
االثنين 3 اغسطس 2009   7مجلس األمة
الخرافي: بعث ببرقيتي تعزية إلى رئيسي 

مجلسي النواب والشيوخ في الفلبين
بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة 
الى رئيس مجلس النواب في جمهورية الفلبني بروس���بيرو سي. 
نوغراليس، لوفاة الرئيسة السابقة جلمهورية الفلبني كورازون 

أكينو.
وقال اخلرافي في برقيته: لقد آملنا نبأ وفاة الرئيس���ة السابقة 
جلمهورية الفلبني الصديقة فخامة كورازون أكينو وهي التي أدت 
رسالتها في احلياة وتركت ذكرى تاريخية ال تبيد في زمن التغيرات، 
فباسمي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس األمة الكويتي نشاطركم 
هذا املصاب ونتقدم اليكم بخالص العزاء واملواساة ألسرة الفقيدة 

ولشعب الفلبني الصديق، متمنني لفخامتها املغفرة والرحمة.
كما بعث اخلرافي ببرقية مماثلة الى رئيس مجلس الش���يوخ 

في جمهورية الفلبني خوان بونسي انريل.

وجه النائ����ب فالح الصواغ 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
العال�������ي د.موضي  التعلي����م 
احلمود قال فيه: نشرت جريدة 
»األنب����اء« بعددها الصادر يوم 
االثنني املواف����ق 2009/7/13 ان 
وزارة التربي����ة س����تقوم برفع 
الكثاف����ة الطالبي����ة ملنطقت����ي 
الفروانية ومبارك الكبير لعدم 
االنتهاء من الفصول اإلنشائية 
املطلوبة، متسائال عن مدى صحة 
هذا اخلبر، وه����ل قامت وزارة 
التربية بب����ذل العناية الالزمة 
واجلهد الكافي الس����تكمال هذا 
القصور في مواعيد تتوافق مع 
بداية العام الدراسي من عدمه؟ 
وان قامت ببذل هذا املجهود فما 
س����بب تأخر االنته����اء من هذه 
اإلنش����اءات؟ وهل تعي وزارة 
الكثافة  التربية سلبيات زيادة 
الطالبي����ة عل����ى الطالب وعلى 

املعلم؟

الصواغ للحمود: 
هل سترتفع الكثافة 

الطالبية في الفصول؟

الحويلة للخالد: هل تم تحويل
 المحور األول إلى النيابة العامة أم ال؟

وجه النائب د.محمد احلويلة 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد بشأن االستجواب 
النائب مس����لم  ال����ذي وجهه 
البراك، وتساءل احلويلة: هل 
مت حتويل ما يتعلق باحملور 
األول من االستجواب الى النيابة 
العامة أم ال وهل مت التحويل 
بصورة بالغ مستوفي األركان 
مما ميك����ن النيابة العامة من 
مباش����رة الدع����وى اجلزائية 
وتزويدنا بصورة من اإلحالة 
ال����ى النيابة العام����ة وتاريخ 

اإلحال����ة الى النيابة العامة وهل جاء اليكم رد من النيابة العامة 
على طلب اإلحالة املقدم م����ن قبلكم أم ال؟ وإذا جاء الرد فأرجو 

إفادتي بالتالي:
أ � ص����ورة من رد النيابة العامة على طلب اإلحالة املقدم من 

قبلكم.
ب � تاريخ رد النيابة العامة على طلب اإلحالة.

ج � اإلجراءات التي مت اتخاذها من قبلكم بناء على رد النيابة 
العامة على طلب اإلحالة.

من جهة أخ����رى، قدم احلويلة اقتراحا برغبة بش����أن اتخاذ 
اإلج����راءات الالزمة لفتح مركز ألمراض احلساس����ية في كل من 
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير. وقدم اقتراحا آخر بشأن فتح 
مراك����ز لبيع األعالف تكون قريبة م����ن أماكن احلاجة اليها مثل 
)العبدلي، الوفرة، كبد، اجلهراء(، تس����هيال على املواطنني مربي 
املواشي. وقدم اقتراحا برغبة بشأن وضع برنامج صحي متكامل 
جلميع أفراد املجتمع يسعى الى الكشف املبكر عن األمراض وفق 

املعايير املعتمدة عامليا.  وقدم اقتراحا آخر جاء فيه:
قيام وزارة الصحة باالستعانة بأحد املستشفيات التي تطبق 
أحدث أنظمة اجلودة والتكنولوجيا احلديثة على ان يسند اليها 
ادارة أحد مستشفياتنا وبالتالي ستنقل خبراتهم إلينا مع ضمان 
حصولها على االعتماد واالعتراف العاملي بعد عامني من تشغيلها 
من قبل املؤسسة العاملية، ثم التطبيق على باقي املستشفيات.

العبدالهادي لصرف بدل وباء 
للعاملين في المنافذ الحدودية

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة قال فيه: نظرا 
لتفشي مرض انفلونزا اخلنازي���ر وارتفاع معدالت االصاب���ة 
به في الكويت، وبعد توقع���ات منظمة الصحة العاملي���ة بأن 
يتحول هذا املرض الى وباء يهدد س���المة املواطنني واملقيمني 
ف���ي دول العالم، ولكون معظم االصابات املس���جلة في البالد 
تكون قادمة من اخلارج عب���ر املنافذ احلدودية، مضيفا اتقدم 
لكم باقت���راح برغبة بشأن صرف بدل وباء جلميع العاملني في 
اجله����ات احلكومية داخل املنافذ احلدودية البري���ة والبحرية 
واجلوي�������ة يضاف الى البدالت التي تصرف لهم مع رواتبهم 
الش���هرية، وذلك بحسب الشروط واللوائح املنظمة للعمل في 
ديوان اخل���دمة املدنية، وينص االقت���راح على: »يصرف جلميع 
العاملني في اجلهات احلكومية والرسمية داخل املنافذ احلدودية 
البري���ة والبحري���ة واجلوية بند بدل وباء وذل���ك اعتبارا من 

.»2009/8/1
من جهة أخرى، دعا العبدالهادي الى »تعزيز أواصر الوح����دة 
الوطني���ة، ونحن نعيش ذكرى أليمة، فيوم 2 اغس���طس من 
ع���ام 1990، كان مرحلة فاصلة في التاريخ الكويتي وفي ذلك 
الي���وم، برهن الكويتيون على اختالف مش���اربهم على حبهم 

لوطنه���م.
وقال العبدالهادي في تصريح للصحافيني: »علينا أال ننسى 
الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الكويت، ونطلب لهم 
الرحم���ة، وال ريب في ان ما قاموا به من تضحية وفداء، اخرج 

الكويت من جور النظام العراقي البائد«.

..ويسأل عن مؤهالت مدير الصحة العامة

جاسم اخلرافي

صورة من الطلبمسلم البراك

د.محمد احلويلة

محمد هايف

البراك: طلب إحالة الخالد إلى محكمة الوزراء متاح للنواب 
في مكتب السعدون ابتداء من اليوم حتى الخميس المقبل

اعلن النائب مسلم البراك عن 
تقدميه امس طلبا الى رئيس محكمة 
االستئناف الطالعها على البيانات 
املتعلقة بتجاوزات في عقد اللوحات 

االعالنية.
وام����ل الب����راك ف����ي تصريح 
للصحافيني م����ن جلنة التحقيق 
املش����كلة م����ن رئي����س محكم����ة 
االستئناف للنظر في البالغ املقدم 
ضد وزير الداخلية ان تستدعيه 
ليس����لم كل البيانات واملستندات 

املتعلقة بهذا العقد.
وكرر الب����راك تأكيده على ان 
تطبي����ق القوانني على »اللوحات 
االعالنية« كان يعني انها اصبحت 
مناقصة ولكن استبعاد القوانني في 
اجراءات العقد حولها الى صفقة 
مشبوهة، وهي كذلك. واشار الى 
ان هناك بالغا آخر سيتم التصويت 
عليه في شأن احالة وزير الداخلية 
الى محكم����ة الوزراء، موضحا ان 
البالغ سيكون متاحا امام النواب 
الراغبني في التوقيع عليه اعتبارا 
من اليوم حتى اخلميس املقبل وذلك 
في مكتب النائب احمد السعدون. 
واوضح انه بعد االنتهاء من هذا 
االجراء سيقدم البالغ الى االمانة 
العامة في املجلس الرسال نسخة 
ال����ى احلكومة ومن ث����م ادراجه 
على جدول اعمال املجلس متهيدا 
ف����ي بداية دور  للتصويت عليه 
الب����راك ان تقدمي  االنعقاد. واكد 
الب����الغ االول م����ن احملامي نواف 
الفزيع وه����ذا البالغ الثاني يؤكد 
ان ما قام ب����ه وزير الداخلية هو 
الس����كوت عنها  »فعلة« ال ميكن 
مكررا تأكيده أنها صفقة مشبوهة 
والوزير ف����رط في االموال العامة 
اربعة قوانني خدمة  بعدما نسف 
الطراف معينة ستعرف عندما يقدم 

الوزير للمحاكمة.
ورأى ان ه����ذه القضي����ة غير 

مرتبطة ببقاء واس����تمرار وزير 
الداخلية من عدمه وامنا سيالحق 
وسيكون ذلك عبرة لكل وزير يفكر 
في ان يسيء للمال العام او ان يوقع 
على صفقة مش����بوهة مثلما فعل 
وزير الداخلية عندما وقع على هذا 

العقد املشبوه في 2008/4/24.
وامل البراك ان يكون للنواب 
دور وبصمة في محاسبة ومعاقبة 
كل وزير تسول له نفسه االعتداء 
عل����ى املال العام كم����ا فعل وزير 

الداخلية.
وقال البراك: »عندما نوجه هذه 
االتهامات فإننا مدركون ملدى تورط  
وزير الداخلية بهذا الفعل السيئ، 
مؤكدا انها ستكون سابقة في حال 
جتاوز عنها النواب على اعتبار ان 
كل وزير ميكن ان يقوم بهذا الفعل 
أو يأت����ي أي متنفذ ليدفع الوزير 
للقيام بصفقة شبيهة ويستشهد 
ب����أن املجلس لم يحاس����ب وزير 

الداخلية«.
واوضح انه تقدم بالطلب الى 
رئيس محكمة االستئناف استنادا 
الى املادة 15 من القانون والى 93 
في ش����أن حماية االم����وال العامة 
التي تل����زم اي مواطن بتقدمي كل 
املعلومات الت����ي بحوزته عن أي 

جتاوز. 
ورأى أن الوقت حان ألن يكون 
حملكمة الوزراء دور في محاسبة اي 

وزير يفرط في املال العام.
من جانب آخر أعلن البراك ان 
العجلة بدأت بالتحرك بشكل جيد 
الجناز قانون املعاقني، مشيرا إلى 
أن اللجنة وضعت االطار القانوني 
املتكامل للقانون بعد االطالع على 
التفاصيل املتعلقة ببعض وزارات 
الدولة املعنية بش����ؤون املعاقني 
العام املسؤولة  النفع  وجمعيات 
عنهم. واشار الى ان اللجنة ملتزمة 
باجناز تقريرها في 30 س����بتمبر 
لعرضه على املجلس، موضحا ان 
اللجنة ستجتمع مجددا في 8-17 
اجلاري لالطالع على االقتراحات 

النيابية املقدمة.
واوض����ح ان اللجنة بعد جمع 
البيانات الالزمة من وزارات الدولة 
ستضع الكلفة املالية لهذا القانون 
ومن ث����م يتم عرضه على اللجنة 
املالية التي اتفق معها على اعداد 
تقريرها املالي في غضون اسبوع. 
واشاد البراك باالريحية التي يتمتع 
العمل  اللجنة وفريق  بها اعضاء 
واجلهات املعنية بشؤون املعاقني 

من اجل اجناز هذا القانون.

هايف يسأل عن الميزانية المخصصة لشراء كاميرات حرارية 
والحمالت الوطنية للتطعيم ومعايير اختيار مراكز فحص العمالة

عن الكميات التي لم تستخدم حتى 
نهاية تاريخ الصالحية وأي تقارير 
صادرة عن اجلهات الرقابية مثل 
ديوان احملاسبة عن هذا املوضوع، 
واآللي����ة املتبعة بالوزارة لتقدير 
االحتياجات املطلوب����ة لكل عام 
الواقية  من الطعوم واألمص����ال 
من األم����راض املعدية وامليزانية 
املتتالية  املخصص����ة لألع����وام 
التالية: 2005/2004 � 2006/2005 
 �  2008/2007  �  2007/2006  �
2009/2008، واس����م الشخص أو 
األشخاص املسؤولني عن وضع 
املمارسات  أو  املناقصات  شروط 
اخلاصة بشراء الطعوم واألمصال 
الوظيفية ومحاضر  ومسمياتهم 
اجتماع����ات اللج����ان التي تتخذ 
الق����رارات أو التوصيات بش����أن 
حتديد الطعوم أو األمصال املطلوبة 
واالختيار من بني الشركات املتقدمة 
للمناقصات أو للممارسات اخلاصة 
بالطعوم؟ م����ع تزويدي بجميع 

املستندات املؤيدة لإلجابة.

مراكز فحص العمالة الوافدة

وتساءل في س����ؤال آخر عن 
معايي����ر اختي����ار مراكز فحص 
العمالة الوافدة في البالد املصدرة 
لتل����ك العمال����ة للكويت واجلهة 
الت����ي تق����وم باعتم����اد واختيار 
مراك����ز فحص العمال����ة الوافدة 
بالهند والفلبني وجمهورية مصر 
العربية وباكستان واندونيسيا 
والدول األخرى املصدرة للعمالة 
وأس����ماء املس����ؤولني في وزارة 
الصحة املخولني بالقيام باختيار 
تل����ك املراك����ز واعتمادها كمراكز 
خارجية لفحص العمالة الوافدة 
مع بيان مسمياتهم الوظيفية، كما 
يرجى تزويدي باملهام الرس����مية 
اخلاصة بهذا الشأن والتقارير التي 
مت اعدادها م����ن جانبهم بعد كل 
مهمة، واحصائية عن املخالفات 
الت����ي مت حتريرها لكل مركز من 
تلك املراكز على حدة واجلهة التي 
قامت بوضع املخالفات وأسباب 
هذه املخالف����ات واإلجراءات التي 
متت في شأنها، وذلك عن الفترة 

النائب محمد هايف 64  وجه 
سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
قال في الس����ؤال األول: نشر في 
احدى الصح����ف ان وكيل وزارة 
الصحة اصدر قرارا بتشكيل جلنة 
لدراس����ة ومتابعة نتائج التقييم 
اخلارجي والدولي ألداء املختبرات 
الوكيل املساعد لشؤون  برئاسة 
اخلدمات الطبية املساندة وعضوية 
عدد من املختصني، وطلب تزويده 
مببررات الوزارة لتشكيل اللجنة، 
مع بيان اختصاصاتها واجلهات 
التي تقوم حالي����ا بإجراء تقييم 
خارجي دول����ي ألداء املختبرات 
من خارج الوزارة مع نسخة من 
التقارير التي وردت الى الوزارة 
عن تقييم املختبرات منذ عام 2006 
حتى تاريخ ورود السؤال واجلهة 
او اجلهات املسؤولة عن متابعة 
توصي����ات تلك التقارير، وتكلفة 
التقييم منذ عام 2006 حتى تاريخ 
ورود السؤال، والبرنامج الزمني 
ادارة املختبرات  الذي وضعت����ه 
الطبية واالدارات االخرى بالوزارة 
للتقييم الدولي ألداء املختبرات بها، 
مع نسخة من التقارير التي وردت 
الڤيروسات  بشأن تقييم مختبر 
طبقا لتوصية اللجنة املشار إليها 
اعاله وحسب ما نشرته الصحف 
احمللي����ة الحقا عن زي����ارة الوفد 
البريطاني لتقييم املختبرات واي 

تقارير اخرى سابقة.
وقال: نش����ر ان عيادة املطار 
تعاني نقصا في املفتشني الصحيني 
طالبا تزويده بعدد عيادات الصحة 
املنافذ  الوقائية باملطار وبجميع 
واحلدود وعدد االطباء واملفتشني 
العاملني بكل  الصحيني وغيرهم 
عيادة على حدة ونظام العمل بكل 
منها واجلهة املسؤولة عن الرقابة 
في تلك العيادات، وهل مت زيادة 
عدد املفتشني الصحيني واالطباء 
بتلك العي����ادات منذ االعالن عن 
انفلون����زا اخلنازير حتى تاريخ 

ورود السؤال.
وقال: نشر عن اكتشاف وزارة 
الصحة خل����ال يتعل����ق بأجهزة 
الكاميرات احلرارية املس����تخدمة 
للكش����ف عن املصابني بأعراض 
انفلونزا اخلنازير، طالبا تزويده 
بعدد األجهزة املوجودة حاليا في 
املط����ار وفي كل منف����ذ من منافذ 
دخول البالد والش����ركة املصنعة 
والوكيل احمللي وتاريخ توريدها 
الى الوزارة، وهل كان لدى الوزارة 
سابقا اجهزة مشابهة للكشف عن 
املصابني بأعراض االنفلونزا اثناء 
انتشار وباء انفلونزا الطيور منذ 
عدة سنوات؟ وما اعدادها وتوزيعها 
ومدة عقد الصيانة اخلاص بتلك 
االجهزة التي استخدمت خالل فترة 
انتش����ار وباء انفلونزا الطيور؟ 

وما مدى صح����ة اختفاء اجهزة 
احلاس����وب اخلاص����ة ببرمج����ة 
الكامي����رات احلرارية من مخازن 
املستودعات الطبية في الوزارة؟ 
وهل قامت الوزارة بإجراء حتقيق؟ 
اذا كانت االجابة بااليجاب، يرجى 

موافاتي بنسخة من التحقيق.
واضاف: كم تبلغ امليزانية التي 
خصصتها الوزارة لشراء كاميرات 
حرارية؟ وما اآللية التي اتبعتها 
الوزارة لوضع املواصفات وطرح 
املمارسة واستدراج  او  املناقصة 
العروض واختيار االفضل؟ وما 
اللجنة التي مت تكليفها بدراس����ة 
العروض؟ يرجى موافاتي بقرار 
تشكيل اللجنة واسماء اعضائها 
ومسمياتهم الوظيفية ونسخة من 

محاضر اجتماعاتها.

الحمالت الوطنية للتطعيم

توصي منظمة الصحة العاملية 
بتنظيم حمالت توعية للوقاية من 
بعض األمراض املعدية وحمالت 
وطنية للتطعيم من بعض األمراض 
من آن إلى آخر، طالبا تزويده ببيان 
عن احلمالت الوطنية للتطعيم التي 
اصدرتها وزارة الصحة خالل الفترة 
من عام 2005 حتى تاريخه خارج 
نطاق التطعيمات االجبارية واجلهة 
الت����ي قامت بتنظيم  أو اجلهات 
تلك احلمالت وأسماء ومسميات 
املشاركني بها واملكافآت التي صرفت 
لهم وأساس تقدير تلك املكافآت لكل 
مستوى وظيفي وتقارير تقييم تلك 
احلمالت الوطنية، ومدى جناحها 
بكل منطقة من املناطق الصحية، 
واجله����ات التي قام����ت بالتقييم 
وطريقة التقيي����م لكل حملة من 
احلمالت والتقارير الدولية الصادرة 
عن منظم����ة الصحة العاملية عن 
معايير تقيي����م حمالت التطعيم 
خارج نط����اق التطعيم االجباري 
واآللي����ة املوضوعة م����ن جانب 
اإلدارة املختصة بوزارة الصحة 
للتنسيق مع وزارة التربية إلعطاء 
التطعيمات الالزمة لتالميذ املدارس 
والقرارات والتعاميم املتعلقة بذلك 
ونشرات ومواد التوعية املتعلقة 

بحمالت التطعيم املشار اليها.
وفي سؤال آخر، طلب تزويده 
بصور م����ن الق����رارات الوزارية 
واإلداري����ة والتعامي����م اخلاصة 
بتنظيم التطعيمات اإلجبارية في 
الكويت وجداول مواعيد التطعيمات 
لألطفال والكبار وكذلك كش����وف 
تب����ني كمية الطع����وم واألمصال 
الواقية من األمراض املعدية التي 
قامت وزارة الصحة بشرائها خالل 
الفترة من عام 2005 حتى تاريخ 
ورود السؤال مع موافاتي بالكمية 
التي مت اس����تخدامها بالفعل من 
الكميات التي مت ش����راؤها وبيان 

منذ ع����ام 2000 حتى تاريخه مع 
توضيح الئحة املخالفات واجلهة 
التي وضعت تلك الالئحة واملراكز 
التي أوقفت الوزارة التعامل معها 
نهائيا في الدول املصدرة للعمالة 
الواف����دة واملراك����ز اجلديدة التي 
أوصت اجلهة املسؤولة بالوزارة 
بالتعامل معه����ا مع ذكر مبررات 
اختياره����ا لهذه املراكز ومذكرات 
التفاهم أو اللجان املشتركة املتعلقة 
مبوضوع فحص العمالة الوافدة 
واجلهة املمثلة للكويت بها ومدى 
موافقة وزارة اخلارجية على تلك 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي 
ابرمت خالل الس����نوات العش����ر 
املاضية. وفي سؤال آخر قال: في رد 
على سؤال نيابي نشر في جريدة 
»األنباء« في األول من نوفمبر 2008 
قال الوزير السابق انه مت تشكيل 
جلنتني بس����بب اختالف نتائج 
فحوصات مختبر الڤيروس����ات، 
حيث ش����كلت اللجنة األولى في 
فبراير 2008 والثانية في يوليو 
2008 طالبا تزويده بتاريخ اجتماع 
هاتني اللجنتني، مع بيان اس����ماء 
اعضائها ومؤهالتهم التخصصية 
العلمية مع تزويدي  وشهاداتهم 
بنسخة من قرار تشكيلهما، عدد 
االجتماعات الت����ي عقدتها هاتان 
اللجنتان، مع تزويدي بنس����خة 
من محاضر هذه االجتماعات عدد 
االشخاص الذين مت فحصهم عن 
طريق اللجنتني، مع بيان حالتهم 
الصحية وجنسياتهم، ووظائفهم، 
عدد من مت تعديل حاالتهم من غير 
الئق الى الئق عن طريق اللجنتني، 
هل تأخذ وزارة الصحة بالقرارات 
الدولية الصادرة عن مركز التحكم 
والسيطرة CDC عن منظمة الصحة 
العاملية WHO للتش����خيص؟ إذا 
كانت اإلجابة بالنفي، ما أس����باب 
عدم األخذ بهذه القرارات، علما أن 
الكويت ضمن دول اإلقليم التابع 

ملنظمة الصحة العاملية.

انتداب أطباء 

وطلب تزويده بأسماء األطباء 
مبس����توى مدي����ر إدارة العاملني 
بوزارة الصحة واملنتدبني سواء كان 
انتدابا كامال أو جزئيا الى مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية او الى 
مستشفى االحمدي أو الى الطب 
الشرعي بوزارة الداخلية او الى 
بلدية الكويت او الى مركز العلوم 
الطبية بجامعة الكويت، وتاريخ 
انتداب كل منهم، ومدة االنتداب، 
والغرض منه، وساعات االنتداب 
االسبوعية، ومدى تعارض االنتداب 
مع اخلفارات الت����ي يقومون بها 
بالوزارة، وذلك عن الفترة من 2006 
حتى تاريخه، مع تزويدي بجميع 
القرارات واملراسالت املتعلقة بهذا 

الشأن واتفاقيات التفاهم املبرمة 
بني الوزارة وتلك اجلهات لتنظيم 
االنتداب فيما بني اجلهتني كما طلب 
بيانا عن املهام الرسمية التي قام بها 
رئيس مختبر الڤيروسات التابع 
إلدارة الصحة العامة واالجتماعية 
واللجان التي شارك بها واملنعقدة 
خارج البالد وذلك عن الفترة من 
2005 حتى تاريخه، ومبررات كل 
مهمة رسمية خارج البالد، ومدتها 
واملكافآت او البدالت التي تقاضها 
من الوزارة ومن أي جهات أخرى 
عن حضوره تلك املهام والتقارير 
التي قدمها لل����وزارة بعد عودته 
من كل مهمة، واجلهة التي قدمت 
التقاري����ر، والتوصيات  لها تلك 
الواردة بالتقارير وما مت بش����أن 
كل توصي����ة منها. م����ع تزويدي 
بالقرارات الوزارية واملس����تندات 

املؤيدة لإلجابة.
وقال هايف في سؤال آخر

نشرت الصحف احمللية خبرا 
عن تشكيل جلنة بوزارة الصحة 
لتقييم الوضع احلالي للمختبرات 
الطبية، ووض���ع خطة لتطوير 
االداء بها عل���ى ان تقدم اللجنة 
تقري���را عن اعمالها الى الس���يد 
وكيل الوزارة متضمنا التوصيات 
واملقترحات الالزمة لتطوير اداء 
املختبرات طالبا نسخة من قرار 
تش���كيل اللجنة واختصاصاتها 
ونسخة من محاضر اجتماعاتها 
وتقاريرها، وايضا نتيجة تقييم 
الوض���ع احلال���ي للمختب���رات 
التابع���ة الدارة الصح���ة العامة 
واملستشفيات واالدارات االخرى 
بالوزارة، ونس���خة من التقارير 
الصادرة عن اي جهات خارجية 
او منظم���ات عاملية مثل منظمة 
امللكية  العاملية والكلية  الصحة 
البريطانية للباثولوجي وغيرها 
من الهيئ���ات الدولي���ة عن اداء 
املختبرات التابعة الدارة الصحة 
العامة وللمستشفيات واالدارات 
بال���وزارة، وهل يوجد  االخرى 
من بني تلك التقارير ما يش���ير 
الى سلبيات في تلك املختبرات؟ 
اذا كان���ت االجاب���ة بااليج���اب، 
فم���ا خط���ة الوزارة حل���ل هذه 
السلبيات واملشاكل؟ وهل حصلت 
املختبرات التابعة الدارة الصحة 
العامة او التابعة للمستشفيات 
الدولي كمراكز  على االعت���راف 
مرجعية ملنظمة الصحة العاملية 
الكبد  التهاب  في مجال فحوص 
الوبائي وااليدز؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، يرجى موافاتي بنسخة 
من شهادات االعتراف واذا كانت 
االجابة بالنفي، فهل سبق للوزارة 
ان خاطبت منظمة الصحة العاملية 
للقيام بإجراء تقييم الي مختبر 

من مختبرات الوزارة؟ 

وطلب هايف تزويده باملؤهالت الدراسية ملدير إدارة الصحة العامة وتاريخ احلصول عليها والكلية 
او اجلامعة التي حصل منها على تلك املؤهالت، وهل متت معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي، مع 
ذكر تاريخ وقرار املعادلة مع موافاتي باملس��توى الوظيفي الفن��ي للطبيب املذكور وتاريخ احلصول 
عليه واجلهة التي منحته هذا املستوى الفني والقرار الصادر بهذا الشأن وتاريخ ومحاضر اجتماعات 
املجل��س التخصص��ي للصحة العامة التي متت بها املوافقة على ترقي��ات تتعلق مبدير إدارة الصحة 
العامة مع تزويدي مبحاضر هذه االجتماعات وبيان كامل عن املهام الرس��مية، وأيام العمل الرسمية، 
التي منحت ملدير ادارة الصحة العامة د.راشد العويش والقرارات الصادرة بهذا الشأن ومدة وتاريخ 
كل مهمة ووجهة السفر والتقارير املقدمة منه عن كل مهمة بعد عودته منها وذلك منذ عام 2002 حتى 
تاريخه، اس��ماء كل عضو من أعضاء اللجان التي ش��كلتها الوزارة للسفر إلى اخلارج مبهام رسمية 
لتقيي��م مراكز فحص العمالة الوافدة من الفلبني واندونيس��يا والهند وس��ورية ومصر والس��ودان 
واثيوبيا وس��ريالنكا وباكستان مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومدة كل مهمة، وعدد ومستوى املراكز 
بكل دولة من هذه الدول وذلك عن الفترة منذ سنة 2002 حتى تاريخه والتقارير املقدمة بعد كل مهمة 
واإلجراءات التي متت بشأن تلك املراكز وموافاتي بنسخة من هذه التقارير، العقوبات التي مت توقيعها 
عل��ى مراكز فحص العمالة الوافدة باخلارج لكل من الدول املش��ار إليها بالبند الس��ابق خالل الفترة 
منذ سنة 2002 حتى تاريخه مع توضيح كل عقوبة لكل مركز وأسبابها وأسماء املراكز التي مت وقف 

التعامل معها نهائيا من جانب الوزارة، مع موافاتي بنسخ من هذه العقوبات.


