
مجلساألمــــــة الثالثاء
4 أغسطس 2009 

قدم النائب س���عدون حماد اقتراحا برغبة قال 6
فيه: تعتبر احلدائق العامة املتنفس الذي يلجأ إليه 
الكثيرون من قاطني املناطق السكنية وأبنائهم وهو 
ما يستلزم تزويدها باأللعاب املسلية لألطفال ومالعب 
كرة القدم والس���لة والطائرة لتخدم فئة الشباب 
او األطفال وتعود بالنف���ع على صحتهم. وينص 
االقتراح على »إنش���اء حدائق عامة على مستوى 

عال في كل من محافظة األحمدي ومحافظة مبارك 
الكبير وتزويدها بكل األلعاب الترويحية ومالعب 

كرة القدم وكرة السلة والطائرة«.
كما قدم اقتراحا آخر بشأن »قيام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بإنشاء ساحات رياضية وتزويدها 
باملرافق الالزمة ملمارسة الرياضة وذلك في كل من 

محافظتي األحمدي ومبارك الكبير«.

حماد إلنشاء حدائق عامة في األحمدي ومبارك الكبير

الخنفور: منح الجنسية الكويتية لـ »البدون« المشاركين
في حروب 67 و1973 والتحرير ومَن صدَّ العدوان العراقي

جوهر: ما أسباب عدم تعيين مدير لمركز نظم المعلومات في الجامعة؟
وجه النائب د.حسن جوهر سؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
طلب فيه تزويده بدور مركز نظم املعلومات 
في جامعة الكويت في دعم العملية التعليمية 
واالرتقاء بها واملهام املوكلة له في خدمة الصرح 
اجلامعي، وإستراتيجية املركز خالل السنوات 
اخلمس املاضية وبيان عدد العاملني في املركز 
ف����ي الوقت احلاضر مقارنة بالعاملني فيه مع 
بداية نشأته ومؤهالتهم العلمية، وعدد املوظفني 
الكويتيني العاملني في املركز حاليا ومؤهالتهم 
العلمية مقارنة بعددهم ومؤهالتهم العلمية في 
بداية نشأته، والدورات والبرامج التدريبية التي 
وفرها املركز ملوظفيه بهدف تطوير إمكانياتهم 
املهنية والفنية مع بيان عدد الدورات والبرامج 
التدريبية واملؤمت����رات العلمية لكل موظف، 

والنظم والبرامج التي أدخلها املركز لالرتقاء 
مبس����توى اخلدمة ونوعه����ا وكلفتها املادية، 
والسيرة الذاتية ملس����اعدي مدير املركز قبل 
اختيار املدير اجلديد مع بيان تاريخ تعيينهم 
وسنوات خدمتهم وتدرجهم الوظيفي ومؤهالتهم 
العلمية والدورات والبرامج واملهام العلمية لهم 
خالل خدمتهم وتقاريرهم السنوية التي تبني 
مستوى أدائهم الوظيفي خالل سنوات عملهم 
في املركز وأسباب عدم تعيني مدير للمركز منذ 
انتهاء مدة عمل املدير السابق واملدة الزمنية 
التي ظل فيها هذا املنصب ش����اغرا، مع بيان 
كيفية ادارة املركز خالل الفترة املشار إليها، مع 
تزويدي بالقرارات واملراسالت اخلاصة في هذا 
الشأن والسند القانوني والالئحي لذلك وبيان 
أسباب عدم تفويض احد مساعدي املدير ملمارسة 

صالحيته، وجلنة اختيار مدير املركز مع بيان 
مؤهالتهم العلمية ومراكزهم الوظيفية، وكافة 
التقارير اخلاصة باملفاضلة بني املتقدمني لشغل 
هذا املنصب والنتائج النهائية للجنة مع بيان 
مدى استيفاء شروط ومعايير قانون اخلدمة 

املدنية في ترشيح مدير املركز.
وقال: في حالة اختيار مدير املركز اجلديد 
ممن هو اقل خبرة او مؤهال او أقدمية اعتبارية 
او فعلي����ة او االختص����اص الفني الدقيق من 
املتقدمني او املرش����حني اآلخرين يرجى بيان 
ذلك بالتفصيل مع تزويدي باألسباب واملبررات 
التي حالت دون اختيار من هو األفضل تبعا 
للشروط واملعايير املشار إليها، مع تزويدي 
بجدول مقارنة يبني أفضلية كل مرشح في كل 

من البنود املشار إليها.

.. ويحّذر وزير الصحة من إخفاء
أعداد المصابين بإنفلونزا الخنازير

حذر رئيس اللجنة الصحية النائب سعد اخلنفور وزير الصحة 
د.هالل الساير من التوجه الخفاء اعداد املصابني مبرض انفلونز 
اخلنازير، الفتا الى انه اذا اكتش���فنا ان وزير الصحة يضلل او 
يخفي اعداد املصابني باملرض فلن نتأخر او نتوانى في استخدام 

ادواتنا الدستورية جتاهه.
وقال اخلنفور، في تصريح صحافي: ان وزير الصحة اعلن ان 
هناك نية للتوجه الخفاء اعداد املصابني مبرض انفلونزا اخلنازير 
وعدم االعالن عنها، السيما اننا نعتقد انه من باب اولى ان يتم 
التعامل بكل شفافية حتى نعرف مقدار انتشار املرض لكي نضع 
اجلميع عند مسؤولياتهم ونستطيع مواجهته بالشكل السليم 

وتسخير جميع اجلهود للحد من انتشاره.
واوضح اخلنفور ان عدم االعالن عن اعداد املصابني مبرض 
انفلونزا اخلنازير سيغيب الشارع عن مدى انتشار هذا املرض 
وخطورته، موضحا ان التعامل بكل شفافية مع اعداد املصابني 
يجعلنا نقيم الوضع بش���كل مستمر، حيث يكون حتت املجهر 
ونعرف مدى انتشاره، وهذا ميكننا من اتخاذ االجراءات املناسبة 
متى ما اس���تدعت احلاجة، باالضافة الى ان اعالن عدد املصابني 
يكون مبنزلة االجراءات التوعوية للمواطنني عن خطورة املرض 
وسرعة انتشاره حتى تكون هناك اجراءات وقائية من اجلميع 

لتجنب االصابة من ذلك املرض.

الخرافي هّنأ نظراءه
في جامايكا وبوليڤيا

بع���ث رئي���س مجل���س األم����ة جاسم اخلراف���ي ببرقي���ات 
تهنئ��ة ال����ى كل من رئي�������س مجل���س الن�������واب ديل���روي 
ش���وك ورئي���س مجل���س الش����يوخ أوسوال���د هاردن���غ في 

جامايك���ا.
ورئي���س مجل���س الن�������واب إدمون���دو نوفيلو أجويل���ر 
ورئي����س مجل���س الش����يوخ أوس����ك���ار أورتي�������ز أنتيل����و 
في جمهوري���ة بوليڤيا، وذلك مبناس����ب���ة األعي���اد الوطني���ة 

لبلديهم��ا.

سعد اخلنفور

د.حسن جوهر

جاسم اخلرافي

النائب س���عد اخلنفور  قّدم 
اقتراح���ًا بقانون بش���أن منح 
الكويتية للمقيمني  اجلنس���ية 

بصورة غير قانونية.
مـادة أولـى: من���ح اجلنس���ية 
الكويتية للمقيمني بصورة غير 
قانونية )غير محددي اجلنسية( 
ممن تتوافر فيه اي من الشروط 
التالية ولو كان قد سبق ان رفض 
اجلنسية بالتجنيس اعتقادا منه 
بأحقيت���ه في احلص���ول عليها 

بالتأسيس.
أ � من لديه احصاء 1965 ومن 
ليس عليه قيود امنية واجرى 
البصمة الوراثية وثبت سالمتها 
وصحتها، ب � من ش���ارك في 
حربي عام 1967 و1973، ج � من 
شارك في صد العدوان العراقي 
الغاش���م على الكويت، د � من 
شارك في حرب حترير الكويت 
عام 1991، ه� � من أسر او استشهد 

في 1990/8/2.
و � أوالد غير محددي اجلنسية 
)البدون( وغير الكويتيني الذين 
اثناء مشاركتهم في  استشهدوا 

مهم���ات خاصة داخ���ل وخارج 
الكوي���ت بتكليف م���ن القيادة 

العسكرية.
مـادة ثانيـة: تص���در الالئح���ة 
التنفيذية لهذا القانون بقرار من 
مجلس الوزراء بناء على عرض 

وزير الداخلية.

المذكرة اإليضاحية

نظرا ألن العديد من املقيمني 
بصورة غير قانونية او ما يطلق 

عليهم عادة غير محددي اجلنسية 
او الب���دون، ممن لديهم احصاء 
1965 وليست عليهم قيود امنية، 
كما ان العديد منهم شاركوا في 
احل���روب العربي���ة عامي 1967 
و1973 ضم���ن صفوف اجليش 
الكويت���ي استبس���لوا في هذه 

احلروب.
كما انه اب���ان الغزو العراقي 
الكوي���ت قدموا  الغاش���م على 
ارواحه���م فمنه���م من اس���ر او 
استش���هد ومنهم من شارك في 
حرب حترير الكويت عام 1991 لذا 
رؤي تقدمي هذا االقتراح بقانون 
عرفانا ملواقفهم البطولية، حيث 
انهم اثبتوا والءهم لبلدنا الكويت 

وقدموا ارواحهم فداء له.
لذا فق����د نصت املادة األولى 
على منح اجلنس����ية الكويتية 
للمقيمني بصورة غير قانونية 
ممن تتوافر فيهم اي من الشروط 
التالية ولو كان قد سبق ان رفض 
اجلنسية بالتجنيس اعتقادا منه 
بأحقيته ف����ي احلصول عليها 

بالتأسيس.

د.محمد احلويلة

مبارك الوعالن

وّجه أسئلة لوزير التجارة

الحويلة إلنشاء مركز خدمة المواطن
في منطقتي صباح السالم والرقة

وجه النائب د.محمد احلويلة 
اس���ئلة ع���دة لوزي���ر التجارة 
الهارون طلب  والصناعة أحمد 
في السؤال األول تزويده بأسماء 
جميع اللجان العاملة في الوزارة 
املالية  التابعة للسنة  واجلهات 
احلالية س���واء كانت دائمة أو 
العاملني بتلك  مؤقتة واس���ماء 
اللجان وجنسياتهم ومسمياتهم 
التي  املكافآت  الوظيفية وقيمة 
يتقاضونه���ا والقط���اع ال���ذي 
يعملون به، كل جلنة على حدة، 
مع توضيح إذا كانت أعمال تلك 
اللجان تتم أثناء الدوام الرسمي 
أو بعد الدوام الرسمي، وموضحا 
بها ايض���ا اذا كان أحد العاملني 
بتلك اللجان يعمل في أكثر من 

جلنة.
وفي الس���ؤال الثاني تساءل 
احلويلة: ما خطة الوزارة حلماية 
ارتفاع االسعار  املس���تهلك من 
خاصة في شهر رمضان املبارك 
الذي تقوم فيه بعض الشركات 
واملؤسسات التجارية باستغالله 
لزيادة اسعارها على حساب دخل 
املواطن، وطلب تزويده بكشف 
يب���ني االحاالت الت���ي قامت بها 
الوزارة للنيابة العامة بس���بب 
التالعب في  أو  التجاري  الغش 
االسعار منذ عام 2006، وحتى 
تاريخ السؤال، كل سنة على حدة، 
مع ذكر اسم الشركات واملؤسسات 

التي متت إحالتها وبيان سبب 
اإلحالة.

وطلب كشفا يوضح الدورات 
التدريبية والتأهيلية التي قدمتها 
الوزارة ملوظفي حماية املستهلك 
سواء في الداخل أو اخلارج منذ 
عام 2006 وحتى تاريخ السؤال 
حتى يطلعوا على آخر ما توصلت 
إليه نظم حماية املستهلك لتكون 

عونا لهم في مهام عملهم.
وتس���اءل عن عدد املخالفات 
ال���وزارة بحق  التي س���جلتها 
الشركات واملؤسسات التجارية 
العاملة ف���ي املنطقة اجلنوبية 
بالقطاع النفطي واملخالفة لشروط 
ترخيصه���ا خاصة فيما يتعلق 
باملخالفات البيئية وذلك من 2007 
حتى تاريخ السؤال واسماء تلك 

الشركات واملؤسسات املخالفة.
وفي س���ؤال آخر، تس���اءل: 
ما االجراء ال���ذي قامت الوزارة 
باتخاذه جتاه شركة الشوتامي 
املرخصة من قبل وزارة التجارة 
خاصة بعدم���ا وردها كتاب من 
وزارة االع���الم يفي���د مبخالفة 
الش���ركة لش���روط ترخيصها 
وببثها افالما تتعارض مع قيمنا 
االسالمية رغم كتب االنذار التي 
وجهت لها م���ن وزارة االعالم، 
طالبا تزويده مبالحظات ديوان 
احملاس���بة على اعمال وزارتكم 
واجلهات التابعة لكم وردكم على 

تلك املالحظات.
من جهة اخرى، قدم د.احلويلة 
اقتراحا برغبة بشأن انشاء جسور 
لعبور املشاة وانفاق للسيارات 
تربط املناطق ببعضها البعض 
لتسهيل حركة السير من ناحية 
وحماية املش���اة عل���ى اجلانب 
اآلخر وانشاء عدة جسور على 
امللك فهد بن عبدالعزيز  طريق 
الستخدامها النعطاف السيارات 
التي تنتقل في هذا الطريق من 
الى اجلنوب وبالعكس  الشمال 
بدال من فتحات االنعطاف احلالية 
التي تسبب الكثير من احلوادث 
املروعة. وقدم اقتراحا آخر بشأن 
انش���اء مركز خدمة املواطن في 
منطقة ضاحية صباح الس���الم 

ومنطقة الرقة.

وّجه حزمة أسئلة لوزير الصحة عن تجاوزات وتالعب بقصد التنفيع والتكسب غير المشروع

الوعالن: الساير ال يتحرك النتشال القطاع الصحي من حالة التردي والتراجع
قال النائب مبارك الوعالن ان القطاع 
الصحي بالبالد بلغ حالة شديدة من الترهل 
والتراجع ف����ي اخلدمات، والتي تأتي في 
النهاية لتض����ع املواطن في مواجهة هذه 
اخلدمة الس����يئة، مؤكدا أن متابعته لهذا 
امللف تأتي انسجاما مع أهمية ترميم هذا 
القطاع والدفع به نحو اإلصالح الفني قبل 
اإلصالح السياسي الذي تعاني منه الوزارة. 
وأضاف الوع����الن أنه بني لوزير الصحة 
في األس����ئلة األخيرة التي قدمت بتاريخ 
15 من يوليو املاضي العديد من املخالفات 
والتجاوزت داخ����ل الوزارة قائال: »بينت 
للوزير في تصريح صحافي مرفق باألسئلة 
أن عليه أن يقرأ بني السطور ويعرف من 
يقف حجر عثرة أمام اإلصالح والتنمية 
والتطوير في هذا القطاع وال نعرف حقيقة 
ما قام به الوزير حيال هذه األسئلة وهذه 
التجاوزات«. مؤكدا أن األس����ئلة املرفقة 
تأتي اس����تكماال ملتابعة هذا امللف املتخم 
بالتجاوزات. وبني أن األسئلة تنقسم إلى 
أربعة محاور أولها عن منظمة أو جمعية 
»كاتش« التي أظهرت بعض التقارير أنها 
متارس أنشطة تبشيرية ونأمل أن تكون 
إجابة الوزير شافية لهذا العمل الذي تقوم 
به هذه اجلهة، مؤكدا أنه ال ميكن أن نسكت 
عن مثل هذه األعمال املخالفة واخلطيرة 
والتي يجب أن تكون ضمن دائرة اخلطر 

التي تواجه املجتمع الكويتي.

المختبرات المركزية

وأوض����ح الوعالن أن احملاور األخرى 
الطبية وإدارة  تتعلق ببعض األجه����زة 
املختبرات املركزية التي وقعت في أخطاء 

كبيرة ومتعددة ش����لت حرك����ة التنمية 
والتطوير في هذه اإلدارة مع أنها معنية 
ومرتبطة بالعديد من اإلدارات داخل الوزارة، 
مشيرا إلى أن الرسالة التي يوجهها للوزير 
واضحة وعلى الوزير أن يقوم بدوره بشكل 
واضح وسريع إلصالح اخللل والتجاوزات 
الكبيرة التي تدل داللة واضحة على غياب 
روح املس����ؤولية واالبتع����اد عن أدبيات 
الش����فافية والعمل بكل مصداقية، مؤكدا 
أن هذه الرسالة التي نود إيصالها للوزير 
واضحة وبشكل دقيق ولن ندخل في النوايا 
ولكن على الوزير أن يثبت لنا حرصه على 

اإلصالح ومحاسبة املتجاوزين.
الوعالن سؤاال لوزير الصحة  ووجه 

د.هالل الساير تساءل فيه:
ما هو عمل منظمة أو جمعية »كاتش« 
داخل وزارة الصح����ة؟ وهل يوجد لهذه 
اجلهة ترخيص ملزاولة النشاط، وأرجو 
تزوي����دي بترخيص هذه اجلهة وأعضاء 
مجلس إدارتها والسيرة الذاتية لكل منهم، 
وما هو الغرض من النشاط الذي تزاوله 
هذه اجلهة وأين أنشطتها إن وجدت؟ وما 
اجلهات ومن هم األشخاص الذين ميارسون 
األنشطة داخل الوزارة مع إرفاق السيرة 

الذاتية لكل موظف وديانته؟
وتس����ائل ما حاجة املستشفيات لهذا 
اجله����از Vein Viewer.؟ وما عدد األجهزة 
الت����ي مت طلبها أو مت التب����رع بها خالل 
الفترة من 2007/1/1 حتى تاريخه؟ وهل 
مت ش����راء األجهزة أم التبرع بها؟ مع ذكر 
الش����ركات املتبرعة ثم املوردة؟ وهل مت 
التب����رع مقابل عقود صيان����ة أم ال؟ وما 

كما تساءل: ملاذا مت جتميد مجلس رؤساء 
الفنيني املش����كل بقرار من وكيل الوزارة 
املس����اعد لش����ؤون بنك الدم واملختبرات 
الس����ابق القرار اإلداري رقم 2008/6 مع 
نس����خة من قرار التجمي����د أو اإللغاء إن 
وجد م����ع موافاتنا مبحاضر االجتماعات 
للمجلس منذ تاريخ إنشائه وما مت بشأن 

تنفيذ توصيات املجلس.

المسميات الوظيفية

وطلب أس����ماء أعضاء جميع اللجان 
واملجالس التابعة إلدارة خدمات املختبرات 
املركزي����ة والعامل����ة معها م����ع توضيح 
املس����ميات الوظيفية والدرجة الوظيفية 
وجهة العمل داخل ال����وزارة أو خارجها 
وس����نوات اخلبرة لألعضاء مع محاضر 
االجتماع لعام 2009/2008 – 2010/2009 
وعضويتهم باللجان الوزارية واملجالس 
وفرق العمل الوزارية وانتدابهم للتدريس 
مع موافاتن����ا بعضويتهم بجميع اللجان 
الوزارية واملجالس وفرق العمل الوزارية 
وتوضي����ح ما إذا كان����وا منتدبني للعمل 
وللتدريس في جامعة الكويت أو الهيئة 
العام����ة للتعليم التطبيق����ي أو أي جهة 
حكومية أخرى أو أهلية، وموافاتنا باسم 
مدير إدارة خدم����ات املختبرات املركزية 
ومؤهالته العلمية وسنة احلصول عليها 
والتخصص احلاصل عليه ومركز عمله في 
وزارة الصحة منذ تعيينه وحتى تاريخه 
وما إذا كان يعمل في جهات أخرى في وزارة 
الصحة خ����ارج إدارة خدمات املختبرات 
املركزي����ة وعضويته ف����ي اللجان وفرق 

العمل الوزاري����ة واملجالس التخصصية 
والبدالت واملكافآت التي يتقاضاها سنويا 
لعام 2008/2007 وحتى تاريخه موضحا 
انتدابه للعم����ل أو للتدريس في جامعة 
الكويت أو الهيئة العامة للتعليم أو أي جهة 
حكومية أو أهلية أخرى واملبالغ األخرى 
التي يتلقاها لقاء ذلك سنويا، وأسماء فنيي 
املختبرات الذين مت ابتعاثهم للدراسة في 
اخلارج أو داخل الكويت مع توضيح مركز 
العمل واجلهة املبتعث إليها واسم اجلامعة 
والشهادة الدراسية وذلك للسنوات الثالث 
املاضية وحتى تاريخه واألسس التي بناء 
عليها مت اختيار املبتعثني وآلية االختيار 
إن وجدت مع موافاتنا بأسماء وأعداد فنيي 
املختبرات الطبية الكويتيني الذين قدموا 
استقاالتهم من العمل في الوزارة للسنوات 
اخلمس املاضية مع توضيح سنوات عملهم 
في الوزارة وش����هاداتهم العلمية وكذلك 
أسباب استقاالتهم ان وجدت، وموافاتنا 
بكافة املستندات اخلاصة باملمارسة رقم ه ط 
29، 2010/2009 واخلاصة بتوريد عدد عشرة 
أجهزة مخبرية لفحص الس����كر واجلهة 
الطالبة واسم من قام بوضع املواصفات 
اخلاصة باملناقصة وأماكن توزيع األجهزة 
في وزارة الصحة واألسباب الداعية لطلبها 
واسم من قام باعتماد وترسية املناقصة 

واألسباب الداعية لذلك.

األجهزة الطبية

وحول االجهزة الطيبة تساءل الوعالن 
عن قيمة طلبات الشراء من كافة مستشفيات 
وزارة الصحة اخلاصة باألجهزة الطبية، 

وما الطلبات التي مت تنفيذها؟

رأي رئيس مجلس أقس����ام التخدير في 
م����دى حاجة الوزارة لهذه األجهزة؟ وهل 
مت أخذ رأي وتوصية رئيس مجلس أقسام 
التخدير بخصوص حاجة الوزارة لشراء 
أو قبول التبرع مقاب����ل عقود الصيانة؟ 
وإذا لم يؤخذ بتوصيته فما األس����باب؟ 
وما عدد هذه األجهزة في كل مستش����فى 

من مستشفيات وزارة الصحة؟
وطلب الوعالن تزويده بكشف بأعداد 
األجه����زة املخبرية وأنواعه����ا وأصنافها 
وأسمائها في جميع املختبرات في وزارة 
الصحة حاليا موزعة على أقسام املختبرات 
التخصصية املختلف����ة وموضحا تاريخ 
التس����لم وحالته����ا الفنية وم����ا يتم من 
فحوصات على كل جهاز واألسباب الداعية 

لذلك بحسب سياسات العمل املطبقة.

القالف يسأل الوزراء عن جميع
المعامالت المنجزة ألعضاء المجلس

العنجري يطلب كشفًا بعدد عقود
توريد قطع الغيار للمحوالت الكهربائية

وجه النائب حسني القالف 
سؤاال واحدا الى وزراء الدفاع 
والداخلية والصحة والتجارة 
التربية  والصناعة ووزي���رة 
العالي والش���ؤون  والتعليم 
االجتماعية والعمل جاء فيه: 
بخصوص املعامالت املنجزة 
العض���اء مجل���س االمة في 
وزاراتك���م، يرج���ى تزويدي 
املعام���الت املنجزة  بجمي���ع 
لالعض���اء مجدولة حس���ب 
االدارة التابع لها مع املستندات 
التي اجنزت فيها  والتواريخ 
الفصل  املعامالت م���ن بداية 
التشريعي احلالي الى تاريخ 

ورود السؤال.
ووجه سؤاال لوزير النفط 
وزي���ر االعالم الش���يخ احمد 
العبداهلل جاء فيه: فيما يتعلق 
باملعام���الت املنجزة العضاء 
مجلس االمة في وزارة النفط 

النائ���ب عبدالرحمن  ق���دم 
العنجري سؤاال لوزير الكهرباء 
واملاء بدر الش���ريعان بش���أن 

االحمال الكهربائية.
العنجري: تتزايد في  وقال 
الفترة االخيرة بش���كل متواتر 
وملح���وظ ح���وادث احلرائق 
الناجتة ع���ن انفجار احملوالت 
الكهربائي���ة التابعة الى وزارة 
الكهرب���اء وامل���اء، مما يعرض 
االرواح واملمتلكات خلس���ائر، 
باالضافة لقطع التيار الكهربائي 
عن مناطق مختلفة وما ينتج 
عنه من معاناة االسر واملنشآت 
االنتاجية املختلفة، حتى بلغ عدد 
حرائق احملوالت الكهربائية اكثر 
من 20 حريقا في فترة االشهر 

الستة املاضية فقط.
العنج���ري تزويده  وطلب 
بكشف بعدد عقود توريد قطع 
الكهربائية  الغيار للمح���والت 
واملراف���ق امللحق���ة بها من نقل 
وتوزيع التابعة لوزارة الكهرباء 
واملاء من 2003/1/1 وحتى 2009/4/1 

ووزارة االعالم يرجى تزويدي 
املعام���الت املنجزة  بجمي���ع 
لالعض���اء مجدولة حس���ب 
االدارة التابع لها مع املستندات 
والتواريخ التي اجنزت فيها من 
بداية الفصل التشريعي احلالي 

حتى تاريخ ورود السؤال.

مبينا فيه قيمة كل عقد على حدة 
واملواد املكلف توريدها املتعاقد 
معه للوزارة واسم املصنع الذي 
سيورد منه وبلد املنشأ، واسماء 
الشركات التي مت ترسية عقود 
التابعة  الصيان���ة والتركيبات 
لوزارة الكهرباء واملاء عليها من 
تاريخ 1995/1/1 وحتى 2009/1/1؟ 
وهل يوجد لدى وزارة الكهرباء 

واملاء؟

حسني القالف

عبدالرحمن العنجري

عائشة الجالهمة
أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة 
الصح���ة ورئيس جلن���ة الرد على 
األسئلة البرملانية محمود عبدالهادي 
ان مجموع األسئلة التي وجهت لوزارة 
الصحة هي 71 سؤاال برملانيا، مؤكدا 
أحقية النواب في االستفس���ار عن 
األعمال بوزارة الصحة واننا بدورنا 
نتعامل بشفافية مع األسئلة البرملانية 

ونقوم بالرد عليها.
وكشف عبدالهادي انه مت اجلواب 
عن 40 س���ؤاال برملانيا، مشيرا الى 

البرملانية تكون مركزة  ان األسئلة 
على قطاع معني بالصحة ولها عدة 

بنود متنوعة.
وفي جلنة الوظائف اإلش���رافية 
التي يعتبر عبدالهادي مقررا لها كشف 
عن عودة اجتماعاتها خالل االسبوع 
القادم حيث سيتم مقابلة العديد من 
املتقدمني للوظائف اإلشرافية، كما 
ستتم دراسة عدد الوظائف واملناصب 
الشاغرة منها رؤساء أقسام ومديرو 
إدارات ورؤساء شعب وغيرها من 

الوظائف األخرى.

ق����ال عض���و اجلمعية الكويتي���ة لرعاي���ة االطف���ال 
النص���ف:  ف��ي املستش���فى )كا��تش( د.يوس�������ف 
ان »كاتش« مش���روع انس���ان����ي خي����ري بح����ت 
هدفه تقدمي العناية الصحية والنفسية واالجتماعية 

لالطفال.  
واوض���ح النصف ف���ي تصري������ح ل� »كون���ا« ان 
اجلمعي���ة اخذت على عاتقها تهيئ���ة االطفال من تلك 
الفئة الت������ي تصارع املوت ملواجهة ما ميرون به من 
جتارب مؤملة مش���يرا الى ان اجلمعي���ة تساعد على 
ع���الج االطف���ال امليؤوس من ع���الج امراضهم لفترة 

زمنية محددة. 
واضاف ان من مشاريع اجلمعية انشاء »بيت عبداهلل« 

والذي من املقرر ان يس���تقبل 300 طفل س���نويا على 
فترات ولن يأخذ طابع املستشفيات وامنا سيتم عالج 
االطفال فيه بأس���لوب راق ويعد هذا املشروع الوحيد 

في منطقة الشرق االوسط.  
واف���اد النصف ب���ان اجلمعية تعم����ل في س���تة 
مستشفيات حكومية تقوم على فكرة العالج التلطيفي 
ملساعدة الطفل على الشفاء وجعل الوقت الذي يقضيه 
اكثر سعادة واقل رعبا من الدواء ومن الهيئة التمريضية 
واالطباء، حيث تؤكد االبحاث الطبي���ة ان اس���تعمال 
اس���لوب العالج التلطيف����ي يساعد بعض االطف����ال 
الذين يعانون ح���االت مرضية مس���تعصي����ة على 

الشف���اء.

»الصحة« ترد: »كاتش« مشروع إنساني يهدف إلى تقديم العناية الصحية والنفسية لألطفال عبدالهادي: أجبنا عن 40 سؤااًل برلمانيًا من مجموع 71


