ��ع ال� � � ��دول� � � ��ي،
وس� ��وف ت �ك��ون م�ه�م��ة ال �ل �ج��ان وض��ع
إستراتيجية وطنية للصحة العامة،
وم��ن ث��م تنفيذها م�ث��ل :إن �ش��اء هيئة
ل �ت �ن �ظ��م ال �ن �ظ ��ام ال �ص �ح ��ي ،وت �ح��دي��د
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن األس��اس �ي��ة
للرعاية الصحية بمعاونة الوكاالت
ال ��دول� �ي ��ة وامل �ح �ل �ي��ة وب ��رن ��ام ��ج األم ��م
املتحدة اإلنمائي وجمعية الشفافية
الكويتية وغيرها من جهات املراقبة،
وذل � � � ��ك م � ��ن أج � � ��ل ض � �م� ��ان امل � �س ��اء ل ��ة
وال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ف � ��ي ع �م �ل �ي��ة اإلص �ل ��اح
ول �ل��وص��ول إل ��ى ح��ال��ة م��ن االس �ت �ق��رار

وال �ع �م ��ل ن �ح��و إع � � ��داد اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ص �ح �ي��ة وط� �ن� �ي ��ة ل �ت �م ��وي ��ل ال ��رع ��اي ��ة
ال �ص �ح �ي��ة ت �خ �ت��ص ب� ��إع� ��داد امل �س��وح
الدورية للحسابات الصحية الوطنية
وت� �ق� �ي� �ي ��م االح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات وت� �ح ��دي ��د
األولويات ورصد التقدم املحرز.
كما أشار إلى إنشاء نظام التأمني
ال � �ص � �ح ��ي االج � �ت � �م� ��اع� ��ي وت �ش �غ �ي �ل��ه
ليحل محل األنظمة القائمة وتقديم
ح��زم��ة م��ن امل�ن��اف��ع األس��اس�ي��ة لجميع
املقيمني وش��راء الرعاية الصحية من
ال �ج �ه��ات امل� � ��زودة ال �خ��اص��ة وال �ع��ام��ة
ورص � � ��د وت �ق �ي �ي��م ع �ن ��اص ��ر ال � �ج� ��ودة.
وت�ص�م�ي��م ح��زم��ة م�ن�ت�ق��اة مل�ش��روع��ات
ح �ي��وي��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة األول �ي ��ة
والوقائية وتبني نظام غير مركزي
إلدارة مرافق القطاع الصحي وإعادة
تنظيم املرافق الصحية القائمة حاليا
ومنحها االستقاللية في اتخاذ القرار،
وزي� � ��ادة امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة وال� �ق ��درات
الفنية والحوافز للقائمني على برامج
الرعاية الصحية األساسية.

 28اقتراحًا بقانون في الشأن الصحي

ق � ��دم  27ن ��ائ �ب ��ًا خ �ل��ال ال �ف �ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ح��ال��ي  28اق �ت��راح��ا
بقانون في شأن تطوير املنظومة
ال�ص�ح�ي��ة ،وت �ن��اول��ت االق �ت��راح��ات
إن � � � � �ش� � � � ��اء ال � � � �ت� � � ��أم� �ي� ��ن ال � �ص � �ح � ��ي
للمتقاعدين واملواطنني وتأسيس
ش � ��رك � ��ات ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة،
وت� � �ط � ��وي � ��ر ال� � ��رع� � ��اي� � ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة
وتوفير الرعاية الصحية لرجال
اإلطفاء ،وتوفير التأمني الصحي
للرياضيني ،وإنشاء مستشفيات
ومراكز صحية.
تفاصيل االق �ت��راح��ات بقوانني
كما يلي:
التأمين الصحي
 ف ��ي ش � ��أن ت��أس �ي��س ش��رك��اتللخدمات الصحية.

 ف � ��ي ش � � ��أن ت ��أس � �ي ��س ش ��رك ��ةم�س��اه�م��ة ك��وي�ت�ي��ة ب��اس��م ال�ش��رك��ة
الكويتية للتأمني الصحي.
 ف� ��ي ش� � ��أن ت� �ط ��وي ��ر ال ��رع ��اي ��ةالصحية.
 ف � ��ي ش � � ��أن ح � �ظ� ��ر اس � �ت � �ي� ��رادال� �ل� �ح ��وم م� ��ا ل� ��م ت� �ك ��ن م �ص �ح��وب��ة
بشهادة ذبح إسالمي.
 إض� ��اف� ��ة م� ��ادت�ي��ن ج��دي��دت�ي�نب��رق��م ( 2م �ك ��ررا ) و ( 2م �ك ��ررا أ)
إل��ى ال�ق��ان��ون رق��م ( )1لسنة 1999
ف ��ي ش ��أن ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي على
األج� ��ان� ��ب وف � ��رض رس � ��وم م�ق��اب��ل
ال �خ��دم��ات ال �ص �ح �ي��ة( .ت��أش �ي��رات
دخول).
 زي � � � ��ادة امل � �ع � ��اش ال� �ت� �ق ��اع ��ديومكافأة نهاية الخدمة ف��ي حالة
التقاعد صحيًا

 ف ��ي ش � ��أن ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��يالشامل.
 ف � ��ي ش � � ��أن ت ��وف� �ي ��ر ال ��رع ��اي ��ةالصحية لرجال اإلطفاء
 في شأن الصحة النفسية. ف ��ي ش � ��أن ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��يللمتقاعدين الكويتيني.
 إنشاء صندوق تأمني صحيللرياضيني.
 في شأن التأمني الصحي علىاملواطنني.
 إنشاء صندوق تأمني صحيللرياضيني.
 ب �ش��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��امال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة  1996في
ش � � ��أن ت �ن �ظ �ي ��م م� �ه� �ن ��ة ال �ص �ي ��دل ��ة
وت� � ��داول األدوي� � ��ة ( الي� �ج ��وز فتح
صيدلية خاصة إال بعد الحصول

على ترخيص من وزارة الصحة ).
 إنشاء صندوق تأمني صحيل �ل��ري��اض �ي�ين ( ف ��ي ح��ال��ة إص��اب��ة
املالعب والتكفل بعالجهم ).
 ب �ش��أن ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ةم��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  28ل�س�ن��ة 1996
ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م م�ه�ن��ة ال�ص�ي��دل��ة
وت� � ��داول األدوي� � ��ة ( الي� �ج ��وز فتح
صيدلية خاصه إال بترخيص من
وزارة الصحة وخ��اص للصيادلة
الكويتيني).
 ف��ي ش ��أن إض��اف��ة امل� ��ادة ( 31م �ك ��ررا ) إل ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م ( ) 6
ل�س�ن��ة  2010ف��ي ش ��أن ال �ع �م��ل في
القطاع األهلي ( العمال في املهن
الكهربائية والصحية ).

أسماء النواب مقدمي
االقتراحات والقوانين

مقدمو االقتراحات هم النواب:
س � �ع� ��دون ح� �م ��اد ود.ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال � �ط ��ري � �ج ��ي وم � �ح � �م ��د ال� �ج� �ب ��ري
ود.عبدالرحمن الجيران وحمود
ال � �ح � �م� ��دان ود.ي� � ��وس� � ��ف ال ��زل ��زل ��ة
ود.م� � �ح� � �م � ��د ال � �ح ��وي � �ل ��ة وخ �ل �ي��ل
ال � �ص� ��ال� ��ح ود.خ� � �ل� � �ي � ��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه
وص � � ��ال � � ��ح ع � � ��اش � � ��ور وس � �ل � �ط� ��ان
اللغيصم وطالل الجالل وعسكر
ال �ع �ن��زي وم �ح �م��د ط �ن��ا وس �ع��ود
الحريجي ود.عبدالحميد دشتي
وعادل الخرافي ومبارك الخرينج

وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي وج� �م ��ال
ال�ع�م��ر وف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري ونبيل
الفضل وحمد الهرشاني وسعد
ال �خ �ن �ف��ور وع �ب��دال �ل��ه ال �ع��دوان��ي،
ود.علي العمير ويعقوب الصانع
(قبل توزيرهما).
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 101رغبة قدمها  30نائبا
لتطوير المنظومة الصحية
بالرغم من أن المجلس
وضع جل اهتماماته في
قضية االستطالع األولى
وهي الرعاية السكنية،
إال أنه لم يغفل باقي
القضايا كالصحة والتعليم
والمرور وغيرها.
وبالنظر إلى اهتمام
النواب بالشأن الصحي
وهي األولوية الثانية
بعد السكن نجد أن 30
نائبا قدموا  101اقتراح
برغبة تصب جميعها في
تطوير المنظومة الصحية،
ومن أبرزها إنشاء مدن
طبية متكاملة وإنشاء
مستشفيات ومراكز
صحية جديدة ،وإنشاء
أقسام لجراحة األطفال
في كل المستشفيات مع
توفير كل المستلزمات
والكوادر الطبية ،وإعداد
نقاط إسعاف طارئة على
جميع الطرق السريعة.
تفاصيل االقتراحات برغبة
كما يلي:

 ف��ي ش��أن إع�ف��اء أب�ن��اء الكويتيةاملتزوجة من غير كويتي من جميع
الرسوم الصحية املفروضة على غير
الكويتي ،ويتم إص��دار بطاقة إعفاء
خاصة بهذا الشأن.
 ف��ي ش��أن ق�ي��ام ال�ح�ك��وم��ة ممثلةب ��وزارة الصحة بالعمل على إنشاء
ق �س��م ل �ج��راح��ة األط �ف ��ال بمستشفى
ال�ع��دان ،على أن توفر وزارة الصحة
املستلزمات والكوادر الطبية الالزمة
لتشغيل هذا القسم.
 في شأن أن تعد الحكومة ـ ممثلةب � � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ـ ن� �ق ��اط إس �ع��اف
ط��ارئ��ة على جميع ال�ط��رق السريعة
واملناطق النائية وتكون على مسافة
ال ت��زي��د ع��ن  25ك��م وت �ك��ون ح��دي�ث��ة
مجهزة بالكامل.
 ف ��ي ش� ��أن أن ت �ع��د ال �ح �ك��وم��ة ـم �م �ث �ل ��ة ب� � � � � ��وزارة ال� �ص� �ح ��ة ـ خ �ط��ة
م�ت��وس�ط��ة األج ��ل الس �ت �ح��داث نظام
مستشفيات ج��راح��ة ال�ي��وم ال��واح��د
بدولة الكويت .
 ف��ي ش ��أن إدراج م�ه�ن��ة التعليمض�م��ن امل�ه��ن ال�ش��اق��ة ع�ل��ى أن يتمتع
املعلمون وامل�ع�ل�م��ات بجميع امل��زاي��ا
ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع ب �ه ��ا أص � �ح� ��اب امل �ه��ن
الشاقة.
 ف��ي ش��أن ت�ح��وي��ل ال�ع�م��ل بمركزب � �ي� ��ان ال� �ص� �ح ��ي ق �ط �ع ��ة  2ب �ج��ان��ب
الجمعية التعاونية للعمل  24ساعة.
 ف� ��ي ش � ��أن ت �خ �ص �ي��ص أرض وإنشاء مستوصف صحي ثان بكامل
التخصصات في منطقة سلوى.
 في شأن أن تنشئ وزارة الصحةقسما لألشعة املقطعية في كل مركز
صحي تابع لها.
 في شأن أن تصدر وزارة الصحةق � � ��رارا ب �ت �ش �غ �ي��ل م �س �ت��وص��ف ب �ي��ان
الصحي على مدار األربع والعشرين
ساعة.
 ف��ي ش��أن إن�ش��اء مستوصف فيم�ن�ط�ق��ة ال �ق �ص��ور ال �ت��اب �ع��ة ملحافظة
م � �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر ب��ال �س��رع��ة امل �م�ك �ن��ة
لتقديم الخدمات الصحية املختلفة
لسكان املنطقة.
 ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء م��رك��ز ص�ح��يمتكامل ل�ع�لاج أم ��راض الحساسية
املختلفة في محافظة األحمدي.
 ف ��ي ش � ��أن إق ��ام ��ة م ��رك ��ز ص�ح��يمتكامل على طريق امللك فهد السريع
م ��ا ي �خ �ف��ف ال� �ع ��بء ع �ل��ى م�س�ت�ش�ف��ى
العدان.
 ف� ��ي ش� � ��أن ال� �س� �م ��اح ألص� �ح ��ابامل �ن��ازل ال�ت��ي ت �ت��راوح مساحتها ما
ب�ين  300و 400م�ت��ر ب�ب�ن��اء دي��وان�ي��ة

إنشاء مدن طبية
متكاملة
استحداث
مستشفيات
ومراكز صحية
جديدة
لقطة من إحدى جلسات املجلس الحالي

خ��ارج املنزل على أن يراعى في ذلك
عدد من الشروط.
 ف��ي ش��أن أن تمنح الحكومة كلمصاب بمرض الفشل الكلوي الكامل
مثبت بتقرير طبي معتمد من وزارة
ال �ص �ح��ة م �س ��اع ��دة م��ال �ي��ة مل��واج �ه��ة
ال �ع�ل�اج ب �م �ق��دار ع �ش��رة آالف دي �ن��ار
كويتي.
 في شأن إعطاء إنجاز املعامالتل �ك �ب��ار ال� �س ��ن وذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة وأصحاب الظروف الخاصة
من املرضى أولوية وإنشاء مكتب في
أجهزة الدولة للفئات املذكورة.
 ف��ي ش��أن إع��داد ب��رام��ج تدريبيةوت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل �ل �ق �ي��ادات ال�ت�م��ري�ض�ي��ة
ف ��ي م �ج ��ال ال �ت �م��ري��ض م ��ع ال�ت�ق�ي�ي��م
الدوري لتلك البرامج والتنسيق بني
وزارة ال�ص�ح��ة وال �ت��رب �ي��ة والتعليم
ال �ع��ال��ي ب �خ �ص��وص ت��دري��ب الطلبة
وامل�ع�ل�م�ين ع�ل��ى اإلس �ع��اف��ات األول�ي��ة
وموضوعات عن التمريض.
 ف � ��ي ش � � ��أن ت �ج �ه �ي ��ز وت� �ح ��وي ��لم �س �ت��وص��ف ال �ع �ص �ي �م��ي إل� ��ى م��رك��ز
ص �ح��ي م �ت �ك��ام��ل ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ف�ق��ط
ول �ل �ع��ائ�ل�ات م ��ن ال ��واف ��دي ��ن ع �ل��ى أن
ت �س �ت �ق �ب��ل ب �ق �ي��ة امل �س �ت��وص �ف��ات ف��ي
خيطان جميع القاطنني في املنطقة
وت �ج �ه �ي��زه ت�ج�ه�ي��زا ك��ام�لا وت�م��دي��د
ساعات العمل فيه.
 ف � ��ي ش� � ��أن االه � �ت � �م� ��ام ب �م �ب��ان��يال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ص �ح �ي��ة واإلش� � ��راف
ع �ل �ي �ه��ا وت ��وف � �ي ��ر ال � �خ� ��دم� ��ات ف �ي �ه��ا
ك � ��امل � ��دارس وامل � �س� ��اج� ��د وال� �ح ��دائ ��ق
واملالعب واملكتبة ...إلخ.
 ف� ��ي ش � ��أن ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي�ن دولمجلس التعاون الخليجي لتسهيل
اإلج � � � � � ��راءات ع� �ل ��ى امل� �ع ��اق�ي�ن ال ��ذي ��ن

يسافرون بسياراتهم س��واء من كان
ي�ق��ود ال�س�ي��ارة بنفسه أم ال��ذي معه
سائق ،وأن يسمح لهم ب��امل��رور عبر
ك�ب��ائ��ن ت�خ�ص��ص ألص �ح��اب اإلع��اق��ة
على الحدود البرية.
 في شأن التعاقد مع شركة إعالنمتخصصة ت �ت �ع��اون ه ��ي وال�ه�ي�ئ��ة
العامة للمعلومات املدنية للوصول
إل � ��ى ال� �ع� �ن ��وان ال �ص �ح �ي��ح ل �ص��اح��ب
العالقة.
 في شأن أن تتكفل الدولة ممثلةب � � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ب� ��إرس� ��ال م��رض��ى
ال � �س� ��رط� ��ان م� ��ن ف� �ئ ��ه غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
الجنسية (البدون) للعالج بالخارج
وذل� � ��ك ل �ل �م��رض��ى ال ��ذي ��ن ال ي �ت��واف��ر
ع�ل�اج� �ه ��م ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت خ �ص��وص��ا
األطفال منهم.
 ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء إدارة ف ��ي كلم �ح��اف �ظ��ة م ��ن م �ح��اف �ظ��ات ال �ك��وي��ت
ل�ت��رع��ى م�ص��ال��ح ذوي االح�ت�ي��اج��ات
الخاصة وتسهل إنجاز معامالتهم
واإلج ��راءات الخاصة بهم وبأولياء
أم ��وره ��م ع �ل��ى أن ت�ش�م��ل م��ا يتعلق
ب �ه��م م ��ن ت �ج��دي��د ب �ي��ان��ات م�ل�ف��ات�ه��م
واإلعانات التي تصرف لهم وإنجاز
امل �ع��ام�ل�ات ال��رس �م �ي��ة ال �خ��اص��ة بهم
( امل � � � � ��رور وال� � �ه� � �ج � ��رة وال �ج �ن �س �ي ��ة
وال� � � �ج � � ��وازات ) وك� ��ذل� ��ك م� ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بتقاريرهم الطبية من وزارة الصحة
والجهات التابعة لها.
 إن�ش��اء وتجهيز واج�ه��ة بحريةس �ي��اح �ي��ة ع �ل��ى ال �ش��ري��ط ال�س��اح�ل��ي
امل �م �ت��د م��ن ش��اط��ئ ال �ش��وي��خ وح�ت��ى
م �ن �ط �ق��ة ال �خ ��وي �س ��ات ف ��ي ال �ص �ب �ي��ة،
اس � � �ت � � �غ� �ل��ال ال � � ��واج � � �ه � � ��ة ال � �ب � �ح ��ري� ��ة
استثماريا لدر موارد مالية للدولة،
توزيع املحال واملواقع التجارية في

ال��واج�ه��ة ال�ب�ح��ري��ة ع�ل��ى املتقاعدين
وأص � � �ح� � ��اب امل� � �ش � ��اري � ��ع ال� �ص� �غ� �ي ��رة
لالستفادة منها اقتصاديا.
 إدراج م �ه �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ض�م��ناملهن الشاقة حتى يتمتع املعلمون
وامل�ع�ل�م��ات ب�ك��ل امل��زاي��ا ال�ت��ي يتمتع
بها أصحاب املهن الشاقة في دولة
الكويت.
 ت� �ع ��دي ��ل امل� � � � ��ادة  45م � ��ن ن �ظ��امالخدمة املدنية بحيث يجوز للوزير
م�ن��ح امل��وظ��ف إج ��ازة خ��اص��ة ملرافقة
مريض ق��ررت وزارة الصحة عالجه
بالخارج مع مرافق له ويصرف في
ه��ذه ال�ح��ال��ة للموظف م��رت�ب��ه كامال
ف��ي أول ك��ل شهر إل��ى ح�ين االنتهاء
من العالج.
 بشأن استخدام قسم خاص فيجميع املستشفيات واملراكز الصحية
ل�لاه�ت�م��ام ب��امل��راج�ع��ة ال�ط�ب�ي��ة لكبار
السن بما في ذلك املواعيد الطبية أو
حجز الغرف للدخول تخفيفا عليهم
من املشقة وطول االنتظار.
 ب � �ش� ��أن ق � �ي� ��ام وزارة ال �ص �ح��ةبالتعاقد واستقدام إدارات أجنبية
م ��ن م �س �ت �ش �ف �ي��ات ع��امل �ي��ة م��رم��وق��ة
ت��دي��ر املستشفيات وامل��رك��ز الطبية
التخصصية فنيا من خالل استقدام
ف��رق طبية ب�ط��واق�م�ه��ا الفنية كافة
وت �ق �ي��م ف��ي ال �ب�ل�اد وت �ع �م��ل ف��ي تلك
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ب �ص �ف��ة دائ� �م ��ة خ�لال
ف�ت��رة التعاقد معها على أن تشمل
أه ��م امل ��راك ��ز امل�ت�خ�ص�ص��ة ب��أم��راض
ال� � �س � ��رط � ��ان واألط � � � �ف � � ��ال وال � �ع � �ظ� ��ام
وج��راح��ات امل��خ واألع �ص��اب والطب
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إنشاء أقسام
لجراحة األطفال
في كل
المستشفيات
توفير كل
المستلزمات
والكوادر الطبية
إعداد نقاط
اسعاف طارئة
في جميع الطرق
السريعة
استحداث أقسام
خاصة في كل
المستشفيات
لالهتمام بكبار
السن
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النه��وض بالقط��اع الصح��ي هو األولوي��ة الثانية للمواطنين وفق االس��تطالع الذي أج��راه مجلس األمة منذ بداي��ة الفصل الحال��ي ،ولذلك فقد أعدت
«الدستور» ملفا عن المشكالت والتحديات التي تواجه عملية تحسين الخدمات الصحية وتصورات األعضاء للنهوض بهذا الملف.

اقتراحات إلنشاء مستشفى خاص بالداخلية
والحرس لتقديم الخدمة لمنتسبيهما
تتمة المنشور ص10
ال�ط�ب�ي�ع��ي وإع� � ��ادة ت��أه �ي��ل وزراع� ��ة
ال �ك �ب��د وال �ك �ل��ى ع �ل��ى أن ت �ك��ون تلك
املستشفيات العاملية.
 ب� �ش ��أن إن� �ش ��اء ش ��رك ��ات ت��أم�ينص �ح��ي ل�ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ي�ن ل�ت��وف�ي��ر
ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة امل �م �ت �م �ي��زة
ل �ل �م��رض��ى -ت �ش �م��ل وث �ي �ق��ه ال �ت��أم�ين
الصحي العالج بالداخل والخارج
م��ن خ�ل�ال ل �ج��ان ط�ب�ي��ة متخصصة
تشرف عليها شركات التأمني.
 بشأن إنشاء مستشفى حكومييتبع وزارة الصحة ف��ي محافظتي
م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر واألح � �م ��دي وي�ض��م
ك��ل االخ�ت�ص��اص��ات الطبية وبسعة
سريرية ال تقل عن  500سرير.
 بشأن إنشاء الجهات املختصةب � � ��وزارة ال �ص �ح��ة وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
وس� � ��ائ � � ��ر ال� � �ج� � �ه � ��ات ذات ال� �ص� �ل ��ة
م � �خ � �ت � �ب� ��رات م � ��رك � ��زي � ��ة ب ��امل� �ن ��اط ��ق
ال�ح��دودي��ة وجميع م��وان��ي الكويت
ع �ل��ى أن ت� �ك ��ون م��ؤه �ل��ة ب��ال �خ �ب��راء
واألج�ه��زة وامل�ع��دات ال�لازم��ة إلج��راء

فحص الواردات الغذائية واملواد مع
تشديد سبل الرقابة.
 ب �ش��أن أن ت�ن�ش��ئ ك��ل م��ن وزارةال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة وال � � � �ح� � � ��رس ال� ��وط � �ن� ��ي
مستشفى خاصا لهما كل على حدة
ي�ق��دم ال�خ��دم��ات وال��رع��اي��ة الصحية
ف� ��ي ج �م �ي��ع ال �ت �خ �ص �ص��ات ل��رج ��ال
الشرطة والحرس الوطني ولذويهم.
 ب� �ش ��أن ات� �خ ��اذ وزارة ال�ص�ح��ةاإلج � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة إلن� �ش ��اء ن�ق��اط
إسعاف وخدمات للحوادث الطارئة
على الطريق ( الساملي والعبدلي)
وع� �ل ��ى م �س ��اف ��ات ت� �خ ��دم رواد ه��ذا
ال �خ��ط م��ع ت ��زوي ��ده باملتخصصني
وامل � � � �ع � � � ��دات األدوات وس � � �ي� � ��ارات
اإلسعاف الالزمة لتشغيله.
 السماح لسكان منطقة الشعببمراجعة م��رك��ز االح�ق��اق��ي الصحي
ال �ت �خ �ص �ص��ي ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال��دع �ي��ة
م��ؤق�ت��ا ل�ح�ين االن �ت �ه��اء م��ن تجهيز
مستوصف الشعب الصحي.
 ب�ش��أن ق�ي��ام ال�ج�ه��ات املختصةبدعم دور القطاع الخاص في مجال
ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ص �ح �ي��ة وال �ع�ل�اج �ي��ة

زيادة عدد األسرة مطلب نيابي وشعبي ملح ومتكرر

وت��وف �ي��ر األراض� � ��ي ال�ل�ازم ��ة إلق��ام��ة
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل� ��راك� ��ز ال �ع�لاج �ي��ة
بواسطة القطاع الخاص على نحو
عاجل.
 ب� � � �ش � � ��أن ت � �خ � �ص � �ي� ��ص ح� �ل� �ق ��ةأس �ب��وع �ي��ة ف ��ي ت �ل �ف��زي��ون ال �ك��وي��ت

الرسمي لجميع الوزراء وما يتبعها
م��ن ه�ي�ئ��ات ح�ك��وم�ي��ة ال س�ي�م��ا تلك
املتعلقة بالوزارات الخدمية ( وزارة
ال�ص�ح��ة ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ووزارة
اإلس� �ك ��ان ووزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ووزارة البلدية ووزارة األش �غ��ال )

ليطرح الوزير املسؤول إعالميا ما
أنجز من ج��دول أعمال وزارت��ه وما
خ�ط��ط ال � ��وزارة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة؟ فضال
ع ��ن ب �ع��ض األس �ئ �ل��ة واالق� �ت ��راح ��ات
النيابية التي توجه إليه باإلضافة
ل �ع��رض ب �ع��ض ش �ك ��اوى امل��واط �ن�ين
واقتراحاتهم وهمومهم.
 ب� �ش ��أن إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ةلتقييم أداء امل��ؤس�س��ات والخدمات
ال �ص �ح �ي��ة وت � �ك� ��ون ت��اب �ع��ة مل�ج�ل��س
ال � � � � � � � � � ��وزراء ل� � �ض� � �م � ��ان ال� � �ح� � �ي � ��ادي � ��ة
واالستقاللية.
 ب �ش ��أن إن� �ش ��اء ل �ج �ن��ة م�ش�ت��رك��ةتتكون من وزارة التجارة والصناعة
ووزارة ال �ص �ح��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للصناعة وب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ومعهد
األب �ح��اث العلمية وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
وذل��ك في حملة واسعة للكشف عن
كل الشركات الغذائية التي تضيف
هذه املواد إلى أغذيتها املصنعة.
 ب �ش��أن إص � ��دار وزارة ال �ش��ؤوناالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ح� �ظ ��را ف��ي
الجمعيات التعاونية واالستهالكية

ع �ل��ى إدخ � ��ال أو ش� ��راء ع ��رض سلع
غ��ذائ �ي��ة م ��ا ل ��م ت �ك��ن ح��اص �ل��ة ع�ل��ى
ش �ه��ادة صحية م��ن مختبر صحي
خ� � � � ��اص ي � �ن � �ش� ��أ ل � �ف � �ح� ��ص ال� �س� �ل ��ع
االستهالكية.
 بشأن إنشاء مستوصف صحيم �ت �ك��ام��ل ي� �ق ��دم ج �م �ي��ع ال� �خ ��دم ��ات
وال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ط �ب �ي��ة ب�م�ن�ط�ق��ة
ال�ع�ب��دل��ي ل�خ��دم��ة س �ك��ان وم��رت��ادي
املنطقة واملناطق املجاورة لها.
 ب �ش��أن إن �ش ��اء م ��راك ��ز ح��دودي��ةجديدة متكاملة من الناحية األمنية
وال�ص�ح�ي��ة وال�ج�م��رك�ي��ة وت�ج�ه�ي��زه
ب� �ك ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ل��ازم � ��ة ل� �ه ��ا م��ن
م�س��اج��د وص ��االت ان�ت�ظ��ار وم��راف��ق
ص�ح�ي��ة وم �ط��اع��م وم �ح �ط��ات وق��ود
واستراحات وفنادق اليوم الواحد
وت� ��زود ب��أح��داث األج �ه��زة املتقدمة
ل�ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ات دخ� ��ول وخ ��روج
امل� �س ��اف ��ري ��ن م ��ع ك ��ام� �ي ��رات م��راق �ب��ة
ت�غ�ط��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء امل��رك��ز لحفظ

التتمة ص12

الخطة اإلنمائية 197 :مليون دينار تكلفة العالج بالخارج
ت��راج��ع ت��رت �ي��ب دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
مؤشر الصحة (ضمن مؤشر الرخاء)
م��ن  36ع ��ام  2010إل ��ى  37ع ��ام 2013
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع��ال��م .ك�م��ا ت��راج�ع��ت
إل��ى الترتيب  65ف��ي م��ؤش��ر متوسط
العمر املتوقع عند امليالد (ضمن دليل
التنمية البشرية) م��ن ب�ين  185دول��ة
في  ،2012بعد أن كان الترتيب  63عام
 .2011هذا باإلضافة إلى تدني ترتيب
دول� � ��ة ال �ك ��وي ��ت خ �ل �ي �ج �ي��ا ف ��ي ب�ع��ض
مؤشرات كفاءة الخدمات الصحية.
وتواجه الكويت تحديات ع��دة في
املجال الصحي لعل من أهمها:
الصحة العامة والصحة الوقائية
ت �ت �م �ت��ع دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب ��أوض ��اع
ص �ح �ي��ة ج � �ي ��دة ف � ��ي م � �ج ��ال ال �ص �ح��ة
العامة ما عدا تطعيمات الحصبة عند
األطفال كما أن هناك تقدمًا ملحوظًا
في مجال الصحة العالجية.
اإلنفاق على الخدمات الصحية
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن أن ل �ك��ل م�ن�ط�ق��ة
ص�ح�ي��ة مستشفى ع��ام��ا مخصصا

ل�خ��دم�ت�ه��ا ،إال أن ال �ت��رك��ز ال�س�ك��ان��ي
ي � �ت � �ف� ��اوت ب �ي��ن امل � �ن� ��اط� ��ق ال �ص �ح �ي��ة
م � ��ا ج � �ع� ��ل ال � � �ق � � ��درة االس� �ت� �ي� �ع ��اب� �ي ��ة
للمستشفيات العامة في كل منطقة
ال تناسب عدد السكان وينطبق األمر
على توزيع مراكز الرعاية الصحية
األولية واملراكز التخصصية.
العالج بالخارج
ت �ع �ت �ب��ر ق �ض �ي��ة ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
م ��ن ال �ق �ض��اي��ا امل �ه �م��ة ح �ي��ث ارت �ف �ع��ت
ت �ك �ل �ف �ت �ه��ا إل� � ��ى  197م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
س� �ن ��ة  2013/2012م� �ق ��ارن ��ة ب � � �ـ111
م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار س �ن ��ة ،2010/2009
وب�ن�س�ب��ة زي � ��ادة ت �ص��ل إل ��ى ،٪ 77.5
ومتوسط نسبة زي��ادة سنوية بلغت
 .٪ 25.8ويتبني االرت�ف��اع الكبير في
ت�ك�ل�ف��ة ال� �ع�ل�اج ل �ك��ل م��ري��ض (ت�ش�م��ل
م �خ �ص �ص��ات م ��راف �ق ��ي امل� ��رض� ��ى) ف��ي
ان� � �خ� � �ف � ��اض ع � � � ��دد م � ��رض � ��ى ال � �ع�ل��اج
بالخارج من  3.077مريضا عام 2010
ال��ى  1.513م��ري�ض��ا ع��ام  ،2011حيث
ارتفع متوسط التكلفة لكل مريض من
 85ألف دينار عام  2011/2010لتصل

إلى  112.9ألف دينار عام .2012/2011
أهداف وسياسات الصحة
 تعزيز أن�م��اط ال�ح�ي��اة الصحيةب�م�ش��ارك��ة ق �ط��اع امل�ج�ت�م��ع ك��اف��ة من
خالل تنظيم استهالك املنتجات غير
ال�ص�ح�ي��ة وف� ��رض زي � ��ادة م�ت��واص�ل��ة
ف��ي أس�ع��ار ه��ذه املنتجات م��ن خالل
الضرائب ،وفرض استخدام ملصقات
امل� �ن� �ت� �ج ��ات امل� �ث� �ب� �ت ��ة وت �ض �م �ي �ن �ه��ا،
ك ��ال ��رس ��ائ ��ل ال �ص �ح �ي��ة واإلع�ل��ان� ��ات
ال� �ت� �ح ��ذي ��ري ��ة ل� �ت ��وض� �ي ��ح األض � � � ��رار
واآلث ��ار الصحية ال �ض��ارة .وتطوير
التواصل بوسائل اإلع�ل�ام املختلفة
وامل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة واأله �ل �ي��ة،
وت �ن �ظ �ي��م ح� �م�ل�ات ل �ت �ع��زي��ز ال ��وع ��ي
ال �ع��ام ب��امل�ش�ك�لات ال�ص�ح�ي��ة ال�ع��ام��ة
امللحة الناجمة عن السلوكيات غير
الصحية وإدراج ملصقات وبيانات
ال �ع �ن��اص��ر ال �غ��ذائ �ي��ة ع �ل��ى منتجات
الطعام وقوائم املأكوالت في املطاعم
وت �ش �ج �ي��ع ال �ع��دي��د م ��ن امل �م��ارس��ات
الجيدة (ال��ري��اض��ة وال�غ��ذاء الصحي
وال�ف�ح��ص املبكر وال�ف�ح��ص ال��دوري

وال � �ن � �ظ ��اف ��ة وم� � �م � ��ارس � ��ات ال ��وق ��اي ��ة
م��ن األم � � ��راض) ،وال �ت��روي��ج ل�ن�م��اذج
القدوة اإليجابية في أنماط الحياة
ف��ي امل�ج�ت�م��ع وض � ��رورة أخ ��ذ م��ؤش��ر
يعكس آراء املرضى واملتعاملني مع
الخدمات الصحية وإج��راء مقارنات
ب�ي��ن م� �س� �ت ��وي ��ات ال� �خ ��دم ��ة امل �ح �ل �ي��ة
وال �خ��دم��ة ف ��ي ال ��دول ��ة ال �ت��ي تتمتع
ب �م �س �ت��وي��ات ع��ال �ي��ة م ��ن ال �خ��دم��ات
الصحية دعم جهود تعزيز الصحة
امل �ه �ن �ي��ة وم �ك��اف �ح��ة ح � ��وادث ال �ط��رق
والسلوكيات الضارة بالصحة.
 ت� �ط ��وي ��ر امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ال �ص �ح �ي��ةب��ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ص �ح��ة ال��وق��ائ �ي��ة
وتعزيز دور القطاع ال�خ��اص وذل��ك
ع� ��ن ط ��ري ��ق إع� � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال �ن �ظ��ام
الصحي ،بهدف التركيز على الرعاية
ال��وق��ائ �ي��ة مل �ع��ال �ج��ة اآلث � ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة
وم� �ق ��اوم ��ة األم � � � ��راض امل ��زم� �ن ��ة غ�ي��ر
املعدية واألم��راض الوراثية بجانب
األم � ��راض امل �ع��دي��ة وت�ش�ج�ي��ع زي ��ادة
مشاركة القطاع الخاص وخصوصا
ف� � ��ي م � � �ج� � ��االت ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �خ ��دم ��ي
وخدمات الرعاية املتقدمة والتوسع

في منح التراخيص الطبية الخاصة
واملؤسسات العالجية وإعادة النظر
ف��ي تكلفة رس ��وم ال�ض�م��ان الصحي
ل � �ل� ��واف� ��دي� ��ن ب � �م� ��ا ي� �ع� �ك ��س ت �ك �ل �ف �ت��ه
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ودراس� � � � ��ة وض� � ��ع ن �ظ��ام
م�ت�ك��ام��ل ل�ل�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي للسكان
كافة وتوسيع دور القطاع الخاص
ف � ��ي إن� � �ش � ��اء وإدارة م �س �ت �ش �ف �ي��ات
الضمان الصحي والتأمني الصحي
من خالل شركات متعددة.
 ال �ت��وس��ع ف��ي ال �خ��دم��ة الصحيةوف �ق��ا ل �ل��زي��ادة ال�س�ك��ان�ي��ة وال�ت��وس��ع
ال �ع �م��ران��ي وذل ��ك ب�ت�ط�ب�ي��ق ال�ت��وزي��ع
الجغرافي األمثل للمرافق الصحية
ال �ع��ام��ة وال �خ ��اص ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق م��زي��د
من التقارب في تحسني املستويات
الصحية لسكان ك��ل منطقة صحية
وزي� � � � � � ��ادة ال� � �ط � ��اق � ��ة االس� �ت� �ي� �ع ��اب� �ي ��ة
للمنشآت الصحية بمساهمة فعالة
من القطاع الخاص لتوافق الزيادة
ال� �س� �ك ��ان� �ي ��ة واس� � �ت� � �ح � ��داث خ ��دم ��ات
ووح � � ��دات ع�لاج �ي��ة ج ��دي ��دة لتلبية
اح�ت�ي��اج��ات وت��وق �ع��ات املستفيدين
من الخدمة الصحية واالستمرار في

إع ��ادة تأهيل املستشفيات وامل��راك��ز
الصحية القائمة.
 ت � �ح � �س �ي�ن ج� � � � � ��ودة ال� � �خ � ��دم � ��اتال �ص �ح �ي��ة ورف� ��ع ك �ف��اء ت �ه��ا وخ��اص��ة
تحسني ج��ودة اإلدارة ويتم ذل��ك من
خالل تطبيق نظام االعتراف الدولي
ب �ج��ودة خ��دم��ات ال��رع��اي��ة الصحية
م��ن خ�ل�ال تطبيق امل�ع��اي�ي��ر العاملية
للجودة في جميع الخدمات واملرافق
ال �ص �ح �ي ��ة ب ��ال �ق �ط ��اع�ي�ن ال �ح �ك��وم��ي
وال� �خ ��اص وت�ن�م�ي��ة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة
بالقطاع الصحي وت��وف�ي��ر امل�ه��ارات
الطبية واملهنية العالية التخصص
وال� �ك� �ف ��اءة م ��ع االه �ت �م ��ام ب��ال�ت�ع�ل�ي��م
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب امل� �س� �ت� �م ��ر واالرت� � � �ق � � ��اء
بخدمات التمريض وتطوير تقنية
امل�ع�ل��وم��ات م��ن أج��ل ت�ع��زي��ز ال�ك�ف��اءة
في مجمل النظام الصحي وتنظيم
ووض ��ع ض��واب��ط م �ح��ددة ومعتمدة
للعالج بالخارج واقتراح التشريعات
الفضلى في فئتها ،ملراقبة األداء في
ج �م �ي��ع م� �ج ��االت ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة
بالقطاعني الحكومي والخاص.
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مطالبات نيابية بتطوير المراكز الصحية
وتزويدها باألجهزة الحديثة والكوادر المؤهلة
تتمة المنشور ص11
سالمة املسافرين واملوظفني لرصد
أية تجاوزات.
 في شأن العيادات التخصصيةفي مراكز الرعاية الصحية األولية
س� � ��واء ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة ال �ص �ب��اح �ي��ة أم
املسائية.
 ف��ي ش��أن إن �ش��اء م��راك��ز صحيةلإلسعاف مؤقتة مزودة بكل وسائل
اإلس � � �ع� � ��اف ال� �ل��ازم� � ��ة ع� �ل ��ى ال� �ط ��رق
السريعة والبعيدة إلنقاذ مصابني
جراء الحوادث املرورية .
 في شأن تخصيص رعاية طبيةصباحية ومسائية ملرضى الحاالت
املزمنة باملنازل وصرف كل األدوية
وت��وف �ي��ر األج� �ه ��زة ال �ط �ب �ي��ة ل �ه��ؤالء
امل��رض��ى وت��وف�ي��ر امل �ح��ارم الصحية
والغيارات الالزمة.
 في شأن أن تنشئ وزارة الصحةم��رك��زا ص�ح�ي��ا م�ت�ك��ام�لا بمحافظة
األحمدي لعالج أمراض الحساسية
املختلفة .
 في شأن أن تنشئ وزارة الصحةوح ��دة طبية ل�ل�ع�لاج الطبيعي في
ج �م �ي��ع امل� ��راك� ��ز ال �ص �ح �ي��ة األول� �ي ��ة،
وت� ��زوي� ��ده� ��ا ب ��امل � �ع ��دات واألج � �ه� ��زة
الطبية الخاصة وص��ال��ة للتمارين
الطبية لتقديم العالج الطبيعي.
 ف��ي ش ��أن ن�ق��ل م�ح�ط��ة امل �ج��اريال �ت��اب �ع��ة ل � � ��وزارة األش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة
خارج مدينة سعد العبدالله حماية
ل �ص �ح��ة امل� ��واط � �ن �ي�ن م� ��ن األم � � ��راض
واألوبئة.
 في شأن أن تنشئ وزارة الصحةع� �ي ��ادات ط�ب�ي��ة ف ��ي ج�م�ي��ع وزارات
وم� ��ؤس � �س� ��ات ال � ��دول � ��ة وت ��زوي ��ده ��ا
بالكوادر واألجهزة الطبية.
 في شأن أن توسع اإلدارة العامةل �ل �م��رور ب � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ط��ري��ق
 298ال�ش��ال�ي�ه��ات وت�ع�ي��د تخطيطه
وت �ق �س �ي �م��ه وت � ��زوي � ��ده ب��ال �ل��وح��ات
اإلرشادية و التحذيرية وتركيب ما
يلزم من أعمدة اإلنارة و إقامة مركز
ص�ح��ي متكامل ب��ه ب��أن تنسق هي
والجهات املعنية بالعمل.
 في شأن أن تتخذ وزارة الصحةاإلج � ��راءات ال�لازم��ة الس�ت�م��رار عمل
م �س �ت��وص��ف م� �ش ��رف ف� �ت ��رة األرب � ��ع
وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن س � ��اع � ��ة ط� � � � ��وال أي� � ��ام
األس�ب��وع( .لجنة ال�ش��ؤون الصحية
واالجتماعية والعمل).
 ف � ��ي ش � � ��أن أن ت� �ن� �ش ��ئ وزارةال��داخ�ل�ي��ة مستشفى ال�ش��رط��ة ال��ذي
يقدم خدماته ورعايته الصحية في

منح إدارات
المناطق الصحية
االستقاللية
اإلدارية والمالية
لضمان االرتقاء
بالخدمات
الطبية
لقطة من إحدى جلسات املجلس الحالي

جميع التخصصات لرجال الشرطة
وذويهم وللعاملني املدنيني بوزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ،وق �ي��ام وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
م��ؤق �ت��ًا ب �ت��أج �ي��ر م �ب �ن��ى م ��ن م�ب��ان��ي
ال ��دول ��ة ك�م�س�ت�ش�ف��ى ملنتسبيها أو
ع�ل�اج �ه��م ب��امل �س �ت �ش �ف��ى ال �ع �س �ك��ري
كحل مؤقت.
 في ش��أن إنشاء منطقة صحيةمتكاملة بمحافظة مبارك الكبير.
 ف ��ي ش� ��أن وض� ��ع ج � ��دول زم�ن��يرب� ��ع أو ث �ل��ث س �ن ��وي إلع� � ��ادة ب �ن��اء
جميع املستشفيات واملستوصفات
وامل��راك��ز الصحية ت��دري�ج�ي��ًا وال�ت��ي
ت �ج��اوزت  30ع��ام��ًا م�ن��ذ ب��دء العمل
ف �ي �ه��ا واالع � �ت � �م� ��اد ع �ل��ى ال �ش��رك��ات
الوطنية أو األجنبية العمالقة.
 ف� � ��ي ش� � � ��أن م � ��راق � �ب � ��ة امل � �ج �ل�اتاإلع �ل�ان � �ي� ��ة وإل� ��زام � �ه� ��ا ب� �ع ��دم ن�ش��ر
إع�ل�ان مل��ؤس�س��ات غير م��رخ��ص لها
أو تكون مخالفة ل�ل�آداب العامة أو

ت �ك��ون مل�ن�ت�ج��ات غ �ي��ر م��رخ �ص��ة من
قبل وزارة الصحة.
 ف ��ي ش ��أن ق �ي��ام وزارة ال�ص�ح��ةب ��ال �ع �م ��ل ع� �ل ��ى إن � �ش � ��اء م �س �ت �ش �ف��ى
ت� �خ� �ص� �ص ��ي م � �ت � �ك� ��ام� ��ل ل� �ل� �ع� �ن ��اي ��ة
ب��األط�ف��ال حسب املعايير واألس��س
املعتمدة عامليًا وتوفير املستلزمات
والكوادر الطبية.
 ف ��ي ش � ��أن ع �م��ل ت ��أم�ي�ن ص�ح��يل�ج�م�ي��ع امل�ت�ق��اع��دي��ن ل�ت�ل�ق��ي ال�ع�لاج
ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �خ��اص��ة سعيا
ل �ت �ق��دي��م خ ��دم ��ة أف� �ض ��ل ل� �ه ��م ،ع�ل��ى
أن ت �ص��رف امل �خ �ص �ص��ات ل��ذل��ك من
فوائض صناديق املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية.
 في شأن تشكيل حمالت عالجيةدوري � � � � ��ة ي � �ق� ��وم ب � �ه ��ا أخ� �ص ��ائ� �ي ��ون
طبيون يعاونهم فنيون وإداري��ون
تكون مهمتها عمل زيارات ميدانية
ل �ل �م �ن��ازل وذل � ��ك ل �ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات

الصحية املمكنة واملتاحة للمسنني.
 ف� ��ي ش � ��أن أن ي �ش �م��ل ال �ت��أم�ي�نال �ص �ح��ي أس� ��ر اإلط �ف��ائ �ي�ي�ن ول �ي��س
اإلطفائيني وحدهم فقط .
 ف� ��ي ش � ��أن إن � �ش� ��اء م �س �ت��وص��فصحي في منطقة املهبولة وتزويده
بكل األجهزة الحديثة.
 في شأن إنشاء قسم لإلسعافال �ط ��ائ ��ر ب � � ��إدارة ال � �ط� ��وارئ ال�ط�ب�ي��ة
ب � � � � � � � � ��وزارة ال � � �ص � � �ح � ��ة الس � � �ت � � �خ � ��دام
م��روح �ي��ات م�ج�ه��زة ط�ب�ي��ًا إلس�ع��اف
املصابني في الحوادث املختلفة مع
إعداد الكوادر الوطنية.
 في شأن أن تبادر وزارة الصحةبإقامة منظومة مراقبة بالكاميرات
ب ��ال� �ص ��وت وال � � �ص� � ��ورة ف� ��ي أق� �س ��ام
وممرات حوادث الطوارئ والعيادات
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي مستشفيات ال��دول��ة
وأخرى في غرف العمليات في هذه
املستشفيات بشروط معينة.

أهم المشروعات االستراتيجية
في الخطة اإلنمائية
أدرج� � � � � � ��ت ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ف��ي
خطتها اإلغ��اث �ي��ة  4مشاريع
ك � � �ب� � ��رى ت � �ت � �ع � �ل ��ق ب ��ال � �ق � �ط ��اع
الصحي وهي:
 ش � � ��رك � � ��ة م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��اتال� �ض� �م ��ان ال� �ص� �ح ��ي ب�ت�ك�ل�ف��ة
 230م �ل �ي��ون دي �ن��ار وينتهي
املشروع في عام  2015بتكلفة

 304ماليني دينار.
 ت�ص�م�ي��م وت �ن �ف �ي��ذ مبنىج ��دي ��د ب �م �س �ت �ش �ف��ى ال � �ع ��دان
ب �ت �ك �ل �ف��ة  232م �ل �ي��ون دي �ن��ار
وينتهي في .2018
 إن � � �ش� � ��اء م� � �ب � ��ان ج� ��دي� ��دةبمستشفى الفروانية بتكلفة
 278مليون دينار.

 إنشاء وتجهيز مستشفىالصباح الجديد بتكلفة 185
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار وي �ن �ت �ه��ي ف��ي
.2018

 ف� ��ي ش � ��أن إن � �ش� ��اء ن � ��اد ص�ح��يري� ��اض� ��ي خ� � ��اص ب ��ال� �ط�ل�اب وآخ� ��ر
ب� ��ال � �ط� ��ال � �ب� ��ات ب� � �غ � ��رض م � �م ��ارس ��ة
الرياضة وتلقي الخدمات الصحية
في الجامعة .
 في شأن استقبال املستشفياتوامل��راك��ز الصحية ال�ح��االت الطارئة
ح� �س ��ب امل� �ح ��اف� �ظ ��ات وذل � � ��ك ح�س��ب
البطاقة املدنية .
 في شأن شمول أبناء الكويتياتفي العالج املجاني لتقويم وتركيب
وزراع � ��ة األس �ن��ان ف��ي املستشفيات
واملراكز الصحية الحكومية .
 ف ��ي ش � ��أن ت ��زوي ��د م�س�ت��وص��فال� �ش ��ام� �ي ��ة م ��رك ��ز ف � �ت ��وح ال �س �ل �م��ان
ال�ص�ح��ي ليشمل ع ��ددا م��ن األق�س��ام
والعيادات .
 في شأن أن تسمح وزارة الدفاعبمرافق ث��ان للمعاق ال��ذي بلغ سن
الخامسة عشرة فما ف��وق في حالة
ابتعاثه للعالج بالخارج أسوة بما
جرى عليه العمل بوزارتي الداخلية
والصحة.
 ف � ��ي ش � � ��أن ت ��وف� �ي ��ر ال� �خ ��دم ��اتالصحية م��ن ع �ي��ادة س�ك��ر وأس�ن��ان
ت�ش�م��ل ال �ك��وي �ت �ي�ين وال ��واف ��دي ��ن في
منطقة خيطان .
 أن تتكفل وزارة الصحة بتحملتكاليف عمليات الوالدة لكل مواطنة
كويتية باملستشفيات الخاصة بما
فيها العمليات القيصرية .
 إص� � � � ��دار ن� � �ش � ��رات ت ��وع� �ي ��ة ف��يوس��ائ ��ل اإلع �ل��ام امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ت��وع�ي��ة
املجتمع الكويتي من مخاطر تناول
األدوي� ��ة وامل�ن�ش�ط��ات غ�ي��ر امل��رخ��ص
بتداولها ( مستحضرات التجميل
وأدوي� ��ة التخسيس وامل�ن�ش�ط��ات )،

فرض غرامة مالية في حالة اإلعالن
ع��ن عقاقير غير مرخص بتداولها
أو مؤثرة على الصحة العامة .
 إط �ل�اق اس ��م ال��دك �ت��ور إب��راه�ي��مال��رش��دان على أح��د املستشفيات أو
العيادات الصحية.
 أن ت��واف��ق ال �ص �ح��ة ع �ل��ى ع�لاجحاالت العقم بالخارج دون التقييد
بالشروط املتعلقة بعدد األجنة أو
س��ن طالب ال�ع�لاج أو سبق إرساله
م��ن ق �ب��ل ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج وس ��واء
سبق ل��ه اإلن�ج��اب مل��رة واح��دة أم لم
يسبق .
 إع � � �ط� � ��اء امل� � �ك � ��ات � ��ب ال �ص �ح� �ي ��ةب� ��ال � �خ� ��ارج ال� �ص�ل�اح� �ي ��ة ل �ل �ت �م��دي��د
ل� �ل� �م ��رض ��ى ال � ��ذي � ��ن ي � �ت� ��م ع�ل�اج �ه��م
ب� ��ال � �خ� ��ارج ل �س �ت��ة أش � �ه ��ر ب� � ��دال م��ن
م��دة ث�لاث��ة األش�ه��ر الحالية وكذلك
األم ��ر ل�ل�م��رض��ى ال�ت��اب�ع�ين ل��وزارت��ي
الداخلية والدفاع.
 زي� � � ��ادة ال� �ب� �ن ��د امل� �خ� �ص ��ص ف��يم �ي��زان �ي��ة وزارة ال �ص �ح��ة م ��ن ق�ب��ل
وزارة املالية لتطوير املباني القائمة
ل �ل �م �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل� �س� �ت ��وص� �ف ��ات
وت� ��زوي� ��ده� ��ا ب ��األج � �ه ��زة وامل � �ع� ��دات
ال �ط �ب �ي��ة وال� �ع�ل�اج� �ي ��ة وف � ��ق أح� ��دث
ال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات ب� �م ��ا ف� ��ي ذل� � ��ك م ��واق ��ف
ال� �س� �ي ��ارات ف �ض�ل�ا ع ��ن زي� � ��ادة ع��دد
سيارات اإلسعاف .
 ف �ت��ح ج �م �ي��ع امل ��راك ��ز ال�ص�ح�ي��ةوامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة لجميع
املواطنني دون التقيد باملحافظات
التابعة لهم.
 إنشاء مكتب صحي في روسياوج�م�ه��وري��ة التشيك ملتابعة ع�لاج
املوطنني في هذه الدول.
 توفير األجهزة املختصة لعملت �ح��ال �ي��ل ف �ي �ت��ام�ين (د) ف ��ي ج�م�ي��ع
امل �س �ت��وص �ف��ات وامل� ��راك� ��ز ال�ص�ح�ي��ة
التي بها قسم املختبرات مع توفير
العالج الالزم .
 أن ي � �ص� ��در م� �ج� �ل ��س ال� �خ ��دم ��ةامل ��دن �ي ��ة ـ ب � ��أن ي �ن �س��ق ه ��و ووزارة
الصحة ـ قرارا يضع بموجبه هيكال
ت�ن�ظ�ي�م�ي��ا وك� � ��ادرا وظ �ي �ف �ي��ا لشغل
ال ��وظ ��ائ ��ف ف� ��ي امل� �ك ��ات ��ب ال �ص �ح �ي��ة
الخارجية.
 ال �ت �ع��اق��د ل �ص��ال��ح ك ��ل م�ن�ط�ق��ةس� �ك� �ن� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ح � � � ��دة م � � ��ع ش ��رك ��ة
م �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي أع� �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة
وإص�ل�اح األع�ط��ال وأع�م��ال النظافة
والصرف الصحي.

التتمة ص13

aldostoor

القطاع الصحي

االثنين  13محرم  26 . 1437اكتوبر 2015

ملف

13

النه��وض بالقط��اع الصح��ي هو األولوي��ة الثانية للمواطنين وفق االس��تطالع الذي أج��راه مجلس األمة منذ بداي��ة الفصل الحال��ي ،ولذلك فقد أعدت
«الدستور» ملفا عن المشكالت والتحديات التي تواجه عملية تحسين الخدمات الصحية وتصورات األعضاء للنهوض بهذا الملف.

مقترح نيابي بتوحيد سجالت المرضى بين جميع
المستشفيات وربط الملف برقم الهوية
تتمة المنشور ص12
 إن �ش��اء م��رك��ز ط�ب��ي تحصصيأو أك� �ث ��ر ل� �ع�ل�اج ح� � ��االت ال � �ط ��وارئ
وال � �ح ��وادث ال�ع�ن�ي�ف��ة وال �ع �م��ل على
إسعاف وإنقاذ املصابني بالسرعة
وال�ك�ف��اءة العالية  -أن ي�ك��ون املركز
وف ��ق امل��واص �ف��ات امل �ت �ع��ارف عليها
ع� ��امل � �ي� ��ا م� � ��ن ح � �ي� ��ث ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات
واملعدات والكوادر البشرية املؤهلة
وامل ��درب ��ة ت��دري �ب��ا ع�ل�ي��ا  -أن تحلق
ب� ��امل� ��راك� ��ز وس� ��ائ� ��ل ال� �ن� �ق ��ل ال�ل�ازم ��ة
لنقل امل��رض��ى وامل�ص��اب�ين بالسرعة
امل�ط�ل��وب��ة ب��را وج ��وا وب �ح��را  -يتبع
امل � ��رك � ��ز ل � ��وزي � ��ر ال� �ص� �ح ��ة م �ب ��اش ��رة
وت� �ك ��ون ل ��ه اس �ت �ق�لال �ي��ة إداري � � ��ة عن
ادارات الوزارة.
 بناء أو شراء مجمعات سكنيةفي الدول التي يتلقى فيها املرضى
ال �ك��وي �ت �ي��ون ال� �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج مع
توفير املكاتب الصحية والخدمات
الالزمة في تلك املجمعات.
 قيام وزارة الصحة بتخصيصع � �ي� ��ادات وأج� �ن� �ح ��ة ن� �س ��اء ووالدة
ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر م��ع
ت��وف �ي��ر ال � �ك� ��وادر ال �ط �ب �ي��ة ال �خ��اص��ة
واالح �ت �ي��اج��ات ال�ل�ازم ��ة الس�ت�ق�ب��ال
حاالت الوالدة ورعاية الحمل أسوة
بمستشفى ال �ف��روان �ي��ة ومستشفى
العدان ومستشفى الجهراء.
 ق �ي��ام إدارة ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارجب � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ب�ت�خ�ص�ي��ص ي��وم
أو م��واع �ي��د م�ع�ي�ن��ة ي�ق�ت�ص��ر العمل
بها على طلبات ذوي االحتياجات
الخاصة مع توفير الخدمة املالئمة
لهم في هذا اليوم.
 إنشاء وزارة الصحة عياداتخاصة تعنى بمرض التوحد في
جميع محافظات البالد وتساهم
ف ��ي اك �ت �ش��اف امل � ��رض م �ب �ك��را قبل
ثالث سنوات ما يسهل معه عالج
هذا املرض الخطير.
 زي��ادة عدد املراكز التي تعملب�ن�ظ��ام األرب ��ع وال�ع�ش��ري��ن ساعة
وج �ع��ل امل ��راك ��ز ال �ج ��دي ��دة ش��ام�ل��ة
ل �ل �ع �ي��ادات ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة وإدخ ��ال
ت �ل��ك ال� �ع� �ي ��ادات ق� ��در اإلم� �ك ��ان في
امل ��راك ��ز ال �ص �ح �ي��ة وت��وف �ي��ر مبنى
ل�ل�م��رض��ى ال��ذي ��ن ي �ح �ت��اج��ون إل��ى
رع� ��اي� ��ة ص �ح �ي ��ة ول � �ي� ��س ل �ل �ع�لاج
م �م ��ن ظ� �ل ��وا ل� �ف� �ت ��رات ط ��وي �ل ��ة ف��ي
املستشفيات بما من شأنة توفير
األس ��رة ب��أس��رع وق��ت كحل لعالج
تلك املشكلة.
 -توحيد سجالت امل��رض��ى بني

جانب من احدى جلسات دور االنعقاد الثالث

ج �م �ي��ع امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وامل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي��ة ب ��رب ��ط م�ل��ف
ك ��ل م��ري��ض ب��رق��م ه��وي �ت��ه بحيث
ي�ت�م�ك��ن ع �ن��د زي ��ارت ��ه ألي طبيب
في أي مستشفى من االطالع على
ت��اري�خ��ه امل��رض��ي وك��ذل��ك االط�ل�اع
على نتائج ك��ل الفحوصات التي
أج ��راه ��ا م��ا ي�س�ه��ل ع �ل��ى الطبيب
وامل� � ��ري� � ��ض س� ��رع� ��ة ال �ت �ش �خ �ي��ص
وم�ع��ال�ج��ة امل��ري��ض ب�ط��ري�ق��ة أكثر
فعالية.
 أن تفتح وزارة الصحة عياداتمتخصصة ملعالجة مرضى الربو
وأم � ��راض ال �ج �ه��از ال�ت�ن�ف�س��ي بكل
املستشفيات ال�ع��ام��ة ف��ي املناطق
ال�ص�ح�ي��ة م��ع ت��زوي��ده��ا ب��ال�ك��وادر
ال� �ط� �ب� �ي ��ة وال � �خ � ��دم � ��ات امل� �س ��اع ��دة
واألجهزة الطبية الالزمة لها.
 إن � � � �ش� � � ��اء ه� � �ي� � �ئ � ��ة م� �س� �ت� �ق� �ل ��ةلتقييم أداء امل��ؤس�س��ات الصحية
وخ��دم��ات �ه��ا ت �ك��ون ت��اب�ع��ة ملجلس
ال� � � � � � � � ��وزراء ل � �ض � �م � ��ان ال � �ح � �ي� ��ادي� ��ة
واالستقاللية.
 أن توافق وزارة الصحة علىعالج حاالت العقم بالخارج ،دون
التقيد بالشروط املتعلقة بعدد أو
سن طالب العالج أو سبق أرسالة
م��ن قبل للعالج ب��ال�خ��ارج وس��واء
سبق له اإلنجاب ملرة واحدة أم لم
يسبق.
 إع � � � � � ��ادة ص � �ي � ��ان � ��ة وت� ��أه � �ي� ��لاملستوصف الصحي بكبد وزيادة
أي ��ام ال�ع�م��ل ب��ه ل�ي�ك��ون ط ��وال أي��ام
األس� �ب ��وع وك ��ذل ��ك زي � ��ادة س��اع��ات
العمل ،حيث إن أيام العمل حاليا
ه��ي ي��وم��ا الجمعة والسبت فقط،
وس� ��اع� ��ات ال �ع �م��ل ب��امل �س �ت��وص��ف

على فترتني من الساعة التاسعة
ص� �ب ��اح ��ا ح� �ت ��ى ال� � ��واح� � ��دة ظ �ه��را
وف� �ت ��رة م ��ن ال��راب �ع��ة ع �ص��را حتى
الثامنة مساء.
 م�ن��ح إدارات امل�ن��اط��ق الصحيةف��ي جميع املحافظات االستقاللية
اإلداري � ��ة وامل��ال �ي��ة وال�ف�ن�ي��ة لضمان
االرتقاء بخدمات الرعاية الصحية
في البالد .
 ت �ع �ج �ي��ل ال � � � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ةامل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��إج ��راء ت��رس �ي��ة وت�ن�ف�ي��ذ
مستشفى الجهراء الجديد
 تعزيز ميزانية املراكز الصحيةف ��ي ال� �ج� �ه ��راء ودع �م �ه ��ا ب��األج �ه��زة
وال�ك�ف��اءات الطبية لتقليل الضغط
ع � �ل � ��ى امل � �س � �ت � �ش � �ف ��ى ال � ��وح� � �ي � ��د ف��ي
املحافظة.
 ف � �ت ��ح ج� �م� �ي ��ع امل� �س� �ت ��وص� �ف ��اتوامل � � ��راك � � ��ز ال� �ص� �ح ��ة ف � ��ي م �ح��اف �ظ��ة
ال �ج �ه��راء ع�ل��ي م� ��دار  24س��اع��ة ال��ى
ح�ي�ن اف �ت �ت ��اح م �س �ت �ش �ف��ى ال �ج �ه��راء
الجديد.
 أن ت� �ع� �م ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل��ةب � � � ��وزارة ال �ص �ح��ة خ �ط��ة م �ت��وس �ط��ة
األجل الستحداث نظام مستشفيات
ج� ��راح� ��ة ال � �ي� ��وم ال� ��واح� ��د ف� ��ي دول� ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ت �خ �ف �ي ��ف األع � � �ب� � ��اء ع��ن
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ع��ام��ة وغ �ي��ره��ا من
مزايا وفوائد .
 إع��داد وتنفيذ برامج توعويةوت �ع �ل �ي �م �ي��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ل �ش �ب��اب �ن��ا
وب �ن ��ات �ن ��ا امل �ق �ب �ل�ي�ن ع �ل ��ى ال� � ��زواج
ع��ن ط��ري��ق م��ؤس �س��ات اجتماعية
مختصة بتحضير وإدارة دورات
ت��أه�ي��ل ي�ش��رف عليها مختصون
وأص � �ح� ��اب ت� �ج ��ارب وي� �ق ��وم ع�ل��ى
تنفيذها عدد من الجهات .

 تغليظ العقوبات على اإلع�لانواالتجار باألدوية امل��زورة الفاسدة
ع � � ��ن ط� � ��ري� � ��ق ال� � ��وس� � ��ائ� � ��ل امل� ��رئ � �ي� ��ة
وامل � �س � �م ��وع ��ة وم � ��واق � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي.
 ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة م �ش �ت��رك��ة ب�ينال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ل �ت �ف �ع �ي��ل ال � ��دور
ال��رق��اب��ي وض �ب��ط األدوي� � ��ة امل��زي �ف��ة،
وتكثيف الحمالت التفتيشية التي
تقوم بها وزارة الصحة حاليا.
 ت � �ط� ��وي� ��ر وت� � �ح � ��دي � ��ث امل � ��راك � ��زال � � �ح � ��دودي � ��ة ال � �ب� ��ري� ��ة وت� ��زوي� ��ده� ��ا
ب��وس��ائ��ل ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال�ح��دي�ث��ة
واألج� � �ه � ��زة امل �ت �ق ��دم ��ة ل �ل �ك �ش��ف ع��ن
البضائع املهربة بأنواعها املختلفة
وكذلك توفير مرافق عامة املختلفة
باإلضافة إلى كاميرات مراقبة.
ـ ق�ي��ام الجهات املختصة ب��وزارة
ال �ص �ح��ة وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وس��ائ��ر
ال� � �ج� � �ه � ��ات ذات ال � �ص � �ل� ��ة ب ��إن� �ش ��اء
م�خ�ت�ب��رات م��رك��زي��ة وت �ك��ون مؤهلة
ب ��ال � �خ � �ب ��راء واألج � � �ه� � ��زة وامل� � �ع � ��دات
ال�لازم��ة لفحص ال ��واردات الغذائية
وامل � � ��واد االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة ل �ل �ت��أك��د م��ن
ص�ل�اح �ي �ت �ه��ا ق� �ب ��ل اإلف � � � � ��راج ع �ن �ه��ا
والتصريح بإدخالها إلى البالد .
 - 1زي ��ادة ع��دد امل��راك��ز الصحية
التي تعمل على مدار اليوم.
 - 2ف�ت��ح ب ��اب ال�ب�ع�ث��ات ل�لأط�ب��اء
الكويتيني لزيادة الخبرة لديهم.
 - 3ت �ش �ك �ي��ل ف� ��ري� ��ق م � ��ن وزارة
ال �ص �ح��ة ووزارة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة
وبلدية الكويت وممثل عن اللجنة
الصحية البرملانية ملتابعة املشاريع
الخاصة باملستشفيات.
 - 4ف �ت��ح امل� �ج ��ال أم � ��ام ال �خ �ب��رات
الخارجية من األطباء واملستشارين

لتطوير خبرات األطباء في الكويت.
 - 5إرس� � � ��ال م ��رض ��ى ال� �س ��رط ��ان
للعالج دون عرضها على اللجنة.
 - 6ت� �س� �ه� �ي ��ل ال� � �ح� � �ص � ��ول ع �ل��ى
ال �ت��راخ �ي��ص إلن� �ش ��اء امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
واملراكز الصحية وغيرها من مرافق
صحية.
 - 7ب� � �ن � ��اء م� � � ��دن ط� �ب� �ي ��ة ش� �م ��ال
البالد وجنوبها بمتعاونة القطاع
الخاص وغيرها من الخدمات.
 - 8ضخ دم��اء جديدة في اإلدارة
ال�ع�ل�ي��ا وال �ق �ي��ادي��ة ف��ي ك��ل مناصب
وزارة الصحة ومستشفياتها.
 إن � � �ش� � ��اء م� �س� �ت ��وص ��ف ص �ح��يب �م �ن �ط �ق ��ة ح � �ط �ي�ن م � ��ع ت ��وف � �ي ��ر ك��ل
ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة واالح�ت�ي��اج��ات
والكوادر الطبية الالزمة.
 أن ي �س �ت �ح��دث دي � ��وان ال �خ��دم��ةامل��دن �ي��ة وي ��وف ��ر وظ ��ائ ��ف مل�ت��رج�م��ي
ل�غ��ة اإلش� ��ارة ل�لأش�خ��اص م��ن ذوي
االحتياجات الخاصة وخاصة الصم
وال�ب�ك��م ف��ي ك��ل ال� ��وزارات واملصالح
ال �ح �ك��وم �ي��ة وت �س �ك�ي�ن األش� �خ ��اص
أص�ح��اب الخبرة وال��دراي��ة ف��ي هذه
ال ��وظ ��ائ ��ف ك ��ي ي �ت �س �ن��ى ألص �ح��اب
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ال�ت�ع��ام��ل و
التواصل بمجتمعاتهم.
 أن تعني ك��ل م��ن وزارات الدولةواإلدارات العامة والهيئات العامة
واملؤسسات العامة متحدثا رسميا
لها يناط به عقد مؤتمرات صحفية
دوري��ة للتحدث إلى وسائل اإلعالم
املختلفة املحلية واألجنبية ويكون
له عدة مهام .
 إن �ش��اء م��راك��ز ح ��دودي ��ة ك��ام�ل��ةامل � � �ب� � ��ان� � ��ي األم � � �ن � � �ي� � ��ة وال � �ص � �ح � �ي� ��ة
وال �ج �م��رك �ي��ة وم � � ��زودة ب��ال �خ��دم��ات

ال�لازم��ة لها م��ن (م�س��اج��د وص��االت
ان �ت �ظ��ار وم ��راف ��ق ص�ح�ي��ة وم�ط��اع��م
وك� ��اف � �ي � �ت� ��ري� ��ات وم � �ح � �ط� ��ات ت � ��زود
بالوقود واس�ت��راح��ات فنادق اليوم
الواحد).
 تعيني منسق ف��ي مكتب وزي��رال�ص�ح��ة خ��اص��ة وج�م�ي��ع ال � ��وزارات
األخ��رى عامة وي�ك��ون دوره تيسير
وإنجاز معامالت الوكالء والوكالء
املساعدين املتقاعدين.
 أن ت� �ع ��وض ال� ��دول� ��ة أص �ح ��ابالبيوت التي تقل منازلهم عن 400
متر عن كل متر ناقص مبلغا قدره
 500دينار ويعتبر هذا املبلغ منحة
ال ترد.
 ت �ط��وي��ر ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ف��يمنطقة كبد الصناعية وذلك بإنشاء
ط� ��رق داخ �ل �ي��ة وخ ��ارج� �ي ��ة وش�ب�ك��ة
ل �ل �ص��رف ال �ص �ح��ي وش �ب �ك��ة امل �ي��اه
وال �ك �ه��رب��اء وم ��راع ��اة االش �ت��راط��ات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن ال �ج �ه��ات
الحكومية.
 إن� � �ش � ��اء م �س �ت �ش �ف��ى ألم � � ��راضال� �ع� �ي ��ون ف� ��ي م �ح ��اف �ظ ��ة االح � �م ��دي
وتزويده باألقسام واملراكز الصحية
لعدد م��ن األم��راض تختص بالعني
والبصر.
 أن ت� ��وع� ��ز ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �م �ث �ل��ةبوزارة الصحة ملن يلزم بزيادة عدد
أجهزة األشعة املقطعية إل��ى أربعة
أجهزة بشركة ياكو الطبية التابعة
ملستشفى العدان.
والنواب مقدمو االقتراحات هم:
عسكر ال�ع�ن��زي ود .أح�م��د مطيع
ود .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي وم� �ب ��ارك
ال� � �ح � ��ري � ��ص وم� � ��اض� � ��ي ال � �ه� ��اج� ��ري
وط �ل�ال ال �ج�ل�ال وس �ل �ط��ان ال�ش�م��ري
وم�ح�م��د ط�ن��ا ود .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة
ود .ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران وخليل
ال � �ص� ��ال� ��ح وع � � ��دن � � ��ان ع �ب ��دال �ص �م ��د
وص��ال��ح ع��اش��ور وفيصل الكندري
وح � �م� ��ود ال � �ح � �م� ��دان ود .م �ن �ص��ور
الظفيري ومبارك الخرينج وسعود
ال �ح��ري �ج��ي وك ��ام ��ل ال �ع ��وض ��ي ود.
عبدالحميد دش�ت��ي ونبيل الفضل
وع� ��ادل ال �خ��راف��ي وم�ح�م��د ال�ج�ب��ري
وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي وع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال� � �ع � ��دوان � ��ي ود .خ� �ل� �ي ��ل ع �ب ��دال �ل ��ه
وس � �ع� ��دون ح� �م ��اد وم �ح �م��د ال� �ب ��راك
الرشيدي وعبدالله املعيوف.
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النه��وض بالقط��اع الصح��ي هو األولوي��ة الثانية للمواطنين وفق االس��تطالع الذي أج��راه مجلس األمة منذ بداي��ة الفصل الحال��ي ،ولذلك فقد أعدت
«الدستور» ملفا عن المشكالت والتحديات التي تواجه عملية تحسين الخدمات الصحية وتصورات األعضاء للنهوض بهذا الملف.

أكدوا مساندتهم جهود الحكومة لتطوير القطاع

نواب لـ «الدستور» :الملف الصحي أولوية
تحقيق عبد الحميد
زقزوق ومصطفى حسين:
أبدى عدد من النواب في
تصريحات لـ «الدستور»
ارتياحهم للجهود
المبذولة من الدولة
متمثلة في وزارة الصحة
لتطوير القطاع الصحي
معربين عن مساندتهم
تلك الجهود بتوفير ما
تحتاج إليه الوزارة من
الجانب التشريعي للمضي
قدما في تنفيذ ما ورد
في الخطة التنموية
مشيرين إلى أنه في
غضون السنوات الثالث
المقبلة ستدخل الخدمة
ثمانية مستشفيات
جديدة اعتبروها كفيلة
بالقضاء على الكم األكبر
من المشاكل التي يعانيها
القطاع الصحي الحكومي.
كما أشاد النواب بالتعاون
المثمر بين السلطتين
الذي أدى إلى انفراجة في
الملف الصحي وتهيئة
األرضية الصالحة التي
ينطلق منها نحو
تحقيق آمال المواطنين
مشددين على متابعتهم
المستمرة للجدول الزمني
الموضوع لالنتهاء من
المستشفيات الجديدة.

خدمة المواطن
م ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل
ال�ك�ن��دري ان��ه ف��ي غ�ض��ون ال�س�ن��وات
الثالث املقبلة ستدخل الخدمة من
سبعة الى ثمانية مستشفيات الفتا
إلى ان االنتهاء من مستشفى الرازي
يعد خطوة تحسب ل��وزارة الصحة
في ظل البرملان الحالي الذي اقل ما
يوصف به أنه مجلس انجازات مئة
باملئة وسيستمر باالنجاز لكل ما
يخدم املواطنني.
واوضح الكندري ان ملف الرعاية
الصحية م��ن القضايا املهمة التي
ي��ول�ي�ه��ا امل�ج�ل��س ال �ح��ال��ي اه�ت�م��ام��ا
ك �ب �ي��را وان � ��ه ف ��ي ظ ��ل ت ��زاي ��د اع� ��داد
امل �س �ج �ل�ين ل �ل �ع�لاج ب ��ال� �خ ��ارج فقد
ب��ات ض��رورة ملحة االستعجال في
ب�ح��ث ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ان �ش��اء مدينة
ط�ب�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ف ��ي دول� ��ة ال�ك��وي��ت
تضم فنادق ومستشفيات وخدمات
متكاملة.
وذك� � � � � ��ر ان � � � ��ه ف � � ��ي ظ � � ��ل م � �ع� ��ان� ��اة
األس� � � � � ��رة
امل� � ��واط � � �ن �ي ��ن م � � ��ن ن� � �ق � ��ص ّ
ف � ��ي امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وع� � � ��دم وج � ��ود
املستشفيات املتخصصة فالبد من
أن تبذل الحكومة مزيدا من الجهود
للتخفيف من معاناة املرضى مؤكدا
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ان��ه سيظل متابعًا
وب �ق��وة م�ل��ف ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة في
دور االن �ع �ق��اد امل�ق�ب��ل وط��ال��ب وزي��ر
الصحة في هذا الصدد بأن يوضح
للمجلس العراقيل التي تواجه عمل
وزارت� ��ه ح�ت��ى يتسنى ل �ن��واب االم��ة
العمل على تذليلها.
وقال الكندري ان التأمني الصحي
ي �ع��د م ��ن ال �ح �ل��ول امل �ط ��روح ��ة كحل
م��ؤق��ت ال ��ى ح�ي�ن ت�ت�م�ك��ن ال�ح�ك��وم��ة
م� ��ن ب� �ن ��اء امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل� ��راف� ��ق
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � ��واك � ��ب ال �ت �ط ��ور
السكاني الكبير في الكويت مشددا
على ان اي تشريعات تنقص امللف
الصحي ويكون من شأنها تطويره
ف��إن البرملان ل��ن يتأخر ف��ي إق��راره��ا
وكذلك أي عجز في ميزانية الصحة
على الوزير ان يخطر نواب االمة به
حتى يتم تالفيه والتغلب عليه.

الفضل لوزير الصحة:
استفيدوا من تجربة البرلمان
في الصيانة والتطوير

أولوية تنموية
بدوره اكد النائب محمد الجبري
ان م�ج�ل��س االم� ��ة ب�ج�م�ي��ع اع�ض��ائ��ه
ي �ع �ت �ب��ر امل � �ل� ��ف ال� �ص� �ح ��ي أول� ��وي� ��ة
ت �ن �م ��وي ��ة خ� ��اص� ��ة ب� �ع ��د ان ج � ��اءت
ال �ص �ح��ة ف��ي امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة خ�لال
االس �ت �ب �ي ��ان ال� � ��ذي اج � � ��راه امل �ج �ل��س
ف � ��ي وق� � ��ت س� ��اب� ��ق م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان

دع � � � � � � ��ا ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ن � �ب � �ي ��ل
ال �ف �ض��ل ف��ي م �ع��رض ح��دي�ث��ه
ل� � �ـ «ال� � ��دس � � �ت� � ��ور» ع � ��ن امل� �ل ��ف
الصحي وزير الصحة د.علي
العبيدي ان يستفيد ووزارته
م � ��ن ت� �ج ��رب ��ة م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ب��أع�م��ال الصيانة والتطوير
وم � � ��ا ت � ��م ب ��امل� �ب� �ن ��ي ال� �ج ��دي ��د

الكندري:
إنشاء مدينة
طبية متكاملة
تضم فنادق
ومستشفيات

محمد الجبري

حمود الحمدان

فيصل الكندري

الحمدان:
الجبري:
االستفادة من
نواب األمة
خبرات الخارج في
يسابقون الوقت
لتطوير المنظومة معالجة األمراض
المستعصية
الصحية

دور االن �ع �ق��اد امل�ق�ب��ل سيشهد ع��دة
اق� �ت ��راح ��ات ت �خ��ص ج��ان��ب ال�ص�ح��ة
وع�ل��ى رأس�ه��ا مستشفيات التأمني
ال� � �ص� � �ح � ��ي وال� � � �ت � � ��أم� �ي ��ن ال � �ص � �ح ��ي
للمتقاعدين وكذلك توسعة بعض
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ح��ال�ي��ة وذل ��ك ل��دع��م
ال� �ج� �ه ��ود ال � �ت ��ي ت � �ق ��وم ب� �ه ��ا وزارة
الصحة في هذا الصدد.
واضاف الجبري ان امللف الصحي
ي �ح �ظ��ى ب ��اه� �ت� �م ��ام ك �ب �ي��ر م� ��ن ق�ب��ل
السلطتني التنفيذية والتشريعية
وان ن� ��واب االم� ��ة ي �س��اب �ق��ون ال��وق��ت
ل �ت �ط��وي��ر امل �ن �ظ��وم��ة ال �ص �ح �ي��ة ف��ي
البالد بعد ان وضعت خطة التنمية
وم� ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ج��ان��ب
ال �ص �ح��ي م ��ن ام � ��ور م �ه �م��ة ت�س��اع��د

ع�ل��ى ت�ط��وي��ره وت�ح��دي�ث��ه الف �ت��ا إل��ى
أنه ال توجد أي عثرات تعوق وزارة
الصحة في القيام بعملها وفقا ملا
تضمنته الخطة التنموية.
مثنيا ع�ل��ى دور وزارة الصحة
وخ� �ط ��وات� �ه ��ا ال � �ت ��ي ت �خ �ط ��وه ��ا ف��ي
تطوير هذا الجانب وتحقيق طموح
ال �ن��واب ف��ي ت��وف�ي��ر ك��ل م��ا يحتاجه
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وامل �ق �ي �م��ون على
ه � ��ذه االرض امل� �ب ��ارك ��ة م� ��ن رع ��اي ��ة
صحية.

مواطن ومقيم في هذا البلد مطالبا
في الوقت ذاته بأن تعكس الخدمات
الصحية التي تقدم مكانة الكويت
ب �ي�ن ال � � ��دول م � �ش ��ددا ع �ل��ى ض � ��رورة
األس��رة اض��اف��ة ال��ى انجاز
رف��ع ع��دد ّ
املشاريع كمستشفى جابر وغيرها
من التوسعات باملستشفيات التي
تضمنتها خطة التنمية.
وطالب الحمدان بضرورة زيارة
أط�ب��اء م��ن ال�خ��ارج للكويت لتنمية
وتطوير مهارات االطباء الكويتيني
وزي� � � � � � � ��ادة ك � �ف � ��اء ت � �ه � ��م ف � � ��ي إج � � � ��راء
ال �ع �م �ل �ي��ات وال �ت �ش �خ �ي��ص م �ع��رب��ا
ع� ��ن ت �م �ن �ي��ات��ه ب� ��وج� ��ود م�خ�ت�ص�ين
ل �ل��أم � ��راض امل �س �ت �ع �ص �ي��ة ك �م��رض
السرطان واالورام التي انتشرت في
اآلون ��ه االخ �ي��رة موضحا ان��ه ال بد
من االستفادة من الخارج في كيفية
معالجة هذه االمراض.
وأش� ��ار ال ��ى ان م��ا ي�ع��ان�ي��ه امل�ل��ف
الصحي جاء بسبب التراكم لسنوات
ع��دي��دة اس �ت �م��رت ف�ي��ه األخ �ط ��اء من
دون ع�لاج وسعي ملعرفة االسباب
الف �ت��ا ال ��ى ان ال�ت�ش�خ�ي��ص ال�س�ل�ي��م
يؤدي في النهاية الى العالج السليم
وم ��ؤك ��دا ان االط� �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي�ين ال
ينقصهم ش��يء اال ان االم��ر يحتاج
ال� ��ى اس �ت �ش��اري�ي�ن ل �ت �ط��وي��ر ال�ع�م��ل
واالس� �ت� �ف ��ادة م�ن�ه��م ب �م��ا ي �ص��ب في
م�ص�ل�ح��ة ال ��وط ��ن وامل ��واط ��ن م��ؤك��دا
ان� � ��ه س� �ي� �ت ��اب ��ع ف � ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد
الرابع مدى تنفيذ وزارة الصحة ملا
تضمنته ال�خ�ط��ة التنموية وحجم

قضية أساسية
م��ن ج��ان�ب��ه ش ��دد ال �ن��ائ��ب ح�م��ود
الحمدان على ان القضية الصحية
من القضايا األساسية املرتبطة بكل

ل�ل�م�ج�ل��س .وق� ��ال ال �ف �ض��ل أن
م ��ن اه� ��م االم� � ��ور ال �ت��ي س�ب��ق
ان ت�ن��اول�ه��ا ووزي� ��ر ال�ص�ح��ة
وم� ��ن ش��أن �ه��ا ت �ط��وي��ر امل �ل��ف
ال�ص�ح��ي االه �ت �م��ام بصيانة
املستشفيات.

نبيل الفضل

الفضل :سنسعى
لوقف الهدر
المفزع في مجال
األدوية
االن � �ج ��ازات ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ف��ي ه��ذا
ال �ج��ان��ب م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان امل�ج�ل��س
بكافة نوابه لن يتوانى في إزالة اي
عثرات امام تطوير القطاع الصحي
في البالد.
العالج بالخارج
اما النائب نبيل الفضل فقد أعلن
ان دور االنعقاد املقبل سيشمل عدة
ق ��وان�ي�ن م �ع �ن �ي��ة ب��ال �ج��ان��ب ال�ص�ح��ي
س � �ي � �ك� ��ون ع � �ل� ��ى رأس � � �ه� � ��ا ال� �ت� �ش ��ري ��ع
املتعلق بالعالج ف��ي ال�خ��ارج مشددا
ع �ل��ى أه �م �ي��ة ج �ل��ب ال � �ك� ��وادر ال�ط�ب�ي��ة
إل� ��ى داخ � ��ل ال �ك��وي��ت ل �ع�ل�اج امل��رض��ى
ب��دال م��ن سفرهم وه��و م��ا ي��ؤدي الى
خ �ف��ض ال �ك �ل �ف��ه امل ��ال �ي ��ة ع �ل��ى خ��زان��ة
ال � ��دول � ��ة وف� � ��ي امل � �ق ��اب ��ل ي� �س ��اه ��م ف��ي
رف� ��ع م �س �ت��وى ال �خ��دم ��ة إض ��اف ��ة ال��ى
اح �ت �ك��اك ال� �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ب��ال��وف��ود ال �ق��ادم��ة م ��ن ال� �خ ��ارج مما
سيزيد خبراتهم العلمية ،مضيفا ان
املجلس سيفتح ملف السيطرة على
الهدر املفزع الخاص بجانب االدوية
ال ��ذي ي�ح��دث ف��ي ال�ك��وي��ت الس�ي�م��ا ان
اغلب العالجات التي توفرها وزارة
الصحة يتم تصديرها خارج البالد،
ومن جهة اخرى أشار إلى أنه سيدفع
خالل دور االنعقاد الرابع نحو مزيد
م��ن االه�ت�م��ام بصيانة املستشفيات
ألن إه �م ��ال ص�ي��ان�ت�ه��ا ي�ح��ول�ه��ا ال��ى
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ب��امل��ري��ض ب �ع��د اج � ��راء ال�ع�م�ل�ي��ة وق��د
وعدنا الوزير بااللتفات لهذا الجانب
وااله� �ت� �م ��ام ب ��رف ��ع م �س �ت��وى ال�ه�ي�ئ��ة
التمريضية في جميع املستشفيات.

ه�ي��اك��ل ب�ش�ع��ة ال ت�ص�ل��ح ان ي �ت��داوى
فيها املواطن.
مناهج الخدمة الصحية
م � ��ن ج �ه �ت��ه ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب س �ع��ود
الحريجي إن هناك وع��ودا من وزارة
ّ
وتقوم كل
الصحة أن تصلح كل خلل
اع��وج��اج وأنها ستعمل على تطوير
وت�ح��دي��ث أس��ال�ي��ب وم�ن��اه��ج الخدمة
الصحية وال بد أن نعترف أنها خطت
خطوات ايجابية هذه األيام بافتتاح
أو ق��رب اف�ت�ت��اح ب�ع��ض املستشفيات
ال�ج��دي��دة ال�ت��ي ت�ع��د اض��اف��ة ايجابية
الى قافلة الخدمات الصحية ومن ذلك
مثال مستشفى الرازي التي افتتحها
سمو رئيس مجلس الوزراء منذ أيام
قليلة وكذلك هناك مستشفى الجهراء
وم �س �ت �ش �ف��ى ج��اب ��ر وه � ��ذه ان� �ج ��ازات
تشاهدها على أرض الواقع.
وت ��اب ��ع أن ��ه ب��رغ��م ذل ��ك ن�ل�اح��ظ ان
بعض االط�ب��اء دون املستوى وكذلك
ب �ع��ض ط ��واق ��م ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت�م��ري�ض�ي��ة
وه��ؤالء يحتاجون ال��ى اهتمام اكبر
م��ن قبل وزي��ر الصحة ال��ذي تحدثنا
ن�ح��ن وه ��و ف��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع .وع��ن
مستوى الخدمة الصحية وحاجتها
ال� � ��ى ال� �ت� �ط ��وي ��ر وال� �ت� �ح ��دي ��ث وف �ع�ل�ا
ُوع � ��دن � ��ا خ � �ي� ��را ون � �ح� ��ن ن �ل�اح� ��ظ ان ��ه
بالفعل ي�ح��اول ان ي�ت��دارك كثيرًا من
املالحظات التي نبديها والتي نلفت
النظر اليها.
وأض� ��اف ل�ق��د ع��دن��ا ل�ل�ت��و م��ن وف��د
رس�م��ي زرن��ا فيه بعض دول أوروب��ا
وت ��اب �ع �ن ��ا األوض � � � ��اع ه� �ن ��اك خ��اص��ة
مستوى الخدمات والرعاية الصحية
ونتمنى ان نصل ال��ى ه��ذا املستوى
ال� � ��ذي رأي � �ن� ��اه خ ��اص ��ة وأن ال �ك��وي��ت
تمتلك جميع االمكانات التي تجعلنا
ق��ادري��ن ع�ل��ى ان ن�ص�ب��ح مثلهم وق��د
ق��دم��ت ف ��ي ال �س��اب��ق م �ش��روع��ا لفتح
مستشفيات خاصة تديرها شركات
خ��اص��ة وت �غ �ن �ي �ن��ا ع ��ن ف �ك��رة ال �ع�لاج
ب��ال�خ��ارج لكن امل��ري��ض دائ�م��ا يبحث
عن الطبيب صاحب السمعة الطيبة
والذي تكون له نجاحات تتحدث عنه
ويسعى اليه مهما كلفه االم��ر ولذلك
ف �ن �ح��ن ح�ي�ن�م��ا ن��أت��ي ب��أط �ب��اء أك �ف��اء
في مستشفياتنا ،فإننا سنوفر على
امل��واط��ن الكثير مهما دف�ع��وا لهم من
اجر ويكفي انه سيبقى في وطنه ولن
يحتاج السفر للخارج.
وت��اب��ع أن ال ��وزي ��ر ع �ل��ي ال�ع�ب�ي��دي
رج � � ��ل ن� �ش� �ي ��ط وم � �ن � �ج ��ز وه � � ��ا ن �ح��ن
ن��رى املستشفيات ال�ج��دي��دة تتوالى

الحريجي :لدينا
إنجازات صحية
مشهودة على
أرض الواقع

عبدالله املعيوف

فيصل الشايع

سعود الحريجي

المعيوف :خدماتنا الشايع :الوضع
الصحي في البالد
الصحية أفضل
يبشر بالخير
من نظيراتها في
العديد من الدول

االن �ت �ه ��اء م �ن �ه��ا ق��ري �ب��ًا إن ش� ��اء ال�ل��ه
سواء مستشفى ال��رازي أو مستشفى
جابر أو الجهراء والوزير يسير نحو
ال �ط��ري��ق ال �س �ل �ي��م ل �ك��ن ذل� ��ك ال ينفي
ان ه �ن��اك م�لاح �ظ��ات ي �ج��ب ت��دارك �ه��ا
ونتمنى ل��ه التوفيق خاصة تشكيل
ال �ل �ج��ان ال �ت��ي ت �خ��رج ل�ل�ت�ع��اق��د س��واء
مع األطباء أو مع الهيئة التمريضية،
فيجب ان ت�ك��ون ه��ذه ال�ل�ج��ان بعيدة
ع��ن التكسب أو املصالح الشخصية
ون �ح��ن ال ن�ش��ك ف��ي أح��د ول �ك��ن نؤكد
على اهمية الخبرة واألهلية لعضوية
مثل هذه اللجان.

ب��دأن��ا نفكر ف��ي ه��ذا امل��وض��وع وإن
ك��ان معظمها ل��م يستكمل ول��م يتم
افتتاحه حتى اآلن.
وأع � � ��رب امل� �ع� �ي ��وف ع ��ن اع �ت �ق��اده
ب � ��أن � ��ه خ� �ل ��ال ال� � �س� � �ن � ��وات ال �خ �م��س
امل �ق �ب �ل��ة س �ي �ت �ح��ول امل �ل ��ف ال�ص�ح��ي
م� � ��ن م� �ش� �ك� �ل ��ة وأزم� � � � � ��ة ال� � � ��ى خ ��دم ��ة
مميزة تفي باحتياجات املواطنني
وامل �ق �ي �م�ين ون �ح �ت��اج ال ��ى ان نفتح
ب � � ��اب االس � �ت � �ث � �م� ��ار ف � ��ي ال � �ج ��وان ��ب
ال �ص �ح �ي��ة وأن ن �ع �ط��ي ل �ل �ش��رك��ات
ال�خ��اص��ة مساحة أك�ب��ر وتسهيالت
أكبر للعمل وال شك ان اق��رار قانون
ال � �ت� ��أم �ي�ن ال� �ص� �ح ��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
ي �ح �ف��ف ك �ث �ي��را ع �ل��ى امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
الحكومية ألن��ه سيجعل كثيرا من
املتقاعدين يتجهون للمستشفيات
ال�خ��اص��ة وه ��ذا ب��ال�ت��أك�ي��د سيعطي
ك �ث �ي��را م ��ن ال�ت�ي�س�ي��ر ل �ل �م��رض��ى في
املواعيد وف��ي االس� ّ�رة وف��ي مواعيد
العمليات الجراحية وخالفه.
ك� �م ��ا اش � � � ��اد امل � �ع � �ي� ��وف ب ��وج ��ود
ب��رن��ام��ج ي�ت�ك��ام��ل ي�ض��م ال�ك�ث�ي��ر من
االط �ب��اء ال��زائ��ري��ن ال��ذي��ن وف ��دوا الى
الكويت إلجراء العمليات الجراحية
ك �م��ا ان ه� �ن ��اك ك �ث �ي��را م ��ن االط� �ب ��اء
الذين يذهبون لزيارة املستشفيات
ال �ك �ب��رى وامل �ت �م �ي��زة ف��ي م�ع�ظ��م دول
العالم ليتعلموا منها وهناك ايضا
ك �ث �ي��ر م� ��ن ال� �ع� �ق ��ود ال� �ت ��ي وق �ع �ت �ه��ا
ال� ��وزارة وأك�ب��ر املستشفيات إلدارة
بعض مستشفياتنا صحيا وليس
اداري� � � ��ا م �ث��ل ال �ع �ظ ��ام وامل �س �ت �ش �ف��ى

ال� �ص ��دري وس �ت��ؤت��ي ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
ثمارها إن شاء الله.

خطوات إصالحية
وب� � ��دوره أش� ��اد ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
امل �ع �ي��وف ب��وزي��ر ال�ص�ح��ة وق ��ال إن��ه
وزي��ر مهني ومتخصص وأن��ا على
ق�ن��اع��ة ب��أن ال��رج��ل ي�خ�ط��و خ�ط��وات
اص�ل�اح �ي ��ة م��وف �ق��ة ل �ت �ط��وي��ر امل �ل��ف
الصحي ولكن يجب ان نعلم ايضا
ان امل � �ل� ��ف ال� �ص� �ح ��ي ف � ��ي ك � ��ل دول
ال �ع��ال��م ه ��و م �ل��ف ش ��ائ ��ك ج� ��دا ألن��ه
يتعلق ب�ص�ح��ة ال �ن��اس وال �خ��دم��ات
الصحية التي تقدم لهم والحقيقة
ان ال� �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ق��دم
ت�ع�ت�ب��ر ع�ل��ى م�س�ت��وى ع ��ال وأف�ض��ل
ب �ك �ث �ي��ر م �م��ا ي �ق ��دم ف ��ي دول اخ ��رى
ول�ك��ن املشكلة ف��ي ق�ل��ة ع��دد األس � ّ�رة
ألن��ه أصبح لدينا اآلن طفرة كبيرة
ف��ي ع��دد ال�س�ك��ان م�ق��اب��ل ع��دد قليل
م��ن املستشفيات القديمة وك��م تكن
هناك مستشفيات جديدة إال مؤخرا

مستشفيات جديدة
وب � � � � ��دوره اش� � � ��ار ال � �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل
ال�ش��اي��ع ال��ى ان ال��وض��ع ال�ص�ح��ي في
البالد ب��ات يبشر بالخير من ناحية
أن ه �ن��اك خ �ط ��وات اي �ج��اب �ي��ة تتمثل
ف��ي ال� �ع ��دول ع��ن ال �ص �ي��ام ع��ن ان �ش��اء
مستشفيات جديدة فبعد ان عاشت
الكويت زمنا طويال ال تفكر في انشاء
أي مستشفى ج��دي��د وح �ت��ى ب�ع��د ان
كثر الحديث عن هذه الظاهرة ووجه
امل ��واط� �ن ��ون ال �ك �ث �ي��ر م ��ن االن� �ت� �ق ��ادات
ل �ل �س �ي��اس��ة ال �ص �ح �ي��ة ب � ��دأت ال� � ��وزارة
ت� �ج ��ري ب �ع��ض ال� �ت� �ج ��دي ��دات ل�ب�ع��ض
االق �س��ام او االج�ن�ح��ة ف��ي بعض هذه
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ل �ك��ن األم � ��ر ت �غ �ي��ر اآلن
وب � ��دأن � ��ا ن �س �م ��ع ون � � ��رى ع � ��ن إن� �ش ��اء
مستشفيات جديدة فباألمس القريب
اف�ت�ت��ح س�م��و رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
مستشفى الرازي الجديد وريبا سيتم
افتتاح مستشفى جابر وهناك ايضا
مستشفى الجهراء وه��ذه خطوات ال
بد أن نستبشر بها خيرا .لكن االمر
الغريب والالفت للنظر انه مع زيادة
ميزانية وزارة الصحة إال أن التطوير
وال �ت �ح��دي��ث ف��ي ال �خ��دم��ات الصحية
ل�ي��س ب��ال�ق��در ال�ك��اف��ي او بمعنى أدق
ال ينعكس ع�ل��ى ظ��اه��رة سلبية مثل
زيادة كلفة العالج بالخارج.
وت� ��اب� ��ع أن ه � ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ب��ات��ت
م �ح��ل ان �ت �ق��اد دائ � ��م ل � �ل� ��وزارة خ��اص��ة

محمد طنا

طنا :التدقيق
في اختيار األطباء
من الخارج

وان �ه��ا ل�ي�س��ت ظ��اه��رة طبيعية نظرا
ألن ال ��وس ��اط ��ة وامل �ح �س��وب �ي��ة ت�ل�ع��ب
دورا ك�ب�ي��را ف��ي ه��ذا امل��وض��وع حتى
أن �ن ��ا س �م �ع �ن��ا ع ��ن م ��رض ��ى ي��ذه �ب��ون
ال� ��ى ال� �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج وه� ��م ل�ي�س��وا
مرضى حقيقيني ويذهبون للسياحة
والتسوق بل ومعهم مرافقون ايضا
وه� � �ن � ��اك أن � � � ��اس م� ��رض� ��ى ب� ��أم� ��راض
خطيرة ت��وص��د ف��ي وج��وه�ه��م أب��واب
ال � �ع �ل�اج ب� ��ال � �خ� ��ارج .م� ��ؤك� ��دا ان � ��ه م��ن
امل �ف �ت��رض م��ع زي� ��ادة م�ي��زان�ي��ة وزارة
الصحة ان تتحسن الرعاية الصحية
ف��ي ال �ك��وي��ت وان ي�ن�ع�ك��س ذل ��ك على
اع � ��داد امل�ب�ت�ع�ث�ين ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج
ب�ح�ي��ث ي �ق��ل ع ��دده ��م وب��ال �ت��ال��ي تقل
تكاليف او إنفاق الدولة على العالج
بالخارج لكننا نتوسم خيرا في وزير
الصحة الحالي ونتأمل منه خيرا في
ت�ط��وي��ر ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة وتلبية
احتياجات املواطنني في هذا الجانب
وذل��ك بالحرص على اختيار االطباء
امل �م �ت��ازي��ن ال ��ذي ��ن ي �خ �ت��اون ب�ع�ن��اي��ة
فضال ع��ن توفير التعليم والتدريب
ال �ط �ب��ي ال� ��راق� ��ي ل �ل �ط �ب �ي��ب ال �ك��وي �ت��ي
وإرس��ال��ه ال��ى أع��رق املستشفيات في
العالم ألخذ الخبرة املتميزة والعودة
لخدمة مواطنيه.
وت� ��اب� ��ع أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �م��ري �ض �ي��ة
ب� �ح ��اج ��ة ه� ��ي األخ� � � ��رى ال � ��ى ت �ط��وي��ر
وتحديث للعناية باملريض ب��دءا من
ال�ت�ش�خ�ي��ص ال�س�ل�ي��م ق�ب��ل ال�ع�م�ل�ي��ات
والخدمة التمريضية املمتازة وصوال
ال��ى م��ا بعد اج��راء العملية والعناية

أوضاع جيدة
م��ن جانبه ق��ال النائب محمد طنا
إن ال��وض��ع ال�ص�ح��ي ف��ي ال �ب�ل�اد جيد
وليس سيئا وإذا كان هناك من يشكو
من وجود بعض األخطاء الطبية فهذه
األخطاء ال يخلو منها بلد في جميع
أن�ح��اء ال�ع��ال��م لكن ذل��ك ي�ف��رض علينا
ان ن��دق��ق ف��ي اخ �ت �ي��ار االط �ب ��اء ال��ذي��ن
نأتي بهم من الخارج وال بد أن ندقق
ف��ي اخ�ت�ي��ار ل�ج��ان ال�ت�ع��اق��د ذات �ه��ا وال
ب��د أن نتابع م��ا يجري ف��ي العالم من
تطور سواء بإرسال اطبائنا لحضور
املؤتمرات الطبية التي تنظم بالخارج
أو بإقامة مؤتمرات بني الحني واآلخر
واع �ت �ق��د ان ال ��دول ��ة م�م�ث�ل��ة ف��ي وزارة
الصحة ال تقصر في هذا الجانب.
وت � ��اب � ��ع م� �ع ��رب ��ا ع � ��ن اع � �ت � �ق� ��اده ان
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ج��دي��دة ال �ت��ي دخ�ل��ت
أو س� �ت ��دخ ��ل ال� �خ ��دم ��ة ق ��ري� �ب ��ا ي�ج��ب
ان ت �خ �ت��ار اط� �ب ��اء ه ��ا ب �ع �ن��اي��ة ف��ائ�ق��ة
وكذلك ممرضيها ال سيما مستشفى
ج��اب��ر وال� �ج� �ه ��راء وال � � ��رازي ال �ج��دي��دة
ال �ت��ي اف�ت�ت�ح�ه��ا س�م��و رئ �ي��س ال� ��وزراء
م��ؤخ��را .ك��ذل��ك يجب ان تهتم ال ��وزارة
ب�ق�ض�ي��ة ال� �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ب �ح �ي��ث ال
ي�خ��رج ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ��ارج إال ال�ح��االت
التي ليس لها عالج بالداخل .وايضا
قضية الدواء يجب ان تحظي باهتمام
الوزارة فنحن أعلى بلد في العالم من
حيث ارتفاع أسعار الدواء.
وأض � ��اف ط �ن��ا :ص�ح�ي��ح ان ال��دول��ة
توفر ال ��دواء للمواطنني لكن املريض
ي ��ذه ��ب ال � ��ى امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �خ��اص��ة
واي �ض��ا ق��د ي �ح �ت��اج ال ��ى دواء خ��اص
ل� � �ي � ��س م � � � ��وج � � � ��ودا ف � � ��ي ص � �ي� ��دل � �ي� ��ات
املستشفيات وال بد ايضا من الرقابة
على املستشفيات الخاصة بحيث ال
تبالغ في تكاليف العالج الذي يتلقاه
املريض ،الفتا الى ان قضية التمريض
بحاجة ال��ى نظرة اخ��رى عند اختيار
أي عضو جديد في الهيئة التمريضية
حبذا لو وض��ع في الحسبان جنسية
امل � �م ��رض وب ��ال� �ت ��ال ��ي ل �غ �ت��ه وع ��ادات ��ه
وتقاليده ألن ه��ذه ام��ور اساسية في
قضية معاملة املريض وهم الفئة التي
ت�لازم املريض أط��ول فترة من وجوده
ب��امل �س �ت �ش �ف��ى وت �ل �ق �ي��ه ال � �ع �ل�اج وه��ي
بالفعل أط��ول من فترة تعامل الطيب
معه.
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الحمود :دعم الفكر الثقافي
واكتشاف المواهب الشابة
في التأليف المسرحي
أك��د وزي ��ر اإلع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ورئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال��وط�ن��ي للثقافة وال �ف �ن��ون واآلداب
الشيخ سلمان صباح سالم الحمود
ال � �ص � �ب� ��اح أه� �م� �ي ��ة إث� � � � ��راء ال� �ح ��رك ��ة
امل �س��رح �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف �ك��را وث�ق��اف��ة
واالرتقاء بالفنون املسرحية.
وش � � ��دد ال� �ح� �م ��ود ب �ح �س��ب ب �ي��ان
ل � � � � � ��وزارة اإلع � � �ل� � ��ام ،خ� �ل ��ال ت ��رؤس ��ه
اجتماعا للجنة العليا للمسارح على
ض� ��رورة إط�ل�اق (م�س��اب�ق��ة للتأليف
املسرحي الكويتي) بغية دعم الفكر
الثقافي والرؤية املسرحية الوطنية
واكتشاف املواهب الشابة في مجال
التأليف املسرحي بما يثري الحركة
املسرحية الكويتية فكرا وثقافة.
ول�ف��ت إل��ى ض ��رورة إع ��داد ج��دول
زم � �ن� ��ي واض � � � ��ح امل � �ع� ��ال� ��م ل �ت �ح �ق �ي��ق
األه� ��داف ال�ت��ي م��ن أج�ل�ه��ا ت��م ان�ش��اء
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �م �س��ارح ح��رص��ا
ع �ل��ى أه �م �ي��ة االل � �ت� ��زام ب�ت�ن�ف�ي��ذ تلك
املقترحات.
وب � �ح � �س� ��ب ال� � �ب� � �ي � ��ان ف � �ق� ��د أث� �م ��ر
االج �ت �م��اع االت �ف��اق ع�ل��ى اس�ت�ح��داث
ع� � ��روض (ال ��ري � �ب � �ت ��وار) إل � ��ى ج��ان��ب
االس � �ت � �ف ��ادة م ��ن ال � �ت� ��راث امل �س��رح��ي
ذي القيمة الفنية والفكرية العالية
ف ��ي ت��أك �ي��د واض � ��ح أله �م �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ
استراتيجية الدولة في رعاية ودعم
األنشطة الثقافية والفنية واالرتقاء
ب��ال��رس��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ك��ل م �ك��ون��ات
ال�ف�ن��ون امل�س��رح�ي��ة .وأوض ��ح البيان
أن ذل��ك يتم م��ن خ�لال إق ��رار خارطة
ط ��ري ��ق ل �ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي امل��رح �ل��ة
امل�ق�ب�ل��ة ت��ؤس��س ل�ن�ه�ض��ة م�س��رح�ي��ة
ك��وي �ت �ي��ة ت �ع �ي��د ال� ��ري� ��ادة امل�س��رح�ي��ة
الكويتية على املستوى الخليجي.
في غضون ذلك،
اعتمد املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة
وال �ف �ن��ون واآلداب ش �ع��ار احتفالية
الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية

الشيخ سلمان الحمود

لعام  2016بعد ط��رح مسابقة عامة
ت �ق ��دم إل �ي �ه��ا ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ب��دع�ين
لتصميم هذا الشعار على أن يكون
من وحي املناسبة.
وق � � � ��ال األم � �ي� ��ن ال � � �ع � ��ام امل� �س ��اع ��د
ل�ق�ط��اع ال�ث�ق��اف��ة ف��ي امل�ج�ل��س محمد
ال �ع �س �ع��وس��ي ل �ـ(ك ��ون ��ا) إن ال�ش�ع��ار
ال �ف��ائ��ز ل�ل�ف�ن��ان ع�ب��دال�ك��ري��م ال�ع�ن��زي
ت �ض �م��ن ال � ��زخ � ��ارف امل � ��وج � ��ودة ف��ي
مسجد الدولة الكبير وكتابة بخط
الثلث وسيعتمد هذا التصميم خالل
االح�ت�ف��ال�ي��ة ال �ت��ي س�ت�ب��دأ ف��ي شهر
ي�ن��اي��ر امل�ق�ب��ل وتستمر ح�ت��ى نهاية
ع��ام  .2016وأض��اف العسعوسي أن
م��ا يميز ه��ذه االحتفالية ان�ه��ا تقع
ضمن اختصاص لجنة عليا برئاسة
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك الحمد
ال� �ص� �ب ��اح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وع� �ض ��وي ��ة م �ج �م��وع��ة م ��ن ال � � ��وزراء
امل �ع �ن �ي�ين ب��ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف�ع��ال �ي��ات
واالن�ش�ط��ة مبينا أن��ه سيتم إص��دار
دل�ي��ل ع��ام ل�ه��ذه املناسبة فضال عن
ت��وزي��ع الشعار املعتمد على جميع
مؤسسات الدولة.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

04.37
05.57
11.32

العصر
املغرب
العشاء

02.42
05.07
06.24

حماية البيئة تطلق برنامجا لتأهيل
كوادر العمل البيئي التطوعي
أط� �ل� �ق ��ت ال �ج �م �ع �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ب ��رن ��ام ��ج دورات
مركز (التدريب التخصصي) التابع
ل �ه��ا ب �غ �ي��ة ت��أه �ي��ل وإع� � � ��داد ك � ��وادر
وطنية شابة تعنى بالعمل البيئي
التطوعي.
وق � � ��ال األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�ج�م�ع�ي��ة
امل � �ه � �ن � ��دس ع � �ب� ��داألم � �ي� ��ر ال� � �ج � ��زاف
لـ(كونا)  ،إن باكورة برامج التدريب
ل �ل �م��رك��ز ان �ط �ل �ق��ت ب� � ��دورة (ت ��دري ��ب
امل � � ��درب �ي ��ن ف � ��ي م � � �ه � � ��ارات ال � �ع� ��رض
واإللقاء) على مدى أسبوع للخبير
ال �س �ع��ودي امل�ت�خ�ص��ص ف��ي تحليل
الشخصيات عبدالرحمن بن أحمد
القريشي.
وأض � � � � ��اف ال � � �ج� � ��زاف أن أع � �م ��ال
ودورات امل� ��رك� ��ز ك ��اف ��ة س �ت �ت �ن��اول
األب � �ع ��اد ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال �ت �ط��وع �ي��ة ع�ل��ى
أي� ��دي خ �ب��راء وم�ت�خ�ص�ص�ين بغية
إثراء الحصيلةالعلمية للمشاركني.
وأوضح أن مركز التدريب يهدف
إلى إعداد الكوادر البشرية العاملة

جانب من برنامج دورات التدريب التخصصي لحماية البيئة

وتأهيلها عبر التدريب التشغيلي
ل � ��رف � ��ع م � �س � �ت� ��وى امل � �ت � �ط� ��وع�ي��ن ف��ي
مجال البيئة وال�ت��دري��ب التطبيقي
التخصصي لتوفير ك ��وادر ماهرة
ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ش�ك�لات البيئية
املحلية.
وذك� ��ر أن خ �ط��ة ال �ع �م��ل وال�خ�ط��ة
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة م �ب �ن �ي �ت ��ان ع �ل��ى
م �ع��اي �ي��ر ت �ن �ف �ي��ذ وت �ق �ي �ي��م وت �ق��وي��م
وتشمل توزيع املهام واملسؤوليات
والعمل على تنفيذها وف��ق الفترة

ناقالت النفط تدشن إنترنت عالي
السرعة على أسطولها
أع �ل �ن��ت ش ��رك ��ة ن ��اق�ل�ات ال �ن�ف��ط
الكويتية اكتمال تركيب وتشغيل
خ ��دم ��ة اإلن� �ت ��رن ��ت ع ��ال ��ي ال �س��رع��ة
على جميع ن��اق�لات أسطولها من
ناقالت النفط الخام وناقالت الغاز
امل �س��ال ون ��اق�ل�ات ال �ب �ت��رول امل �ك��رر.
وق��ال��ت (ن��اق�ل�ات ال�ن�ف��ط) ف��ي بيان
صحافي إن�ه��ا وش��رك��ة (مارلينك)
ال �ع��امل �ي��ة وامل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ه��ذا
امل� � �ج � ��ال أب� ��رم � �ت� ��ا ع � �ق� ��دا ل �ت �ج �ه �ي��ز
أسطولها باإلنترنت عالي السرعة
وامل � �ع� ��روف ب (ف� ��ي أس أي� ��ه ت ��ي).
وأض��اف��ت أن ه ��ذا ال �ن �ظ��ام سيقوم
ب�ت�ح�س�ين ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
ل�ل�أس �ط��ول وس �ي �س��اه��م م�س��اه�م��ة
ك � �ب � �ي� ��رة ف � ��ي خ � �ف� ��ض امل � �ص� ��اري� ��ف
التشغيلية ل�لات �ص��االت وم��واك�ب��ة
جميع التطبيقات ال�ح��دي�ث��ة التي
تساهم في تشغيل األسطول وفق

aldostoor

أف �ض��ل امل �س �ت��وي��ات وط�ب�ق��ا ألع�ل��ى
املواصفات القياسية العاملية.
وأوضحت أنه بتركيب وتشغيل
خدمة اإلنترنت عالي السرعة (في
أس أي ��ه ت ��ي) ع�ل��ى ظ�ه��ر ال�ن��اق�لات
ت��رت �ف��ع ك� �ف ��اءة ال �ت �ش �غ �ي��ل وت �ع��زز
م �س �ت��وى أم ��ن وس�ل�ام ��ة االس �ط��ول

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الزمنية املحددة لها وتقييم تنفيذ
ك ��ل م��رح �ل��ة .ول �ف��ت إل ��ى أن ال � ��دورة
تدعم املدربني فى عملهم التدريبي
بصرف النظر ع��ن كونهم م��ن ذوي
ال �خ �ب��رة ف ��ي ت�خ�ص�ص��ات�ه��م أو من
املدربني املعينني حديثا كما تسعى
إل� � ��ى خ� �ل ��ق وإظ� � �ه � ��ار ال �س �ل��وك �ي��ات
وامل �ه��ارات التى يقوم عليها العمل
التدريبي الفعال والنشاط التفاعلي
املثمر ما بني املدرب واملتدرب.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

اض � � ��اف � � ��ة ال � � � ��ى ت � �ع� ��زي� ��ز م� �س� �ت ��وى
الرعاية االجتماعية للعاملني على
األس � �ط ��ول (امل� �ب� �ح ��رون ع �ل��ى ظ�ه��ر
ال �ن��اق�لات ألس��اب�ي��ع ط��وي�ل��ة) الفتة
الى أن تركيب وتشغيل هذا النظام
يعتبر سبقا في املجال البحري.
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