
وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الساير جاء فيه: لقد ذكرنا في أكثر من سؤال 
برملاني سابق عن التخبط والعشوائية في قرارات 
وزارة الصح����ة والتي تدل دالل����ة قاطعة على عدم 
وجود رؤية واضحة لتطوي����ر اخلدمات الصحية. 
والدليل األكبر على ذل����ك هو امتعاض وعدم رضا 
اصحاب الش����أن فيها وهم األطباء والفنيون ومن 
في حكمهم. فكيف ميكن ألبناء هذا البلد الطيب ان 
يس����تفيدوا من خدم����ات وزارة الصحة اذا كان من 
يقدم لهم اخلدمة ال تهيئ لهم السبل لتجعل أجواء 
العمل له����م مريحة لتدفعهم ملزيد من العم الدؤوب 
واجلاد في خدمة املرضى وغيرهم. لقد ازدادت في 
اآلونة األخيرة ش����كوى األطباء ف����ي جميع إدارات 
وزارة الصحة حتى أصبحن����ا ال نتواجد في مكان 

فيه طبيب اال ونعرف مس����بقا انه سيشتكي من وضع وزارة الصحة 
املتردي وأس����لوب اإلدارة فيه والتي تقوم على احملسوبية والواسطة 
والديكتاتورية في اتخاذ القرارات. بل اصبحت الشكوى هي سمة أغلب 
م����ن يعمل في القطاع الصحي، وكن����ا نتوقع ان وجود وزير من رحم 
القطاع الصحي س����يكون سببا إلصالح األوضاع فيه لكن لم مير على 
وزارة الصحة وضع أسوأ مما متر به الوزارة هذه األيام وذلك بشهادة 

حتى اإلدارة العليا والوسطى فيها.
وأضاف ان من أسباب تدوير مديري املستشفيات هو تطوير العمل 
فيها الى جانب حتسني اخلدمات، ولكن ونتيجة للعشوائية في التدوير 
والتخبط في توطني مديري املستشفيات بدأت األمور تزداد سوءا فيها 
حتى وصل األمر الى تقدمي األطباء في بعض املستشفيات استقاالتهم 
اجلماعي����ة ألن الوزارة لم تتخذ اإلجراء املناس����ب في حق من يخطئ 
ويكون س����ببا في تردي خدمات املستشفى من املديرين. ومن األمثلة 
الصارخة على ذلك مستشفى الطب الطبيعي والذي كان العمل في وقت 

املدير السابق د.جمال السلطان يتم على أكمل وجه 
وكل الفرق واألقسام فيه تعمل عمل اجلسد الواحد 
وكعائلة واحدة ولكن بعد التدوير العشوائي األخير 
للمديرين واالتيان مبديرة جديدة للمستشفى افتقدت 
املهنية في العمل وأس����قط احترام أي رئاسة قسم 
وانتهكت مكانة األطباء مبستشفى العالج الطبيعي 
حيث مت التدخل حتى بالشؤون الفنية الطبية البحتة 
اخلارجة عن تخصصها. لذا أرجو توجيه األسئلة 

التالية لوزير الصحة:
ما املبرر الذي اس����تندت اليه مديرة املستشفى 
مبنع املرضى من اخلروج الى حديقة املستشفى مع 
ان هذا هو جزء من عالجهم منذ إنشاء املستشفى وما 
يؤكد عليه أطباء املستشفى من ضرورة خروجهم 
الى احلديقة لسرعة تعافيهم وإعادتهم الى احلياة 

االجتماعية الطبيعية؟
وملاذا قامت مديرة املستش����فى بترميم مبنى اإلدارة والذي كان قد 
رمم قب����ل فترة وجددت ديكوراته ونس����يت أمر ترميم اجلناح الثاني 
واخلاص لألطفال وهو جناح قدمي متهالك قد طلب أطباء املستش����فى 

ترميمه بالسرعة القصوى؟ 
وملاذا تعسفت املديرة في قرارات أدت الى تعطيل مصالح املرضى 
سواء كان بخصوص فتح امللفات أو احلصول على نتائج اللجان الطبية 

وغيرها من األمور املهمة للمرضى وذويهم؟
وملاذا ترفض مديرة املستشفى فتح ملفات مؤقتة للعيادات التخصصية 
للمرضى غير التابعني للمنطقة الصحية حيث لديهم ظروفهم اخلاصة 
واستعاضت عن ذلك بفتح كروت لهم مما يصعب عملية متابعة املرضى 
وكتابة التقارير الطبية بشأنهم؟ وسأل أيضا ملاذا ترفض مديرة املستشفى 
اعتماد التوقيع على شهادة حسن سير وسلوك أحد األطباء الكويتيني 

رغم اعتماد ذلك من مدير املنطقة ورئيس قسم الطب الطبيعي؟ 

استغرب النائب حسني مزيد التسابق احلكومي 
لرفض مقترحات النواب اخلاصة بضم مهنة التعليم 
للمهن الشاقة التي قدمت في عدة مجالس نيابية 
وتقدم هو بها في املجلس احلالي نظرا ألهميتها 
كونها حتقق رغبة عادلة ملطالبات نابعة من امليدان 
التربوي وقياسا حقيقيا ملا يعانيه املعلمون من 
طبيعة ش���اقة في عملهم ال حتت���اج إال االطالع 

املباشر ملعرفتها.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان التعليم في 
الكويت يحت���اج الى توافق حكومي مع الرغبات 
النيابية الداعي���ة إلقرار حوافز خاصة للمعلمني 
ومنها اعتبار التعليم من املهن الشاقة والدفع بهذا 
االقتراح نحو حتقيق العدالة عبر رؤية حكومية 
واضحة بعيدة عن التناقض في التعاطي مشيرا 

الى ان احلكومة مطالبة في هذا الوقت بالكشف عن موقفها ازاء هذا 
املقترح بعد ان تس���ربت آراء على لسان وزيرة التربية تارة وعلى 

لس���ان وزير املالية تارة أخرى حول رفض هذه 
املقترحات مبذكرات رفعت ملجلس الوزراء رافضا 
في هذا الص���دد التعاطي احلكومي غير الواضح 

مع هذا املطلب.
وذكر مزيد ان جمعية املعلمني التي تعد صوت 
املعلم كان���ت والزالت تنادي به���ذا املطلب املهم 
الستش���عارها بعدالته وحتقيقه لرغبة صادقة 
ف���ي ظل طبيعة العمل وما يعانيه املعلم من بذل 
جلهد ومشقة في أداء رسالته وهي حقائق يعكسها 
امليدان ويقف خلفها آالف املعلمني الذين يعانون 
من انعكاسات صحية بسبب طبيعة مهنتهم مؤكدا 
ان على احلكومة إن كانت ترفض تلك املطالبات 
ان تعلنها صراحة بعيدا عن املذكرات التي ترفع 
س���را وحتى يتمكن النواب م���ن حتديد موقفهم 
ازاء ه���ذا الرفض وحتقيقه عبر األطر الدس���تورية املعروفة حتت 

قبة البرملان.

قدم النائب د.محمد احلويلة 3 اقتراحات برغبة 
جاء في االول: نظرا لوجود بعض الظواهر السلبية 
والدخيلة على مجتمعنا الكويتي والتي يتعرض لها 
شبابنا وللمحافظة عليهم، ألنه ال يخفى على احد 
ان الشباب الكويتي هو املستقبل اذا ما توافرت لهم 
الظروف املناسبة، لذا البد من احتواء هؤالء الشباب 
لتحقيق االس���تفادة من أوقات فراغهم واكتشاف 
قدراتهم ومواهبهم في املراحل العمرية، وكذلك البد 
من تشجيعهم على االنخراط في املجاالت العلمية 
التي تخدم مستقبل بلدنا وتشجيعهم ايضا على 

تنمية املهارات.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة إلنشاء مركز 
للتصدي لعالج الظواهر السلبية والدخيلة على 
مجتمعنا مع جتهيزه بجميع االمكانيات الالزمة، 
ويكون مقره مبحافظتي االحمدي ومبارك الكبير.

وجاء في اقتراحه الثاني ان للمرأة الكويتية قيمة كبيرة في بناء 
مجتمعنا بتربيتها السليمة ألطفالنا واملجهود اجلبار الذي تقوم به 
في املنزل والعمل، ودورها في متاسك النسيج االسري واملجتمعي 

ماضيا وحاضرا وفي كل مسؤولية حتملتها هي محل 
تقدير واحترام املجتمع الكويتي ودورها فيه.

لذا، فإنني أتقدم باالقت���راح برغبة لتخفيض 
ساعات العمل للمرأة الكويتية حتى تتمكن من القيام 
بدورها في تربية النشء وللمحافظة على النسيج 
االسري. وجاء في اقتراحه الثالث: من املعروف ان 
االمة التي تتراجع فيها حقيبة التعليم أمة يحدق 

بها اخلطر من كل حدب وصوب.
ونظرا ملا يتعرض له اخواننا املعلمون واملعلمات 
من صعوبات ومهمتهم الشاقة في حتفيز ابنائنا 
وبناتنا وللش���د م���ن أزرهم، فالبد م���ن االهتمام 
والنهوض بهم لتأدية واجبه���م على أكمل وجه، 
وذلك من واقع حرصنا عل���ى النهوض بالعملية 
التعليمية في البالد ومس���اعدة أبنائنا في جميع 

مراحلهم التعليمية.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة إلدراج مهنة التعليم من ضمن 
املهن الشاقة على ان يتمتع املعلمون واملعلمات بجميع املزايا التي 

يتمتع بها أصحاب املهن الشاقة.
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الخرافي عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء مجالس البرلمانات الخليجية
المجموعة العربية زكت دشتي لعضوية لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات خالل الدورة الـ 122 لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد في بانكوك

اخلرافي والبصيري مع السفير التايلندي والنواب د. علي العمير ومبارك اخلرينج وصالح عاشور وغامن امليع وعسكر العنزي واألمني العام عالم الكندري

د.محمد احلويلة

د.يوسف الزلزلة

الرئيس جاسم اخلرافي ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د. محمد البصيري

اإحتـاد الـمكاتــب الهند�سـية

والدور اال�ست�سارية الكويتية

ينعى

رئي�س واأع�ساء 

جمل�س اإدارة

الع�سو املوؤ�س�س وع�سو جمل�س اإدارة االحتاد

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره

�سائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان

د.م. بدر نا�صر اإبراهيم احلوطي

مزيد يستغرب رفض الحكومة جعل التعليم مهنة شاقة
طالبها بكشف موقفها الحقيقي حتى يحقق النواب مطالبهم تحت قبة البرلمان

الحويلة يقترح تخفيض ساعات العمل  للمرأة
  لتتفرغ لتربية النشء والمحافظة على األسرة

الزلزلة يسأل الساير عن تجاوزات في »الطب الطبيعي«

حسني مزيد

العاصمة التايلندية بانكوك.
وأعربت د.دشتي في تصريح لها 
عقب االجتماع عن خالص شكرها 
وامتنانها العميق لرئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي واعضاء وفد 

قضية عاملية وأكثر من يعاني منها 
هي فئة النساء، مشيرة الى ان وفد 
مجلس االمة سيستفيد من جتارب 
هذه الدول عند إقرار قانون جترمي 

»االجتار بالبشر«.

الدولي د.روال دش����تي  البرملاني 
التنسيق للنساء  لعضوية جلنة 
البرملانيات في اجتماعها الذي عقد 
على هامش اجتماع االحتاد البرملاني 
الدولي ال� 122 الذي يعقد أعماله في 

السلم واألمن الدوليني الذي تناول 
موضوع »االجتار بالبشر«، حيث 
بينت د.روال انه مت خالل االجتماع 
استعراض جتارب عدد من الدول في 
محاربة هذه القضية التي أصبحت 

البرملانية  املش����اركة في احملافل 
اجتماعا تنسيقيا قبل بدء أعمال 

املؤمترات املشاركة بها.
وف����ي الس����ياق ذات����ه، زكت 
املجموع����ة العربية ف����ي االحتاد 

البرملانية على دعمهم  الش����عبة 
ومساندتهم لترشيحها، كما شكرت 
املجموعة العربية على تزكيتها لهذا 
املنصب. من جانب آخر، شاركت 
د.روال دش����تي في اجتماع جلنة 

على جدول اعمال املؤمتر. ويأتي هذا 
االجتماع التنسيقي تطبيقا لقرار 
االجتماع التشاوري لرؤساء مجالس 
الشورى والوطني والنواب واألمة 
التعاون اخلليجية  لدول مجلس 

غ����ادر رئيس مجل����س االمة 
جاسم اخلرافي مساء امس األول 
على رأس وفد نيابي للمش����اركة 
في انشطة الدورة ال� 122 ألعمال 
مؤمتر االحت����اد البرملاني الدولي 
الذي يعقد في مملكة تايلند خالل 
الفترة من 27 الى 30 اجلاري. وعقد 
الرئيس اخلرافي ظهر أمس اجتماعا 
مع رؤساء املجالس البرملانية في 
دول مجلس التعاون على هامش 
الدولي  البرملاني  اجتماع املؤمتر 
الذي يعقد أعمال����ه في العاصمة 
التايلندية »بانكوك« وذلك بهدف 
تنسيق املواقف البرملانية اخلليجية 
حيال أنش����طة املؤمتر. ومت خالل 
االجتماع بحث التقرير املقدم من 
الوطني االحتادي  عضو املجلس 
االماراتي وعضو اللجنة التنفيذية 
في االحتاد البرملاني الدولي راشد 
الشديقي الذي تضمن أهم التطورات 
في عمل االحتاد، كما مت تنس����يق 
القضايا املطروحة  املواقف حول 

)متين غوزال(


