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قدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لتزايد 
حاالت العق����م في الكويت، ولعدم وج����ود مركز متخصص لعالج 
حاالت العقم في وزارة الصحة، حيث يعاني الكثير من الذين لديهم 
عقم من عدم وجود مركز متخصص مزود بجميع االجهزة والكوادر 
الطبية املتخصصة، لذا يلجأ املواطنون للسفر خارج الكويت بحثا 
عن العالج الذي ميتد لفترات طويلة، والذي من شأنه ارهاق ميزانية 
املواطن املسافر على حسابه اخلاص، كما يرهق ميزانية الدولة لعالج 
هذه احلاالت على حساب الدولة. اقدم االقتراح التالي: انشاء مركز 
تخصصي متكامل لعالج حاالت العقم وتزويده بأطباء متخصصني 

من اخلارج بنظام التعاقد أو الزيادة الدورية.
كما قدم اقتراحا آخر جاء فيه: ال يخفى على احد ما يعانيه املواطنون 
سكان محافظتي االحمدي ومبارك الكبير من معاناة بسبب اخطار 
تل����وث البيئة وما يصاحب ذلك من امراض واوبئة ضارة بالصحة 
العامة على الرغم مما نص عليه الدستور في مادته اخلامسة عشرة 
»ان تعن����ى الدولة بالصحة العامة وبوس����ائل الوقاية والعالج من 
االمراض واالوبئة«. ونظرا لعدم كفاية املراكز الصحية املتخصصة 
في العناية من امراض احلساسية املختلفة وتقدمي الرعاية الصحية 
املثلى للمواطنني ضد هذه االمراض ومضاعفاتها التي تنشأ نتيجة 

لزيادة التلوث البيئي مما يؤدي الى عواقب وخيمة.

طالب وزيري الداخلية والدفاع بقبول »البدون« في السلك العسكري

عسكر لمنح المعاق مبلغًا لالستعانة بسائق وخادم

الصواغ يسأل عن توظيف حديثي
التخرج في شركة نفط الكويت

وجه النائب فالح الصواغ سؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الش���يخ أحمد العبداهلل جاء فيه: من خالل سياسة املركزية في 
توظيف الكويتيني حديثي التخ���رج او اصحاب اخلبرة، للعمل 
في مختلف الش���ركات النفطية من خالل إعالن ش���امل ملؤسسة 
البترول الكويتية يش���مل جميع الش���ركات النفطية التي حتت 
مظلة املؤسس���ة، منى إلينا انه مت اس���تثناء شركة نفط الكويت 
من اإلعالن احلالي املعلن بالصحف، متس���ائال: ما األسباب التي 
دعت الى استثناء كل من شركة النفط الكويتية وشركة ناقالت 
النفط الكويتية من اإلعالم الذي مت من خالل مؤسس���ة البترول 
الكويتية؟ ورد في إعالن ش���ركة نف���ط الكويت انها تتطلب في 
املتقدم ان يكون لدي���ه خبرة في القطاع النفطي بحيث ال يكون 
موظفا في احدى الش���ركات النفطية، فما األسباب التي دعت الى 

وضع هذا الشرط؟

أكد النائب مسلم البراك ان قضية الكهرباء واملاء 
مهمة وخطيرة، فهي خدمات استراتيجية وحيوية، 
داعيا الى عدم التفريط فيها بهذه السهولة، منتقدا 
في الوقت نفسه الضغوط التي متارس على ابناء 
ديوان احملاسبة املخلصني امثال احسان عبداهلل 

وحنان الغرير وعبدالكرمي النقي.
ودعا البراك رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني 
الى تنقية الديوان من الشوائب وتكملة ما بدأه 
الراحل براك املرزوق من ترسيخ املبادئ والقيم، 
مضيفا انه »ال يوجد احد يزايد علينا في الدفاع 

عن ديوان احملاسبة«.
وقال البراك ان احسان عبداهلل قدم بالغا بشكل 
منفرد وإرادة حية عندما رأى ان هناك ضغوطا 
متارس علي����ه لتغيير ما متت كتابته فذهب الى 

النيابة العامة حلماية مبادئه وحماية املجتمع، مبينا ان هذا ال مينع 
وجود جلنة حتقيق برملانية تشكل ملعرفة تفاصيل ما يدور.

وبني البراك ان هذه القضية خطيرة ومهمة فهي خدمات استراتيجية 
مستدركا: »واذا فرطنا فيها فلن جند نتيجة في املستقبل«.

واضاف البراك ان كثيرا من النواب وخاصة كتلة العمل الشعبي 
كان لهم دور في دعم وتأييد »الديوان« ألبعد مدى، مبينا انه دائما 
ما تكون لتقارير »الديوان« أهمية كبيرة بالنسبة للكتلة وللنواب 

و»نفخر بها«.
وقال: »اذا كانت هن����اك بعض التحركات من اطراف قليلة جدا 
وعددها محدود جدا ضد السواد االعظم واملخلصني من ابناء الديوان 
والذين قام الراحل براك املرزوق بتربيتهم التربية السليمة فنتمنى 

من األخ عبدالعزيز العدساني تنقية الديوان من 
الشوائب وتكملة ما بدأه براك املرزوق من ترسيخ 

املبادئ التي آمن وعمل بها املرزوق.
ودعا البراك الى معاجلة هذا اخللل من خالل 
القضايا املطروحة شارحا: يجب على الديوان ان 
يحول هذه القضايا التي يجد فيها شبهة جنائية 
الى النيابة العامة مباشرة، مضيفا ان اي حديث 
يوجه الى ديوان احملاس����بة هو لتقويته وليس 

إلضعافه.
وانتق����د البراك الضغ����وط التي متارس على 
إحسان عبداهلل وحنان الغرير وعبدالكرمي النقي 
وآخره����م عبدالعزيز اليحيا ال����ذي متت احالته 
الى التقاعد بدون س����بب، مبينا انه من تصدى 
بش����كل كبير لعقود طوارئ 2007 وقدم تقريرا 
متمي����زا ولم يعط الفرصة للدفاع عن نفس����ه ما جعله يدفع ثمن 

هذا التقرير املتميز.
وأكد البراك ان عدم صدور قرار مسبب إلحالة عبدالعزيز اليحيا 
إلى التقاعد يثير عالمات استفهام مطالبا رئيس الديوان عبدالعزيز 
العدس����اني بتوضيح احلقائق أمام الشعب الكويتي بسبب احالة 

اليحيا »هل هو جتاوز على املال العام أم اختالس أم ماذا«؟
وفي موضع آخر دعا البراك وزير النفط وزير اإلعالم الش����يخ 
احمد العبداهلل الى ان يعي ما يحدث من حوله في القطاع النفطي، 
مؤكدا ان هناك اطرافا تريد ان تسيطر سيطرة كاملة على هذا القطاع 
واذا كان الش����يخ أحمد العبداهلل يعلم ذلك فتلك مصيبة وان كان 

ال يعلم فاملصيبة أعظم.

وجه النائب س���الم النمالن لوزير الصحة 
د.هالل الساير حول ما نشرته احدى الصحف 
الكويتية بتاريخ 17 يونيو 2009 من تقرير عن 
دراسة اعدتها وزارة الصحة على مناطق الكويت 
اثبت ان منطقة ام الهيمان اكثر املناطق تعرضا 
لالمراض اخلطيرة خاصة الربو وذلك وفق ما 
اوردته الصحيفة في جدولني منفصلني، طالبا 
تزويده بأصل هذه الدراسة وبالدراسات الصحية 
االخرى التي قامت بها الوزارة على منطقة ام 
الهيمان السكنية، هناك وعود سابقة من قبل 
وزارة الصحة بقيامها مبسح صحي وحتليلي 
ملجموعة من ساكني منطقة ام الهيمان على فترات 

زمنية متعاقبة من خالل تزويد مركز ام الهيمان 
الصحي باجلهاز الطبي املتخصص والقادر على 
متابع���ة هذا العمل، فما آخر التطورات في هذا 
الشأن؟ وما االثر الصحي املتوقع على االفراد 
جراء تعرضهم لهذه املركبات الكيميائية التالية: 
الفورمالدهايد، البنزين، الستايرين، جزئيات 
الغبار العالقة، التولوين، اكاس���يد الكبريت، 
اكاس���يد النيتروجني، غ���از االوزون االرضي، 
الفينول، ايثايل بنزين، اكسا يلني، اسيتيلتدهيد، 
امللوثات العضوية بخالف امليثاق، وبعدد احلاالت 
املسجلة في املستشفى اخلاص بعالج السرطان 

من ساكني منطقة ام الهيمان.

فقرة جديدة الى نص املادة العاشرة 
تنص على ان متن����ح الدولة هذا 
املعاق مبلغا يكفي لالس����تعانة 
بخادم او خادمة وسائق مع مراعاة 
ان كان املعاق ذكرا او انثى، ويحدد 
املجلس االعل����ى للمعاقني املبلغ 

الالزم لهذا الغرض.
من جهة اخرى طالب عس����كر 
بض����رورة الب����دء في اس����تقبال 
طلبات املعلم����ني واملعلمات من 
غير محددي اجلنس����ية في سلك 
التدريس ليتمكنوا من مباش����رة 
عملهم خالل العام الدراسي املقبل، 
مشيرا الى ان املطلوب من وزيرة 
التربي����ة ترجمة وعودها في هذا 
الشأن الى افعال. وقال العنزي في 
تصريح صحافي ان قرار وزيرة 
التربية املتعلق بقبول »البدون« 
كمعلمني ومعلمات في التربية قرار 
جريء نتمنى ترجمته الى ارض 

الواقع في أسرع وقت.

ق����دم النائب عس����كر العنزي 
اقتراحا بشأن تعديل قانون »رعاية 

املعاقني«.
مادة أول����ى: تضاف الى املادة 
العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 
1996 � املشار اليه � فقرة جديدة 
نصه����ا كاآلتي: »كما مينح املعاق 
مبلغا يكفي لالس����تعانة بسائق 
وخادم او خادمة، ويحدد املجلس 
االعلى للمعاقني املبلغ الالزم لهذا 

الغرض«.
املذكرة االيضاحية  وجاء في 
لالقتراح بقانون بش����أن اضافة 
فقرة جديدة الى املادة العاش����رة 
من القانون رقم 49 لس����نة 1996 

بشأن رعاية املعاقني.
املعاق����ني ذوو احتياجات  ان 
خاصة نظرا للقصور في قدراتهم 
احلس����ية او البدنية او ملكاتهم 
العقلية. وق����د عينت الدولة بهم 
في تش����ريع يكفل رعايتهم على 

أكمل وجه ومبا يحقق لهم احلياة 
الكرمية في املجتمع وذلك بإصدار 
القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن 
رعاية املعاقني. لذا استكماال لدور 
الدولة في توفير هذه الرعاية فإنه 
رئى تقدمي ه����ذا االقتراح بقانون 
لينص في املادة االولى على اضافة 

عسكر العنزي

)هاني الشمري(الشيخ أحمد العبداهلل مترئسا مسؤولي اإلعالم في اجتماع »التعليمية« أمس

فالح الصواغ

سالم النمالن

مسلم البراك

البراك يطالب بتنقية ديوان المحاسبة من الشوائب

النمالن يطلب الدراسات الصحية في منطقة أم الهيمان السكنية

الجسار: وزارة اإلعالم أبدت استعدادها لمعالجة تسرب الكفاءات 

العبداهلل: سنستعين بمدققين ماليين ومحاسبين 
في القنوات الفضائية والصحف المحلية بالتنسيق مع »المالية«

»وكل من يتجنى على املؤسسة 
من باب التجني ومن دون وقائع 
يتحمل املسؤولية وأقول يا كتاب 
ديروا بالكم ملا تكتبون وحتملوا 
تبعاته وفق اإلجراءات القانونية 

والدستورية.
من جانبها، قالت مقررة اللجنة 
النائب د.سلوى اجلسار ان هدف 
الوزارة الرئيسي توسيع وجود 
االعالم احلكوم���ي على خارطة 
العال���م، مبينة ان الوزارة أبدت 

اهتماما بصناعة االعالم.
ان  د.اجلس���ار  واضاف���ت 
اللجن���ة أثارت خط���ة الوزارة 
بتنمية وتدريب وتأهيل الفريق 
االعالمي، خاصة في ظل ظهور 
االعالم التجاري ومتيز القنوات 
الفضائية باستخدام الكثير من 

الكفاءات االعالمية.
أبدت  الوزارة  ان  وأوضحت 
استعدادها ملعاجلة حاالت تسرب 
الكفاءات من االعالم ودراس���ة 
اجراءات بحثية جتاه هذا العزوف 

واسبابه.
وقالت د.اجلسار ان االجتماع 
تطرق الى احلديث عن املكاتب 
االعالمي���ة وقانون املطبوعات، 
وأبدت اللجنة حتفظها على فقرة 
في احدى امل���واد، لكن الوزارة 
أرجأت الدخول في التفاصيل ألن 

لديها مالحظات على ذلك.
اللجنة  واضافت اجلسار ان 
رأت ان هناك الكثير من املشروعات 
االعالمية التي حتظى مبيزانية 
ضخمة، وبالتالي حتتاج الى جهاز 
محاسبي رقابي يتعهد بعملية 

املراقبة.

املناقصات منذ عام 1978 وحاصلة 
على موافقة وزير النفط في العام 
1995 وموافق���ة املجلس االعلى 
للبترول ع���ام 2005 ومصادقة 
مجلس الوزراء عليها الفتا الى انه 
على الرغم من جميع هذه املوافقات 
مت ارسال كتاب لديوان احملاسبة 
لالطالع على هذه العقود من باب 
الش���فافية، ومت تكليف التدقيق 
البترول  الداخلي في مؤسس���ة 
الوطنية للتحقيق واآلن انا انتظر 
نتائج هذا التحقيق واكثر من ذلك 

ال أستطيع فعل شيء.
واضاف العبداهلل »من كتب 
هذا اخلبر يتحمل املس���ؤولية 
ومثلما عمل هذه الضجة عليه 
حتمل عقباته، وأنا لن اجتاوب 
مع ضغوط مثل ه���ذه لتمرير 
بعض املصالح«، مشيرا إلى أن 
لديه قانونا سيعمل على تطبيقه 
واجراءات سيعمل على اتخاذها 

وبسؤاله عن العقود النفطية 
ال� 6 التي أشارت إليها صحيفة 
»ال���راي« وبلغ���ت قيمتها 144 
الرجوع  ملي���ون دين���ار دون 
للجنة املناقصات املركزية اجاب 
العبداهلل: لألسف الذي اثير في 
الصحف امر فيه عدم مهنية وعدم 
وضوح في طرح األفكار وإذا كان 
هناك تطاول او اي تعد فاملفترض 
مبن لديه هذه املستندات التقدم 
العامة بدال من  ببالغ للنياب���ة 
اإلثارة واللجوء للصحف، داعيا 
الى عدم املزايدة في احلرص على 
املال العام وقد قابلت احد النواب 
الذين صرحوا حول هذا املوضوع 
واكد لي ان���ه متت الزيادة على 

تصريحه واملبالغة فيه.
واوض���ح العب���داهلل ان هذه 
النوعية من العقود ليست بجديدة 
النفط وكانت متنح  على وزارة 
منذ س���نني دون الرجوع للجنة 

االختصاص بهذا الشأن.
الوزارة  ان  العب���داهلل  وبني 
ارسلت كراسة طلب تعيني مدققني 
القنوات  محاسبني وماليني في 
الفضائي���ة والصح���ف، معربا 
عن امل���ه ان يتم طرح مناقصة 
لالستعانة باملدققني يوم االحد 

املقبل.
واشار العبداهلل الى ان وزارة 
االعالم ابدت خالل االجتماع عددا 
من املالحظات حول قانوني املرئي 
واملسموع، واملطبوعات واقترحت 
على اعضاء اللجنة انتظار تقدمي 
الوزارة جميع مالحظاتها على 
القانون���ني قب���ل الش���روع في 
مناقشة اي تعديل على اي مادة 
من مواد القانونني، مبينا ان هذين 
القانونني كشف عند تطبيقهما 
عن الكثير م���ن الفجوات، األمر 
الذي استوجب تقدمي تعديالت 

عليهما لسد هذه الفجوات.

النف���ط وزير  اك���د وزي���ر 
اإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
املرئ���ي  ان تطبي���ق قانون���ي 
واملس���موع واملطبوعات كشف 
الفجوات  الكثير من  عن وجود 
التي تستوجب تقدمي تعديالت 
عليه، مشيرا الى ان وزارة االعالم 
ستطرح مناقصتها لالستعانة 
مبدققني ماليني ومحاس���بني في 
الفضائية والصحف  القن���وات 

احمللية يوم األحد املقبل.
العبداهلل في تصريح  وقال 
للصحافيني عقب اجتماع اللجنة 
البرملانية يوم أمس  التعليمية 
بحثنا خالل اللقاء استراتيجية 
وزارة اإلع���الم وتعديل احدى 
املرئي واملس���موع  مواد قانون 
ومالحظة ديوان احملاسبة بشأن 
تعيني املراقبني واحملاسبني على 
الى  القنوات والصحف، مشيرا 
الفريق احلكومي استعرض  ان 
االستراتيجية االعالمية بإسهاب 
ومدى توافقها مع برنامج عمل 

احلكومة.
ان  العب���داهلل  واوض���ح 
الى  الفريق احلكومي اس���تمع 
جميع مالحظات اعضاء اللجنة 
التعليمية وسيتم الرد عليها عند 
تسلم محضر اجتماع هذه اللجنة، 
مبين���ا ان وزارة االعالم طلبت 
من وزارة املالية تعيني مراقبني 
ماليني على القنوات والصحف ومت 
املوافقة على الطلب وتخصيص 
االعتماد املال���ي له وعلى ضوء 
ذلك مت مخاطبة ديوان احملاسبة 
ال���وزارة عل���ى تعيني  وتأكيد 
مدقق���ني ماليني وجاء رده بعدم 

حماد إلنشاء مركز متخصص 
متكامل لعالج حاالت العقم

يت�شرف �أبناء

خلف زيدان هر�سان
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