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محاسبة القيادات الفاسدة بوزارة الصحة.. والرد على األسئلة 

الفضالة: شرطان للتراجع عن استجواب املبارك

تركيا إليران:
ال نريد التصعيد 

طلبت تركيا مــن إيـــران ضـــرورة إعـــادة النظر في 
عالقتها بدول املنطقة، كما طالبتها بتقدير جهودها في 
محاربة اإلرهاب، مشدداً على أن تركيا ال تريد التصعيد 

مع إيران.

روسيا للمعارضة السورية:
لسنا معنيني مبستقبل األسد

دي ميستورا متحدثاً خالل مؤمتر صحافي أمس

قال أحمد رمضان املسؤول اإلعالمي 
في االئتالف الوطني السوري أن الروس 
أبلغوا املعارضة أنهم غير معنيني ببشار 

األسد ومستقبله إمنا بالدولة السورية.
ــة  ــال ــة أخــــــرى، نــقــلــت وك ــه ـــن ج م
إنترفاكس لألنباء عن وزير اخلارجية 
ــروف قوله أمس  الروسي سيرجي الف
األربعاء إن روسيا تنتظر من الواليات 
املتحدة تقدمي مقترحات عــن تعاون 

محتمل في سورية.
ـــر صــحــافــي  ـــؤمت وأضـــــــاف فــــي م
مبوسكو أن اقــتــراح الــواليــات املتحدة 
إقــامــة مــا يــعــرف بــاســم مناطق آمنة 
فــي سوريةيجب أن يتم باالتفاق مع 

احلكومة السورية أوال.

حتت املجهر

نغتنم مناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير 
لنزف اسمى التبريكات الى مقام صاحب السمو 
- حفظه الله- وإلى مقام سمو ولي عهده األمني 
وإلى احلكومة الرشيدة واملجلس املوقر وأبناء 
الوطن واألخــوة املقيمني ونسأل الله ان يحفظ 

الوطن ساملا معافى من كل شر.
في مثل هذه األيام من عام 1991، حيث قرب 
حترير الوطن من رجس طاغية العراق وجنوده، 
وقرب نشوب احلرب البرية، تألم أهل الكويت 
على أرواح الشهداء الذين حفروا بطوالتهم في 
تاريخ الوطن، وقدموا أرواحهم فداء له، وعلى 
األســرى الذين اختطفهم الغزاة خالل العدوان 
وآالف الرجال الذين استخدمهم كدروع بشرية، 
وحجم الدمار الذي خلفه على منشآت الوطن، 
وحرق آبار النفط، كشرت خفافيش الظالم عن 

أنيابها بانتظار الفرصة المتصاص دماء الوطن.
وبــعــد أن انــدحــر جــنــود الشيطان، ونــالــوا 
من الله ما يستحقون، بــدأت خفافيش الظالم 
تنهب ما تبقى من أشــالء الوطن دون إحساس 
بحجم الكارثة وعمق اجلــراح، فنهبت املساكن 
ومخلفات العدوان من سالح وذخيرة، وسرقت 
املنحة األميرية للصامدين بعد أن نهبت املنحة 
التي صرفتها الدولة للمشتتني في اخلارج، ولم 
تتوقف عن نهب كل ما جتده، ألنها تعلم أنها لن 
تعاقب، وحتت حجة أن الكبار ميارسون نهب 
الوطن بطرق ال يعاقب عليها القانون، فمتى 

سيتوقف تعميق جراح الوطن.. الله أعلم.
ــرص،  ــل عـــرس ق ــي ك ــن لــهــم ف ــوط أعــــداء ال
تسابقوا على مناقصات الــوطــن، ليمارسوا 
أسوأ أنواع الغش، حتت حجة التعمير وأدخلوا 
البضائع الفاسدة، دون حسيب وال رقيب، 
وسيطروا على اجلمعيات التعاونية لترويج 
بضائعهم، وتسابقوا على تخصيص املزارع 
واجلواخير، وهم ال يعرفون أبجديات الزراعة، 
وال ميلكون أغناما، حيث استطاعوا تزوير 
كروت التطعيم، وكروت ملكية اإلبل للحصول 
على قسائم للهجن وباعوها بأعلى األسعار، 
كل هذا واحلكومة تغض الطرف، وال تعاقب 

أحدا، أعانك الله يا وطني على حتمل كل هذا !
ــور يا وطــن النهار عند هــذا، بل  لم تقف األم
سيطر اخلفافيش على القانون والقضاء ، ليقلبوا 
احلــق بــاطــال، والباطل حقا، فانتشرت مئات 
املكاتب للمحامني، وعينوا عتاة املستشارين 
الــذيــن يــعــرفــون ثــغــرات الــقــانــون، فأصبحت 
القضايا تعلق لسنوات وتضيع حقوق الناس، 
واألدهــى أن الساسة واإلعالميني والناشطني 
مألت قضاياهم سجالت القضاء، كما استخدم 
القانون لتحقيق املآرب السياسية والتغطية على 
الفساد، أعانك الله يا وطن على ضياع احلقوق 

والظلم باسم القانون.
ولــم تسلم بيئتك يا وطــن وال ثــرواتــك، فتم 
ــاع البحر وقــتــل االســمــاك والصيد  جتــريــف ق
العشوائي، كما مت جتريف البر ونهبت رماله 
باإلضافة إلى الرعي اجلائر الذي حول الكويت 
ــى أراض قاحلة ورمـــال سائبة ناهيك عن  إل
البحيرات النفطية ومخلفات املقاوالت واملخلفات 
الصلبة التي ال تعالج وحتولت إلى محل صراع 
بني أصحاب املصالح، كما ان صيد الطيور من 
قبل األطفال بآالف البنادق جعلها تغادر وتختل 

دورتها البيئية، فمن يراقب ويحاسب؟
ــا وطـــن فهناك  ــك ي ــاب ــا اص ــم مم ــرغ وعــلــى ال
بصيص من نور من ابنائك الذين تطوعوا من 
اجلك وحلمايتك من عبث العابثني وعلى قلة 
عددهم وتبعثر جهودهم إال أنهم لهم دور مؤثر 
وصوت مسموع، فاألمر يحتاج تكاتف أحباب 
الوطن وتنظيمهم االيجابي ملواجهة الفساد 
بجميع انواعه وان يتحولوا الى كتلة ضغط على 
اصحاب القرار ملنع املعتدين على الوطن اسوة 
بالدول املتقدمة والشعوب احلية التي سبقتنا، 

ونحن في »الوسط« سند لهم ومعني.
يا وطن نأسف كثيرا ان حتول عيدك من اظهار 
للوالء وعطاء دائم إلى فوضى ترتكب فيها كل 
املخالفات االخالقية وفرصة ملغادرة الوطن، 
فما احوجنا ان نعود إلى ماضينا الذي عبر فيه 

الرجال والنساء عن حبهم لوطنهم.

عذرًا يا وطن النهار

 حتتجب األحد
مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، 
حتتجب صحيفة الوسط يوم األحد املقبل، 

على أن تعاود الصدور يوم االثنني املقبل.
ــل بـــث خــدمــاتــهــا  ــواص ــت والـــوســـط س
اإلخبارية عبر موقعها االلكتروني وتويتر 

خالل أيام العطلة.

دعا النائب يوسف الفضالة سمو رئيس 
ـــوزراء الشيخ جابر املــبــارك الى  مجلس ال
محاسبة القيادات الفاسدة بــوزارة الصحة 
واإلجابة على األسئلة التي وجهها اليه ، او 

انتظار اعتالء منصة االستجواب . 
وقال الفضالة في تصريحات للصحافيني 
أمــس: منذ حملتي االنتخابية حتدثت عن 

الهدر في املال العام بــوزارة الصحة بسبب 
الفاسدين، وسؤالي البرملاني األول كان من 
ــاف: لم يتم الــرد على  نصيب الصحة واض
األسئلة.. كان من ضمنها مدى صحة ارسال 
مرضى للعالج باخلارج على نفقات خاصة 

وهل مت حتصيل هذه األموال؟
وزاد الــفــضــالــة: لـــدي تــقــريــر لــديــوان 

احملاسبة يثبت فساد الصحة ويتهم أعضاء 
في املجلس وآخرين مبلف العالج باخلارج، 
ومــا أمكن حصره 6454 حالة وتــابــع«: ال 
ألوم الناس التي باتت تربط االستجوابات 
باملساومات، ألنها تعودت على ممارسة 

نيابية غير شريفة«.

أح��د  ي��ح��اس��ب  ول����م  ال��ص��ح��ة  وزارة  م���ن  ط�����ارت  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   750

»األولويات« ناقشت قضية اللوائح التنفيذية التي لم تنجز ولم يتم نشرها

الدالل: نسعى ملناقشة قانوني اجلنسية 
واالنتخابات في اجللسة املقبلة

ربيع �صكر

ـــات  ـــوي ــة األول ــن ــت جل ــش ــاق ن
ـــس األولـــويـــات  الــبــرملــانــيــة أم
النيابية واحلكومية جللسات 
مجلس األمـــة املقبلة بحضور 
ــة لــشــؤون  ــدول ـــر ال ــن وزي ــل م ك
ــالم  ــــوزراء وزيـــر االع مجلس ال
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 

ـــرة الــشــؤون االجتماعية  ووزي
والعمل وزيــرة الدولة للشؤون 
االقتصادية هند الصبيح ووزير 
العدل وزير الدولة لشؤن مجلس 
األمة د. فالح العزب و قال عضو 
اللجنة النائب محمد الدالل عقب 
انتهاء اجتماع اللجنة في تصريح 
للصحافيني، ان اللجنة عقدت 

اجتماعني ، االول ضــم كــال من 
ــــوزراء العبدالله والصبيح  ال
والعزب، وتضمن مناقشة جدول 
اعمال اجللسة القادمة واملقرر 
عقدها في 7 مارس واجللسة التي 

تليها.
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