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النواب يرفضون إحالة مقترح لمعالجة أوضاع »المسكلرين« للحكومة 
ويوجهونه لـ »الخدمات«... وشمطوط: الوزير نائم ويجب إقالته

§القضيبية - مالك عبداهلل، حسن المدحوب 
جلسته  فــي  الــنــواب  مجلس  ــوت  ص  [
إحالة  لصالح  )اإلثنين(  أمس  االستثنائية 
شمطوط  علي  النائب  به  تقدم  برغبة  مقترح 
يدعو معالجة أوضاع مرضى فقر الدم المنجلي، 
إلى اللجنة المختصة )الخدمات(، رافضين بذلك 

طلب النائب بإحالته إلى الحكومة مباشرة. 
»أهل  شمطوط  علي  النائب  قال  جهته،  ومن 
يوم  يوجه  الوزراء  رئيس  بشعابها،  أدرى  مكة 
والوزير  والخميس  والثلثاء  واإلثنين  األحد 
أحد  ما  صحيحة  متابعة  هناك  كانت  لو  نائم، 
أحد  وما  يموتون  يومياً  السكلر  مرضى  مات، 

ليهم... ما أحد يحس فينا«.
أن  يريد  هل  يريد؟  ماذا  »الوزير  وأضاف 
نأتي برئيس الوزراء يتابعه يومياً؟ أنا أطالب 
المسئولين،  جميع  الجلسة  هذه  خالل  من 
من  وأطالب  المرضى،  معاناة  لرؤية  اذهبوا 
خالل المجلس أن يقال الوزير والوكيل المساعد 
آخر  وهناك  مات،  واحد  باألمس  للمستشفيات، 

في وحدة العناية المركزة«.
غير أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني 

رد عليه »تشطب كلمة الوزير نائم«.
الشورى  مجلسي  وزير  ذكر  تعليقه،  وفي 
توجيهات  »هناك  الفاضل  عبدالعزيز  والنواب 
األمور  من  الكثير  وهناك  الوزراء  رئيس  من 
تمت والمذكرة فيها اتهامات وأمور قد تكون غير 
صحيحة ولو يتم إحالتها إلى اللجنة المختصة 

سيكون أفضل لتوضيح األمور«.
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  أما 
به  تحدث  ما  »ألمني  فذكر  الدوسري  عبداهلل 
بعض  وهو  يعاني  الرجل  وهذا  شمطوط  علي 
وأكثر  الجلسات  في  نوبات  تصيبه  األحيان 
قد  به،  للعناية  الصحة  وزير  كلمت  مرة  من 
لهذه  متابعة  هناك  فهل  توجيهات  هناك  تكون 

التوجهات«.
حوله  األمــر  تقتل  أن  أردت  »إذا  وأردف 
وأنتم  يموتون  السكلر  ومرضى  اللجان  إلى 
تريدون إحالة الموضوع إلى لجنة، والموضوع 
بهؤالء  العناية  والمسئولين  الوزير  من  يحتاج 
اإلجراء  تتخذ  أن  الحكومة  وعلى  المرضى، 

المناسب وبالسرعة الممكنة«.
وعاد رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني 

من  أسهل  يوجد  ال  الحجم  بهذا  »قضايا  ليؤكد 
الحكومة  إلى  وتحال  رسالة  على  التصويت 
إلى لجنة مختصة  ولكن عندما موضوع يذهب 
مختص  وكل  والوكيل  الوزير  تستدعي  وهي 
لدراسته ووضع توصيات ووضع النقاط على 
هذا  مثل  يتخذ  لما  يساهم  والمجلس  الحروف 
هذه  في  إيجابي  بشيء  يساهم  فإنه  القرار 

القضية«.
وتابع »الموضوع فيه أكثر من توصية وأكثر 
وليس  الصورة،  بهذه  يذهب  عندما  اتهام  من 
كلما يقال أو يسمع صحيح ونحن ننتقد ولكن 
بعقل، وهل نرى هناك تقصير في الحكومة لهذه 
تطورات  وهناك  الفخري  الرئيس  أنا  الدرجة؟ 
متخصصين،  أطباء  وتفريغ  مبنى  إنشاء  من 
وال  علينا  التأشير  يتم  لكي  نخطئ  لم  ونحن 
تقولونه خطأ  ما  ليقول  البلعوم  أحد يوقف في 

وما أقوله صح«.
لرئيس  الثاني  النائب  قال  جانبه،  ومن 
أن  ملزمون  »نحن  المعاودة  عادل  المجلس 
 2003 العام  منذ  قدمنا  ونحن  الرئاسة  نخاطب 
السكلر،  لمرضى  خاصة  عيادة  إلقامة  اقتراحاً 
أو  مليون  العيادة  أو  المركز  هذا  يحتاج  كم 
المرض  مع  تعامل  هو  يجري  وما  مليونين 

وليس العالج«.
اإلسعاف  ننتظر  استطعنا  ما  »نحن  وأردف 
حالة  وهذه  األلم  من  شمطوط  سقط  عندما 
ورأينا  الطوارئ  إلى  ذهبنا  ونحن  واحــدة، 
سرير  على  يرقد  اليوم  ونصف  يوم  مريضاً 
الطوارئ الذي ال يصلح ليرقد عليه أحد، ويجب 
يذهب  أن  ال  وتسأل  هنا  الحكومة  تأتي  أن 
االقتراح للحكومة، وأنا ذهبت بنفسي إلى هناك، 
وعلى اللجان الحكومية أن تقول ماذا فعلت من 

عشر سنوات«. 
فأوضحت  هجرس  ابتسام  النائب  أمــا 
يعطيهم  معهم  أحد  وال  زرتهم  مرة  من  »أكثر 
ينفذها؟  من  ولكن  األوامر  تصدر  ممرضة،  وال 
يجب  واألمر  يومياً  يروحون  يومياً  وشبابنا 
تنفيذه بشكل سريع، واللجنة تقرر وكل أسبوع 

يذهب واحد منهم«.
ننكر  »ال  مراد  عبدالحليم  النائب  قال  فيما 
في  نعترف  أن  يجب  ولكن  الحكومة،  جهود 
تم  حتى  الملف  يطرح  متى  فمنذ  قصور، 
تسييسه، عندما ذهبنا بشمطوط للمستشفى، ال 
يوجد أحد يستقبلك وال يوجد طبيب متخصص، 
وجهت  أسئلة  عدة  أن  القصور  على  ودليل 
الفاضل  للوزير وكل مرة يعتذر وأستغرب من 

يقول أن أنجزنا وأقول دع الوزير يأتي المجلس 
أوالً«.

وأكمل »هذا الملف تم تسييسه من قبل أطراف 
يتصور  أحد  وال  القصور،  بسبب  وجمعيات 
حجم األلم والدموع واآلهات التي يعانيها هؤالء 

المرضى«.
كلمة  قلت  »أنت  عليه  رد  الظهراني  أن  غير 
ولكن  قولها  نؤجل  وأحياناً  ونفهمها  نعرفها 
طريق  يأخذ  ابتدأ  الموضوع  وهذا  أعيد  ألحين 
منه مشكلة  يحاول يسيسه ويخلق  البعض  أن 
جداً  كنت  األخيرة  الفترة  في  إنني  لك  وأقول 
إلخواني  أقول  أني  لدرجة  األمر  هذا  من  مقتنع 
الرئاسة  من  يعفوني  أن  السكلر  جمعية  في 

الفخرية، ألن هناك من يريد أن يستغل األمر«.
من  أسهل  هناك  »ليس  الظهراني  وواصل 
الكالم وتوجيه االتهامات وال نصير نفس بعض 
حتى  وزير  استجواب  يوم  كل  الخليج  دول 
وصل الحال برفض بعض النظفاء والمخلصين 
للوزارة، ونخاف أن يسمع ملكنا هذا الكالم في 

المستقبل«.
»بعض  فشدد  الكوهجي  عيسى  النائب  أما 
الصادرة  التوجيهات  في  مقصرون  الــوزراء 
ما  هو  قاله  ما  وشمطوط  الوزراء،  رئيس  عن 

هنا،  به  نحس  ال  ونحن  به  يحس  وما  يشعره 
فلماذا نقول غلط؟«.

وعاد الوزير الفاضل ليقول »مثل ما اقترحت 
من البداية أننا نتحدث وهناك طرف غير حاضر 
المبنى  أن  أكد  والوزير  الصحة،  وزارة  وهي 
نهاية  قبل  سيفتح  السكلر  لمرضى  المخصص 
سيتم  متخصص  أميركي  فريق  وهناك  العام 

اإلتيان به البحرين«.
»قضية  صالح  جمال  النائب  أفاد  وأخيراً، 
بحماسة،  نأخذها  أال  يجب  السكلر  قضية  مثل 
المشكلة تصيب الكثير من أبناء الوطن وهناك 
والتشريعات  المرض  هذا  من  للوقاية  حمالت 

حدت من أعداد المصابين«. 
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة 
)بصيغته  برغبة  االقتراح  بخصوص  الخدمات 
الخدم  استقدام  أسعار  دراسة  بشأن  المعدلة( 
األسر  ألوضــاع  مالءمتها  ومــدى  ورواتبهم 

البحرينية.
الخدمات  لجنة  تقرير  النواب  أقــر  كما 
المعدلة(  )بصيغته  برغبة  االقتراح  بخصوص 
لذوي  متخصصة  حضانات  تخصيص  بشأن 
من  محافظة  كل  في  الخاصة  االحتياجات 

محافظات البحرين.

هجرس استنكرت أوضاع مرضى السكلرشمطوط رافعًا ورقة طالب فيها بإقالة وزير الصحة 

الفاضل دافع عن تحرك الحكومة إزاء مرض السكلرالظهراني رفض وصف وزير الصحة بـ »النائم«

المادة  بتعديل  بقانون  االقتراح  أمس  جلسة  في  النواب  مجلس  رفض   [
القطاع  في  العمل  قانون  بإصدار   2012 لسنة   )36( رقم  القانون  من   )58(

األهلي )احتساب أيام اإلجازة السنوية أيام عمل وليس أيامًا تقويمية(. 
من  المشروع  »هذا  شمطوط:  علي  النائب  المقترح  مقدم  قال  جانبه،  من 
العمل ال يتم وفق معايير منظمة  أيام  الوزراء قبل شهر، واحتساب  مجلس 

العمل الدولية واالتفاقيات الموقعة عليها البحرين«.
وأضاف أن »االتحاد العام لنقابات العمال واالتحاد الحر مؤيدان، ووزارة 

العمل كانت موافقة على االقتراح، وهم أهل االختصاص«. 
أن  شمطوط  النائب  »تفضل  عليه  رد  الدوسري  حسن  النائب  أن  غير 
تتحدث  اتفاقية  على  وقعت  أنها  أعتقد  وال  البحرين  عليها  موقعة  االتفاقيات 

عن ذلك«.
)بصيغته  بقانون  االقتراح  على  الجلسة  خالل  الموافقة  تمت  ذلك،  إلى 
المعدلة( بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي 
واإلخصاب، كذلك على تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بخصوص 
االقتراح برغبة بشأن قيام صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية باالستثمار 

في القطاع الصناعي. 
كما طلب رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي إعادة تقرير اللجنة 
أحكام  بعض  تعديل  بشأن  المعدلة(  )بصيغته  بقانون  االقتراح  بخصوص 

القانون رقم )27( لسنة 2005 بشأن التعليم، وذلك لمزيد من الدراسة.

 »النواب« يرفض اقتراحًا 
باحتساب أيام العمل في اإلجازات

»مكتب النواب« يستعرض رد الحكومة بشأن تدخالت السفير األميركي
§القضيبية - مجلس النواب

] قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: »إن هيئة المكتب بالمجلس 
 ،)2013 حزيران  يونيو/   24( اإلثنين  أمس  صباح  اجتماعها  في  استعرضت 
بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  الوزراء صاحب  رئيس  من  الواردة  الرسائل 
سلمان آل خليفة بخصوص االقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوقف تدخالت 
السفير األميركي في الشأن المحلي ووقف لقاءاته المتكررة مع مثيري الفتنة 
في البحرين، وبخصوص االقتراح برغبة بشأن )بصفة مستعجلة( بشأن قيام 
أثناء  الشريفين  الحرمين  خادم  بخطاب  جاء  ما  تفعيل  على  بالعمل  الحكومة 
القمة الخليجية )32( والذي وافق عليه أصحاب الجاللة والسمو رؤساء دول 
مجلس التعاون بتجاوز مرحلة التعاون بين دول الخليج العربية إلى مرحلة 

االتحاد.
الحكومة  من  الواردة  الرسائل  اجتماعها  في  المكتب  هيئة  استعرضت  كما 
بخصوص االقتراح برغبة )بصفة مستعجلة( بشأن تنفيذ االتفاق السابق مع 
لتسجيل  2011-2012م  لسنة  للدولة  العامة  الموازنة  اعتماد  عند  الحكومة 
المعدلة(  )بصيغته  برغبة  االقتراح  المالي، وبخصوص  الدعم  معايير صرف 
عند  السابق  في  عليها  االتفاق  تم  التي  المعايير  بتنفيذ  الحكومة  قيام  بشأن 
إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م/2012م مع المجلس 
لرعاية  دار  إنشاء  بشأن  برغبة  االقتراح  وبخصوص  المالي،  للدعم  النيابي 
برغبة  االقتراح  وبخصوص  الشمالية،  بالمحافظة  الثالثة  بالدائرة  المسنين 
بشأن تسمية االستاد الرياضي الجديد والمنشآت الرياضية التابعة له باسم 
)بصيغته  بشأن  برغبة  االقتراح  وبخصوص  الرياضية،  حمد  الملك  مدينة 
والقضيبية،  الحورة  لصندوق  تابعة  المسنين  لرعاية  دار  بشأن  المعدلة( 

وبخصوص االقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مستشفى الوالدة بالمحرق.

 13 نائبًا يوجهون رسالة إلى عدد 
من أعضاء الكونغرس األميركي

] وجه 13 نائبًا من مجلس النواب خطابًا إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب 
7 يونيو/ حزيران  بتاريخ  المقدم من قبلهم  الخطاب  على  والشيوخ األميركي رداً 
2013 حول تأجيل زيارة المقرر الخاص لألمم المتحدة خوان مانديز إلى مملكة 

البحرين.
وأوضح النواب في خطابهم أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون 
وأنها تسير على نهج اإلصالحات السياسية والتشريعية والحقوقية على مختلف 
األصعدة والمجاالت، وأن حماية حقوق اإلنسان واإلصالحات الشاملة والتعاون 
الرغبة  تؤكد  كلها  المستقلة،  الحقائق  تقصي  لجنة  وتشكيل  الخبراء  هيئة  مع 
الصادقة في تحقيق المزيد من التطور والتقدم. مؤكدين أن المصادر التي استند 
إليها أعضاء الكونغرس هي أحادية الجانب من جهات ومؤسسات طائفية عمدت 
على التزوير. يذكر أن النواب الموقعين على الرسالة هم خليفة الظهراني، عبداهلل 
الدوسري، حسن سالم الدوسري، عيسى عبدالجبار الكوهجي، عبدالرحمن راشد 
عبداهلل  عبدالحليم  تقوي،  حاجي  سوسن  الساعاتي،  عبدالرحمن  أحمد  بومجيد، 
جاسم  عبداهلل،  أحمد  علي  العمادي،  إسماعيل  محمد  المالود،  جاسم  خالد  مراد، 

أحمد السعيدي، عباس عيسى الماضي.


