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9 قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة بشأن ايجاد أماكن 
ترفيهية لذوي االحتياجات اخلاصة ممن هم أقل من 18 عاما خاصة 
في العطل الطويلة وعطلة الربيع، وايجاد ورش عمل كالرس���م 
واألش���غال اليدوية او التقنيات او الكمبيوتر مبستويات عالية 
باالضافة ملراقبة أماكن عمل االعاقات العقلية بأن تكون آمنة مثل 

مطبعة اإلعالم وغيرها ملن هو اكثر من 18 عاما.

الدقباسي إليجاد أماكن ترفيهية
 لذوي االحتياجات الخاصة

الميع لتشكيل فرق لمراقبة األسعار 
وعقوبات صارمة للمخالفين

الصرعاوي يطالب  بإنجاز وتنفيذ 
اإلستراتيجية الوطنية للمرور

النائب عادل الصرعاوي  اكد 
اهمية االسراع في انجاز وتنفيذ 
الوطنية للمرور  االستراتيجية 
للفترة من 2009 الى 2019، مشيدا 
بجه����ود وزير االش����غال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر بهذا الشأن والتي 
تأتي متماشية الى حد كبير مع 
الدراس����ة التي سبق ان قدمناها 
للمجل����س تحت عن����وان »ازمة 
المرور  بالكويت مارس 2006« 
المجلس مشكورا  والتي تبناها 
وكلف لجنة مشتركة بين لجنة 
الدفاع والداخلية ولجنة المرافق 
العامة والتي اعدت تقريرا حول 
موضوع الدراس����ة بش����أن ازمة 
المرور بتاريخ 2007/4/20 متضمنا 

مجموعة من التوصيات.
واوضح الصرعاوي انه مستمر 
في توجيه االس����ئلة البرلمانية 
لكل ال����وزراء المعنيين لمتابعة 
تنفي����ذ التوصي����ات وباالخص 
تقرير الحكوم����ة لمجلس االمة، 
تقري����ر كل ثالثة اش����هر بما تم 
انج����ازه من توصي����ات اللجنة 
حتى تاريخه، وهو ما لم تلتزم 
الحكوم����ة به، مؤك����دا من جهة 
اخرى على حجم الجهود المبذولة 
المتضمنة  العداد االستراتيجية 
االهداف االستراتيجية ومخاطر 

عدم التنفي����ذ والمهام الوظيفية 
للمشروع االستراتيجي وجوانب 
فشل االس����اليب التقليدية لحل 
المش����كلة المرورية، متمنيا في 
ختام حديث����ه اال نكتفي باعداد 
االستراتيجية دون تطبيقها كما 
جرت العادة في الكثير من الخطط 
واالستراتيجيات وان كنا نعتقد 
جازمين مدى حرص الوزير على 
االعداد والتنفيذ والذي سيجد كل 
دعم من المجلس حيث ان لجنة 
الداخلي����ة والدفاع لديها تكليف 
الموضوع وانني  بمتابعة ه����ذا 
واثق كل الثقة في حرصهم على 
متابعة هذا الموضوع الذي اصبح 
يؤرق الجميع، خصوصا ان هناك 

زيادة في عدد ترخيص المركبات 
باالضافة الى زيادة في عدد رخص 
القيادة دون ان يقابلها اي انفاق 
في تطوير الط����رق ما يزيد من 
تفاقم المشكلة التي باتت تعوق 

عملية التنمية.
والتوصي����ات ه����ي: ضرورة 
التعاون وحس����ن التنسيق بني 
الدول����ة املعنية )بلدية  وزارات 
الكويت، وزارة األشغال، اإلدارة 
العامة للمرور(، وضع آلية لتنفيذ 
آراء اجلهات احلكومية املختلفة 
بش����أن احللول املقترحة ملشكلة 
املرور، االس����تعجال في اعتماد 
املخطط الهيكلي الثالث للكويت 
من قبل بلدية الكويت التي تراخت 
عن اجنازه طيلة الفترة املاضية 
مما عطل وأوقف عجلة التطوير 
في املشاريع احليوية لبناء شبكة 
طرق حديثة واجلسور واالنفاق 
والقطارات )املت����رو(، والتأكيد 
على بلدية الكويت بطلب املوافقة 
من االدارة العام����ة للمرور قبل 
منح تراخيص إلقامة املش����اريع 
االستثمارية والتجارية أو حتويل 
بعض املناطق من االستخدامات 
ال����ى اس����تخدامات  الس����كنية 
استثمارية وجتارية لضمان عدم 
تأثير هذه التراخيص على انسياب 

احلركة املرورية.

طالب النائب غامن امليع وزارة 
التجارة والصناعة برفع درجة 
تأهبها الستقبال شهر رمضان 
املبارك عبر تشكيل جلان وفرق 
مراقبة لتنفيذ حمالت تفتيش 
يومية للتأكد من توافر السلع 
الى  بأسعار مناسبة باالضافة 
توفير خطوط اتصال على مدار 
اليوم لتلقي شكاوى املواطنني 

حول غالء االسعار.
وقال امليع ان مش���كلة غالء 
االسعار في الكويت لم تواجه 
بحزم من قبل اجلهات املسؤولة 
حتى اآلن، خصوصا اس���عار 
الغذائية، مستغربا من  السلع 
بقاء اس���عار كثير من الس���لع 
الغذائية االساس���ية  وامل���واد 
مرتفع���ة رغ���م تراجعه���ا في 
العاملية، مشددا على  االسواق 
ضرورة ان تقرن االقوال باالفعال 
بالنسبة ملسؤولي وزارة التجارة 
واجلهات املرتبطة بها في مراقبة 
الغالء، وشدد على ضرورة ان 
تراقب وزارة التجارة قبل بداية 
شهر رمضان العروض اخلاصة 
التي  التسويقية  واملهرجانات 
الش���ركات ملالحظة  تضعه���ا 
االرتفاعات في االسعار، مؤكدا 
ان وزارة التج���ارة والصناعة 
تتحمل مسؤولية حتديد االسعار 
في ظ���ل وجود قوانني متنحها 

صالحيات واسعة ملراقبتها على 
اس���س واضحة بهدف حماية 
املستهلك من اي ارتفاعات غير 

مبررة في السلع.
امليع عل���ى وزير  ومتن���ى 
التجارة والصناعة وضع اخلطط 
الفاعلة ملن���ع االحتكار والزام 
املوردين والتجار التقيد باالسعار 
احملددة وعدم التالعب بها الى 
جانب مراقبة االسواق احمللية 
ودراسة تطورات االسعار العاملية 
القتراح االسس العادلة لتحديدها 
محليا ومكافحة االسباب غير 
املب���ررة لرفعها داخ���ل البالد 
ووضع عقوبات صارمة تصل 
الى سحب الترخيص والغرامة 

املالية الكبيرة للمخالفني.

غامن امليع
عادل الصرعاوي

في ندوة الجمعية الكويتية لتنمية الموارد البشرية

الجسار: الفرد الكويتي مستهلك وليس منتجًا

الرشيد: التنمية الحقيقية هي استثمار الموارد المعنوية والطبيعية

 سامح عبدالحفيظ
اكدت النائب د.سلوى اجلسار 
ان التنمي����ة البش����رية هي اعداد 
االنسان عن طريق اشباع حاجياته 
االساسية ليكون اداة فاعلة ومنتجة 
وليست مس����تهلكة فقط مشددة 
على ضرورة حفظ حقوق املواطن 
ووضع جميع الضمانات الشعاره 
باألمن واألمان في وطنه س����واء 

وظيفيا او معيشيا.
واضاف����ت في ن����دوة اقامتها 
اجلمعية الكويتية لتنمية املوارد 
البشرية في مقر جمعية احملامني 
الكويتية حتت عنوان »طموحنا 
التنمية املس����تدامة  ان  عطاؤنا« 
هي التنمية الت����ي تواجه جميع 
احلوادث واملتقلبات التي تطرأ بني 
احلني واآلخر لتمكني االنسان من 
استخدام طاقاته للحصول على ما 
يريد وشاركها في الندوة االستاذ 
في كلية التربية د.حمد الرش����يد 
ورئيس مجل����س ادارة اجلمعية 

د.نامي النامي.
واستهلت د.س����لوى اجلسار 
حديثها مؤكدة ان املوارد البشرية 
الرئيس����ي جلميع  هي احمل����رك 
انواع التنمية سواء اقتصادية او 
اجتماعية او سياسية موضحة ان 
مفهوم التنمية البشرية يرتكز على 
كيفية اشباع اهداف االنسان حتى 
ينطلق ليعمل بإيجابية ويكون اداة 
فاعلة منتجة وليست مستهلكة 
فضال عن ان مفهوم التنمية يرتكز 
ايضا على كيفية استثمار رأس املال 
البشري وتطوير االنسان ليكون 
اداة جيدة في استثمار رأس املال 

املادي او املورد املادي.
واضاف����ت د.اجلس����ار ان من 
الضروري حتقيق مستوى معيشي 
مقبول لالنسان مبينة ان قضية 
املس����تويات املعيش����ية تختلف 
الدخل االقتصادي لكل  باختالف 
او  العمل  انسان وباختالف نوع 
الوظيفة او املستويات التعليمية 
وقالت »انه لكي استفيد من هذا 
االنس����ان ليكون محركا لبرنامج 
التنمي����ة س����واء اقتصادي����ة او 
اجتماعية او سياسية البد ان نطوره 

ونستثمره افضل استثمار«.

التنمية البشرية

البش����رية  التنمية  ان  وقالت 
عبارة ع����ن اعداد االنس����ان عن 
طريق اشباع حاجاته االساسية 
ومن ثم االنط����الق الى احلاجات 
التكميلية الت����ي جتعل منه اداة 
فاعلة ف����ي مجتمعه ليكون ليس 
فقط محركا للتنمية بل مؤسسا 

وصانعا لها.
وتساءلت د.اجلسار هل االنسان 
ميتلك االمكانيات والقدرات التي 
متكنه من صناعة القرارات على 
مستوى حياته اخلاصة او احلياة 
العام����ة ف����ي العمل والسياس����ة 
التنمية  ان  والثقافة؟ موضح����ة 
ترتبط بتنمية االنسان على اساس 
انه كائن اجتماعي ال يس����تطيع 
العيش منع����زال لكي يكون كائنا 

اجتماعيا مقبوال.
وقالت ان هناك بعدين هامني 

التنمية  فيما يتعلق مبوض����وع 
اولهما النمو االنساني مبعنى كيف 
ان دول العالم حيثما تضع برامجها 
تنجح في تنمية قدرات االنسان 
والتي ترتبط اوال بالقدرات الذاتية 
لديه كالنمو النفسي واالجتماعي 
والعقلي والروحي وتبني الدول 
كل برامجها التعليمية والسياسية 
والثقافية على ان هذا االنسان لديه 
املرتبطة  الكثير من االحتياجات 

بذاته.
واوضحت د.اجلسار ان البعد 
الثاني هو كيفية استثمار املوارد 
املختلفة وضربت مثاال على ذلك 
بقضية املسرحني املطروحة على 
الس����احة السياسية حاليا مبينة 
ان تلك القضية بس����بب خلل في 
السلطة التشريعية التي لم تضع 
في اولوياتها منذ سنوات مراجعة 

قانون العمل في القطاع االهلي.
وانتقدت في هذا الش����أن عدم 
تقدمي الدولة قانونا يحفظ األمن 
الوظيفي وحق الكويتي في بلده، 
مؤك����دة ان هناك خلال في قضية 
البعد االنس����اني مطالبة  تنمية 
في الوقت نفس����ه باستثمار كل 
املوارد املتاحة وتوفير كل السبل 
والضمانات واملوارد ويبقى أمام 

اإلنسان في هذه احلالة العمل.

أسس ومرتكزات

الهدف  ان  وأوضحت اجلسار 
اخلامس في اتفاقية األمم املتحدة 
ركز عل����ى ان الدول األعضاء في 
األمم املتحدة مطالبة بوضع برامج 
عملها واستراتيجياتها وخطتها 
التنموية على أسس ومرتكزات عدة 
من أهمها وأولها التنمية البشرية 
وكيفي����ة حفظ حق����وق املواطن 
ووضع جميع الضمانات إلشعار 
املواطن بأنه يعيش فعال في بلده، 
مضيفة انه ليس من الضروري ان 
يحس بهذا الشعور بنسبة %100 
لكن ألن كل دول العالم تعيش في 
قضايا أمنية مختلفة كمياه الشرب 
واألمن القومي واألمن الغذائي فلم 
تتمكن اي دولة من اعطاء مثل هذا 

الشعور ملواطنيها.
وعّرف����ت د.اجلس����ار التنمية 
البشرية املستدامة بأنها هي التي 
تواجه جميع احلوادث والتقلبات 
التي تطرأ فجأة بني احلني واآلخر 
والهدف هو متكني كل فرد من ان 
يستخدم جميع طاقاته للحصول 
على أي شيء يريده وفق القوانني 
والتشريعات، وفي املقابل هو جعل 
اإلنسان مشاركا ومنتجا وليس 

مستهلكا أو مستفيدا فقط.
وأبدت أس����فها ألن اإلنس����ان 
الكويتي مستهلك وليس منتجا 
ودللت على ذلك بأن أكثر الطلب 
عل����ى الكلي����ات اجلامعية يتجه 
الى النظرية، كم����ا ان أقل عمالة 
وطنية موجودة في وظائف الكويت 
الصناعية والتحويلية والتشييد 
والبناء ال تتعدى نسبة 3.7% فضال 
عن ان نس����بة العمالة الكويتية 
في القطاع النفطي ال تتعدى %7 
والباقي عمالة غير كويتية، مضيفة 
ان العمالة الوسطى وهي فئة صناع 
القرار واملديرين واملساعدين في 
كل األجهزة احلكومية وهي عددها 
28 جه����ة فالعمالة غير الكويتية 
فيها اكثر من 67% والكويتية فيها 

اقل من %30.
وطالبت د.اجلس����ار بتنويع 
قطاعات التعليم ومدارك التعليم 
املهنية، مشددة  املهني واملدارس 
على ضرورة التأكيد على اجلانب 
املهني والفني في املدارس والعمالة 
النوعي����ة، موجه����ة س����ؤاال الى 
احلكوم����ات عن اي م����دى برامج 
احلكومة واس����تراتيجياتها هل 
فع����ال تركز على قضي����ة تنمية 
املوارد البش����رية؟ وكم امليزانية 
التي رصدت ضمن املوازنة العامة 
للدول����ة للتدري����ب والتأهيل في 
مؤسسات الدولة؟ مؤكدة انه مت 
رص����د 5 ماليني و600 الف دينار 

لذلك الشأن فقط ال غير.

الموارد المعنوية والطبيعية

من جهته، قال د. حمد الرشيد 
)كلية التربية(: ان التنمية ليست 

انش����اء مالعب او مستش����فيات 
او  ابراز اجلان����ب االجتماعي  او 
االقتصادي وامنا هي اس����تثمار 
كل امل����وارد املعنوية والطبيعية 
في رقي األمم عن طريق التخطيط 
اجلي����د واحملس����وب وف����ق كالم 

املتخصصني.
وأكد الرش����يد ان االنسان هو 
الرئيسي للتنمية وليس  احملرك 
النفط، موضح����ا ان النفط فقط 
من املوارد الطبيعية ولكن نسينا 
امل����ورد املعنوي وهو االنس����ان 
وتذكرن����ا امل����ورد الطبيعي فقط 
وه����و النفط، مبينا ان التنمية ال 
ميكن ان تطي����ر بجناح واحد بل 
بجناحني هما امل����وارد الطبيعية 

واملعنوية.

االستثمار البشري

واستشهد في هذا الشأن بدولة 
اليابان عندم����ا مت محو مدينتي 
هيروش����يما وناجازاك����ي فبدأت 
بتوقيع اتفاقية بأال تصنع أسلحة 
هجومية بل صناعة دفاعية الى ان 
اصبحت الدولة الثانية في التنمية، 
مضيفا انه ال توجد مؤسس����ة او 
دولة في انح����اء العالم اال وجند 
فيها صناعة يابانية ألنها استثمرت 
اجلانب البشري وهدفها دائما هو 

االنسان.
واوضح ان هناك طموحا عاما 
وطموح����ا فرديا، مبينا ان افضل 
احلاالت تضافر الطموحات اخلاصة 
مع العامة وتضافر العطاءات العامة 
مع اخلاصة، فاملواطن له حقوق 
وعليه واجبات واملجتمع كذلك له 

دور فاعل.
وقال انه في كل دولة متقدمة 
تبرز قضيتان مهمتان وهما الوقف 
والتطوع لك����ي يرتقي ويتطور 
املجتمع والعمل التطوعي هو الذي 

يجلب لالنسان السعادة.

تحديد األهداف

بدوره، عرف رئيس اجلمعية 
الكويتية لتنمية املوارد البشرية 
الطموح  النامي مفه����وم  د.نامي 

بأنه حتدي����د الهدف، وعن طريق 
التخطيط واالصرار وعدم اليأس 
والصبر، مبينا ان الطموح شيء 
جمي����ل يتحول ال����ى رائع عندما 
يجتمع مع االرادة وهو ما تهفوا 
اليه النف����س لتحقيقه بدافع من 
العقل الباط����ن وهو الهدف الذي 

يعمل الفرد على حتقيقه.
واضاف د.النامي ان الطموح هو 
ان يسعى االنسان الى اسمى االمور 
وترقية حاله الى االفضل والصعود 
من مرتبة الى مرتبة اعلى وحتقيق 
االهداف املرجوة، مبينا ان الدافع 
للطموح يكون داخليا من الشخص 
ذاته لبلوغ مراده، فعندما يكون 
الش����خص طموحا فإن املعوقات 
والعقبات التي يواجهها يبحث لها 
عن احللول التي متهدها وتسيرها 

ملصلحته.
وق����ال د.النامي ان مس����يرة 
الشخصيات البارزة لها من مييزها 
من الطموح الذي فتح لها اآلفاق 
وصور املستقبل وسهل حتقيق 
االهداف، مؤك����دا ان من مقومات 
النجاح وخطواته االساسية الطموح 
الذي يرتبط باالرادة القوية والثقة 
بالنفس كما ان بالرغبة والطموح 
تصغر كل العقبات التي تعترض 

طريق النجاح.

أهمية الطموح

واوضح د.النامي ان االنسان لن 
يستطيع النجاح دون حتديد اهدافه 
التي يطمح لتحقيقها واجنازها، 
ورسم خارطة طريق الطموح الذي 
يحقق النجاح واألسس التي يقوم 
عليها، منها االميان باهلل والتوكل 
عليه والرغبة الصادقة واحملافظة 
على هذا الطموح واحلرص على 
النجاح وحتدي����د االهداف بدقة، 
فض����ال عن ان يبقى نصب االعني 
دائما ويكون احلافز وراء الطموح 
ه����و اخلير ال غيره والتوقف عن 
اختالق االعذار مهما كانت قوية.

وق���ال ان املعاذي���ر تقت���ل 
الطموح وحتب���ط املعنويات 
النجاح، مطالبا  ابواب  وتغلق 
بتناسي املاضي واخطائه وتذكر 
الدروس والصبر واالس���تفادة 
من التجارب وجتاوز االخطاء، 
واوضح ان للطموح فوائد منها 
كسب النش���اط واحليوية في 
حتقيق االهداف وهو دليل شرف 
النفس ونبلها ويجعل النظرة 
للمستقبل مشرقة وهو باعث 
على السعادة ومحقق للنجاح 

ويصنع املستحيل.
وبني ان هن����اك عدة خطوات 
الصالح وحتقيق طموح االنسان 
بشكل سليم منها القراءة في سير 
الشخصيات املشهود لها بالنجاح 
ومصاحبة االشخاص ذوي الهمم 
العالية واالحتكاك مبن هم افضل 
منه����م علميا ومخاطب����ة النفس 
بأهمية القيالم بشيء كبير لتطوير 
النفس وال����ذات والثقة بالنفس 
وحتفيزها لالفض����ل، فضال عن 
دور املدرسة في بناء املراهقني في 
توجيه طموحهم وتقبلها من دون 

ردود افعال مغضبة لهم.

)محمد ماهر(د.سلوى اجلسار ود.نامي النامي د.حمد الرشيد في ندوة »طموحنا..عطاؤنا«

جاسم اخلرافي

حسني القالف

سعدون حماد

الخرافي بعث ببرقيتي تهنئة
 إلى رئيسي برلماني لوكسمبورغ وبلغاريا

القالف: محاوالت التأزيم
 وضرب رئيس الوزراء بدأت تتكشف

حماد لبناء مسجدين في »المهبولة«
قدم النائب س���عدون حماد اقتراحا برغبة قال فيه ان الزيادة 
العمرانية في منطقة املهبولة والكثافة الس���كانية العالية فيها 
وقلة املساجد التي تخدم سكانها وعدم جتهيز املوجود منها مبا 
يتناسب مع كونها بيوتا للرحمن ورغبة في جعل هذه املساجد 
بأفضل صورة ممكنة لتتمكن من اس���تيعاب اعداد املصلني يوم 
صالة اجلمعة وغيرها حيث تشهد ازدحاما في كثير من االحيان 

وقدم االقتراح التالي:
 »تخصيص موقعني لبناء مس���جدين جديدي���ن في منطقة 
املهبولة، مع اجراء التوس���عة والصيانة الالزمة جلميع املساجد 

املتواجدة حاليا في هذه املنطقة«.

بعث رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس 
مجلس النواب في لوكس����مبورغ 
الورينت موسار مبناسبة انتخابه 

رئيسا للمجلس.
وق����ال اخلرافي ف����ي برقيته: 
يس����رني ان ازجي الى سعادتكم 
تهنئة صادقة مبناسبة انتخابكم 
رئيس����ا ملجلس الن����واب تقديرا 
وتأكيدا للثق����ة التي تتحلون بها 
في االضطالع مبس����ؤولية تولي 
هذا املنصب، متمنيا لس����عادتكم 
دوام التوفيق والسداد وموقنا من 
امكاناتكم التي ستسهم في توثيق 
العمل املش����ترك بني مؤسستينا 
البرملانيت����ني والذي س����نحرص 
جاهدين على اس����تمراره ومنوه 

قال النائب حسني القالف ان األمور بدأت تكشف ماذا وراء التأزمي 
ومحاوالت ضرب سمو الرئيس؟

 وأش���ار الى ان من خالل رصد حت���ركات البعض اتضح وجود 
أجندتني احداهما خارجية تريد ضرب النهج الدميوقراطي في الكويت 
والذي يشكل لها أرقا، والثانية: أجندة داخلية تعبر عن صراع األسرة، 
وما اس���تخدام األدوات الدستورية اال وسيلة لتحقيق احدى هاتني 
األجندتني.وق���ال القالف: غزو بلد لبل���د آخر قبيح وغزو بلد عربي 
جار جلاره أقبح، لكن ما هو اشد قبحا تخريب بلد بيد ابنائه، فوأد 
الدميوقراطية والعبث في األمن وضرب الوحدة الدستورية وخرق 
الدستور باسم الدستور وخلق الفنت وشق الصف ونهب املال العام 
كلها عناوين للغ���زو الداخلي الذي قد يكون بعضه من دون قصد، 
مضيفا: ال ميكن ان نحس���ن الظن اذا صدر ذلك من شخصيات عامة 

فهل استوعب ابناء الوطن درس الغزو الداخلي؟

نحو مزيد من التواصل الى آفاق 
اكثر رحابة في قادم االيام.

كما بع����ث اخلراف����ي ببرقية 

مماثلة الى رئيسة مجلس الشعب 
في جمهورية بلغاريا تسيتس����كا 
تساش����يفا. كما بع����ث اخلرافي 
ببرقيات تهنئة الى كل من رئيس 
مجلس العموم بيتر ميليكن ورئيس 
مجلس الشيوخ نويل أ.كنسيال في 
كندا، ورئيس املجلس الوطني بيي 
نتافيو هانيوما ورئيس مجلس 
الش����يوخ جيرفايس روفيكيري 
في جمهورية بوروندي، ورئيسة 
مجلس الن����واب روز موكانتابانا 
ورئيس مجلس الشيوخ فينسنت 
بيروتا في جمهورية رواندا، ورئيس 
مجلس الشعب شيخ ادن محمد نور 
مادوبي ف����ي جمهورية الصومال 
الفيدرالية، وذلك مبناسبة االعياد 

الوطنية لبالدهم.

النامي: الطموح هو تحديد الهدف ع�ن طريق التخطيط الجيد

 د.وليد الطبطبائي

الطبطبائي لتوفير طبيب متخصص
في مرض السكر بمستوصف السالم

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة اكد فيه ان مرض السكر 
من االمراض التي يزداد عدد املصابني به بشكل كبير وملحوظ، ونظرا 
حلاجة املرضى املصابني بهذا املرض الى العالج، وبالنظر الى عدم توافر 
اطباء ملرضى السكر في مس����توصف السالم منذ فترة طويلة، وينص 
االقتراح على توفير طبيب متخصص في مرض الس����كر مبستوصف 
السالم ويكون متواجدا بصفة دائمة.كما قدم اقتراحا آخر بشأن انشاء 

مركز لالشعة الطبية يشمل جميع انواع االشعة املختلفة احلديثة.


