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قدم النائب د.علي العمير اقتراحا برغبة 10
بشأن »بث برامج تلفزيونية تعليمية ملرحلة 
رياض االطفال في الفترة الصباحية بإحدى 
قنوات تلفزيون الكويت وتكون هذه البرامج 
بالتعاون مع وزارة التربية لشغل اوقات 

فراغ االطفال مبا يعود عليهم بالنفع«.

العمير لبث برامج تلفزيونية
تعليمية لرياض األطفال

الزلزلة للساير: ما أسس تدوير مديري 
المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية؟

التغييرات األخيرة للمناصب أثارت لغطًا كبيرًا 
في األوس�اط الطبية نتيجة التخبط والعش�وائية

استفسر عن أخذ رأي مجلس الوكالء قبل اتخاذ القرار

المسلم يسأل رئيس الحكومة
عن اجتماعات المجلس األعلى للمحافظات

الحربش: أطراف متنفذة تحمي أوكار الرذيلة

كشف رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
»املعاقني« النائب مس����لم البراك عن ش����مول 
قانون املعاقني جميع شرائح ذوي االحتياجات 
اخلاصة مبن فيهم ابناء الكويتيات وغير محددي 
اجلنسية والش����رائح األخرى، مشيرا الى ان 
اللجنة ستقدم طلبا للمجلس الدراج القانون 
على جدول اعمال اولى جلسات دور االنعقاد 

املقبل متهيدا القراره.
وقال البراك في تصريح للصحافيني يوم 
امس: ان اللجنة بحثت خالل اجتماعها الردود 
الواردة من اجله����ات احلكومية املعنية حول 
قانون ذوي االحتياج����ات اخلاصة وحتديدا 
وزارات التربية والصحة والشؤون االجتماعية 
والعم����ل وكذل����ك رأي كل م����ن وزارة املالية 
والتأمينات االجتماعية حول اجلوانب املالية 
املرتبط����ة بالقانون، مبينا انه بعد مناقش����ة 

اللجنة جلميع الردود احلكومية الواردة على 
القانون، بدأت اللجنة في االنتقال لتحديد مفهوم 
»املعاق« ومن ثم حتديد اللجان املختصة بشأن 

هذه الشريحة.
وأشار البراك الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها 
يوم غد )اليوم( لتعريف حالة املعاق وجلانه 
املختص����ة ضمن اطاره����ا القانوني لالنتقال 
الى بقية مواد القان����ون يوم اخلميس املقبل 
متهيدا الجناز التقرير واحالته الى الش����ؤون 
املالية واالقتصادية البرملانية البداء رأيها حول 
اجلوان����ب املالية املتعلق����ة بالقانون ومن ثم 
اعادته للجنة املعاقني متهيدا القراره وادراجه 
على جدول اعمال املجلس، الفتا الى ان اللجنة 
وبعد االنتهاء من القانون ستعد تقريرها بطلب 
ادراج القانون بعد دمج جميع املقترحات النيابية 
الواردة عليه على اولى جلس����ات املجلس في 

بداية دور االنعقاد املقبل. واعرب البراك عن 
تفاؤله واعضاء اللجنة باق����رار هذا القانون 
في اسرع وقت خاصة بعد ان متت مناقشته 
بحضور جميع اجله����ات احلكومية واألهلية 
املعنية بأوض����اع ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مشيرا الى ان اللجنة ستعقد لقاء موسعا بعد 
االنتهاء من القانون بجميع جمعيات النفع العام 
في نادي املعاقني للنقاش والتحاور حول مواد 
القانون. ولفت البراك الى ان القانون سيكون 
شامال جلميع ذوي االحتياجات اخلاصة بغض 
النظر عن جنس����ياتهم كون القانون انسانيا 
واملعاق يقع ضمن مسؤولية الدولة، كان من 
كان هذا املعاق، مؤكدا ان القانون س����يتحمل 
الكويتيني وابن����اء الكويتيات وغير محددي 
اجلنسية وتفعيل دور هيئة املعاقني الدخال 

االطراف والشرائح األخرى ضمن القانون.

وجه النائب د.فيصل املسلم 
سؤاال لس���مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد تساءل فيه 
عن عدد االجتماعات التي عقدها 
املجلس االعل���ى للمحافظات 
التي اصدرها  الق���رارات  وما 

املجلس؟
وم�����ا اخلط�����وات الت��ي 
اتخذها املجلس لتفعيل دور 
احملافظني؟ وكم هي ميزانية 
كل محافظة وآلية صرف تلك 

املبالغ؟
وهل هن���اك تقارير ترفع 
للمجلس م���ن قبل احملافظني 

تبني االعمال التي قاموا بها.
مع تزويدي بنسخة من مرسوم اختصاصات 

احملافظني.

آلية عم���ل احملافظ  وم���ا 
ملمارسة اختصاصاته حسبما 

جاء باملرسوم؟
كما وجه املس���لم س���ؤاال 
لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الروضان  الوزراء روض���ان 

تساءل فيه:
هل هناك استراتيجية أمنية 
تتعاطى م���ع التطورات التي 

تشهدها دول املنطقة؟
وما اخلط���وات التنفيذية 
لتطبيق هذه االستراتيجية؟ 
وما اجلهات املسؤولة عن تنفيذ 
هذه االستراتيجية؟ وهل مت 
تطبيق جزء من تلك االستراتيجية وما النتائج؟ 
وهل يتم حتديث وتقييم تلك االستراتيجية وما 

معايير التقييم؟

انتقد النائب د.جمعان احلربش صمت اجلهات الرسمية عن وجود 
اوكار للرذيلة والفاحشة وبارات اخلمور واالفعال املنافية لتعاليم الدين 
االسالمي في البالد جهارا نهارا دون اعتبار حلرمة دين او هيبة دولة.

وقال ان ما نش����ر في احدى الصحف عن اماكن للرذيلة في الكويت 
وعاصمته����ا ليؤكد ان هناك اطرافا متنف����ذة حتمي وترعى هذه االفعال 
املنافية للقيم االخالق، الفتا الى انه سبق ان حذرنا من خطورة السكوت 
عن هذه االفعال املشينة التي تدمر املجتمعات احملافظة، مؤكدا انه كان 
للجنة الظواهر السلبية سابقا دور مهم في محاربة مثل هذه املمارسات 
من خالل التعاون مع اجلهات املس����ؤولة س����واء في وزارة الداخلية او 

االعالم او التجارة، متسائال اين دور اللجنة اآلن ان كانت فعال جادة في 
حتقيق االهداف التي وضعت ألجلها، وتساءل عن دور اجلهات األمنية 
والرقابية التي تقع على عاتقها املسؤولية الكبرى في متابعة مثل هذه 
االفعال غير الس����وية واالماكن املشبوهة التي تدعو شباب الكويت الى 

الصخب والرذيلة واالنحراف واخلسران في الدنيا واآلخرة.
وطلب احلربش من كل املؤسس����ات الديني����ة والتربوية واالعالمية 
واالجتماعية القيام مبس����ؤولياتها بتوجيه وتقومي وحتصني املجتمع 
الكويتي من هذه االفعال، مؤكدا ان احلفاظ على القيم مسؤولية مشتركة 

بني اجلميع.

وهذا بالضب���ط ما مت في 
التغيي���رات االخي���رة والتي 
امتعض منها اجلس���م الطبي 

قبل غيره.
وتساءل الزلزلة: ما األسس 
الت���ي مت مبوجبها  واملعايير 
القرار رقم 267 لس���نة 2009 
بتاري���خ 2009/9/17 وال���ذي 
مبوجبه ق���رر تدوير مديري 
الطبية  املستشفيات واملراكز 

التخصصية؟

ترقية

وملاذا لم تتم ترقية مديري 

النائب د.يوس���ف  وج���ه 
الزلزلة سؤاال لوزير الصحة 

د.هالل الساير جاء فيه:
لقد أثارت التغيرات االخيرة 
ملناصب مديري املستشفيات 
في الكويت لغط���ا كبيرا في 
االوساط الطبية نتيجة التخبط 
النقل  والعشوائية في حركة 
التي تدلل على عدم خبرة ادارية 
في ادارة االمور املتعلقة باملواقع 
االدارية في بعض املؤسسات 
كاملستش���فيات وغيره���ا من 

املراكز الطبية.

مستشفيات تخصصية

وحيث ان بعض املستشفيات 
تعتبر تخصصية فعليه يجب 
ان يكون على رأس الهرم االداري 
فيها اناس مرتبطون بتخصص 
أو  هذه املستشفيات واملراكز 
على اقل تقدير لديهم تخصص 

في ادارة املستشفيات.
أم���ا ان يؤتى مبتخصص 
ف��ي أم��راض النس�اء وال��والدة 
ويوض��ع عل��ى رأس مستشف��ى 
العظ�����ام، فه�����ذا م��ن حيث 
املنطق والعق���ل ال يعقل وال 

يجوز.

املستشفيات الى مديري مناطق 
صحية حسب النظم واللوائح 

ومبدأ الكفاءة واخلبرة؟
وهل مت اخ���ذ رأي مجلس 
الوكالء او مت التش���اور معهم 
ومع اصحاب الشأن قبل اتخاذ 

هذا القرار؟
وان متت مشاورة اصحاب 
الشأن برجاء تزويدنا مبن متت 
مشاورتهم والذين اتفقوا معكم 

حول قراركم هذا؟

سير ذاتية

وطل���ب تزويده بالس���ير 
الذاتية ملديري املناطق الصحية 
ومديري املستشفيات واملراكز 
الطبية التخصصية وما قدموه 
ف���ي مواقعهم  من اجن���ازات 

السابقة؟
وهل قرار تدوي��ر مديري 
املستشفي��ات وامل��راكز الطبية 
التخصصي�����ة ك��ان ش���امال 
جلميع املديرين أم مت استثناء 

احد؟
وان كان قد مت استثناء احد 
منهم يرجى تزويدي بأسمائهم 
ومراكزهم وسبب استثنائهم 

من القرار مع مبررات ذلك؟

البراك: قانون المعاقين يشمل جميع شرائح ذوي االحتياجات الخاصة
د.يوسف الزلزلة 

مسلم البراك

)سعود سالم( د.سلوى اجلسار خالل جولتها في أحد الفصول

د.فيصل املسلم

د.حسن جوهر

د.أسيل العوضي

الجسار: ضرورة اإلسراع بإنشاء جامعة حكومية ثانية
والمدارس لديها القدرة على مواجهة إنفلونزا الخنازير

وردا على س����ؤال اجابت اجلسار 
انها وبع����د جولتها على الفصول 
الدراسية اصبحت اكثر قناعة انه 
ال ضرورة لتأجيل العام الدراسي 
الط����الب أعربوا عن  وذل����ك ألن 
سعادتهم لوجودهم في املدرسة 
اكثر من����ه في املنزل، ومن ناحية 
اخرى ليس بالضرورة ان ينتقل 
الڤيروس للطالب في املدارس وذلك 
ألنهم ق����د يلتقطونه من اي مكان 
آخر. لذلك فإن تعاون اجلمعية في 
تطبيق االرشادات الصحية للوقاية 
من الڤيروس خير من الف عالج. 
واعلنت اجلس����ار عن استعدادها 
التام ألي نوع من انواع املساعدة 
واملساندة في سبيل خدمة املدارس 
وتأمني جميع احتياجاتها للوقاية 
من الڤيروس والمتام العام الدراسي 

الضرورية قالت انها ملست تعاونا 
جيدا في بعض املناطق وتقصيرا 
في مناطق اخرى االمر الذي ستعمل 
على البحث فيه ملعرفة األسباب، 
واقترحت ان يكون تأمني اجلمعيات 
للدفعات من املس����تلزمات بشكل 
اسبوعي وفق احتياجات املدرسة 
ومتطلباتها بعيدا عن االستغالل 
والتبذي����ر. وقالت اجلس����ار انه 
يجب ان تكون هناك ش����راكة بني 
وزارات التربية والتعليم والصحة 
ال����ى توثيق  والش����ؤون اضافة 
التعاون مع اجلمعيات التعاونية 
وذلك لدع����م املناطق والقيام بكل 
ما يل����زم لتطويرها وخدمة أهلها 
وان تخص����ص اجلمعيات العمال 
الصيانة في مناطقها اجلزء االكبر 
م����ن اهتماماته����ا ومخصصاتها. 

بش����كل طبيعي. من جهة أخرى، 
قالت اجلسار ان موقع »الشدادية« 
يجب ان يبنى فيه صرح جامعي 
جدي����د وذلك بتأس����يس جامعة 
حكومية جديدة بحيث يستخدم 
موقع الشدادية القامة هذه اجلامعة 
وذلك حلص����ول هذه املواقع على 
التراخيص النهائية لبنائها. وأكدت 
اجلسار في تصريح للصحافيني 
انه يجب ايضا التسريع في ايجاد 
جامعة حكومية أخرى وذلك كي 
حتقق مطالب سوق العمل املتحرك 
وذلك في ظل احلاجة املاسة اليجاد 
وظائف في مجال العلوم الصناعية 
واملجاالت احلرفية. وذكرت اجلسار 
املادية  ان وجود هذه االعتمادات 
جلامعة الش����دادية سيسهل ذلك 
لتواكب انشاء اجلامعات في منطقة 

رندى مرعي
اك����دت مقرر جلنة الش����ؤون 
التعليمي����ة البرملاني����ة النائ����ب 
د.س����لوى اجلسار ان عمل اجلهة 
الرقابية ال يكون بأصوات تأتي من 
داخل البرملان بل من الوجود على 
االرض وممارس����ة العمل امليداني 
لتذليل جميع العقبات وازالة جميع 
الشوائب واجلوانب السلبية. كالم 
اجلسار جاء خالل زيارتها لعدد من 
مدارس منطقة العاصمة التعليمية 
لإلطالع على استعداد املدارس للعام 
الدراسي والتزامها بشروط الوقاية 
من انفلونزا اخلنازير اضافة الى 
تفقد االستعدادات من حيث تأمني 
الكتب املدرسية. وأشادت اجلسار 
باالستعدادات الطبية في املدارس 
من حيث تأمني املعقمات وجتهيز 
غرف املمرض����ني احملضرة بأهم 
وسائل االسعافات األولية واألدوات 

الوقائية.
انفلونزا  ان ڤي����روس  وقالت 
اخلنازير وب����اء عاملي ال مفر من 
وجوده وليس����ت هناك أساليب 
وقائية كاملة ولكن الوزارات املعنية 
تقوم بكل ما ميكن فعله وبأفضل 
األساليب والوسائل املمكنة، مشددة 
على ضرورة وأهمية التعاون بني 
جميع أفراد املجتمع سواء الوزارات 
او اجله����ات الرس����مية واملدارس 
وأولياء األمور والطالب على حد 
س����واء، وذلك ألن تكاتف كل هذه 
اجلهات في مواجهة الوباء والوقاية 
من����ه تخ����دم األفراد كاف����ة. وفي 
احلديث عن تعاون اجلمعيات مع 
املدارس من حيث تأمني املستلزمات 

اخلليج والتي لم تقم الدولة بانشاء 
جامعات منذ العام 1966، ونبارك 
بهذه املناس����بة للمملكة العربية 
الس����عودية انش����اء جامعة امللك 

عبداهلل.
وتابعت اجلسار اننا سنطالب 
بذلك من خالل اللجنة التعليمية 
بحيث يعاد استغالل موقع الشدادية 

على النحو التالي:
� االستمرار في مواقع الشويخ 
احلالية حلداثتها وابقاء كلية العلوم 
االجتماعية واالدارية واحلقوق كما 

هي في موقع الشويخ.
� ابق����اء كلية العلوم في موقع 
اخلالدية وذلك الستغالل التوسعة 
اجلديدة التي متت في حتديث موقع 

املختبرات.
� نقل موقع كيفان واملمثل في 
كلية الشريعة واآلداب الى موقع 
الش����دادية وذل����ك لعدم  جامعة 
مناس����بة هذه املواقع لقربها من 
املناطق السكنية ولكثرة االعداد 
التي تقبل في ه����ذه الكليات مما 

سبب ربكة مرورية.
� نقل كلية الهندسة الى موقع 
الشدادية حتى تتناسب مع التوسعة 

احلديثة.
� اس����تغالل بعض املواقع في 
الش����دادية لالعالن عن  جامع����ة 
جامعة جاب����ر كجامعة حكومية 
جديدة تقدم برامج تعليمية على 
مستويني، املستوى االول كليات 
تطبيقية بنظام دراسي 3 سنوات 
تضم مستويات مهنية ووظيفية 
وصناعي����ة تس����تقطب خريجي 

الثانوية العامة.

خالل جولة على مدارس منطقة العاصمة التعليمية

جوهر: ما عدد حاالت اإلصابة بأمراض السرطان؟

أسيل: هل تدرك الحكومة خطورة عدم 
تقديمها برنامج عملها حتى اآلن؟

وجه النائب د.حسن جوهر سؤاال لوزير 
الصحة د.هالل الساير طلب فيه تزويده بعدد 
حاالت االصابة بأمراض الس����رطان واالورام 
اخلبيثة التي مت تشخيصها في املستشفيات 
واملراكز الصحي����ة والتخصصية احلكومية 
واخلاص����ة بالكويت منذ 1 يناير 2000 وحتى 
تاريخه، ولكل سنة عل ى حدة، مع بيان الفئات 
العمرية للمرضى:  اقل من 10 س����نوات، من 11 
الى 20 س����نة، من 21 الى 30 سنة، من 31 الى 
40 سنة، من 41 الى 50 سنة، وفوق 51 سنة، 
وحسب اجلنس: ذكر أو انثى، وحسب التوزيع 
اجلغرافي على مس����توى محافظات الكويت، 
وحس����ب اجلنس����ية: كويتي أو غير كويتي، 
ونوع وتشخيص املرض السرطاني أو الورم 

اخلبيث.
كما طل����ب تزويده بعدد ح����االت مراجعة 
مرضى السرطان واالورام اخلبيثة للمستشفيات 
واملراكز الصحي����ة والتخصصية احلكومية 
خالل الفترة من 1 يناير 2000 وحتى تاريخه 
وبالتفاصيل املش����ار اليها في البند االول من 
السؤال، مع بيان القدرة االستيعابية جلميع 
املستشفيات واملراكز الصحية التخصصية من 
حيث عدد األس����ّرة واالطباء املتخصصني في 
مختلف الدرجات العلمية والوظيفية والهيئة 

التمريضية املساندة. والتكلفة املالية السنوية 
خالل الفترة املشار اليها للعالج التخصصي 
)الكيماوي واالشعاعي وغيرهما( واالدوية التي 
مت صرفها ملرضى السرطان واالورام اخلبيثة 
ولكل س����نة على حدة. وعدد ح����االت االيفاد 
للعالج باخلارج ملرضى الس����رطان واالورام 
اخلبيثة خالل السنوات من عام 2000 وحتى 
تاريخه، وبالتفاصيل الواردة في البند االول من 

السؤال، ونسبتهم من العدد االجمالي حلاالت 
االفادة للع����الج باخلارج والكلفة املالية لذلك 
لكل س����نة على حدة. وعدد ح����االت الوفيات 
ملرضى السرطان واالورام اخلبيثة ومضاعفاتها 
بحس����ب التفصيل الوارد في البند االول من 
السؤال، وخالل السنوات املشار اليها. وخطة 
الوزارة املستقبلية فيما يتعلق بإنشاء مراكز 
تخصصية أو تأهيل االطباء املتخصصني أو 
مراكز للبحوث والدراسات اخلاصة بأمراض 
السرطان واالورام اخلبيثة وميزانياتها املقترحة 
لها واخلطوات التي مت اتخاذها في هذا الشأن 
حتى تاريخ اجلواب على السؤال. وهل يوجد 
ما يعرف باملؤش����ر البيئي ألمراض السرطان 
واالورام اخلبيثة أو غيرها لدى وزارة الصحة؟ 
مع تزويدي بذلك، ان وجد، اضافة الى الدراسات 
والبحوث التي أعدتها الوزارة لبيان اسباب زيادة 
امراض السرطان وعالقة ذلك بامللوثات البيئية 
املختلفة أو ما يتعلق بنتائج االحتالل العراقي 
وحرب حترير الكويت أو حرب حترير العراق أو 
الغازات املنبعثة من املصانع واحملارق الصحية 
وغيرها أو العوامل الوراثية املسببة ملثل هذه 
االمراض أو نوعية الغذاء والوجبات السريعة 
وغير ذلك من االس����باب وخاصة في صفوف 

الفئات العمرية من االطفال والشباب.

قالت النائبة د.أسيل العوضي أن تأخر 
احلكومة في تق���دمي برنامج وخطة عملها 
يعني اننا لن نتقدم الى االمام ولن يتغير اي 
شيء على مستوى التنمية في دور االنعقاد 

املقبل.
واك���دت في تصري���ح صحافي امس ان 
التعاون احلكومي النيابي ال يتم عبر النيات 
احلسنة والرغبات فحسب، بل يكون على 
اساس التوافق النيابي احلكومي جتاه خطة 
وبرنامج عمل احلكومة الذي يعتبر بوصلة 
العمل واساس التعاون، وتساءلت هل تدرك 
احلكومة خطورة عدم تقدميها لبرنامج عملها 
حتى اآلن؟ مضيفة ان تأخر تقدمي احلكومة 
لبرنامجها يعني استمرار الفوضى السياسية 
في البلد، ويعني ايضا فقدان القيادة احلقيقية 
في الس���لطة التنفيذية واستمرار مسلسل 
األزمات السياسية التي سئم منها اجلميع، 
واعتب���رت ان من حق الن���واب في مجلس 
األمة االطالع على برنامج العمل احلكومي 
واعطاءهم الوقت الكافي إلبداء مالحظاتهم 
على البرنامج، مضيف���ة انه يجب تقدميه 
بأسرع وقت واقرب فرصة قبل دور االنعقاد 
املقبل، وطالبت بخطة عمل واضحة ومفصلة 
ومحددة وجادة واال تكون اخلطة مجرد حبر 
على ورق، ال تغني وال تس���من كسابقاتها، 
مشيرة الى ان هذا واجب احلكومة الدستوري 

جتاه املواطنني.
أوضحت العوضي ان اساس وشكل اي 
تعاون حتدده احلكومة عبر تقدميها لبرنامج، 
وبذل���ك فإن تعاوننا م���ع احلكومة كنواب 
مشروط، وش���رطه األساسي هو ان تبادر 
احلكومة وتعطينا خطة عملها كما اسلفت، 
وعلى احلكوم���ة بعد تقدمي خطة وبرنامج 
عملها ان تلتزم مبا قدمت، مبينة ان األساس 
التشريعي للحكومة والذي يتيح لها العمل 
موجود، واملجلس مستعد إلقرار اي قوانني 

حتتاجها احلكومة لإلسراع في اطالق عجلة 
التنمية اال ان احلكومة لم تبلغنا حتى اآلن 
ما الذي تريده؟! واملطلوب منها قيادة احلراك 
السياسي وتوجيهه نحو االهداف التنموية 

التي ال نعرفها حتى اآلن.
وانتق���دت العوض���ي مش���روع اخلطة 
اخلمسية احلكومية التي قدمتها للمجلس، 
مبينة انها أتت عام���ة وهالمية وال تواكب 
تطلعاتنا كمواطن���ني، معربة عن أملها في 
ان يكون برنامج عمل احلكومة اكثر تركيزا 
وتفصيال، مبينة انها ستقدم االسبوع املقبل 
ورقة مبالحظاتها حول اخلطة اخلمس���ية 
للدولة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
التنمية واإلسكان الشيخ احمد الفهد انطالقا 
من دورها كممثلة لألمة تسعى لإلجناز وليس 

االنتقاد فحسب.
وقال���ت العوضي ان اخلطة اخلمس���ية 
كان يجب ان تقدم بقانون كما اشارت املادة 
السادس���ة من القانون رقم 60 لسنة 1986 
في شأن التخطيط االقتصادي واالجتماعي، 

وليس كما اتت ف���ي 71 صفحة حوت آماال 
عامة وتطلعات دون الدخول في التفاصيل، 
مشيرة الى ان املطلوب برنامج زمني واضح، 
اال ان اخلطة قدمت اهدافا بعيدة املدى ليتم 
حتقيقها بعد خمس سنوات دون ان حتدد 
آليات لقياس تقدم احلكومة في تنفيذ مرئياتها 
في اخلطة طوال هذه السنوات اخلمس على 
سبيل املثال، إال ان اخلطة افتقدت املستهدفات 
املرحلية للقياس خالل الفترة بني 2009 و2014 
وكأنها تقول ملجلس األمة واملواطنني اتركونا 
حتى 2014 ثم حاسبونا، مشددة ان احلكومة 
يجب ان تعلم ان هناك من يحاسبها طوال 
فترات اخلطة، ويراقب تطورها واجنازها او 
اخفاقها وما اذا كانت تسير حسب اجلدول 
الزمني ام متأخرة، مشيرة الى ان القانون رقم 
60 لسنة 1986 املشار إليه سابقا ينص في 
مادته العاشرة على ان يقدم وزير التخطيط 
الى مجلس األمة تقرير املتابعة الس���نوي 
بعد عرضه على املجلس األعلى للتخطيط 
واعتماده من مجلس الوزراء، اال ان اخلطة 
ال تبني ما االهداف السنوية العامة للدولة 
والتي على اساسها سيخبر وزير التخطيط 
او وزير التنمية مجلس األمة مدى تقدم او 
تأخر احلكومة في تقدميها، فال توجد مقاييس 

لألداء في اخلطة اخلمسية.
وختمت العوضي قائلة: نحن منر مبرحلة 
مفصلية ال تتحمل التأخير ابدا، وال تتحمل 
كذلك ان تك���رر احلكومة عدم جديتها عبر 
تق���دمي خطط عامة وواهية، واكرر انه البد 
من تعاون جاد تكون بوصلته برنامج وخطة 
عمل احلكومة ال النيات احلس���نة فحسب، 
وبعد ذلك االتفاق على األولويات املشتركة 
إلقرار القوانني التي تدفع البلد الى األمام، 
وتأخر احلكومة في ذلك يعني اننا لن نتقدم 
الى االمام ولن يتغير اي شيء على مستوى 

التنمية.


