
االثنين 15 فبراير 2010   7مجلس األمة
5 نواب لتشكيل لجنة بحث مظاهر 

التسيب وغياب االنضباط في الشارع العام سجال البراك ودميثير كسر حاجز هدوء المجلس:
مقايضة بين »بو مشعل« و»بو حمود« حول االستجوابات

النقاش بينهما كان ظاهره مزحة لكنه حمل في طياته معاني سياسية بحتة

 سامح عبدالحفيظ
وسط الهدوء التام الذي يلف اروقة 
مجلس االمة نتيجة للعطلة الربيعية 
وعدم انعقاد اللجان البرلمانية تجدد 
النقاش بين النائبين مسلم البراك وخلف 
دميثير في ردهة المجلس ليكسر حاجز 
الهدوء، وكذلك وسط البحث المضني 
للصحافيين البرلمانيين عن معلومة 
هنا أو خبر هناك، جاء هذا النقاش في 
ظاهره على شكل »مزحة« نيابيةـ  نيابية 
اال انها حملت في طياتها معاني سياسية 
بحتة، تجلت في استدراج النائب البراك 
زميله خلف دميثير لتأييد طرح الثقة 
في وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل، 
اال ان دميثير أيد االستجواب ومناقشته 

ورفض طرح الثقة في الوزير.
وحاول دميثير التفاوض مع البراك 
والمقايضة على امر ما لم يشأ االفصاح 
به امـــام الصحافيين واذا وافق البراك 
عليه سيؤيد هو استجواب العبداهلل.

وفيما يلي نص كالم النائبين:
البراك: هالبو مشعل، خليك جاهز، 

فهناك استجواب سيتم تقديمه.
دميثير: انا جاهز اتفرج عليه، وانا 

زعالن على الحكومة.
البراك: مشكلتك يا بو مشعل انك مالك 

ردة فعل عندما تزعل على الحكومة.
دميثير: النها سرعان ما ترضيني، 
من خالل ابتسامة اعضائها في وجهي، 

لكن انت ماذا يرضيك يا بوحمود؟
البراك: يرضيني فعلها الطيب، وانت 
يابو مشعل وربعك من جّرأتم الحكومة 

على الناس.
دميثير: هذا اتهام ال أقبله.

البراك: جاي استجواب، وخلي الناس 
تذكرك.

دميثير: معاك يا بوحمود، بس ابي 
المقابل »مقايضة«.

البراك: كررتها كثيرا يا بومشـــعل 
ولم تلتزم وكان ذلك في اســـتجوابي 
الســـابق، بعد ان حلفت انك معي، ولم 

تلتزم ووقفت مع الحكومة.
دميثير: ما حلفت بأنني ســـأكون 
مع طرح الثقة، وكنت بالفعل معك في 

االستجواب، لكن الردود اقنعتني.
البراك: انت مو قلت مقايضة، نحن 
موافقين على طلبـــك، لكن علمنا ماذا 

تريد.

دميثير: هناك شـــغلة بسويها في 
المجلس وابيكم تدعموني فيها.

البراك: وماذا هي؟
دميثيـــر مداعبـــا: أبي اســـتجوب 

العفاسي.
البراك: انت ما تقدر تستجوب، وانا 

معاك بس التزم بكالمك.
دميثير: انت تعرفني جيدا يا بوحمود 
بأني التـــزم بكلمتي، وتعرف مواقفي 
ضد الحكومة، وفي الوقت نفسه هناك 

محبة ومودة بيننا.
البراك: انت من طلب المقايضة وليس 

انا فالتزم بطلبك.
دميثير: ألن اسلوبكم المقايضة، وانا 
معكم »عمياني«، لكن فيه شـــغله كما 

ذكرت ابيكم تقفون معي فيها.
البراك: طيب يا بومشـــعل قول لي 

ماذا تريد؟
دميثير: خلها بيني وبينك.

البراك: لكن تذكر انك في كل استجواب 
تقف في نهايته مع الحكومة.

دميثير: غير صحيح فاســـتجواب 
الكليب كنت ضدها.

البراك: خالص احلف امام الحضور 
انك ستقف معنا في االستجواب.

ليـــش احلـــف فالكلمة  دميثيـــر: 
كافية.

البراك: خالص قـــول »التزم كلمة 
رجال«.

دميثير: اللي خلقنا فرقنا، واذا أثبتم 
في االستجواب ادانة الوزير فسأكون 
معكم، لكن مشـــكلتكم انكم مختلفون 

معه سياسيا.
البراك: ال واهلل لسنا مختلفين معه 
سياســـيا، وهل انت وكيل الحكومة يا 
بومشعل، ومع تقديري واحترمي هل 

الحكومة..
دميثير: ما أبيك تكمل.

البراك: المهم اشتقتلك يا بومشعل، 
واتصلت عليك اكثر من مرة لكن هاتفك 
كان مغلقا وعزيز وغالي يا بومشعل، 
واذكروا يا اخوان ان هذا الحديث يتكرر 

قبل حل مجلس األمة.
هادي العجمي: بوحمود كل شـــيء 
في الدنيا يصير، فهل تتوقع ان تقدم 
استجوابا يوما بمشاركة دميثير وان 

تقفا على المنصة جنبا الى جنب.
البراك: كل شيء يصير، اال هاذي، واذا 
صارت فيه شـــيء في الدنيا معكوس، 
فكل شـــيء ممكن اال خلـــف يعارض 

الحكومة.
هادي العجمي: لـــو كنت ناخبا يا 
بوحمـــود هـــل ســـتعطي صوتك في 

االنتخابات النيابية لبومشعل؟
البراك: ال، وال يحلم فيه.

دميثير: وال البراك يذوقه، ألني أعرف 
نواياكم.

النائـــب د.جمعان  اعـــرب 
احلربش عن استغرابه ودهشته 
ملا يجـــري فـــي وزارة الدفاع 
بشأن التعامل مع عقود التزود 
باالسلحة واملعدات العسكرية، 
معلنا عدم ارتياحه من اجراءات 
عقد شراء طائرات الرافال خاصة 
ان تسلسل خطوات ابرام العقد 
ومتحورهـــا حول اشـــخاص 
معينني وجتـــاوز القانون في 
اسناد املناصب لهم يؤكد على 
وجود عالمات استفهام كبيرة 
الى وجود لوبي منظم  تشير 
ومتشعب له مصالح جتارية 
يعمل باستمرار على حمايتها 
ورعايتها دون اي اعتبار ملصالح 
البلد العليا، مؤكدا ان ذلك هو 
ذات االمر الذي سبق ان اشار 
اليه وحذر منه عدة مرات في 
مجلس االمة خاصة عند تقدمي 
طلب تكليف ديوان احملاسبة 
بفحص العقود العسكرية وعند 
التعليق على بعض االســـئلة 

املتعلقة بوزارة الدفاع.
واشـــار د.احلربش الى ان 

التقرير االول الذي وضع عن 
طائرة الرافال لم يكن ايجابيا 
وتضمن العديد من املالحظات 
واالعتراضات الفنية الواضحة، 
كما اوصى بأن تتم دراســـته 
ضمن عـــروض اخرى خاصة 
في ظل عـــدم وجود اي دولة 
مســـتخدمة لهذه الطائرة في 
العالـــم اال فرنســـا، ثم وبعد 
صـــدور هذا التقريـــر مت نقل 
ملحق عســـكري مـــن احدى 
الدول االوروبية لتسلم املكتب 
العســـكري في فرنســـا وقدم 
بدوره تقريرا جديدا يختلف 
في مضمونه عن التقرير االول، 
كما جاء ايجابيا باجتاه شراء 
الطائـــرة، وبعـــد تقدمي طلب 
تكليف ديوان احملاسبة بفحص 
العقود اخلاصة بوزارة الدفاع 
ومنها »الرافال،  C130j مصنع 
الذخيرة« ومتت احالة املوضوع 
لديوان احملاسبة ومت تكليف 
القوة اجلوية بدراسة عرض 
الرافال وتقييم كافة اجلوانب 
الفنيـــة فيه خاصة بعد ان مت 

تقدمي تقريريـــن متعارضني 
ومختلفني باملضمون بشأنه.

واوضـــح د.احلربـــش ان 
الغريب والالفت للنظر أنه بعد 
القوة اجلوية بدراسة  تكليف 
عرض وتقرير شراء الرافال يتم 
اصدار قرار وزاري جديد بنقل 
امللحق العســـكري في فرنسا 
ليعني آمرا للقوة اجلوية والدفاع 
املتكرر  اجلوي، رغم تنبيهنا 
للنائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع بشـــأن 
ذلك، متسائال ما العالقة والرابط 
بني نقل امللحق العسكري من 
الى باريس من اجل  بروكسل 
تقدمي تقرير جديد ومختلف عن 
تقييم طائرات الرافال ثم نقله 
من رئيس املكتب العســـكري 
في فرنســـا ليعني امرا للقوة 
اجلويـــة اثناء فتـــرة تكليفها 
بدراســـة وتقييم ذات العرض 
من جديد، مشيرا الى انه يقدر 
ويثـــق متاما بجميـــع اعضاء 
املتواجد  القوة اجلويـــة  وفد 
حاليا في فرنسا، واملنوط به 
تقدمي تقرير مفصل وشامل عن 
هذا النوع مـــن الطائرات وما 
مدى اســـتفادة وجدوى شراء 
وزارة الدفـــاع لها خاصة انهم 
من اصحاب اخلبرات والكفاءة 
املشهود لها طوال فترة عملهم 
املهنية، محذرا في الوقت ذاته 
من ممارسة بعض املسؤولني 
القيادات العسكرية  او بعض 
من التدخل في عملهم او فرض 
اراء او تقاييم مخالفة لقناعاتهم 

وتقاييمهم احليادية.
واضاف د.احلربش في ختام 
تصريحه الى ان كل االجراءات 
التي مت اتخاذها بشـــأن العقد 
املذكور تضع العديد من عالمات 
االستفهام التي ال ميكن جتاوزها، 
داعيـــا النائـــب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ان 
يوقف جميع االطراف التي تعمل 
ملصاحلهـــا اخلاصة وعليه ان 
يضمن حيادية التقارير الفنية 
من تدخالت البعض وان يرسخ 
احترام االقدمية في املؤسسة 
العسكرية، مؤكدا على ان جميع 
العقد  تفاصيل واجراءات هذا 
امللياري ستبقى موضع تدقيق 
ومتابعة فـــي كل مراحله، كما 
سنحمل جميع االطراف املعنية 
املسؤولية كاملة عند وجود اي 
جتاوز، كمـــا ان كتلة التنمية 
واالصالح ســـتناقش وتبحث 
جميـــع املالحظـــات الثابتـــة 
املذكور وستدرس  العقد  على 
االجراءات املقبلة التي ستتخذها 

بهذا اخلصوص.

الزلزلة إلدخال موظفي »التربية« في دورات تأهيلية

هايف يطالب بوضع أرقام سرية 
على معامالت العالج في الخارج

العمير يسأل الروضان عن عدد المسرّحين من »الخاص« الصرعاوي يطالب بمنع إدخال
شحنة أغنام مصابة بالحمى القالعية

أكد النائب عادل الصرعاوي أن 
حياة وصحة املواطنني ال تقبل بأي 
حال من األحوال املساومة أو العبث 
بها، مؤكدا بهذا الصدد على ضرورة 
أن يكــــون للحكومة ممثلة بوزير 
االشغال والهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية دور جاد وقاطع 
في وقف ومنع ادخال شحنة االغنام 
والتي ثبــــت بالدليل القاطع وفق 
املعلومات املتاحــــة بأنها مصابة 
باحلمــــى القالعية املضرة بصحة 
اإلنسان، مطالبا سمو رئيس الوزراء 
بأن يتحمل مسؤولياته في حسم 
هذا املوضــــوع باالضافة الى األخ 
الهيئة  وزير االشغال ومدير عام 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
اللذين نحملهم املسؤولية في حال 
الرضوخ للضغوط التي متارس 
عليهم من أجل االفراج عن شحنة 
االغنام حيث ان من واقع املعلومات 
املتاحة أنها محجوزة اآلن بالدوحة 
وهناك ضغوط متارس لالفراج عنها، 
وانني بصدد تقدمي اسئلة برملانية 
التفاصيل حول شــــهادات  لطلب 

الفحص املخبري الصحي والذي 
اثبت اصابتهــــا باحلمى القالعية 
باالضافة إلى جميع تفاصيل هذه 
الشحنة وما إذا كانت هناك تدخالت 
سواء نيابية أو غير نيابية لالفراج 
عن هذه الشحنة، مختتما حديثه 
بأن صحة املواطن ال تقبل املتاجرة 
أو املســــاومة، مطالبا اجلميع بأن 
يتحمل مسؤولياته في احملافظة 

على صحة املواطن.

وجه النائب د.علي العمير سؤاال لوزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أكد فيه 
ان ديوان اخلدمة املدنية وبرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة للدولة واجلهاز التنفيذي تعتبر 
من ضمن اجلهات التابعة للوزير متسائال: كم عدد 
الكويتيني الذين مت تسريحهم من القطاع اخلاص 
بسبب األزمة املالية؟ وكم عدد املسرحني الذين 
تقدموا لبرنامج دعم العمالة )برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة للدولة واجلهاز التنفيذي( للتسجيل 
كمسرح من عمل؟ وكم عدد املسرحني الذين مت 
قبول اوراقهم ومستنداتهم من قبل البرنامج ومت 
صرف بدل املسرحني لهم؟ باالضافة الى كشف 
تفصيلي مبؤهالتهم الدراســـية وما مسمياتهم 
الوظيفية؟ باالضافة الى كشف تفصيلي ملجموع 

عدد سنوات اخلبرة التي ميلكها املسرحون من القطاع اخلاص؟ هل 
التخصصات الوظيفية للمسرحني موجودة في القطاع احلكومي؟ 
بالتالي ممكن االستفادة منهم؟ باالضافة الى جدول تفصيلي بأكثر 
القطاعات االقتصادية التي مت تســـريح املوظفني الكويتيني منها 

لتبني طبيعة االعمال التي كانوا يشغلونها؟
كم عدد املســـرحني الذين لم يتم قبول مستنداتهم مع توضيح 
االســـباب التفصيلية لذلك؟ وعدد املسرحني الذين مت تسريحهم 
قبل 2008/8/1 والذين مت تســـريحهم بعـــد 2010/1/1 ما آلية العمل 

معهم؟
ما آلية ورؤية برنامج دعم العمالة في توظيف املسرحني وما 
أسس ترشيحهم للوظائف املقدمة ومن يحدد ان هذه الوظيفة هي 

املناسبة لهم هل على أساس الشهادة الدراسية 
ام على خبراتهم الوظيفية؟ كم عدد املســـرحني 
الكويتيني الذين متت إعادة توظيفهم مرة أخرى 
سواء في القطاع اخلاص أو في القطاع احلكومي؟ 
وكم كانت سنوات اخلبرة للموظفني الذين متت 
إعادة توظيفهم في القطاع اخلاص؟ وتســـاءل 
العمير كيف يعامل املسّرح لو رغب في االلتحاق 
بالقطـــاع احلكومي هل يبدأ مـــن الصفر أم تتم 
معادلة سنوات اخلبرة له فيتعني على الدرجة 
التي تساوي خبرته، وهناك مجاالت موجودة في 
القطاع اخلاص وليســـت موجودة في احلكومة 
كيف يتم اعتماد ســـنوات اخلبرة له لكيال يبدأ 
من بداية الســـلم الوظيفي؟ كم عدد املســـرحني 
الذيـــن مت توظيفهم من خـــالل معرض الفرص 
الوظيفيـــة األخير الذي كان في فندق الراية الذي كان مســـؤولو 
برنامج يـــرددون بأن وفرنا 1500 فرصة وظيفية كم مســـّرح مت 
توظيفه من خالل املعرض؟ بعد مرور سنة وعدة اشهر على أزمة 
املسرحني لم يتوظف اي من املسرحني إال اعداد ال تذكر، فما وضع 
املسرحني خصوصا أن القرار جاء بأن بدل املسرحني لسنة واحدة 
فقط وقد مضى نصفها وتبقى نصفها فما احلل املنصف واجلذري 

والعادل للمشكلة؟
ملاذا يتم توظيف حديثي التخرج فقط في القطاعات االقتصادية 
املختلفة في القطاع اخلاص أليس من باب أولى توظيف أصحاب 
اخلبرة والكفاءات من املسرحني لالستفادة من هذه الطاقات لبناء 

الوطن وايضا لتوفير االستقرار النفسي والعائلي لهم.

قـــدم النـــواب عبدالرحمـــن 
العنجـــري ود.أســـيل العوضي 
وناجي العبدالهادي وخالد السلطان 
ود.روال دشـــتي طلبا لتشـــكيل 
جلنة مشتركة من جلنة الشؤون 
الداخلية والدفاع وجلنة املرافق 
العامة وجلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية باســـم »جلنة بحث 
مظاهر التسيب وغياب االنضباط 

في الشارع العام«.
تكون مهامها: بحث اســـباب 
مظاهر التسيب وعدم االنضباط 
في الشارع العام وضعف التطبيق 
وااللتزام بقوانـــني املرور ونظم 
تسيير املركبات في الطرق العامة، 
وعدد الدوريـــات التابعة لوزارة 
الداخلية العاملة في جميع مناطق 
الدولة ومدى كفايتها للقيام مبهامها، 
وكفاءتها في االستجابة للحاالت 
التي متثل انتهاكا للنظام العام في 
الطرق العامة، بحث اسباب غياب 
نظام الدوريات اآللية والراجلة عن 
املناطق الســـكنية، اسباب تفاقم 
مشكلة االزدحام املروري، وضعف 

أعلن النائــــب محمد هايف انه 
بصدد تقدمي مقترح بشأن إنشاء 
جهاز كنتــــرول في وزارة الصحة 
لوضع ارقام سرية على معامالت 
العالج باخلارج قبل عرضها على 
اللجــــان املختصة. وبني هايف أن 
هذا النظام متعارف عليه ومعمول 
به في كثير من االجهزة التعليمية 
ومن شأن تطبيقه حتقيق العدالة 
واملساواة للحاالت املتقدمة ومينع 
احملاباة فضال عن انه يحمي اعضاء 
اللجان املختصة من الوقوع حتت 
اي ضغوط من اي طرف كان، ولفت 
الى انه وفق نظام الرقم الســــري 
لــــن يكون امــــام اللجنة املختصة 
ســــوى املعلومــــات التــــي تخص 
املتقدم  احلالة املرضية للشخص 
بطلب العــــالج دون اي معلومات 
اخرى عن اسمه او صفته. مشيرا 
الى ان ذلك يرفع الشبهات ومينع 
الواســــطات والتدخــــالت ويحقق 
املســــاواة للجميع. وأكد هايف ان 
هذا النظام معمول به في كثير من 
الدول املتقدمة التي أبعدت مواطنيها 

قدم النائب د.يوســــف الزلزلة 
اقتراحا برغبة قال فيه: في جميع 
دول العالم التي حتترم نفسها وتقدر 
شعبها وأجيالها حترص اجلهات 
املعنية بالتعليم على أن توفر أفضل 
اخلدمات االدارية وبأرقى األساليب 
املهنية للتعامل مع الطلبة املتفوقني 
واسرهم والسبب هو حرص االجهزة 
احلكوميــــة املعنية بتعليم هؤالء 
الطلبة على تهيئة كل االجواء املريحة 
للطالب وأسرته حتى يستمر تفوقه 
وجناحه وأداؤه املتميز. مضيفا: 
ولكن لألسف الشديد ما يصلنا من 
جميع الطلبة وأولياء أمورهم عن 

االدارات املعنيــــة بوزارة التعليم العالي هو ان اغلب 
املوظفات يتعاملن بعنجهية وبأسلوب سيئ يجعل أغلب 
املراجعني يتذمرون من سوء املعاملة التي يواجهون بها 
من قبل أولئك املوظفات وهذه ولألسف حالة جديدة لم 
تكن مألوفة أيام د.رشا الصباح وكيلة التعليم العالي 
السابقة والتي كانت مثاال يحتذى في اسلوب التعامل 
مع الطلبة واولياء أمورهم خاصة اتباعها سياســــة 
الباب املفتوح مع اجلميع، لكن يبدو ان االدارة اجلديدة 

تفتقر الى االسلوب االداري االمثل 
الذي يجب أن يتحلى به املوظفون 
املعنيون بالطلبة املتفوقني وأسرهم.

وينص االقتراح على: 
ـ إدخــــال جميع موظفي وزارة 
التعليم العالــــي دورات تأهيلية 
تعلمهم االسلوب األمثل للتعامل 
الراقي مع املراجعني ســــواء كانوا 
طلبة أو اولياء أمور متضمنة هذه 
الــــدورات التدريب على اخالقيات 
العمل االمثــــل بالتعامل االيجابي 

الدافع لرضى املراجع.
ـ وجود مكاتب لتلقي شكاوى 
مراجعي وزارة التعليم العالي على 
أن تكــــون لهذه املكاتب صالحية اقرار اجلزاءات على 
املوظفني الذي يسيئون استخدام وظيفتهم باالساءة 

للمراجعني بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ـ إبعاد املوظفني الذين ســــجلت عليهم شــــكاوى 
بخصوص اســــاءة املعاملة مع املراجعني من املواقع 
التي بها اختالط مباشر مع املراجعني وتطبيق اجلزاءات 
الرادعة بحقهم والتي تقررهــــا نظم ولوائح اخلدمة 

املدنية.

النتائج جلميع احللول واخلطط 
التي وضعت ملعاجلة املشكلة، اثر 
زيادة وتعدد شركات النقل العام 
في مدينة الكويت وضواحيها واثر 
زيادة احلافالت على تفاقم مشكلة 
االزدحام املروري والتلوث البيئي، 
اســـباب عدم مباشـــرة مشاريع 
النقل اجلماعي العصرية »املتروـ  
املونوريل« والتي ميكنها ان جتذب 
املترددين على االماكن املزدحمة 

عن املمارسات غير الشفافة في مثل 
هذه االمور، مشيرا الى ان االخذ به 
يعد خطــــوة في االجتاه الصحيح 
نحو تأسيس انظمة على مستوى 
راق وحضاري بعيدا عن االنظمة 
احلاليــــة التي تتخللهــــا كثير من 
العيوب واالخطاء والتجاوزات التي 

يكفل النظام املقترح تالفيها.
وقال إن اغالق باب الواسطات 
العالج باخلارج سينهي  في ملف 

في مدينـــة الكويت وضواحيها، 
اسباب إلغاء وحدة دوريات الطرق 
السريعة في الكويت، واملوجودة 
في جميع دول العالم، مما تسبب 
القانون  في غياب رجال تطبيق 
عن تلك الطرق املهمة والتي تنمو 
بشكل مستمر، اســـباب ضعف 
استجابة رجل األمن والدوريات 
لقمع املخالفات في الطرق العامة، 
واالعتماد على االجهزة املساندة 

من كاميرات وخالفه.
 تزايد حاالت التعدي والتجاوز 
على رجال األمن وسبل التعامل 
معهـــا تشـــريعيا ملنعها وحفظ 
هيبـــة ممثلي الدولـــة وتطبيق 
القانون وفرض حقوق املواطنني 
وســـالمتهم في الطريـــق العام، 
وعلى ان تقدم اللجنة تقريرها في 
فترة اقصاها ستة اشهر متضمنا 
نتيجة بحثها للمهام املكلفة بها، 
ووضع تصوراتهـــا للتعامل مع 
ظاهرة التسيب وغياب االنضباط 
في الشارع العام، واحللول التي 

تقترحها بهذا الشأن.

املشــــاكل املتراكمة فــــي هذا امللف 
بشــــكل كامل وسيفتح املجال أمام 
الوزارة للتفرغ لتطوير اخلدمات 
الصحية في الداخل بشكل افضل، 
موضحا ان مترير معامالت الكبار 
على حساب املستحقني جعلهم ال 
يشعرون بتردي االوضاع الصحية 
في الكويت واذا عادت االمور الى 
نصابها الصحيح فســــنجد الكبار 
يلتفتون إلى املطالبات بتصحيح 

املناخ الصحي في الداخل.
وأكد هايف ان نظام الكنترول 
ينســــجم مع كون قيــــادي وزارة 
الصحــــة مــــن الكــــوادر الطبيــــة 
املتخصصة فضال عن انه يتناغم 
مع الرغبة في التطوير السيما بعد 
اقرار خطة التنمية. وطالب وزارة 
الصحة بســــرعة تطبيق مثل هذا 
املقترح السيما ان املفترض أن تكون 
الوزارة حريصة اكثر من غيرها على 
املبادرة إلغالق باب احملاباة في قطاع 
العالج باخلارج وما يجلبه من ظلم 
للمواطن، مؤكدا ان هذا النظام يبعد 

جلان الوزارة عن الشبهات.
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