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 رفض النائب الصيفي مبارك الصيفي محاولة احلكومة تقويض  6 
النظام الدســــتوري وانتزاع حق النائب في استخدام صالحياته 
الدســــتورية في املساءلة وابداء الرأي.وقال الصيفي في تصريح 
للصحافيني ان الدستور اعطى النائب حرية التعبير وكشف احلقائق 
واملعلومات وال ميكن ان يســــاءل على ما يقوله في قاعة عبداهللا 
الســــالم، مســــتغربا من الطلب املقدم لرفع احلصانة عن النائب 

د.فيصل املسلم باعتباره سابقة خطيرة يجب التصدي لها. 

 الصيفي يرفض محاوالت تقويض النظام الدستوري
 حذر النائب شعيب املويزري نواب مجلس االمة 
من الوقوع في الفخ الذي رسمه البعض للعبث 
بالدستور عند التصويت على رفع احلصانة عن 
النائب د.فيصل املسلم بجلسة مجلس األمة يوم 
الثالثاء ٣٠ اجلاري، مشيرا الى ان الهدف من هذا 
األمر هو ضرب املادتني ١٠٨ و١١٠ من الدســــتور 
بطريقة غير مباشرة، مؤكدا انه اذا جنحت هذه 

اخلطة اخلبيثة لضرب الدستور فعلى دستورنا 
السالم. وقال املويزري: انه علينا جميعا كنواب 
العمل على حماية الدستور من محاوالت العبث 
به، والوقــــوف صفا واحدا في وجه من يحاول 
ضرب الدســــتور الذي به نحفظ حقوق الوطن 
والشعب، مضيفا: انه اذا لم نتصد وبقوة لهذا 

العبث فسندفع نحن وأجيالنا الثمن. 

 المويزري: رفع الحصانة عن «المسلم» فخ يستهدف ضرب الدستور 

 دعا النواب لدعم الطلب وكشف مفاصل الفساد في األجهزة المتهالكة

 الوعالن: سأتقدم في الجلسة المقبلة بطلب 
تشكيل لجنة تحقيق في أزمة اللحوم الفاسدة  

 ترأس وفدنا البرلماني لمجلس برلمانات آسيا المنعقد في دمشق

 الخرافي: قرارات إسرائيل التعسفية أهلكت
  الحرث والنسل وزادت من معاناة الشعب الفلسطيني 

 عاشـور: الكويت من أولى الـدول الداعمة للقضية الفلسـطينية

 عسكر يطالب بالكشف عن أسماء
  من شاركوا في جريمة اللحوم الفاسدة

 الخليفة يحذر من تكريس سابقة 
 الحويلة: زيادة مخصصات الطلبةخطيرة لتكميم أفواه النواب 

  المبتعثين ٢٠٪ خطوة في االتجاه الصحيح

 أشاد بتعليمات رئيس الوزراء

 أكد مقرر جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد 
مبجلــــس األمة النائب د.محمد احلويلة ان طلبتنا 
في اخلارج يستحقون منا كل الدعم واملساندة نظرا 
للجهد املضني الذي يبذلونه في حتصيلهم العلمي 
عالوة على أجواء الغربة التي يعيشونها باخلارج 

بعيدا عن األهل والوطن.
  وثمن احلويلة تعليمات ســــمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وجهود وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود بزيادة مخصصات الطلبة 
املبتعثني مبقدار ٢٠٪، معتبرا ان هذا القرار خطوة في 
االجتاه الصحيح يجب ان تتلوها خطوات عديدة فيما 
يتعلق بالتعليم العالي منها إعادة النظر في القرار 
اخلــــاص بأال يزيد عدد الطلبة الكويتيني باخلارج 
بالكلية التي يدرســــون بها على ٥٠ طالبا وطالبة 

وهو قرار يحد من التحاق الطلبة بالكليات التي يرغبون بالدراسة بها 
ويفرض عليهم البحث عن تخصصات أخرى غير التي يرغبون بها، 
لذا فنحن نطالب بزيادة هذا العدد او فتح السقف ليشمل أكبر عدد من 
الطلبة، كما ان تغيير إستراتيجية الوزارة خاصة فيما يتعلق مبنح 
التراخيــــص ألفرع اجلامعات العريقة واملعتمدة للعمل بالكويت أمرا 
ضروريا، فهل يعقل انه حتى هذا التاريخ لم يتم الترخيص ألي جامعة 
عربية للعمل بالكويت بالرغم من تقدمي عدة طلبات في هذا الشــــأن 
مثل جامعة القاهرة، وكلنا يدرك مدى عراقة هذه اجلامعة وتاريخها.
وأضاف احلويلــــة ان فتح أفرع للجامعات العربية العريقة بالكويت 
سيحد بشكل كبير من توجه أبنائنا للدراسة باخلارج، خاصة بالدول 
العربيــــة التي يوجد بها تقريبا اكثر من ٧٠٪ من طلبتنا الدارســــني 
باخلارج، كما ان إعادة سياســــة القبول باجلامعات واالنتهاء من بناء 
اجلامعة اجلديدة بالشدادية وفتح اكثر من جامعة حكومية سيكون 

له أثر كبير في احلد من توجه الطلبة للدراسة باخلارج.
  وطالب احلويلة باالهتمام بالتعليم التطبيقي والتدريب وإنشاء 

معاهد وكليات ذات صلة باحلاجة الفعلية ملتطلبات 
التنمية واخلطة الطموحة املرسومة في هذا الشأن 
فقد حان الوقت لالعتماد علــــى كوادرنا الوطنية 
وتأهيلها وتدريبها لتتولى زمام األمور، فهل يعقل 
ونحن فــــي دولة نفطية ان تكون نســــبة العمالة 
األجنبية العاملة في القطاع النفطي تشكل األغلبية 
األعم، ما يدل على نقص في التنسيق بني القطاع 
النفطي ومؤسســــات التعليم بأشكاله الـ ٣ العام 

والعالي والتطبيقي.
  وأشاد احلويلة بطلبة وطالبات الكويت سواء 
الذين يدرسون باخلارج أو داخل الكويت وبأنهم 
ذخر هذا الوطن وســــنده وهــــم ثروتنا احلقيقية 

غير الناضبة.
  وقال: علينا جميعا كسلطة تشريعية وتنفيذية 
ان نوفر لهم جميع سبل الدعم املادية واملعنوية وان نأخذ بيدهم ونقف 
بجانبهم ومننحهم الثقة التي يستحقونها ليقوموا برسم مستقبل مشرق 
لهذا البلد بإذن اهللا.وطالب احلويلة بدعم الطلبة الدارسني باخلارج 
على نفقتهم اخلاصة ملا يعانونه وأسرهم في تأمني مصاريف الدراسة 
والســــكن واإلقامة فهم أيضا أبناؤنا ودراســــتهم ومؤهالتهم ستعود 
بالنفع على وطنهم، لذا فقد أصبح من الضروري إنشاء صندوق وطني 
إلشــــراف وزارة التعليم العالي لدعم أبنائنا الدارسني باخلارج على 
نفقتهــــم اخلاصة.واختتم احلويلة تصريحه مبطالبة وزيرة التربية 
والتعليم العالي وجميع املسؤولني بالتعليم العالي بزيادة أعداد املوظفني 
العاملني بالوزارة، خاصة في قسم استقبال الطلبة الراغبني مبعادلة 
شهاداتهم نظرا للمعاناة الكبيرة التي يعانونها في هذا الشأن، عالوة 
على املواعيد الطويلة املعطاة لهم لتسلم شهاداتهم وكذلك فإن األقسام 
املعنية بإرشاد الطلبة وتوجيههم مبا يتعلق بالسؤال عن اجلامعات 
باخلارج بحاجة الى إعادة نظر ودعم حتى تتمكن من التعامل بشكل 

إيجابي مع تساؤالت الطلبة بهذا اخلصوص. 

 دعــــا النائب عســــكر العنزي 
احلكومة بشــــكل عــــام ممثلة في 
وزارتي التجارة والبلدية بسرعة 
الكشف عن اسماء ضعاف النفوس 
ممن شــــاركوا في جرمية اللحوم 
الفاسدة او اي أغذية فاسدة أخرى 
دخلت الى أســــواق البالد، مطالبا 
ايضا بالكشف عن اسماء من دعموا 
بنفوذهم جتار األغذية الفاســــدة 
وساعدوهم على «ادخال هذه السموم 
القاتلة ألهل الكويت».وقال عسكر: 
ان صحة املواطنني واملقيمني خط 
احمر، مؤكدا انه ال ميكن السكوت عن 
اي محاولة لالضرار بحياة الناس، 

وليعلم الوزراء ان هناك خروقات وثغرات يتم استغاللها من قبل هؤالء 
املهربني، محذرا من التراخي احلكومي في قضية ادخال األغذية الفاسدة 
الى البالد، وعدم احلزم في هذه القضية التي ال تقبل التهاون، مؤكدا ان 
ملف تهريب املواد الغذائية التي ال تصلح لالســــتهالك اآلدمي واملنتهية 
الصالحية ملف خطير جدا، ألنه متعلق بصحة املواطنني واملقيمني، مؤكدا 

ان املطلوب حاال احالة املتورطني الى النيابة.

النائــــب الســــابق محمد   دعا 
اخلليفة نواب األمة جميعا ونواب 
الدائرة الرابعة حتديدا الى ضرورة 
اتخاذ موقف حازم حلماية الدستور 
ومواده، خاصة املادتني ١٠٨ و١١٠ 
والتصدي حملاوالت هدم الدستور 
واالنقالب على نصوصه، ودعا كذلك 
الوزراء الى حتمل مسؤولياتهم ألن 
التاريخ لن يرحم، مطالبا النواب 
بضرورة حضور اجللسة املقررة 
ملناقشة تقرير اللجنة التشريعية 
اخلاص بطلب النيابة رفع احلصانة 
النائــــب د.فيصل املســــلم  عــــن 
والتصويت ضــــد رفع احلصانة، 
مناشــــدا إياهم عدم التخلف عن 
حضور اجللسة حماية للدستور.
وأضــــاف اخلليفة فــــي تصريح 
صحافي ان هناك محاوالت حثيثة 
من قبل بعض األطراف احلكومية 
والنيابية ومن قبل بعض املتنفذين 
أيضا لسلب مجلس األمة ونواب 
حقوقه التي كفلها لهم الدســــتور 
من حريــــة الــــرأي والتعبير عن 
آرائهم وكشــــف الفساد من خالل 
رفع احلصانــــة عنهم ومالحقتهم 
قضائيا وتكميم أفواههم وتكبيل 
حريتهم من دون وجه حق فبعد 
ان وصل التضييق على احلريات 
ومالحقة كتاب الرأي مداه ومتثل 
في حبس محمد عبدالقادر اجلاسم 
وصل التضييق الــــى نواب األمة 
ممثلي الشعب، الفتا الى ان النائب 
حتت قبة عبداهللا الســــالم له ان 
يقول ما يشــــاء فحصانته مطلقة 

حتــــت القبة حتى لو قال ان فالنا 
مرتشيا او مزورا او حتى خالف احد 
القوانني العامة والدستور ومادتاه 
١٠٨ و١١٠ كفلتا له هذه احلرية.وحذر 
اخلليفة زمالءه النواب من تكريس 
سابقة خطيرة قد تضر نواب األمة 
جميعهم ليس فقط املسلم وتسلبهم 
حق النقد وكشف احلقائق ومنعهم 
من كشف مواطن الفساد واملفسدين، 
مستدركا «الهدف من وراء ذلك كله 
هو ضرب الدستور وتكميم األفواه»، 
مطالبا إياهم بالعمل جميعا حلماية 
الدســــتور من محــــاوالت العبث، 
والوقوف صفــــا واحدا بوجه من 
يحاول ضرب الدســــتور.وأوضح 
اخلليفة ان موقفه هذا ليس دفاعا 
عن املسلم، بل هو دفاع عن الشعب 
ومكتسباته الدستورية من خالل 
التعبير عنه وعن حقوقه من خالل 
نوابه الذين اختارهم للدفاع عنه. 

 أعــــرب رئيس مجلــــس األمة 
جاسم اخلرافي عن أمله في ان يدعم 
العام اخلامس لبرملانات  املؤمتر 
آسيا والذي سيقام بدءا من اليوم 
االحد في العاصمة السورية دمشق 
الفلســــطينية» ومنح  «القضية 
الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه 
املســــلوبة، الفتا الى ان القرارات 
التعسفية من اجلانب االسرائيلي 
أهلكت احلرث والنسل وتسببت في 
زيادة معاناة الفلسطينيني، شاكرا 
الدعم الالمحدود الذي قدمته وتقدمه 
الدول اآلسيوية لهذه القضية، داعيا 
االشقاء الفلسطينيني الى توحيد 

اجلبهة الفلسطينية.
  وقــــال اخلرافي فــــي تصريح 
صحافــــي قبيل مغادرتــــه البالد 
أمــــس على رأس وفد برملاني الى 
اجلمهوريــــة العربية الســــورية 
«دمشق» للمشاركة في أعمال املؤمتر 
العام اخلامس ملجلس برملانات آسيا 
ان هناك حاجة ماســــة ملزيد من 
التعاون بني الدول اآلسيوية في 
املجاالت االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية والصحية وغيرها، 
مشــــيرا الى العالقات التاريخية 
التي ترتبط بها الدول اآلسيوية 
فيما بينها وسعيها املستمر لرعاية 
مواطنيها وتوفير االفضل لهم من 
صحة وتعليــــم وعمل كان محل 

تقدير وثناء عاملي.
  وأضاف اخلرافي: اننا في مرحلة 
تتطلب منا جميعا العمل لصالح 
شــــعوبنا كافة، وهذا لن يتحقق 

اال بالعمل املستمر على تذليل كل 
الصعوبات التي تواجه دولنا بدءا 
السياسي ومرورا  من االستقرار 
بتوفير متطلبات العمل والصحة 
والتعليــــم وتوفيــــر منــــاخ آمن 
لشعوبنا، الفتا الى ان الصراعات 
التي مازالــــت تؤرقنا جميعا هي 
احتالل إسرائيل لالراضي العربية 
الفلسطينية واجلوالن السورية 
وجزء من االراضي اللبنانية، مما 
يسبب خلال للواقع األمني العربي 
جراء هذا االحتالل ويؤثر بشكل 

مباشر على عملية السالم.
  وأوضح اخلرافي ان احتضان 
اجلمهورية العربية السورية لهذا 
املؤمتر وبرعاية وحضور كرمي من 
فخامة الرئيس السوري بشار األسد 
يؤكد حرص سورية قيادة وحكومة 
وشعبا على السالم واألمن العامليني 
ويبني اهتمامها بكل ما يؤدي الى 
خير شــــعوب املنطقــــة بأكملها، 
وهذا كلــــه يتأكد بوجود نحو ٤١ 
دولة آسيوية و١٧ هيئة ومنظمة 
أجنبية بصفــــة مراقب، مما يبني 
أهمية ما تقوم به الدول اآلسيوية 
وسعيها لتحقيق األمن السياسي 

واالقتصادي لشعوبها.
  ويضم الوفد إضافة الى الرئيس 
اخلرافي النواب عســــكر العنزي 
وصالح عاشور وعلي الدقباسي 
وعلي العمير وغامن امليع إضافة 
الى وفد اداري من االمانة العامة 

ملجلس األمة.
  من جهته اكد عضو مجلس االمة 

الكويتي النائب صالح عاشور ان 
الكويت مــــن أولى الدول الداعمة 
للقضية الفلسطينية وانها تسعى 
الواضحة  دائما البــــراز مواقفها 
في هذا الشــــأن من خالل تثبيت 
هذه القضية في احملافل العربية 

والدولية.
  وقال عاشــــور عقب وصوله 
دمشق ان االجتماع هو االجتماع 
الثالث بعد اجتماعي  الرئيســــي 
انه  طهران واندونيسيا موضحا 
ســــيعقد غدا اجتماعان احدهما 
للجنــــة التنفيذية واالخر خاص 
باجلمعية العامة ملؤمتر برملانات 

الدول االسالمية.
انه ســــتتم مناقشة    واضاف 
بعــــض التعديالت علــــى النظام 
االساســــي واقتراحات حول دعم 
الدول اآلســــيوية فيما  برملانات 
ستؤجل حسب اقتراحات اللجان 

املالية  القضايا  السابقة  الفرعية 
الى العام املقبل.واوضح ان هناك 
ثالث جلان فرعية اساسية ستعمل 
البرملانات اآلســــيوية  في احتاد 
وهي اللجنة االقتصادية واللجنة 
السياســــية واللجنة االجتماعية 
وستقدم تقاريرها النهائية خالل 

افتتاح املؤمتر.
اللجنة السياســــية    وحــــول 
قــــال النائب عاشــــور ان مؤمتر 
البرملانات اآلسيوية سيتخذ عددا 
من املواقف البــــراز وجهة نظره 
حيال القضايا الرئيسية واالحداث 
الدائرة في العالم وبخاصة القضية 
الفلســــطينية التي سيصدر عن 

املؤمتر بيان داعم لها.
  واوضح ان املؤمتر سيطالب 
برفــــع احلصار عن قطــــاع غزة 
ملساعدة اهالي القطاع ورفع املعاناة 
عنهم من خالل تسهيل عبور قوافل 
املســــاعدات االنسانية الى سكان 
القطاع.وحول ابرز القضايا التي 
اللجنة االجتماعية  ستناقشــــها 
قال النائب عاشــــور «لقد عقدت 
فــــي كمبوديا  اجتماعات فرعية 
واندونيسيا وسيتم خالل اجتماع 
اللجنة استكمال مواضيع مكافحة 
الفقر ودعم املشروعات الصغيرة 
والقضايا املتعلقة باالسرة واملرأة 

والطفولة».
  وبالنسبة للجنة االقتصادية 
قال عاشور انه يتم بحث آثار االزمة 
املالية العاملية على اقتصادات دول 
املجلس البرملاني اآلسيوي وكيفية 

دعم اقتصادات هــــذه الدول عبر 
التعاون املشترك.

  وستناقش اجلمعية التي يبلغ 
عدد أعضائها ٤١ دولة آســــيوية 
الــــذي يعقد حتت  خالل املؤمتر 
الســــوري بشار  الرئيس  رعاية 
االسد مشاريع القرارات املتعلقة 
بدعم الشعب الفلسطيني واالعالن 
عن مبادئ الصداقــــة والتعاون 
وحتقيــــق العدالــــة الصحية في 
آســــيا والتحديــــات الناجمة عن 
العوملة ومكافحة الفساد والوسائل 
التعاون  الى دعم تعزيز  الهادفة 
بني املجلس واحلكومات في آسيا 
وتقنية املعلومــــات واالتصاالت 
العاملية على  املالية  وآثار االزمة 
اقتصادات دول املجلس البرملاني 
اآلســــيوي. كما تناقش اجلمعية 
بحضور ١٧ هيئة ومنظمة دولية 
بصفة مراقب مشــــاريع القرارات 
املتعلقة بســــوق الطاقة املتكامل 
البينيــــة والتغيرات  واملســــائل 
املناخية وزرع مليارات االشجار 
وحماية واحترام التنوع الثقافي 

وتخفيف الفقر.
  وسيناقشون كذلك على مدى 
اربعة ايام دور البرملانات اآلسيوية 
في اتخاذ اجراءات شاملة ملكافحة 
القرار  االرهاب وتعديل مشروع 
املعد بصدد االسلحة النووية الذي 
متت احالته الى اجتماعات املجلس 
التنفيذي للجمعية والتوصل الى 
صياغة مالئمة يوافق عليها جميع 

االعضاء. 

الوعالن  النائب مبارك   أكد 
انه ســـيتقدم خالل الجلســـة 
المقبلة لمجلـــس األمة بطلب 
لتشكيل لجنة تحقيق في أزمة 
اللحوم الفاسدة، بهدف كشف 
المســـؤولين  المتورطين من 
والشـــركات التـــي هدفت الى 
االتجار بهذه السلع واإلضرار 
بصحة المواطنين وتعريضها 
للخطر، وإحالة هذه الشركات 

الى النيابة.
  وقال الوعالن: «أدعو زمالئي 
النواب في مجلس األمة لدعم هذا 
الطلب، وكشف مفاصل الفساد 

في هذه األجهزة المتهالكة، التي تتاجر بأرواح 
وصحة المواطنين، وكشف كل جهة متورطة في 
قضية اللحوم واألغذية الفاسدة»، وطالب بتشديد 
الرقابة والتفتيش في جميع المنافذ وتشـــكيل 
فرق خاصة لتفتيش جميع المطاعم والمحالت 
التجارية ومخازن المؤسسات والشركات لضبط 
المخالفين وكل من تســـول له نفســـه االتجار 
بأرواح المواطنين وإدخال أي مواد غذائية غير 
صالحة الى البالد، مشددا على ضرورة إغالق أي 
مطعم أو مخزن أو شركة أو مؤسسة يتم ضبط 

أغذية فاســـدة فيها، وسرعة 
ســـحب تراخيصها وإحالتها 
على النيابـــة العامة والقضاء 
فورا لحماية أرواح الناس من 

تجار سموم األغذية.
الوعالن قائال: «لقد    وتابع 
غابت الضمائـــر ومأل القلوب 
الجشع، وهذا بحق ما نشاهده 
اآلن في بعض الجهات المسؤولة، 
حيث عمت الفوضى واالتجار 
بصحة المواطنين فقد دخلت 
أسواق الكويت على مدار العام 
الحالي أطنان من مواد غذائية 
غير صالحة لالستهالك اآلدمي 
وتم التكتم الشديد على من أدخلوا هذه المواد 
وعلى المسؤولين الذين سمحوا بدخولها األمر 
الذي تسبب في انتشار تلك األغذية في األسواق، 
متســـائال: «إلى متى يستمر دخول تلك األغذية 
الفاسدة الى البالد؟ ومن يضمن ان بعض هذه 
األغذية لم يتسرب الى األسواق؟ ومن المستفيد 
من دخولها لمجتمعنا؟ كل تلك األسئلة البد ان 
نجـــد لها إجابة، واإلجابـــة المقنعة لها اننا لن 
نقف مكتوفي األيدي ولن نسكت كون هذا األمر 

يتعلق بأرواح وصحة المواطنين. 

 لقاء لمناقشة أوضاع اإلدارة 
  القانونية في «البلدية»

 وجه النائبان مسلم البراك 
وناجـــي العبدالهادي الدعوة 
الى النواب ووســـائل االعالم 
للمشـــاركة في اللقـــاء الذي 
ســـيعقد غدا في مجلس االمة 
في قاعـــة االحتفاالت الكبرى 
وســـيحضره محامو االدارة 

القانونيـــة في بلدية الكويت 
وموظفو االدارة واملستشارون.

ويأتي اللقاء ملناقشة االوضاع 
التي تشهدها االدارة القانونية 
القرار  خصوصا بعد صدور 
انهاء خدمات  االخير بشـــأن 

اربعة مستشارين. 

 محمد اخلليفة 

 جاسم اخلرافي 

 مبارك الوعالن 

 عسكر العنزي 

 حماد يسأل الساير عن أنواع اإلصابة بالسرطان 
 وّجه النائب سعدون حماد س ؤاال لوزير 
الصحة العامة د.هالل الساير:في ظل ما تقضي 
به املادة اخلامسة عشرة من الدستور بأن 
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائ ل الوقاية 
والعالج من االمراض واالوبئة، وباالشارة الى 
املرسوم األميري الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ 
بشأن وزارة الصحة العامة الذي حدد بعض 
اختصاصاتها في تقدمي اخلدمات الوقائية 
وحماية املواطنني من االمراض واحملافظة على 
صحتهم. وتقدمي اخلدمات العالجية للمرضى، 
واالشراف على املنشآت واملؤسسات التي 
متارس نشاطا يتعلق بالصحة العامة وعلى 
العاملني في مجال اخلدمات الصحية ووضع 
االشتراطات وإصدار التراخيص الالزمة.وقال 
حماد: وعلى الرغم من حرص الدولة على 
تدبير وتوفير املوارد املالية الالزمة والكافية 
لتفعيل اختصاصات وزارة الصحة وممارسة 
أنشطتها التي حددها املرسوم املذكور، فقد 
لوحظ تزايد حاالت االصابة بأمراض السرطان 

املختلفــــة  بأنواعــــه 
بالكويــــت، وذلك رغم 
اجلهــــود الصادقة التي 
تبذلها وتدعمها الدولة 

في هذا املجال.
  وقــــد زادت حــــاالت 
بأمــــراض  االصابــــة 
السرطان بالكويت بكل 
أنواعه بحيث أصبحت 
ظاهرة ينبغي التوقف 
أمامهــــا والســــؤال عن 
واستيضاح  أســــبابها 
واملالبســــات  الظروف 
الدولة  احمليطة بجهود 

ملكافحة هذا املرض اخلبيث وتقييم فاعلية 
وزارة الصحة ونتائج جهودها حملاصرته. 
متسائال: ما أنواع االصابة بالسرطان التي 
سجلتها مستشفيات وزارة الصحة العامة وما 
التشخيص واألسباب لتفشي املرض املذكور 

ومدى امكانية قيام وزارة 
الصحة مبواجهة أسباب 
هذا التفشــــي ومكافحة 
أسبابه والقضاء عليه؟ 
ومــــا اجلهة املســــؤولة 
بوزارة الصحة العامة 
عن التخطيط والوقاية 
واحلد مــــن آثار مرض 
السرطان بأنواعه؟ وما 
االختصاصات احملددة 
لعمل تلــــك اجلهة؟ وما 
الضوابــــط والقواعــــد 
املوضوعــــة لتفعيــــل 
اختصاصاتهــــا؟ ومــــا 
عدد املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
املتخصصــــة املوجودة لدى وزارة الصحة 
العامة للتعامل مع أمراض السرطان؟ وما عدد 
االسّرة واملختبرات واملعامل املتوافرة لدى 
وزارة الصحة واملكلفة بالتعامل مع مرض 

السرطان؟ يرجى موافاتنا بالتوزيع اجلغرافي 
لها وتواريخ إنشائها. وهل تتوافر لدى وزارة 
الصحة الكوادر الطبية واملهنية ذات اخلبرة 
واحلاصلة على مؤهالت متخصصة في مجال 
مكافحة السرطان؟ وما مدى توافر الكوادر 
املتخصصة في مستشفيات الكويت مقارنة 
باملعايير الدولية واملعدالت املوجودة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي املثيلة؟
  وتســــاءل حماد: ما عدد حاالت االصابة 
بأمراض الســــرطان بأنواعه املختلفة التي 
مت تسجيلها باملستشفيات واملراكز الصحية 
بالكويت وذلك خالل الفترة من ١٩٩٠ حتى 
تاريخ االجابة عن هذا الســــؤال؟ مع ابراز 
التوزيع اجلغرافي لهذه االصابات وتوضيح 
اشد املناطق بالكويت تعرضا لهذا املرض، 
ما جهود وزارة الصحة في مجاالت األبحاث 
والدراســــات املرتبطة بتشــــخيص حاالت 
االصابة بالسرطان ووسائل العالج واملكافحة 

النتشار هذا املرض اخلبيث؟ 

 سعدون حماد 

 د.محمد احلويلة 

 الدقباسي يحّذر الحكومة من خطورة فشل 
سياساتها لخلق فرص عمل للمواطنين 

 «الشعبي» تنظم ندوة عن أبعاد المشكلة

 أكد النائب علي الدقباسي في 
تصريح صحافي ان إجابة وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد عن 
سؤاله بشــــأن احصائية بعدد 
العمل  العاطلني عن  الكويتيني 
ممن صــــدرت ضدهم أحكام أو 
من مت تســــجيل قضايا ضدهم 
الفترة  الرتكابهم جرائم خالل 
من عام ٢٠٠٩ حتــــى تاريخه، 
كشــــف عن حجم الضرر الذي 
يطول املجتمع جــــراء ظاهرة 
البطالة، مشــــيرا الى ان إجابة 
الوزير تضمنت ان ٥٣٣٥ شخصا 
محكومني بعقوبات تتراوح بني 
املالية واحلبس خالل  الغرامة 
الفترة من يناير ٢٠٠٩ إلى أكتوبر 

.٢٠١٠
  وحذر الدقباسي من خطورة 
فشــــل السياســــات احلكومية 
في خلــــق فرص عمــــل وعدم 
تطبيقها سياسات اإلحالل، ما 
أدى الى تفاقم نســــبة البطالة 
مبرور الوقت، مشــــيرا الى ان 
نسبة اجلرائم املسجلة بشأن 
العمل تعد داللة  العاطلني عن 
الســــلبية  اآلثار  واضحة على 
الناجمة عن تفشي البطالة في 
املجتمع وارتفاع نسب الشباب 
العاطلني عن العمل، وقال ان هذا 
العدد من احملكومني خالل عام 

يعد عددا كبيرا ويعكس األبعاد 
البطالة والتي  األمنية لقضية 
حذرنا ومازلنا نحذر منها في 
ظل تراخي اجلهات احلكومية 
في التحرك لوضع حلول جذرية 
للمشكلة فضال عن عدم تنفيذها 
للتوصيات الصادرة عن املجلس 
في جلسات عدة عقدت ملناقشة 

القضية.
  وذكر ان االحصائيات تكشف 
ان جهاز الدولة الرســــمي عني 
عشرات اآلالف من الوافدين في 
حني ان الكويتيني ينتظرون في 
طابور العمــــل بديوان اخلدمة 
املدنية متسائال عن الوقت الذي 
التحرك  تنوي فيه احلكومــــة 

حلل هذه املشكلة والتخلي عن 
التراخي الذي فاقم األزمة وأفقدها 

مصداقيتها.
  وحث الدقباسي احلكومة على 
اتخاذ التدابير واحللول الالزمة 
ملواجهــــة إشــــكالية التوظيف 
وإشراك القطاع اخلاص وحتميله 
مسؤولياته في هذا اجلانب محمال 
احلكومة مسؤولية ما يتعرض 
له شبابنا من ضغوط وصعوبات 
في حتصيل العمل املناسب لهم. 
مشيرا الى ان املجلس خصص 
جلسة ١٥ ديسمبر املقبل ملناقشة 
هــــذه القضية بناء على الطلب 
املقــــدم من عــــدد مــــن النواب 
داعيا املجلس الى اتخاذ تدابير 
واجراءات تشريعية حاسمة في 
هذا امللف الســــيما انها ليست 
اجللسة األولى من نوعها التي 
القضية في ظل  تعقد ملناقشة 
الصمت احلكومــــي ازاء تفاقم 
تداعيــــات األزمــــة علــــى واقع 
املجتمع. وأعلن ان كتلة العمل 
الشعبي ســــتنظم ندوة قريبا 
تسلط فيها الضوء على أبعاد 
املشــــكلة وتتطرق الى اجلهود 
النيابية التي بذلت خالل املرحلة 
الفائتة وتكشــــف عــــن أوجه 
القصور احلكومي الشديد في 

التعامل مع هذا امللف. 

 علي الدقباسي 


