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المويزري يشيد بتجاوب الساير إلعادة االنضباط إلى قطاع المناقصات الطبية

ثمن النائب ش����عيب املويزري سرعة 
جتاوب وزير الصحة د.هالل الساير بشأن 
مخالفات وجتاوزات في مناقصات الوزارة 
اخلاصة باألجه����زة الطبية والتعقيم في 
املستشفيات. وقال املويزري في تصريح 
صحافي: ان الوزير الساير اهتم باملالحظات 
التي مت أعالنها عن قطاع املناقصات بالوزارة 

وتعه����د الوزير بإصالح اخلل����ل وإحالة 
املتجاوزين الى النيابة العامة اذا اقتضى 
األمر، واشاد باالجراءات التي اتخذها وزير 
الصحة ووكيل الوزارة العادة االنضباط الى 
قطاع املناقصات الطبية ملنع املتنفذين من 
التربح على حساب أرواح املرضى. ورحب 
بالبيان الصحافي الذي أصدره وزير الصحة 

تعليقا على ما ذكره – أي املويزري – من 
جتاوزات، الفت����ا الى ان الوزير ثمن هذه 
املالحظات وأعلن عن انه يقوم بضخ دماء 
جديدة في القطاعات املختلفة وانه سيعيد 
ترتيب األوضاع داخل اجلهات املسؤولة 
عن مناقص����ات األدوية واألجهزة الطبية 

لوقف املخالفات التي شابتها.

17
التي  احلمراء  الدم  كريات  إلنتاج  مصنعا  الطحال  يعتبر 

يفقدها اإلنسان كم يفقد اجلسم من الكريات احلمراء كل 

ثانية؟

حوالي 10 مليون كرية حمراء

حوالي 5 مليون كرية حمراء

حوالي 1 مليون كرية حمراء

ما ف�ضل ليلة القدر؟

تعدل عبادة �ضنة.  -1  

خري من األف �ضهر.  -2  

تعدل عبادة مائة �ضنة.  -3  
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النمالن: ما تفاصيل تحقيقات النيابة 
مع وكالء مساعدين في »الصحة«؟

هايف يحذر الحمود من المماطلة
في إصدار قرارات تسكين مديري العموم

الوزارة،  الذي تعتمده  السريع 
مع بيان املستشفيات التي قامت 
بتلك التدريبات وذلك في العامني 
الس����ابقني وحتى ورود تاريخ 
السؤال، وفي حالة عدم وجود 
تنفي����ذ دوري لتلك التدريبات، 
يرجى افادتي مب����ا مت من قبل 
بال����وزارة  اجله����ات املختصة 
حملاسبة اجلهات املناط بها تنفيذ 
ومتابعة تلك الترتيبات وجاهزية 

الكوادر الطبية.
كما س����أل النمالن الس����اير 
عن ادارة اخلدمات الفندقية في 
الوزارة التي لم يتم جتديد الدماء 
فيها منذ سنوات والزالت األسماء 

كما هي ولم يتم تدوير لهم.
وق����ال: يرج����ى تزوي����دي 
بالش����هادات العلمية احلاصلني 
عليها للعاملني ف����ي االدارة ان 
وجدت وسنوات اخلدمة باالدارة 
ودرجاتهم الوظيفية ومسمياتهم 
االدارة  انتاجيتهم لتطوير  وما 

طوال السنوات املاضية؟

وهو امر مرف����وض مهما كانت 
التبريرات كون املناطق التعليمية 
لن تنتظر عاما آخر لتحديد مدير 
العمل بها خاصة منطقة  يقود 
اجلهراء التعليمية والتي حتتاج 
لقرار س����ريع يعج����ل من حل 
املش����كالت التي متر بها والتي 
سبق ان حذرنا منه في العديد 
الوزيرة  املناس����بات داعيا  من 
الى االلتفات قليال الى وزارتها 
والعمل على متابعة االستعدادات 
الستقبال العام الدراسي وتسكني 
مديري العموم للعمل على متابعة 
تهيئة العام الدراس����ي البنائنا 

الطلبة والطالبات.

وجه النائب س����الم النمالن 
س����ؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الساير جاء فيه: الرجاء تزويدي 
بتفاصيل ما مت من حتقيقات من 
قب����ل النيابة العامة مع الوكالء 
املساعدين في قضايا قامت وزارة 
الصحة بإحالتها للنيابة العامة 
وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ 
ورود السؤال. والرجاء تزويدي 
الرس����مية  املهمات  بتفاصي����ل 
واملبالغ املمنوحة في تلك املهمات 
للوكالء املساعدين كل على حدة 
وذلك من يناي����ر 2008، وحتى 

تاريخ ورود السؤال.
والرج����اء تزوي����دي بردود 
وزارة الصح����ة عل����ى تقارير 
الى  ديوان احملاس����بة املوجهة 
وزارة الصح����ة وذل����ك خ����الل 
السنوات اخلمس األخيرة وحتى 
ورود السؤال. وأرجو تزويدي 
بالتفاصي����ل مب����ا مت في وزارة 
الصحة من اج����راءات ملكافحة 
مرض السكر، مرض ضغط الدم، 
مرض تصلب الشرايني، مرض 
اجللطة الدماغية، وأمراض القلب، 
وأمراض السرطان، وذلك وفق 
برنامج زمن����ي محدد ان وجد، 
وما اجله����ات الفنية التي قامت 
بالتنسيق واملتابعة والتقييم ان 
وجدت؟ وفي اطار احملافظة على 
جاهزية الكوادر الطبية ملواجهة 
اي طارئ ارجو تزويدي باجلداول 
االسبوعية او الشهرية للتدريبات 
اخلاصة بتعامل الكوادر الطبية 
مع الك����وارث او احلوادث وفق 
الط����وارئ واإلخالء  برتوكول 

النائ����ب محمد هايف  حذر 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود من البقاء 
في موقف املتفرج ازاء ما يحدث 
في وزارة التربية واملماطلة في 
اصدار قرارات تس����كني مديري 
العم����وم وهي املعنية به كونها 
ترأس����ت اللجن����ة حيث مضى 
على عقد جل����ان املقابالت اكثر 
من س����بعة اش����هر وهو موقف 
غريب ويثير العديد من عالمات 
االستفهام حوله. واستغرب هايف 
في تصريح صحافي من موقف 
الوزيرة وحاجتها لكل هذه املدة 
القيادية في  الوظائف  لتسكني 
وزارتها والتي يفترض ان تبدأ 
العمل استعدادا للعام الدراسي 
الذي شارف على البدء متسائال 
هل الوزيرة تتعرض لضغوط من 
داخل او خارج الوزارة حتول دون 
عملها في اتخاذ قرار مهم في ظل 
وجود شواغر ملناطق تعليمية 

منذ عام دون مدير عام.
وطالب هايف وزيرة التربية 
اليه جلنة  باعتماد ما توصلت 
املقاب����الت التي متت في ش����هر 
فبراي����ر املاضي بعيدا عما يثار 
من خارج الوزارة بإلغاء النتائج 
واعادة تش����كيل جلنة جديدة 

سالم النمالن

محمد هايف

الحويلة: حرص سمو رئيس مجلس الوزراء
واضح إلنجاز خطة التنمية وتطوير البالد

ش���رحا كامال لبنود القانون 
اخلاص بإنش���اء الصندوق 
والهدف من انشائه والشرائح 
التي ميكنها االس���تفادة من 
خدماته وكيفية حساب الديون 
وجداول الشرائح املستحقة 
الش���هري وغيرها  والقسط 
من االمور، ويأتي انشاء هذا 
املوقع من اجل التيسير على 
املواطن���ني وتوفي���را للوقت 
 واجله���د للمراجع���ني، وذلك
باالس���تفادة م���ن خدم���ات 
الدولية  ش���بكة املعلوم���ات 

)االنترنت(.
وتوفير خط ساخن لالجابة 
عن االسئلة واالستفسارات وما 

يدور من اشكاليات.
وتنفيذ خطة اعالمية تشرح 
آلية عم���ل الصندوق، وعلى 
مس���توى عال تشمل وسائل 
االعالم املسموعة واملقروءة 

واملرئية.

م���ن جان���ب آخ���ر، قدم 
اقتراحا برغبة جاء  احلويلة 
فيه: نظرا ملا تبذله الدولة من 
جهود ملساعدة املتعثرين من 
املواطنني، وبن���اء على قرار 
مجلس االمة الكويتي بإنشاء 
صندوق للمتعثرين للمساهمة 
في حل مشاكلهم، وللعمل على 
تخفي���ف الديون ع���ن كاهل 
املواطن الكويتي، ورغبة في 
متكني املواطن من فهم آلية عمل 
الصندوق ولتمكني املواطنني 
م���ن االس���تفادة الكاملة من 
الصندوق، خصوصا في حداثة 
عهده ف���إن هناك تفاصيل قد 
تخفى الكثيرين من املواطنني، 
 وإلعالم أكبر شريحة ممكنة من
ه���ذا  م���ن  املس���تفيدين 

الصندوق.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة إلنشاء موقع الكتروني 
لصندوق املتعثرين يش���مل 

اكثر من م���رة على امتام أي 
اجراءات تتعلق بتنفيذ هذه 
اخلطة وفق االطر الدستورية 
السليمة، وش���دد د.احلويلة 
التخلص من  على ض���رورة 
طول فترة الدورة املستندية 
واختصار الكثير من االجراءات 
التي تعتبر عائقا امام مسار 

هذه اخلطوة.

التنفيذية للخطة كما يسجل 
لسموه ايضا املتابعة املستمرة 
لكل مالحظات النواب على هذه 
اخلطة من���ذ البداية حتى مت 
اصدارها واقرارها مبا يتوافق 
والطموح النيابي، مشيرا الى 
ض���رورة تضافر كل اجلهود 
احلكومية إلجناح هذه اخلطة 
التي دخلت حيز التنفيذ في 

ابريل املاضي.
وأش���ار د.احلويلة الى ان 
الوزارات واالدارات احلكومية 
في الدولة مطالبة بتنفيذ كل 
املالحظات واالجراءات املطلوبة 
إلجناح هذه اخلطوة والقيام 
مبا يوكل اليها من مهام وأدوار 
حتى نتحلل من الروتني االداري 
والبيروقراطي���ة وال���دورة 
املستندية، مشيدا بجهود نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية الشيخ احمد الفهد 
في هذا الصدد، والذي اكد في 

أش���اد النائ���ب د.محم���د 
احلويلة بحرص سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد على متابعته للخطوات 
التنفيذي���ة للخطة التنموية 
ومسار االجراءات احلكومية في 
املشاريع التي تضمنتها اخلطة 
وصوال لتذليل أي عقبات قد 
تعترض تنفيذ هذه اخلطة، 
وبالتال���ي اجنازها وتطوير 

البالد.
وقال د.احلويلة في تصريح 
صحافي ان ال���كل يعقد آماال 
كبي���رة على خط���ة التنمية 
الذي  وجناحها، وه���و االمر 
بدا واضحا على حرص سمو 
الذي  الوزراء  رئيس مجلس 
عقد جلسة خاصة في مجلس 
الوزراء فور عودته ملتابعة كل 
معوقات هذه اخلطة ومتويلها 
والوص���ول لق���رار جتاه ما 
يعت���رض طري���ق اخلطوات 

طالب الوزارات واإلدارات الحكومية بالقيام بما هو موكول إليها لتحقيق النجاح

د.محمد احلويلة

الخرافي استقبل أحمد عمر هاشم

الرومي يسأل الحمود عن كيفية تقدير 
كفاءة الطالب الجامعي

الغانم إلعادة الجزاف
لرئاسة هيئة الشباب

طالب رئيس جلنة الش���باب والرياضة مرزوق الغ���امن الوزراء الذين 
تسابقوا لتنفيذ حكم فؤاد الفالح السابق بان ينفذوا األحكام القضائية التي 
صدرت لرئيس هيئة الش���باب والرياضة فيص���ل اجلزاف وان تتم اعادته 

ملنصبه بأسرع وقت ممكن.
وبني الغامن ان االحكام القضائية واجبة التنفيذ لذلك على مجلس الوزراء 
التحرك سريعا لتنفيذها، فال يوجد مبرر اآلن للتأخر في تنفيذ حكم محكمة 

االستئناف وان حكم احملكمة املستعجلة األخير قد جاء ملصلحة اجلزاف.

وجه نائ���ب رئيس مجلس 
األمة عبداهلل الرومي س���ؤاال 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود جاء 
في���ه: منى الى علمي ان بعض 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت يقومون بتقييم الطالب 
اجلامعي���ني وتقدير درجاتهم 
العلمية وجناحهم في السنوات 
الدراسية على خالف احلقيقة 
وبصورة جتاوز مستوى الطالب 
الدراسي  العلمي وحتصيلهم 

واستيعابهم للمناهج.

مما يتسبب في اإلخالل بنظام 
التعليم اجلامعي ومبدأ تكافؤ 
الفرص فضال عن تدني مستوى 
بعض اخلريجني وله بالغ االثر 

في املجتمع الكويتي.
إفادت���ي باآلتي:  لذا يرجى 
ما كيفية تقدير كفاءة الطالب 
اجلامعي؟ وهل هناك اس���س 
ومعايير ثابتة في تقدير وتقييم 
الطالب اجلامعيني؟ وما دور كل 
من رئاس���ة االقسام بالكليات 
الكلية وادارة  املختلفة وادارة 

اجلامعة في ذلك؟

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مبكتبه ظهر أمس )اخلميس( عضو مجلس الشعب في 
جمهورية مصر العربية )رئيس جامعة األزهر سابقا( د.أحمد عمر هاشم.

حضر اللقاء الوكيل املساعد لشؤون املساجد بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وليد الشعيب.

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله د. أحمد عمر هاشم

عبداهلل الرومي

مرزوق الغامن


