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السلطان: صراع المتنفذين على المناقصات 

وراء أزمة الكهرباء في البالد

الوعالن يسأل عن القيمة اإلجمالية
 إلدخال نظام »جي.بي.إس« في »الصحة«

العمير: »األوقاف« وعدتنا بعمل الترتيبات 
الالزمة لمسجد سعد بن عبادة

النائب خالد السلطان  قال 
إن م���ا حص���ل م���ن أزمة في 
الكهرباء والماء إنما يرجع الى 

3 أسباب:
السبب األول:

الفساد المستشري في وزارة 
الكهرباء والم���اء وعلى أعلى 
المتنفذين  مستوى وتصارع 
على المناقصات وعقود محطات 
القوى، والذي قاد إلى السبب 

الثاني.
السبب الثاني والرئيسي:

إلغاء مناقصة الصبية األولى 
عام 2008 بعدما أوصى بها عدد 

م���ن المخلصين في وزارة الكهرباء والماء على 
تس���ريتها على احد العروض وقد حذرنا آنذاك 
ولفتنا النظر الى حدوث أزمة في صيف 2010 إذا 
تم إلغاء المناقصة وقد وجهنا مجموعة أسئلة 
آنذاك ولكن بسبب تصارع المصالح بين المتنفذين 
تم إلغاء المناقصة ترضية ألحد المتنفذين غير 
عابئين بمعاناة الشعب الكويتي التي أصبحت 

ظاهرة للعيان هذه األيام.
السبب الثالث:

يرجع للفساد المستشري في وزارة الكهرباء 
والماء ألعمال صيانة المقاولين، حيث يتم في 
بعض العقود الرشوة مقابل عدم تنفيذ الصيانة، 
ما ادى الى انخفاض كفاءة المنشآت الكهربائية 

وفقدان الكثي���ر من القوة في 
النظام الكهربائي وعليه نوصي 

باآلتي:
1 � التأكي���د عل���ى رفع يد 
وزارة الكهرب���اء والم���اء عن 
عقود محطات القوى ومنشآت 
الكهرباء والماء ويتم تنفيذها 
عن طريق ال���� B.O.T أو وفق 

قانون الخصخصة الجديد.
2 � استخدام مستشار عالمي 
يقوم بدراسة شبكات ومحطات 
توليد القوى الكهربائية وتحديد 
التأهيل  إع���ادة  مس���تلزمات 
ورفع كفاءتها وبش���كل سريع 
لكل محطة ومنش���أة ثم ترس���ية عقود عالمية 
سريعة متخصصة لكل محطة وشبكة، كل على 
حدة، لتحقيق الهدف لرفع الكفاءة لهم من دون 
قيود استخدام ما يرونه مناسبا دون توجيه من 
الشركات الكويتية لسرعة التنفيذ بكل شفافية 

وحرية المنافسة.
 حيث يتم عن طريق ذلك استرجاع ما فقدنا 
من الطاقة بتوليد وتوزيع الكهرباء وإنتاج المياه 
مع االستمرار في تنفيذ المحطات الجديدة وفق 

ما حددناه آنفا.
وقد آن األوان لمحاسبة كل من تسبب في هذه 
األزمة وذلك بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذه 

األزمة برمتها. واهلل تعالى المستعان.

وّجه النائب مبارك الوعالن 
عدة أسئلة لوزير الصحة طالب 
فيها بتزويده بجداول الخفارات 
المساعدين،  الشهرية للوكالء 
الخفارات،  وآلية تطبيق هذه 
مستفس���را عن حقيقة اعتزام 
وزارة الصحة القيام بمشروع 
لتدريب نحو 10% من س���كان 
البالد على عملية اإلنعاش المبكر 
والتعامل مع الكسور، وشملت 
األسئلة كذلك االستفسار عن 
القيمة اإلجمالية إلدخال وزارة 
الصحة نظ���ام »جي بي إس« 
الذي يوجه سيارات اإلسعاف، 

ومدى صحة اعتزام الوزارة إلقامة مشاريع أبراج 
صحية في عدد من المستشفيات.

وق���ال الوعالن في مقدمة س���ؤاله ان الملف 
الصحي في البالد من أهم الملفات التي يوليها 
اهتمام���ا خاصا نظرا الرتباط هذا الملف بحياة 
اليومية،  المواطنين بشكل مباشر، ومعاناتهم 
فالع���الج وتوفير الخدم���ات الصحية من أهم 
احتياجات أي مواطن، مش���يرا ال���ى ان الملف 
الصحي أصبح متخما بالمش���اكل ويحتاج الى 
سرعة تحديد أوجه القصور في هذا الملف لوضع 
الحلول المناسبة لها والقضاء عليها، مؤكدا ان 
األسئلة المرفقة هي استكماال لمتابعته لهذا الملف 
المهم.وقال الوعالن في س���ؤاله: نمى لعلمي ان 
وزارة الصحة خصصت جدوال شهريا بالخفارات 

للوكالء المساعدين.
 فأرجو تزويدي بنسخة من هذا الجدول منذ 
يناير 2010 وحتى اآلن وآلية تطبيق هذه الخفارات؟ 
وإفادتي ان كان يتقاضون أي مكافآت على هذه 
الخفارات أم ال، فإذا كانت اإلجابة بنعم فأرجو 
تزويدي بكش���ف يتضمن أسماء هؤالء الوكالء 
المس���اعدين، والمكافآت التي يحصلون عليها، 
كذل���ك أرجو إفادتي بإن كان أحد هؤالء الوكالء 
لم يلتزم بهذه الخفارات، فإذا كانت اإلجابة بنعم 
فأرجو إفادتي بنسخة من اإلجراءات التي اتخذت 
تجاهه؟ ونمى الى علمي ان وزارة الصحة لديها 
مشروع لتدريب نحو 10% من سكان البالد على 
عملية اإلنعاش المبكر والتعامل مع الكسور، ما 
صحة ذلك؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى إفادتي 

عن الدراسة المقدمة والتكلفة 
المالية لهذا المشروع، وهل ينفذ 
هذا المش���روع من قبل وزارة 
الصحة او من القطاع الخاص؟ 
فإذا كان القط���اع الخاص هو 
المنفذ فيرجى إفادتي عن الشركة 
أو الجهة التي ستقوم بإدارته 
وأسماء أعضاء مجلس إدارتها؟ 
وهل تم طرح هذا المش���روع 
كمناقصة لجميع الش���ركات؟ 
فإذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى 
تزويدي بنسخة من المراسالت 
التي تمت بهذا الشأن مع لجنة 
المناقصات المركزية وكش���فا 
بأسماء الشركات األخرى وعروضها التي تقدمت 

بها حول هذا المشروع؟
 أما إذا كانت اإلجاب���ة بال، فيرجى تزويدي 
بنس���خة من المستندات التي دعت الوزارة الى 
إسناده الى هذه الشركة دون طرحه كمناقصة 
عامة؟ نمى الى علمي ان وزارة الصحة أدخلت 
نظام »جي بي إس« الذي يوجه سيارات اإلسعاف 
فأرجو إفادتي باسم الشركة أو الجهة الموردة 
لهذا النظام وأسماء أعضاء مجلس إدارتها والقيمة 
اإلجمالي���ة والتفصيلية لهذا العقد، كذلك أرجو 
إفادتي ان كان قد تم طرح هذا المشروع كمناقصة، 

فإذا كانت اإلجابة بنعم.
 فأرجو تزويدي بنسخة من المراسالت التي 
تمت بين الوزارة ولجنة المناقصات المركزية 
بهذا الش���أن، وتزويدي بكشف يتضمن أسماء 
تلك الشركات ونسخة من العروض التي تقدمت 
بها؟ ونمى الى علم���ي ان وزارة الصحة تتجه 
الى اقامة مشاريع األبراج الصحية في عدد من 
المستش���فيات، فهل قامت الوزارة بالتعاقد مع 

شركات لتنفيذ هذه المشاريع؟.
 ف���إذا كانت اإلجابة بنع���م فأرجو تزويدي 
بنس���خة من تلك االتفاقي���ات والتكلفة المالية 

لهذه المشاريع؟.
 وطريقة ترسية هذه المناقصات؟ وهل تم ذلك 
بواسطة لجنة المناقصات المركزية أم ال؟ كذلك 
أرجو تزويدي بنسخة من العروض المقدمة من 
قبل جميع الشركات التي تقدمت لهذه المشاريع 

سواء تمت ترسية المناقصة عليها أم ال؟

طالب النائب د.علي العمير وزارة األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
بالتحرك الس����ريع إلجناز ما تبقى من اعمال ترميم وبناء مسجد سعد 

بن عبادة الواقع بقطعة 10 مبنطقة خيطان.
وقال العمير ان هذا املسجد يعتبر من اقدم املساجد التي تخدم املنطقة، 
ويعتبر مسجدا مركزيا لتوسطه بني املنازل ويرتاده الكثير من املصلني.
واضاف العمير ان اكثر من ثالث س����نوات مضت على هدم املسجد ولم 
ينجز من بنائه إال األساس، وكنا نتمنى ان ينجز قبل شهر رمضان املبارك 
ليوفر العناء على املصلني، ويوفر املس����احة املناس����بة واخلدمات التي 
يحتاجها املصلون رجاال ونساء، وبناء على مطالبات من اهالي املنطقة 
فقد متت مقابلة وكيل وزارة االوقاف لشؤون املساجد الذي بادر مشكورا 
بسرعة توفير بدائل مناسبة لشهر رمضان وذلك بتوفير خيمة ملكية 
كمصلى مؤقت للنساء ودمج الكبائن املؤقتة )شاليهات متنقلة( لتوفير 
س����عة مكانية اكبر للمصلني، مؤكدا ان الوكيل وعد مبتابعة الترميمات 

اخلاصة باملسجد حتى يتم إجنازه بأسرع وقت ممكن.

مبارك الوعالن

د.علي العمير 

د.محمد احلويلة

ناجي العبدالهادي

العبدالهادي يسأل الحمود عن إدارة اإلعالم 
ومؤتمر صعوبات التعليم والهيئة التدريسية

الجسار: عدم إلغاء »التوفل « كونه أحد شروط التقدم 
للحصول على القبول في الجامعات األميركية

أفادت د.سلوى اجلسار رئيسة اللجنة 
التعليمية بأنها ناقش���ت املكتب الثقافي 
في واشنطن دي سي بالواليات املتحدة 
خالل تواجدها في العديد من املالحظات 
واملقدمات التي من ش���أنها ان تسهم في 
تطوير برامج االبتعاث في جامعات أميركا 
بحيث تهدف الى تنويع التحاق الطلبة 
الكويتيني باجلامعات والبرامج الدراسية 
وهذا ميثل هدف قانون االبتعاث بتنويع 
اخلبرات العلمية والثقافية وتبادل املعارف 
بوج���ود الكويتيني في جامعات متعددة 
وقد طالبت اعض���اء املكتب بالكثير من 

القضايا:
1 � تفعيل الزيارات الثقافية للجامعات 
األميركية للوق���وف على أحوال الطلبة 
الدارسني من قبل قيام اعضاء املكاتب كما 
ستس���هم في فتح مقاعد دراسية جديدة 

للطلبة.
2 � التأكي���د في بعث���ات )تخصص 
األسنان( ألطباء على أهمية اجتياز متطلب 
)Bord 2( وان تك���ون جزء من متطلبات 

التخرج ملمارسة مهنة طب األسنان.
3 � احلاجة الى ادخال شبكة املعلومات 
التكنولوجية )IT( وذلك لتحديد آلية العمل 
في املكتب الثقافي في سهولة التواصل مع 
الطلبة واملكتب الثقافي ووزارة التعليم 

العالي ما يس���هم في 
االسراع بتقدمي اخلدمات 
ومراقبة حتصيل الطلبة 
ومواجهة اي مش���اكل 

يواجهونها.
� تق���دمي برامج   4
عالجية لرفع مستوى 
الطلب���ة ف���ي اللغ���ة 
االجنليزية مثل التحاقهم 
الدراسية ألن  بالبعثة 
هن���اك مجموع���ة من 
الطلبة مستواهم متدن 
ويجدون صعوبة في 
احلصول على معدل في 

اجتياز التوفل.
5 � يواجه املكتب الثقافي مشكلة في 
حالة توجه وزارة التعليم العالي الى اعادة 
النظر في املع���دل التراكمي بالتخفيض 
وذلك لوجود بعض التخصصات التي ال 
ميكن ان يحصل الطالب على القبول فيها 
بأي جامعة اال م���ن خالل معدل تراكمي 

)محدد(.
6 � التأكيد عل���ى الطلبة في املرحلة 
الثانوي���ة وخاصة الراغبني بالدراس���ة 
)تخصص الهندسة( ال ميكن قبولهم في 
حالة حصولهم على أقل من )B( معدل جيد 

جدا في مواد الرياضيات 
وال ميكن التركيز على 
املعدل االجمالي فقط.

7 � عدم الغاء شرط 
التوفل ألنه احد شروط 
التقدم للحصول على 
القبول في اجلامعات 
األميركية واال يقل عن 

)450( درجة.
كما أفادت د.سلوى 
ب���أن م���ن  اجلس���ار 
الض���رورة رفع كفاءة 
نظام االبتعاث خاصة 
الواليات املتحدة،  في 
حي���ث ان الطلبة يواجه���ون العديد من 
املش���اكل والتي من أهمها احلصول على 
قبول في اجلامعة والقدرة على اجتياز 
اللغة االجنليزية او احلصول على درجة 
التوفل املطلوبة، األمر الذي يتطلب مطالبة 
وزارة التعلي���م العالي بتطبيق عدد من 
املقدمات برغبة والت���ي مت تقدميها الى 

الوزيرة والتي تشمل:
� ايج���اد برامج للتوجيه واالرش���اد 
األكادميي في م���دارس التعليم الثانوي 
لتوعية وتوصية الطلبة حول الدراسة 
في اخلارج مع تق���دمي املعلومات حول 

االحتياجات املطلوبة في احلصول على 
البعث���ة الدراس���ية من ش���روط املعدل 

التراكمي.
� توفير البيانات لطلبة املدارس الثانوية 
حول اجلامعات املعتمدة والبرامج بحيث 
يتم تقدم الطالب للحصول على قبول خالل 
)السنة الرابعة ثانوي( حيث ان االجراءات 
التي تقوم بها وزارة التعليم العالي في 
تأخير االعالن عن خطة االبتعاث سنويا 
ال يساعد املكتب الثقافي وال الطالب في 
احلصول على القبول خاصة ان اجلامعات 
األميركية تتطلب التقدم للقبول قبل 6 
أشهر لذلك يجب اعادة النظر في توقيت 
االعالن زمنيا بحيث يتم االعالن في شهر 
يناير من كل سنة حتى يتمكن  الطالب من 
معرفة شروط االبتعاث والبرامج املطلوبة 
للدراسة واتاحة الفرصة ملراسلة اجلامعات 
في حالة الرغبة بالدراسة باخلارج كذلك من 
األهمية على الطلبة احلصول على التوفل 
 )Sat( بالدرجة املطلوبة واجتياز امتحان
املطلوب من معظم اجلامعات األميركية 
خاصة ان هناك طلبة يلتحقون بالبعثة 
وليس���ت لديهم درجة التوفل وال اللغة 
االجنليزية مما يشكل عبئا على املكتب 
ف���ي احلصول على مقعد في اجلامعة او 

معهد لغة.

ناقشت مع المكتب الثقافي في واشنطن المالحظات الالزمة لتطوير برامج االبتعاث

وجه النائب ناجي العبدالهادي 
التربية ووزيرة  سؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: صدر املرسوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة 
املدنيني  املدنية محددا حق����وق 
بالدولة ومشتمال على حقوقهم 
الكوادر  املالية والوظيفية وفق 
الوزارات  الوظيفية لقطاع����ات 

املختلفة.
وتقي����دا بالسياس����ة العامة 
للوزارة يجب التقيد باالجتاهات 
واإلجراءات والقرارات التي تصدر 
من مجلس الوزراء املوقر، وفقا 
للمسؤولية الوزارية والتضامن 
الوزاري الواجب التقيد به فيما 
يصدر ع����ن مجلس الوزراء من 

قرارات.
ومل����ا كان موض����وع تعديل 
الكوادر الوظيفية املطالب به من 
بعض اجله����ات، وجد معارضة 
من االجه����زة املعني����ة بالدولة 
وحيث مازالت الدراسات جارية 
حول افضل الطرق ملعاجلة هذا 
إلى االرتقاء  املوضوع، س����عيا 
باملس����توى املادي للعاملني مبا 
يتوافق م����ع االرتفاع املضطرد 
في اسعار السلع واخلدمات على 

الصعيدين احمللي والدولي.
ومع ما تقدم، وعلى الرغم من 
أن الدراسات حول هذا املوضوع 
وص����وال الى البدائل املناس����بة 

لتحقيق العدالة واملس����اواة في 
املقترح����ة، تناولت  الزي����ادات 
الصحف احمللية تصريحا ما أعلنته 
السيدة متاضر السديراوي وكلية 
وزارة التربية عن أن الوزارة ومن 
خالل الدكتورة الوزيرة ستخاطب 
املدنية  وحتث ديوان اخلدم����ة 
هذا األس����بوع على اعتماد كادر 
االخصائيني االجتماعيني. بالنظر 
إلى أن د.الوزيرة عضو باملجلس، 
وملا كانت املوضوعات ذات الصلة 
الوزارة اصبحت تنشر  بأعمال 
في الصحف بصورة تكاد تكون 
يومية وجميعها عن مقترحات 
وقرارات م����ن الوكالء وتختلف 
من يوم إلى آخر دون تأكيد من 
وزيرة التربية او اجلهات املخاطبة 
بهذه القرارات على صحتها فيما 
يسبب تضارب اآلراء بني العاملني 

املخاطبني بها.
لذلك، وملا متثله هذه الظاهرة 
من سلبيات يجب التوقف امامها 
والس����ؤال عن مبرراتها ومدى 
إفادتي  الصح����ة فيها. يرج����ى 

بالتالي:
هل يوجد لدى وزارة التربية 
قطاع خ����اص باإلعالم لتوحيد 
املعلومات وما ينشر عن وزارة 
التربية وقيادتها من تصريحات 

ومن أخبار أو أبناء؟
وه����ل ما يصدر ع����ن وكيلة 
الوزارة من تنظيم للسياس����ة 

العام����ة لل����وزارة ح����ول قيام 
أو  ال����وزارة بإجراء دراس����ات 
تعديل في الهي����اكل التنظيمية 
للكوادر وغي����ر ذلك من األمور، 
يندرج ضمن اختصاص وكيلة 
الوزارة؟ وهل تتقيد الوزارة مبا 
يصدر من تصريحات حول هذه 

املوضوعات؟
وأضاف: أعلنت عبير الشرهان 
عن عقد مؤمتر حول صعوبات 
التعليم والذي سيعقد في مدينة 
»دبي« في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بتنظيم من مركز تقومي 

الطفل.
واشارت السيدة مساعدة املدير 
التنفيذي ملركز تقومي الطفل إلى 
أهمية التعامل مع األطفال من ذوي 
التعليم، لذلك يرجى  صعوبات 

تزويدي باجله����ات ذات الصلة 
باملرك����ز وبيان بنش����اط املركز 
السابقة  الثالث  السنوات  خالل 
التي  موضحة باألرقام احلاالت 
تخضع إلشراف املركز ومتابعته، 
مع ذكر عدد املختصني العاملني به 
والسيرة الذاتية لكل منهم؟ وما 
إذا كانت هناك جلان منبثقة عن 
املركز وأعمالها ونتائج أعمالها، 
وهل يتعاون املركز مع املنظمات 
اإلقليمية والدولية العاملة في ذات 
املجال؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
فيرجى إفادتي مباهية التعاون 
ونتائجه. أم����ا إذا كانت اإلجابة 

بالنفي فما أسباب ذلك؟
وهل سبق ان شاركت الكويت 
في مؤمت����رات دولي����ة في هذا 
اخلص����وص؟ وهل ق����ام املركز 
باالستفادة من اخلبرات الدولية 
في مجال رعاية صعوبة التعليم 
وما كيفية التعامل مع هذه الفئة 

من التالميذ؟
يرجى افادتي مباهية الدراسات 
واالبحاث التي قامت بها الكويت 

في هذا املجال.
وق����ال: تناولت الصحف في 
ذات اليوم خبرا على لسان منى 
اللوغاني � الوكيل املساعد للتعليم 
العام � ان الوزارة ال تعاني عجزا 
في هيئتها التدريسية واالنتهاء 

من التعاقدات احمللية.
وملا كان هذا التصريح يجافي 

الواقع الذي أكدته مصادر الوزارة 
في اكثر من مناسبة بعدم اكتمال 
توفير الهيئة التدريس����ية وفقا 
للتعاقد م����ع بعض الدول األمر 
ادى إلى قبول الوزارة ألعداد من 
اعضاء هيئة التدريس دون اتخاذ 
اجراءات وجنم عنها اس����تكمال 
اعداد هيئة التدريس، هل يتوافق 
هذا التصريح مع واقع احتياجات 

الوزارة؟
ويرج����ى تزوي����دي ببي����ان 
تفصيلي عن اإلجراءات التعاقدية 
التي اتخذتها الوزارة موزعة على 
الداخلية واخلارجية  التعاقدات 
ل����كل مادة من املواد الدراس����ية 
موضحة حاجة الوزارة واالعداد 

التي مت التعاقد معها؟
تناول����ت الصحف تصريحا 
نقال عن وكيلة الوزارة املساعدة 
للتعليم الع����ام منى اللوغاني � 
بأنها رفعت تقريرا إلى الوزيرة 
حول تطور االوضاع في املركز 
االقليمي للطفولة واالمومة اشتمل 
على عدم تقيد معلمات الطفولة 
واألمومة بتنفيذ تعليمات الوزارة 
مشتمال على بعض االجراءات في 

هذا الشأن.
لذا يرجى موافاتي بنسخة من 
هذا التقرير ونتائج الدراس����ات 
والتوصي����ات واإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة او تزمع اتخاذها 

ملعاجلة هذه املشكلة.

الحويلة لتسهيل توثيق 
عقود زواج أوالد الكويتية

قدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحني برغبة، طلب في االقتراح 
االول: ان يقوم ديوان اخلدمة املدنية باصدار قرار يسمح فيه للموظف 
ببيع رصيد اجازته ومبدة اقصاها ثالثة اش���هر وملرة واحدة فقط 

طوال مدة خدمته.
وطلب في االقتراح الثاني: االيعاز لوزارة العدل بتسهيل توثيق 

عقود الزواج الوالد الكويتية املتزوجة من غير كويتي.

د.سلوى اجلسار

خالد السلطان

خالد العدوة

البراك يشيد بقرار وزير الصحة بإعفاء األطفال 
مرضى السرطان غير الكويتيين من رسوم العالج

العدوة: طلب مناقشة حول اعتبره قراراً إنسانياً يظهر الوجه الخيري للكويت
ممارسات لجنة إزالة التعديات

طال����ب النائب خال����د العدوة 
احلكوم����ة بوق����ف املمارس����ات 
والتهديدات املتعسفة التي تتبعها 
ما يس����مى بلجنة ازالة التعديات 
على امالك الدولة، مؤكدا ان اللجنة 
لم تكتف بالتم����ادي في االضرار 
باملواطنني والتعس����ف في اقالق 
راحتهم ومحاصرتهم في منازلهم 

بصورة مؤذية وصارخة.
مشيرا الى ان اللجنة تنتظر 
ان ينهي املجلس اعماله ويدخل 
في اجازته الصيفية حتى تصب 
جام غضب جرافاتها على مداخل 
دواوين املواطنني وابواب منازلهم 
الرئيسية وكذلك مظالت السيارات 
وبعض الساللم اخلارجية، وذلك 
بعد ان قامت اللجنة بهدم الدواوين 
املواطنني وغضت  في حدائ���ق 
النظر عن الدواوين االخرى على 
ش���ارع اخلليج العربي وغيرها 
مستندة الى اسباب وحجج واهية 
ال تنطلي على احد.واس���تغرب 
العدوة قيام اللجنة باقتالع بعض 
االش���جار في حدائق املواطنني 
وعلى مداخل املنازل في سابقة 
لم يشهد لها العالم مثيال، وذلك 
بأن تقوم جهة رسمية حكومية 
باقتالع االشجار في بلد صحراوي 
تتجاوز فيه درجة احلرارة االربع 

واخلمسني درجة مئوية.
ايق����اف عمل تلك  لذلك يجب 
اللجنة والغاؤها وحتويل ميزانيتها 
التي خصصت »لله����دم« وتقدر 
باملاليني الى البناء واالعمار وتشييد 

احلدائق واملتنزهات واملرافق العامة 
السيما ان الشبهات الكثيرة تدور 
حول عقود اللجنة التي ابرمتها مع 
التي تستعني مبعداتها  الشركات 
عن طريق التأجير ملمارسة اعمال 
الهدم املنظم.واش����ار العدوة الى 
انه سيقوم بتقدمي طلب مناقشة 
للمجلس حملاولة اخلروج بقرارات 
وتوصي����ات نيابية بالتعاون مع 
النواب لكبح رغبات تلك  زمالئه 
التي مت����ادت في اعمالها  اللجنة 
املنافذ  حتى وصل االمر باغالقها 
والساللم ومصاعد املعاقني وكبار 

السن واملرضى.
مستغربا ما يراه من ان اللجنة 
ال تس����تطيع االقتراب من الكبار 
ف����ي تعدياتهم  النفوذ  واصحاب 
املستمرة على امالك الدولة سواء 
كانت تلك التعديات في البحر او 

في البر واملزارع واملنتجعات.

اشاد النائب مسلم البراك 
بقرار وزير الصحة د.هالل 
الساير باعفاء االطفال مرضى 
السرطان غير الكويتيين من 
رسوم العالج بمستشفيات 
الوزارة، مشيرا الى انه قرار 
انساني يظهر الوجه الخيري 

واالنساني للكويت.
وقال البراك في تصريح 
صحافي: اننا نسجل الشكر 
لوزي���ر الصح���ة ولوكيل 
الوزارة ولكل االطراف التي 
ساعدت على اظهار هذا القرار 
وكذلك للحكومة العفاء كل 

طفل مقيم غير كويتي عل���ى ارض الكويت، 
سواء كان من البدون او من ابناء الكويتية او 
من جنس���ية اخرى اصيبوا بمرض السرطان 
من جميع رسوم العالج النووي واالشعاعي 
الذي تقدمه الوزارة في جميع المستش���فيات 

والمراكز الطبية.
وتابع البراك قائال: ان هذا القرار اوال فيه اجر 
من اهلل سبحانه وتعالى ثم فيه بعد ومظهر 

انساني اعتقد ان الكويت تستحقه.
واضاف انه في الوقت نفسه الذي يسجل فيه 
الشكر لوزير الصحة، فإنه يتمنى ان يطبق قرار 
االعفاء نفسه من رسوم العالج على االمراض 
االخرى المستعصية مثل الفشل الكلوي والكبد 
الوبائي، مش���يرا الى ان االمراض الحساسة 
والخطيرة ال يملك بعض المصابين بها رسوم 

عالجها، خصوصا اذا كانت 
امراضا مزمنة.

واوضح ف���ي البداية ان 
اعفاء االطفال غير الكويتيين 
الس���رطان من  من مرضى 
العالج ه���و قرار  رس���وم 
حكيم، ومن اصدر هذا القرار 
حرص على ان يظهر البعد 
االنساني للكويت، مشيرا الى 
الكويت تقدم مساعدات  ان 
مالي���ة وانس���انية لغي���ر 
القادرين خارج البالد، فمن 
باب اولى ان تقدم مساعدات 
مماثلة لغير القادرين داخل 

الكويت.
وذكر البراك ان هذا القرار جاء في وقته وان 
جاء متأخرا، لكن الشكر واجب لمن اصدره ألنه 
يخفف المعاناة ع���ن المصابين بهذا المرض 

العضال.
وطالب البراك ان يشمل االعفاء من رسوم 
عالج السرطان كل المصابين بالمرض، سواء 
كانوا اطفاال او كبارا فوق سن ال� 18 عاما، الفتا 
الى ان قضية السرطان بالذات تحتاج المساعدة، 
ألن هناك اناسا مصابين بالمرض ومرتباتهم 

متدنية جدا من غير الكويتيين والبدون.
واكد الب���راك ان اي مبلغ مالي يصرف من 
الدولة على مرضى السرطان من غير الكويتيين 
فإن اهلل س���بحانه وتعالى سيبارك في اموال 

وثروات الدولة.

مسلم البراك


