
مجلساألمــــــة االربعاء
 2 سبتمبر 2009 

قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا برغبة بشأن ان 6
تعمل وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل على تسهيل 
حصول املع���اق على س���يارة عندما يبلغ م���ن العمر 
الثامنة عشرة وبحال حصوله على اجازة القيادة وذلك 
مبساعدته على اقساط السيارة من خالل استقطاع جزء 
م���ن مخصصاته على ان تقوم ال���وزارة باجراء جميع 

املعامالت املتعلقة بذلك.

الزلزلة لتسهيل حصول المعاق على سيارة

في تفاعل مع افتتاحية »األنباء« بتاريخ 28 أغسطس والتي دعت إلى بدء الموسم الدراسي بالمرحلة الثانوية لمدة أسبوعين لمراقبة الوضع 

الرومي ل� »األنباء«: اجتماع »الصحية« دس�توري ويحق للحكومة طلب عقده حسب الالئحة

الوع�الن: ال تس�تغلوا إنفلون�زا الخنازي�ر وتم�رروا صفق�ات ومناقص�ات لمتنفذي�ن

الب�راك: الحكوم�ة ال تري�د مواجه�ة الن�اس بخط�ورة م�رض إنفلون�زا الخنازي�ر

الراشد: استعدادات الكويت فاقت استعدادات دول متقدمة وعريقة في كل المجاالت

الحكومة وعدت »الصحية« بدراسة اقتراح التدرج في بدء العام الدراسي

سامح عبدالحفيظ
عقدت جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل اجتماعا لها 
امس مع اجلانب احلكومي حضره 
وزي����ر الصحة د. هالل الس����اير 
ووزي����ر التربية والتعليم العالي  
د. موضي احلمود ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األم����ة د.محمد 
البصيري ملناقش����ة استعدادات 
احلكوم����ة ح����ول مواجهة مرض 
انفلونزا اخلنازير وتأجيل العام 
الدراسي. وخالل االجتماع وعدت 
وزي����رة التربية النواب احلضور 
التدرج في بدء  بدراس����ة مقترح 
الثانوي  التعليم  الدراسة ملرحلة 
ثم املتوسط فاالبتدائي وذلك بعد 
طرح االقتراح من بعض النواب. 
وهو االقتراح نفسه الذي طرحته 
»األنب����اء« في افتتاحيتها بتاريخ 
28 اغسطس املاضي. وكان اجتماع 
اللجنة واجه احتجاجات من بعض 
النواب وعلى رأسهم أعضاء كتلة 
التنمي����ة واإلصالح ح����ول عدم 
دس����تورية االجتماع والئحيته. 

وفي هذا االطار.

اجتماع دستوري

اكد نائب رئيس مجلس األمة 
النائب عبداهلل الرومي انه ال صحة 
ملا جاء في تصريح كتلة التنمية 
التش����كيك  واالصالح بخصوص 
في دس����تورية اجتماعات اللجنة 
الصحية، مؤك����دا ان االجتماعات 
الروم����ي في  صحيح����ة. وق����ال 
تصريح ل����� »األنباء« انه اول من 
اكد عدم دستورية مناقشة اللجان 
ألي موض����وع ما لم حتصل على 
تفويض من املجلس، الفتا الى ان 
اجتماع »الصحية« أمس ال يوجد 
ما مينعه من الناحية الدستورية 
أو الالئحية اذ يحق للحكومة ان 
تطلب عقد اجتماعات داخل اللجان 
وهو ما قامت به ملناقشة موضوع 

خطير.

وب����ن الرومي انه يجوز لغير 
اعض����اء اللجنة اب����داء آرائهم في 
اجتماعات اللجان بعد موافقة رئيس 
اللجنة ولكن ال يجوز التصويت 

لغير اعضاء اللجنة.

دورة طارئة

وفي االطار ذاته، اكد النائب خالد 
السلطان أنه ال داعي لعقد جلسة 
انفلونزا  طارئة ملناقش����ة مرض 
الى ان اجراءات  اخلنازير مشيرًا 

واستعدادات احلكومة كافية.

خطة جيدة

من جانبه قال النائب مرزوق 
الغامن ان اخلطة احلكومية ملواجهة 
مرض انفلون����زا اخلنازير جيدة 
واألهم هو كيفية تطبيقها واضاف: 
ال اعتقد أن هناك حاجة لعقد دورة 
برملانية طارئة ملناقشة القضية.

دول عريقة

وفي االطار ذاته قال النائب علي 
الراش����د بعد خروجه من اجتماع 
اللجن����ة ان اس����تعدادات الكويت 
ملواجهة املرض فاقت استعدادات 
دول متقدم����ة وعريق����ة ف����ي كل 

املجاالت.

تأجيل الدراسة

من جانبه أكد النائب د.محمد 
احلويلة انه تكشف للنواب خالل 
اجتماع اللجنة الصحية امس ان 
احلكومة ممثلة في وزارة التربية 
ل����م يكن لديها أي نية لتأجيل أي 
مرحلة من املراحل الدراسية على 
انفلونزا  الرغم من خطورة وباء 
اخلنازير واحتمال انتش����اره بن 
طلبة املدارس، الفتا الى انه لوال 
ضغوط النواب ملا اجلت احلكومة 
الدراسة في مراحل رياض االطفال 
والروضة. وأوضح احلويلة ان ما 
دار داخل اجتماع اللجنة الصحية 
وبحضور وزير الصحة لم يعط 

من جهته أكد النائب مس����لم 
البراك ان احلكومة ال تريد ان تواجه 
الن����اس بخطورة مرض انفلونزا 
اخلنازير وتداعياته، الفتا الى ان 
»املجلس ال يريد من وراء اجللسة 
الطارئة سوى ان تطمئن احلكومة 
البراك  الناس املذعورين«. وقال 
في تصريح للصحافين انه ليس 
املطلوب من الن����واب ان يكونوا 
فنين حتى يطرحوا آراءهم لكننا 
نلتقي يوميا باألطباء والتربوين 
أمام  ونلمس ش����كواهم وآالمهم 
حكوم����ة ال تري����د ان تواجه أو 
تستخدم وسائل اإلعالم للتخفيف 

من روع الناس.
واض����اف: »اذا كانت احلكومة 
واثقة من نفسها وانا أشك في ذلك 
يفترض ان يكون لوزارة التربية 
برنامج يومي توضح فيه للناس 
اس����باب قرار ع����دم تأجيل العام 

الدراسي«.
التج����ارب  ان  الب����راك  ورأى 
احلكومية الس����ابقة في التعامل 
مع األزمات جعلت املواطن يضع 
يده على قلبه في كل أزمة جديدة، 
مشيرا الى ان الناس اآلن تشعر 
بالهلع واخل����وف أمام عدم قدرة 

احلكومة على مواجهة املرض.
الى ان كارثة حريق  وأش����ار 
اجلهراء أثبتت مبا ال يدعو للشك 
عدم وجود خطة عامة للطوارئ 
وايضا ما حصل في محطة التنقية 
ف����ي مش����رف أكدت ه����ذا العجز 

احلكومي في مواجهة املشكالت.
وقال الب����راك: »نحن نعلم ان 
إنفلونزا اخلنازير أصبح  مرض 
وب����اء عاملي����ا، لك����ن دول العالم 
استعدت ملواجهته وفق أساليب 
علمية وخطط مدروس����ة اال اننا 
في الكويت نرى الواقع املأساوي 

في ظل تردي اخلدمات«.
وأشار البراك الى وجود معلومات 
عن نقص حاد في العالجات املضادة 
للڤيروس فضال عن انتهاء صالحية 

املض����ادات احليوية في ش����هري 
سبتمبر وديسمبر، الفتا الى انه 
سيوجه سؤاال لوزير الصحة في 

هذا الشأن.
وحتدث البراك ايضا عن خطورة 
هذا املرض وفق معلومات طبية 
تش����ير الى قدرة الڤيروس على 
إخفاء نفس����ه في ظل التوقعات 
بق����دوم موجة اخ����رى للمرض 
ستكون أشد وأصعب، مستغربا 
بش����دة من اصرار احلكومة على 
عدم تأجيل السنة الدراسية رغم 

كل هذه املخاطر.
البيئة  ان  الب����راك  وأوض����ح 
املدرس����ية بطبيعته����ا هي موقع 
حاضن للمرض، الفتا الى وجود 
دراس����ات في وزارت����ي الصحة 
والتربية تش����ير الى ان 25% من 
طلبة الكويت في مختلف املراحل 

يعانون من الربو والسمنة.
واشار الى ان التقارير الصادرة 
من منظمة الصحة العاملية اشارت 
ال����ى ان الربو والس����منة من اهم 
االسباب املس����اعدة على تدهور 
اوضاع املريض املصاب بانفلونزا 
اخلنازي����ر، كما ان مناعة االطفال 

الصغار أقل من الكبار.
وتس����اءل البراك: »ما املعيار 
الذي استند اليه مجلس الوزراء 
لتأكيد موعد الدراسة رغم انه لم 
تكن هناك حاجة لعملية التأكيد 

في اجتماع رسمي«.
ورفض البراك »اسلوب املكابرة 
في التعامل مع هذه األزمة«، مضيفا: 
»أنا ال أعرف ما هو فكر وفلسفة 
وزارة التربية في هذه املكابرة«.

وتابع قائال: »لو كانت األمصال 
الى  الوقائية للمرض قد وصلت 
الكويت لقلنا ان األمر مختلف ولكن 
لننتقل الى املشهد األسوأ � ال قّدر 
اهلل � لو اصيب التالميذ بالعدوى 
ونقل هذا الى األسر عبر األخبار 
الذي  الهلع  فهل يعرفون طبيعة 

سيصاب به الناس؟«.

اي مؤشر على وجود خطة، أو يدل 
على جهوزي����ة احلكومة ملواجهة 
م����رض انفلون����زا اخلنازير على 
الرغ����م من اعالن وزي����ر الصحة 
ان االمص����ال املض����ادة للمرض 
س����تذهب للقطاع الصحي قريبا. 
وأشار احلويلة الى ان االجتماعات 
ما زالت متداولة والنواب يبدون 
مالحظاتهم وتوصياتهم ملواجهة 
امل����رض والتي م����ن املفترض ان 
تأخذها احلكومة في احلس����بان، 
الفتا الى ان هناك جتاوبا حكوميا 
مع اللجنة الصحية البرملانية، اال ان 
النواب يريدون التأكد من جهوزية 
احلكوم����ة ملواجهة املرض وحتى 
اآلن لم يتم التأكد من ذلك. وقال 
احلويلة: بالنسبة ملطالبة العديد 
من النواب بعقد جلسة طارئة عن 
انفلونزا اخلنازير فهذا حق مشروع 
ودستوري، كما ان هذا الطلب ينقل 
الكويتي  الهلع املوجود بالشارع 

الى »بيت األمة«.
كما حذر النائب مبارك الوعالن 

القيادات واملسؤولن في  بعض 
وزارة الصحة من استغالل مرض 
انفلون���زا اخلنازي���ر ومحاولة 
مترير املناقصات الفاسدة بقصد 
االجتار م���ن وراء ه���ذا الوباء، 
ومحاول���ة تغطي���ة حتركاتهم 
بش���كل أو بآخر، مبينا ان هناك 
الش���رفاء والوطنين داخل  من 
الوزارة ممن يعملون حلماية هذا 
الوطن وحرمان هؤالء الفاسدين 
من التطاول على املال العام. وقال 
الوعالن في تصريح صحافي ان 

هن���اك أدلة على ت���ورط بعض 
املس���ؤولن والقيادات بالصحة 
م���ع ش���ركات وجه���ات متنفذة 
لتمرير بعض الصفقات املشبوهة 
واس���تغالل خطورة املرض في 
التكس���ب املادي، مؤكدا: »لدينا 
وثائق عن تورط البعض في هذه 
التج���اوزات ومحاوالت البعض 
لالس���تفادة منها«، محذرا وزير 
الصحة من خطورة هذه القضية، 
وعليه ان يقرأ ما بن الس���طور، 
وهو يعرف ماذا نقصد وقد كررنا 

هذه اجلملة 3 مرات ولكن يبدو 
أن الوزي���ر ال يعرف اال قراءة ما 
يريد ويتناس���ى حالة الفوضى 
والتردي التي تعيش���ها الوزارة 
وهو ال ميلك اي خطة واضحة. 
وبن الوعالن ان هناك معلومات 
وأدلة تؤكد ان هناك حاالت تنفيع 
القيادات  وتكسب يحاول بعض 
واملسؤولن االستفادة منها ومترير 
مناقصات لبعض الشركات بدعم 
من متنفذين يحاولون اإلضرار 
واإلفساد بالوزارة بهدف التطاول 
على املال العام، مؤكدا ان االجهزة 
الرقابية املعنية كديوان احملاسبة 
وغيره من األجهزة، مطالبة بتفعيل 
أجهزتها ملراقبة هذه التجاوزات 
وان دور مجلس األمة ممثال بنوابه 
سيكون واضحا خالل الفترة املقبلة 
اذا لم يكن هناك حترك من الوزير 
إليقاف هذه التجاوزات اخلطيرة، 
مؤكدا ان هناك حتركا س���يكون 
في األيام املقبلة اذا لم يستجب 

الوزير لهذه التحذيرات.

)هاني الشمري(د. محمد البصيري ود.موضي احلمود ود. هالل الساير خالل االجتماعجانب من اجتماع اللجنة الصحية الذي حضره 22 نائبا لالستماع إلى استعدادات احلكومة حول مواجهة مرض انفلونزا اخلنازير 

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:
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�س: متى مت ت�شدير اأول �شحنة نفط من الكويت ؟
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ما المختبرات التي تقوم بالفحص عن إنفلونزا الخنازير وإجراءات تقييم المسافرين؟
وجه النائب مسلم البراك اسئلة عدة لوزير الصحة د.هالل الساير 

بشأن انفلونزا اخلنازير.
وقال البراك: من املعلوم ان مرض انفلونزا اخلنازير وصل لدرجة 
الوباء العاملي باملرتبة السادسة حسبما افادت منظمة الصحة العاملية، 
وقد اصبحت الكويت من اكثر الدول العربية بانتشار مرض انفلونزا 
اخلنازير، طالبا تزويده باالجراءات املتبعة من حني وصول املريض 
ملراكز الرعاية الصحية االولية او املستش��فيات بأعراض الس��عال 
وارتفاع احل��رارة واحتمال االصابة بڤي��روس انفلونزا اخلنازير 
حلني العالج، واالفادة باملختبرات التي تقوم بالفحص عن انفلونزا 
اخلنازير واملدة التي تستغرقها تلك املختبرات الظهار النتائج، وما مدى 
صحة ان مختبر الشعب هو الوحيد الذي يقوم باجراءات فحوصات 
الڤيروسات في الكويت وما مصير احلاالت في شتى مستشفيات 
احلكومة؟ واالجراءات املتبعة لتقييم املس��افرين الواصلني للكويت 

من احتمال اصاباتهم مبرض انفلونزا اخلنازير منذ تاريخ االعالن 
عن حدوث اول وفاة في العالم حلني تقدمي السؤال، وافادتي اذا كان 
هناك فريق من الصحة في املنافذ املختلفة، كما ارجو افادتي بعدد 
الكاميرات احلرارية املستخدمة، وقيمتها في جميع املنافذ والشركة 
املوردة للكاميرات احلرارية وهل مت ذلك عبر مناقصة ام شراء مباشر 
وما الش��ركة التي قامت بالشراء؟ وبجدوى بطاقات التسجيل التي 
طالبت وزارة الصحة القادمني من السفر بتعبئتها وعدد احلاالت التي 
مت اكتشافها من مراجعات القادمني من السفر والذين قاموا بتعبئة 
النماذج، وافادتي بأسماء اعضاء جلنة متابعة مرض انفلونزا اخلنازير 
التابعة لوزارة الصحة، ومسمياتهم ومراكز عملهم وتزويدي بنسخة 
من محاضر االجتماعات منذ البداية الى تاريخ تقدمي الس��ؤال، وما 
مدى صحة استقالة طبيب استشاري كويتي متخصص باالمراض 

السارية من اللجنة وما اسباب االستقالة؟

الحضور في اجتماع اللجنة
عبداهلل الرومي، عادل الصرعاوي،  علي الراشد ومرزوق 
الغامن، عبدالرحمن العنجري، سلوى اجلسار، د.روال دشتي، بادي 
الدوسري، حسني احلريتي، د.أسيل العوضي، سعدون حماد، 
د.محمد احلويلة، سعد زنيفر، مبارك اخلرينج، عدنان املطوع، 
مخلد العازمي، ناجي العبدالهادي، د.معصومة املبارك، سعد 

اخلنفور،علي العمير، خالد السلطان، ودليهي الهاجري.

الخرينج يحذّر من طريقة التعامل مع الكارثة البيئية

المطوع ينتقد تصريحات »األشغال« حول محطة مشرف 
والدوسري لعدم زيادة استيعاب محطتي العارضية والرقة

ال ت����زال قضية محطة مش����رف للصرف 
الصحي محل اهتمام نيابي واسع. وفي هذا 
االطار انتقد النائب عدنان املطوع تصريحات 
املسؤولن بوزارة األشغال العامة بشأن املدة 
التي تس����تغرقها عملية اصالح عطل محطة 
الصرف الصحي مبشرف، مشيرا الى ان مدة 

الشهر كبيرة نسبة الى األضرار الناجتة.
وقال املطوع في تصريح ان معاجلة املشكلة 
بهذه الطريقة من قبل املسؤولن تدل على كبر 
حجم املشكلة وعجز الوزارة الفتا إلى أنه يجب 
علينا التعامل مع الكارثة بش����كل شفاف من 
خالل جلب اخلبراء وعدم االكتفاء مبا يجري 
من حتويل مياه الصرف الصحي الى محطات 

أخرى حلن اصالح محطة مشرف.
واضاف املطوع ان املشكلة أساسا تكمن 
في عدم قدرة الوزارة على ادارة املشروع منذ 
البداية من مراحل التصميم الى التنفيذ الى 
التسلم مشيرا الى ان ادارة املشاريع بالوزارة 
تتحمل املسؤولية كاملة وأيضا الوزارة تخلت 
عن مسؤولياتها التي تبدأ من بداية تصميم 
املشروع وعملية االشراف والتسلم والتسليم 
وانتقال املش����روع من املق����اول اليها لالدارة 
والصيانة. واش����ار املطوع الى ان ترس����ية 
الكثير املشاريع يجب اعادة النظر فيها ألننا 
في مجلس األمة غير مطمئنن إلى أن وزارة 
األشغال قادرة على تنفيذ هذا الكم الكبير من 
املشاريع في املس����تقبل فهناك 184 مشروعا 

ستطرحها الوزارة في املستقبل مبينا أنه اذا 
كانت ستتبع فيها نفس الطريقة في التصميم 
والتنفيذ واالشراف واالدارة فهذا يضعنا في 
قلق ونحن غير مطمئنن إلى أن احلكومة قادرة 
على تنفيذ هذا الكم من املشاريع من خالل ما 
حدث في مشروع محطة مشرف الذي سيكون 

سببا في قلقنا جتاه املشاريع األخرى.
وحذر النائب مبارك اخلرينج من طريقة 
تعامل وزارة االش����غال م����ع الكارثة البيئية 
الناجتة عن تعطل محطة الصرف مبشرف، 
محمال املس����ؤولن كامل املس����ؤولية. وقال 
اخلرينج في تصريح للصحافين ان التعاطي 
مع هذه الكارثة بهذه الطريقة من خالل نقل 
مياه الصرف الصحي من مشرف الى محطة 
العارضية س����يدخلنا في كارثة أكبر، مشيرا 
الى ان هذه االخطاء ظهرت نتائجها من أمس 
في عدد من املناطق منها جليب الشيوخ مرورا 
مبنطقة الرحاب الى ان وصلت الى العارضية، 
وهذا يدل على عجز املسؤولن عن وضع احللول 
اجلذرية ملعاجلة ما حصل حملطة مشرف بأسرع 

الطرق وجلب اخلبرات الدولية.
كما أبدى النائب د.بادي الدوسري تخوفه 
من كارث����ة بيئية أخرى تض����اف الى كارثة 
محطة مش����رف، وذلك جراء االجراءات التي 
اتخذتها وزارة االش����غال ملعاجلة الوضع في 
محطة مشرف املنكوبة وحتويل مياه الصرف 
الصحي الى محطتي الرقة والعارضية، مما 

يشكل ضغطا على الطاقة االستيعابية لهاتن 
احملطتن.

وقال الدوسري في تصريح صحافي ان ضخ 
مياه الصرف الصحي من محطة مشرف املتوقفة 
عن العمل الى محطتي الرقة والعارضية عبر 
التناكر س����يضاعف من جهد هاتن احملطتن 
وسيجعلهما عرضة للتوقف الكامل عن العمل 
في أي حلظة مم����ا يعني كارثة بيئية أخرى 

ستعرض املواطنن للخطر.
وبن الدوس����ري ان املدة املطلوبة إلعادة 
تشغيل محطة مشرف مرة أخرى قد تطول، 
واذا اس����تمر ضخ مياه الصرف الصحي الى 
محطتي الرقة والعارضية من احملطة املتعطلة 
لفترة طويلة، ف����إن ذلك يعني تعطل احدى 
هاتن احملطتن مطالبا وزارة االشغال بسرعة 

اعادة تشغيل محطة مشرف.
املراقبة  الدوس����ري على ضرورة  وشدد 
الدائمة حملطتي الرق����ة والعارضية واجراء 
الصيانة املستمرة لهما وعدم حتميلهما فوق 
طاقتهما االستيعابية من مياه الصرف الصحي 
واتخاذ بدائل اخرى ان امكن ذلك حتى ال يؤدي 

ذلك لكارثة مماثلة لكارثة محطة مشرف.
وطالب الدوسري بضرورة تشكيل جلنة 
برملانية للتحقيق في االسباب التي ادت الى 
تعطل محطة مشرف، باالضافة الى اللجان التي 
شكلتها احلكومة، مشيرا الى اهمية محاسبة 

املقصرين.


