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 الدويسان يقترح طباعة صور حكام الكويت
على العمالت الورقية والمعدنية

وجه النائب د.فيصل المسلم سؤاال لوزيرة التربية ووزير التعليم 
العالي د.موضي الحمود جاء فيه: ال ش����ك ان لقطاع البحوث التربوية 
والمناهج في وزارة التربية دور مهم في وضع وتقييم المناهج التي يتغذى 
منها ابناؤنا الطلبة في جميع المراحل الدراس����ية، وبالتالي يجب على 
الدولة االهتمام بهذا القطاع وتقديم الحوافز الالزمة للموظفين العاملين 

في هذا القطاع لتحقيق مزيد من التطور في المسيرة التربوية.
ولذل����ك متى كانت آخر مكافأة تم صرفه����ا للباحثين التربويين في 

ادارة تطوير المناهج وما قيمتها وتاريخ اعتمادها؟
وهل هنالك كادر خاص بالباحثين التربويين في ادارة تطوير المناهج 

اسوة بالوظائف الفنية االخرى؟
وما خطة الوزارة الستقطاب الكفاءات الوطنية الدارة تطوير المناهج 

والحوافز؟

الدويسان  النائب فيصل  قدم 
اقتراحا برغبة ج����اء فيه: أتقدم 
العملة  باالقتراح برغبة بش����أن 

النقدية للكويت.
مل����ا كان كثير من الدول تخلد 
أو  الس����ابقني  ذك����رى حكامه����ا 
شخصيات بارزة عندها باعتبارها 
رموزا لها وحتى ال تنساها االجيال 
املتعاقبة فإنها تقوم بطباعة صور 
ه����ؤالء احلكام أو الش����خصيات 
البارزة عل����ى عملتها الورقية أو 

املعدنية تكرميا لهم.
وملا كانت الكويت تطبع على 

عملتها صور بعض اآلثار والسفن 
القدمية وبع����ض املعالم القدمية 
واحلديث����ة ولك����ن دون قيامه����ا 
بطباعة صور حكامها الس����ابقني 

أسوة بالدول األخرى.
لذلك اتقدم بهذا االقتراح:

تطب����ع صور ح����كام الكويت 
السابقني مع كتابة تاريخ توليهم 
احلكم ووفاتهم على جميع فئات 
العمالت الورقية واملعدنية على أن 
حتتوي فئة العشرين دينارا صورة 
مبارك الكبير ثم صور احلكام الذين 

تلوه على الفئات األخرى.

المسلم: ما آخر مكافأة صُرفت للباحثين التربويين؟

د.فيصل املسلم

ناجي العبدالهادي ودليهي الهاجري مع بعض املهندسني

فيصل الدويسان

عادل الصرعاويمسلم البراك

العبدالهادي: الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 
أبلغنا بعدم استحقاق رؤساء الدوائر للدرجة 19

البراك: سفارتنا في لندن لم تقدّم المساعدة للمرضى المتعطلين

التقى وأمين سر مجلس األمة رئيس وأعضاء لجنة مهندسي النفط بجمعية المهندسين

ناظ����ر وناظر عام مبس����ماهم 
اجلديد.

وقد دعا امني سر مجلس االمة 
النائب دليهي الهاجري الى عقد 
اجتماع ثالث م����ع وزير النفط 
العطائه املجال حلل القضية قبل 
البدء ب����أي خطوات تصعيدية، 
وقد استمع الفريق الى االعضاء 
وابدوا دهشتهم من نقل الرئيس 
التنفي����ذي النص����اف احلقائق 
وطالبوا بنق����ل احلقيقة كاملة 
الى الوزي����ر، وتوجهت اللجنة 
الدوائر  التنس����يقية لرؤس����اء 
والفرق واملنس����قني بالش����كر 
العضاء مجلس االمة على ثقتهم 
واهتمامهم وتبنيهم لهذه القضية 
وتعهدت بالرجوع الى نحو 500 
رئيس دائرة وفريق ومنس����ق 
يعمل����ون في القط����اع النفطي 
التخ����اذ ما يرونه مناس����با من 

خطوات تصعيدية.

.2009/10/1
وق����د أب����دى احلض����ور م����ن 
رؤساء الفرق والدوائر واملنسقني 
انزعاجهم من هذا الطرح ورفضه 
انه  جملة وتفصي����ال، موضحني 

خلط للحقائق حيث قدموا شرحا 
لعضوي مجلس االمة عن تغيير 
سلم الرواتب والتوظيف تاريخيا، 
واستحداث مسمى جديد واعطائهم 
مهام وظيفية جديدة ودمج وظيفة 

والف����رق واملنس����قني للدرجة 19 
بسبب اعطائهم وتسكينهم على 
درجة من قبل وعدم اعطاء املديرين 
الدرجة بذلك  املهندسني  وكبيري 
التاريخ وتعديل اوضاعهم بتاريخ 

التقى امني س����ر مجلس االمة 
النائب دليه����ي الهاجري والنائب 
م.ناجي العبدالهادي مجموعة من 
رؤساء الدوائر والفرق واملنسقني 
العامل����ني في مؤسس����ة البترول 
النفطية  الكويتي����ة والش����ركات 
التابعة في مقر جمعية املهندسني 
ام����س وبحضور ام����ني صندوق 
جمعي����ة املهندس����ني الكويتي����ة 
العتيبي ورئيس جلنة  م.سعود 
مهندس����ي النفط وعضو مجلس 
االدارة م.محمد الرشيدي الطالعهم 
عل����ى آخ����ر التط����ورات لقضية 
الدرجة 19 مبقر جمعية املهندسني 
الكويتية حيث شرح العبدالهادي 
ما دار خالل لق����اء اللجنة املالية 
االس����بوع املاض����ي باملجلس مع 
التنفيذي  النفط والرئيس  وزير 
ملؤسسة البترول الكويتية، ونقل 
عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
بعدم اس����تحقاق رؤساء الدوائر 

وجه مراقب مجلس األمة النائب د.محمد احلويلة 
حزمة من األس����ئلة البرملانية لوزير الصحة د.هالل 
الساير لتحديد أوجه القصور في الوزارة مع مطالبته 
بتزويده بكل الردود في أسرع وقت ممكن وجاء في 

أسئلة احلويلة:
نظرا للكثافة السكانية في منطقة األحمدي واملناطق 
املجاورة فقد تقرر فتح بعض املراكز الصحية مثل مركز 
الصباحية الشرقي ومركز جابر العلي الصحي ومركز 
الظهر الصحي ومركز األحمدي الصحي وحتى اآلن لم 
يتم افتتاحهما مما يؤثر سلبا على اخلدمة الصحية 

في هذه املناطق، لذا يرجى موافاتي باآلتي:
1 – ملاذا ل����م يتم افتتاح ه����ذه املراكز حتى اآلن، 
وهل هو تأخير من الشركة املنفذة؟ اذا كانت اإلجابة 
بنعم فيرجى تزويدي باس����م هذه الشركة وبصورة 

م����ن العقود التي أبرمت معها، وإذا كانت اإلجابة بالنفي فيرجى إفادتي 
عن أسباب التأخير وموعد افتتاح هذه املراكز.

وسأل أيضا: منى الى علمي نقص الكوادر الطبية واألجهزة الطبية 
مبستشفى العدان ومبراكز الرعاية الصحية األولية في منطقة األحمدي 
الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي ألن من أهم 
أولوياتنا العمل على توفير الرعاية الصحية للمواطن وأسرته، فاملواطن 
اليوم يعاني صحيا بسبب ما آلت اليه أوضاع القطاع الصحي من تدهور 

في دولة غنية وقليلة السكان كالكويت لذا يرجى موافاتي باآلتي:
م����ا حقيقة نقص الكوادر الطبية ف����ي مراكز الرعاية األولية منطقة 
األحمدي الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي 
ومبستش����فى العدان، وأس����باب عدم تطور املراكز الصحية في منطقة 
األحمدي ومبارك الكبري لتوفير اخلدمات الصحية، وما أس����باب عدم 
التوسع بإنشاء املراكز الصحية التخصصية في هذه املناطق حتى تخفف 

الضغط الذي يواجهه مستشفى العدان.

صحة المواطنين

كما ق����ال احلويلة : احلفاظ على صحة املواط����ن هو ما مييز الدولة 
املتحضرة عن غيرها، ونحن بدورنا كأعضاء منتخبني منثل الش����عب 
الكويتي وما نراه اليوم من زيادة في أس����عار األدوية واملس����تحضرات 
الطبية ومن األخطاء الطبية وص����رف األدوية باخلطأ فهذا ينبهنا الى 

اخلطر الذي يحدق بنا لذا يرجى موافاتي باآلتي:
ما األس����س التي استندت اليها الوزارة في تخفيضها لسعر األدوية 
واملس����تحضرات الطبية؟ وكم عدد قضاي����ا التعويض التي رفعت من 

املواطنني واملقيمني بسبب األخطاء الطبية؟
وجاء في س����ؤاله التالي: من واقع حرصنا على النهوض بالناحية 
الصحية للمواطنني باملستشفيات واملراكز الصحية احلكومية واخلاصة 
وما يواجه املواطنني من صعوبات جتاه هذه القضية ونظرا للشكاوى 
املتكررة في هذا القطاع من اهمال صحي كبير في املستشفيات واملراكز 
الصحية احلكومية ونقص في بعض األدوية واألجهزة الطبية احلديثة 
واالزدحام الشديد عند مراجعة املواطنني لهذه املستشفيات واملراكز، وكذلك 
املستش����فيات اخلاصة وارتفاع األسعار فيها بطريقة مبالغة وللحفاظ 
على صحة املواطنني وهي الش����يء املهم بالنس����بة لنا وللدور الرقابي 

والتشريعي املنوط بنا كممثلني عنهم، لذا يرجى موافاتي باآلتي:
كم عدد التراخيص الطبية املمنوح����ة للقطاع اخلاص وما أنواعها 
التخصصي����ة والعامة، وما ش����روط منح التراخي����ص الطبية للقطاع 
اخلاص وهل كل نشاط ونوعه له شروط مختلفة مع تزويدي بالوثائق 

التي تثبت ذلك؟
وجاء في س����ؤال آخر له من واقع حرصن����ا على النهوض بالناحية 
الصحية للمواطنني باملستشفيات واملراكز الصحية احلكومية واخلاصة 
وما يواجه املواطنني من صعوبات جتاه هذه القضية ونظرا للشكاوى 
املتكررة في هذا القطاع من اهمال صحي كبير في املستشفيات واملراكز 
الصحية احلكومية ونقص في بعض األدوية واألجهزة الطبية احلديثة 
واالزدحام الشديد عند مراجعة املواطنني لهذه املستشفيات واملراكز، وكذلك 
املستش����فيات اخلاصة وارتفاع األسعار فيها بطريقة مبالغة وللحفاظ 

على صحة املواطنني وهي الشيء املهم بالنسبة لنا 
وللدور الرقابي والتشريعي املنوط بنا كممثلني عنهم، 
لذا يرجى موافاتي باآلتي: ما اجلهات احلكومية التي 
لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإصدار التراخيص 

الطبية في القطاع اخلاص؟
وس����أل احلويلة أيضا: وفق أي آلية يتم حتديد 
اسعار اخلدمات الطبية في القطاع اخلاص كأسعار 
كش����ف الدخول على الطبيب والزيارة الثانية، وهل 

هناك قانون يلزمهم بتحديد االسعار؟
وجاء في س����ؤاله التالي: من واقع حرصنا على 
النهوض بالناحية الصحية للمواطنني باملستشفيات 
واملراكز الصحية احلكومي����ة واخلاصة وما يواجه 
املواطن����ني من صعوبات جتاه ه����ذه القضية ونظرا 
للشكاوى املتكررة في هذا القطاع من اهمال صحي كبير 
في املستشفيات واملراكز الصحية احلكومية ونقص في بعض االدوية 
واالجهزة الطبية احلديثة واالزدحام الشديد عند مراجعة املواطنني لهذه 
املستشفيات واملراكز، وكذلك املستش����فيات اخلاصة وارتفاع االسعار 
فيها بطريقة مبالغة وللحفاظ على صحة املواطنني وهي الش����يء املهم 
بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي املنوط بنا كممثلني عنهم، لذا 

يرجى موافاتي باآلتي:

القطاع الخاص

ما املراكز والعيادات واملستشفيات العاملة في القطاع اخلاص التي 
حصلت على استثناءات من اجلهات احلكومية من بعض الشروط الالزمة 
إلصدار التراخيص مع تزويدي بالوثائق واملوافقات وتواريخها ومدى 
قانونيتها وتزويدي بكش����ف يضم اسماء الكوادر الكويتية واالجنبية 
العاملة بهذه املراكز واملستشفيات والعيادات وجدول الرواتب واملميزات 

واخلبرات، وكم نسبة العمالة الوطنية بها؟
وسأل ايضا: ما املستشفيات واملراكز والعيادات اخلاصة التي تقدمت 
للحصول من الدول����ة على اراض بصفة االنتفاع، وهل بالفعل حصلت 

هذه الشركات على اراض، يرجى تزويدي مبا يثبت ذلك؟
وقال احلويلة في س����ؤال آخر: هل جميع التوسعات التي حدثت في 
املستش����فيات أو العيادات أو املراكز الطبية العاملة في القطاع اخلاص 
حصلت على موافقات البلدية لعمل توس����عات مع تزويدي بنسخة من 
املوافقات، وكم عدد املتقدمني بطلبات جديدة إلصدار تراخيص وكم عدد 

الذين حصلوا بالفعل على تراخيص ولم يفعلوها؟
وس����أل ايضا: ما اآللية لتطبيق قوان����ني الرقابة على املراكز الطبية 
واملستش����فيات والعيادات في القطاع اخلاص، وهل حتتاج هذه اآللية 
ال����ى تعديل يعزز عمل املراقبة وكم ع����دد مخالفات املراكز الطبية على 

مستوى الكويت؟
وسأل احلويلة: هل مت سحب تراخيص او توجيه انذارات او تطبيق 
عقوبات على اي من العيادات الطبية او املستشفيات او املراكز الطبية 
ف����ي القطاع اخلاص وك����م عددها منذ ان وضع القان����ون، مع تزويدي 

بنسخ منها؟
كما س����أل ايضا: هل لدى الوزارة العدد الكافي لتفعيل الرقابة على 
العدد الكبير من املراكز الصحية اخلاصة املنتش����رة في انحاء الكويت، 

وهل الذين يعملون في الرقابة يحصلون على بدالت مالية؟
كم عدد العاملني في ادارة الرقابة على املستشفيات واملراكز الصحية 
االولية في القطاع����ني احلكومي واخلاص وم����ا الصالحيات املمنوحة 

لهم؟
ما املخالفات التي يتم ضبطها، وهل هناك احكام قضائية متت ضد 

الوزارة او اي جهة متت مقاضاتها من قبل الوزارة؟
وسأل النائب احلويلة: هل يقدم املورد او تطلب منه الوزارة بوليصة 
شحن االدوية الصادر من شحن املصدر والتي فيها الرقم احلقيقي لسعر 
املنتج، وما االس����س التي اس����تندت إليها الوزارة في تخفيضها االخير 

لالدوية واملستحضرات الطبية؟
وجاء في سؤاله األخير: ما اآلليات التي تعتمدها الوزارة في حتديد 

االسعار في القطاع اخلاص، وما هامش الربح املسموح به للمورد؟

د.محمد احلويلة

الحويلة لوزير الصحة: ما أسس تخفيض أسعار األدوية؟
وكم عدد التراخيص الطبية الممنوحة للقطاع الخاص؟

هايف يسأل الساير عن تضارب المصالح وتنظيم 
المؤتمرات والمستوى الفني لمدير »الصحة العامة«

واملؤرخ في 2009/8/4 الوارد لنا 
بتاريخ 2009/11/1، خلت االجابة من 
العناصر التالية: اجلهة التي منحت 
مدير ادارة الصحة العامة د.راشد 
العويش املستوى الفني الذي حصل 
عليه )استشاري الصحة العامة( 
والقرار الصادر بهذا الشأن كما لم 
يتم توضيح اجلامعة التي منحته 

درجة املاجستير.

مستوى استشاري

لذا ارجو االجابة عن االسئلة 
والطلبات التالية: ارجو تزويدي 
بنسخة من قرار منح مدير ادارة 
الصحة العامة د.راش����د العويش 
مستوى استشاري الصحة العامة 
مرفقا به محاضر اجتماع املجلس 
التخصصي للصحة العامة التي بها 
قرار ترقيته لهذا املستوى، ذكرت 
االجابة ان اجلامعات التي حصل 
العويش على مؤهالته  د.راش����د 
منها معروفة ومعت����رف بها في 
التعاون  الكويت ودول مجل����س 
اخلليجي وق����د حصل عليها قبل 
انش����اء وزارة التعلي����م العال����ي 
ومزاولته����ا الختصاصاته����ا ولم 
تأت االجابة على ذكر اجلامعات، 
ل����ذا ارجو افادت����ي باالضافة الى 
تزويدي بالتالي: اجلهة التي منحت 
االعت����راف للمؤهالت التي حصل 
عليه����ا مدير ادارة الصحة العامة 
قبل انشاء وزارة التعليم العالي 
مرفقا به املستندات الدالة على ذلك، 
وارجو تزويدي بنسخة من جميع 
املؤهالت والرخص اجلامعية التي 
حصل عليه����ا مدير ادارة الصحة 
العامة د.راشد العويش كما ارجو 
تزويدي بنسخة من جميع البحوث 
والدراسات التي قدمها املذكور في 

مجال تخصصه ان وجدت.
السؤال اخلامس: اتت االجابة 
خالية من التقارير املقدمة من مدير 
ادارة الصحة العامة عن كل مهمة 
بعد عودته ولم تتطرق االجابة في 

الس����ؤال الس����ابع: منى الى 
علمي ان بع����ض مراكز فحص 
العمالة الواف����دة في جمهورية 
الهند قد تقدمت بش����كوى ضد 
اعضاء اللجنة التي كلفها املكتب 
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
العمالة  بزيارة مراكز فح����ص 
الوافدة بالهند مما جعل احدى 
التعاون الشقيقة  دول مجلس 
تس����تبعد اعض����اء اللجنة من 
العاملني بتلك الدولة من مهمة 
فحص مراك����ز العمالة الوافدة 
والذين كانوا من ضمن من وردت 

بحقهم تلك الشكاوى.

اسماء األطباء

التكرم مبوافاتي  لذا يرجى 
مبا يلي: اسماء االطباء العاملني 
بوزارة الصحة بالكويت الذين 
يشاركون في جلان فرق فحص 
مراكز العمالة الوافدة بجمهورية 
الهند ضمن مظلة برنامج العمالة 
الوافدة باملكتب التنفيذي لوزراء 
الصحة ل����دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي ومعايير واس����س 
اختيارهم بتلك املهام، وهل شارك 
مدير ادارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة د.راشد العويش مبهام 
فحص وتقيي����م مراكز فحص 
العمالة الوافدة بالدول املختلفة 
التابعة ملظلة البرنامج اخلليجي 
لفحص العمالة الوافدة، فإن كانت 
االجاب����ة بنعم فيرجى موافاتي 
بتاري����خ اختياره له����ذه املهام 
واللجان والفرق التي ش����اركه 
بها من����ذ اختياره حتى تاريخه 
واملراكز التي شاركه بفحصها او 

تقييمها بجمهورية الهند؟

شكاوى

وهل وردت بحق مدير إدارة 
الصحة العامة لوزارة الصحة أي 
شكاوى منذ مشاركته لبرنامج 
فحص العمال����ة الوافدة التابع 
للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
التعاون  الصحة بدول مجلس 
سواء كانت من بعض املراكز في 
جمهورية الهند أو غيرها من الدول 
األخرى؟ وهل أجريت حتقيقات 
سواء باملكتب التنفيذي بالرياض 
او وزارة الصحة بالكويت أو بأي 
جهة أخرى؟ وهل تلقت الوزارة 
أي إشارة من املكتب التنفيذي 
ألي مخالفة ملن ميثلها في برنامج 
فحص العمالة... أرجو تزويدي 
بجميع املخاطبات اخلاصة بهذا 

الشأن.

اجلدول املرفق بها للبيان عن ايام 
العمل الرسمية.

لذا ارجو تزوي����دي بالتقارير 
املقدمة من مدير ادارة الصحة العامة 
عن كل مهمة رسمية بعد عودته 
منه����ا كما ارجو تزوي����دي ببيان 
عن ايام العمل الرسمي والتقارير 

اخلاصة بها.

انتداب

السؤال السادس: باالشارة الى 
الكتاب رقم 20/ص/1 � 2477 املؤرخ 
في 2009/8/4 والوارد لنا بتاريخ 
2009/12/13، ارف����ق م����ع االجابة 
انتداب مدير الصحة  على سؤال 
العام����ة الى مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية عقد مت حتريره 
يوم اخلمي����س املوافق 2004/7/1 
بينما تاريخ االنتداب هو 1994/10/1 
واملذكرة الداخلية املنسوبة ملساعد 
مدي����ر دائ����رة املوارد البش����رية 
للش����ؤون االدارية مت اعدادها في 
2009/10/12 )بع����د تاريخ تقدمي 
انتدابه  السؤال(، كما ان ساعات 
في اخلطوط اجلوية الكويتية هي 
س����اعة واحدة يوميا وفي شركة 
النفط 10 ساعات اسبوعيا خارج 
اوقات الدوام الرسمي، بينما كان 
للمنتدب مهمات رسمية حسبما 
جاء في االجابة عن احد االسئلة، 
لذا ارجو تزويدي وافادتي بالتالي: 
املبرم النتداب  تزويدي بالعق����د 
د.راش����د العويش عن الفترة من 
1994/10/1 كما اشارت االجابة، وهل 
العامة  ادارة الصحة  كان مدي����ر 
يتقاض����ى مكافآت ع����ن االنتداب 
بينما كان يقوم مبهمات رسمية 
خارج البالد، وه����ل تقوم وزارة 
الصحة بابالغ اخلطوط اجلوية 
الكويتية ومستشفى شركة النفط 
على املهمات الرس����مية للمذكور 
خارج البالد، يرجى تزويدي بجميع 
املخاطبات التي تش����ير الى ابالغ 
اجلهتني املنتدب لهما املذكور عن 
مهماته الرسمية، وارجو تزويدي 
بكشف عن جميع املكافآت واملميزات 
التي حص����ل عليها مدي����ر ادارة 
انتدابه  العامة منذ فترة  الصحة 
مبستشفى شركة نفط الكويت من 
تاري����خ نوفمبر 2006 حتى اآلن، 
وهل يتقاضى مدير ادارة الصحة 
العامة اي مكافأة عن اخلفارات، اذا 
كانت االجابة بنعم فهل يتعارض 
انتداب املذكور وسفره املتعدد في 
مهمات رسمية كما جاء بالرد على 
بعض االسئلة مع اخلفارات التي 
يقوم بها ويحصل مبوجبها على 

هذه املكافأة؟

وجه النائب محمد هايف عدة 
اسئلة لوزير الصحة د.هالل الساير 

جاء فيها:
الى  الس����ؤال األول: باالشارة 
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الوارد لنا بتاري����خ 2009/9/30، 
ات����ت االجابة متناقضة بذكر عدم 
وجود اتفاقيات او مذكرات تفاهم 
بني وزارة الصحة بالكويت واي 
جهة لها عالق����ة بالعمالة الوافدة 
ثم تطرقت االجابة الى عرض كل 
االتفاقيات على وزارة اخلارجية.

لذا، ارج����و تزويدي مبذكرات 
التفاه����م او اللج����ان املش����تركة 
مبوضوع العمالة الوافدة واجلهة 
املماثلة للكويت بها ومدى موافقات 
وزارة اخلارجية على تلك االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي ابرمت خالل 

السنوات العشر املاضية.
الس����ؤال الثاني: باالشارة الى 
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املؤرخ في 2009/8/3 والوارد لنا 
بتاريخ 2009/11/1، لم يكن السؤال 
عن الشركات املتعاقدة رسميا مع 
الوزارة بتمويل املؤمترات، كما اتت 
االجابة، لذا ارجو تزويدي بأسماء 
الشركات املتعاقدة مع الوزارة التي 
ال����ى ما تعاقدت  قامت باالضافة 
عليه بتمويل او املشاركة بتمويل 
مؤمترات او ورش عمل او استضافة 
ضيوف باملشاركة مبؤمترات عقدتها 
الوزارة خالل الفترة من 2006 حتى 

تاريخ السؤال.

تظلمات

السؤال الثالث: في سؤال سابق 
املقدمة  الشكاوى والتظلمات  عن 
سواء بسبب تضارب املصالح او 
اليه  الذي توصلت  القرار  بسبب 

جلنة الترسية.
ات����ت االجابة بع����دم تلقي اي 
ش����كاوى او تظلمات ثم اتت على 
ذكر في حال تقدمي الشكاوى فإنها 
ال ترتبط بأعضاء اللجان لكن تدخل 
في عمل اللجان وعدم اختصاصاتها 
وهذا دليل على وجود ش����كاوى 

وتظلمات.
لذا، ارجو تزويدي بأي شكاوى 
او تظلم����ات م����ن اي ش����ركة من 
الشركات عن تضارب مصالح بني 
اعضاء جل����ان املناقصات والقرار 
الذي توصلت اليه جلان الترسية 
وما نتيج����ة التحقيقات ان كانت 
قد اجريت بهذا اخلصوص خالل 
الفترة من 2006 حتى تاريخ ورود 

السؤال.
الس����ؤال الرابع: باالشارة الى 
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استفسر عن أسباب عدم افتتاح مراكز طبية في الدائرة الخامسة طلب تزويده باالتفاقيات المبرمة مع جهات لها عالقة بالعمالة الوافدة

محمد هايف

انتقد النائب مسلم البراك االجراءات املتبعة 
مع املواطنني الكويتيني في أوروبا السيما في 
لندن بعد احداث بركان ايسلندا وما سببه من 
مشكالت وتعطيل عودتهم الى البالد خصوصا 

املرضى.
وقال البراك في تصريح للصحافيني انه على 
الرغم من توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهلل برعاية الكويتيني في 
أوروبا وتس����خير جميع اخلدمات ملساعدتهم 
وخدمتهم اال ان املسؤولني في السفارة الكويتية 
في لندن لم ينفذوا هذه التعليمات ولم يقدموا 
ما هو مطلوب منهم لرعاية املواطنني في مثل 

هذه الظروف.
وأشار البراك الى ان هناك من املواطنني في 

لندن مرضى مرتبطني بجدول زمني ومالي محدد، 
الفتا الى ان وجودهم االضطراري بسبب توقف 
حركة الطيران أدى الى وقوعهم في مشاكل مالية 
ونفسية كبيرة األمر الذي يستدعي ضرورة ان 

يكون حترك السفارة بحجم هذه املعاناة.
واستغرب البراك من التعليمات التي أصدرتها 
السفارة للمواطنني بضرورة االنتقال والسكن 
في فندق قريب م����ن املطار وهو االجراء غير 
املناس����ب والذي ال ميكن ان يقبله املواطنون 
الذين تريد السفارة عزلهم وكأن هناك انقالبا 

في لندن.
وأوضح البراك ان األوضاع األمنية طبيعية 
في لندن وال يوجد هناك داع أبدا لطلب السفارة 

تسكني املواطنني بالقرب من مطار هيثرو.

ودعا البراك املسؤولني في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الى االستنفار في مثل هذه 
الظروف وتوفير الرحالت الالزمة لنقل املواطنني 

الى الكويت بعد استئناف حركة الطيران.
وأشار الى ان املؤسس����ة عليها مسؤولية 
استغالل اخلط التجاري اخلاص باجلالية الهندية 
لنقل الكويتيني الى البالد ألن املواطنني أولى 
بالعودة من غيرهم خصوصا ان هناك ضغطا 

كبيرا على خطوط الطيران.
وأكد البراك ان الديوان األميري أبلغ السفارات 
الكويتية في أوروبا ولندن بالتوجيهات األميرية 
الس����ديدة اال ان تعامل بعض املس����ؤولني مع 
مشاكل املواطنني في لندن ال يتناسب مع حجم 

االهتمام األميري.

الصرعاوي يرحب بقرار
فحص شهادات اإلعاقة

رحب النائب عادل الصرعاوي بخطوة املجلس األعلى للمعاقني فيما 
يتعلق بفحص كافة ش����هادات االعاقة الصادرة، مشددا على ان قضية 
»مدع����ي اإلعاقة« هي اكبر حتد يواجه تطبيق قانون ذوي االحتياجات 
اخلاصة. واكد الصرعاوي في تصريح للصحافيني على اهمية اخلطوة 
التي س����يقوم بها املجلس األعلى للمعاقني من خالل اعادة التدقيق في 
كل شهادات االعاقة الصادرة منه والتي بلغت حسب املعلومات املتاحة 
ما يقارب 33 ألف ش����هادة والتي تضاعف عددها خالل الثالث س����نوات 

االخيرة.


