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اأي �سن��ة مت النتق��ال اإىل املبن��ى اجلدي��د ملرك��ز  9 - يف 
الك�يت للت�حد ب�ساحية مبارك العبداهلل؟

 نفت النائبة د.معصومة املبارك القول بأن قطعة 
األرض التي حصلت عليها هي هدية حكومية تقديرا 
ملواقفها املؤيدة للحكومة، وقالت خالل حديثها للزميل 
عمار تقي في برنامج «همزة وصل» الذي ستبثه قناة 
الكوت الفضائية مساء اليوم اخلميس في العاشرة 
مساء، ان قطعة األرض التي حصلت عليها هي مكرمة 
أميرية من صاحب السمو األمير والقصة تعود الى 

العام ٢٠٠٦ عندما علم بأنني ال أمتلك بيتا فقام مشكورا 
بإعطائي هذه املكرمة األميرية وهي ليست مستغربة 
على ســـموه صاحب األيادي البيضاء. د.معصومة 
نفت خالل اللقاء الشائعات التي تتحدث عن جتنيس 
زوجها وأبنائها وقالت: زوجي وأوالدي لم يجنسوا، 
واليزالون يحملون اجلنسية البحرينية وهم يعتزون 
بها. وفي قضية رفع احلصانة عن النائب د.فيصل 

املسلم، رفضت املبارك ما أسمته باملزايدات النيابية 
واإلرهاب اإلعالمي الذي ميارسه بعض النواب على 
خلفية عدم حضور اجللسات، وقالت ان موقفها صريح 
وواضح وهو ضد رفع احلصانة عن د.فيصل وانه ال 
داعي للمزايدات، وعن سبب عدم مشاركتها في كتلة 
«إال الدستور»، قالت املبارك إنها لم تدع أصال الجتماع 

الكتلة ولم يعرض عليها بيان الكتلة. 

 معصومة: صاحب السمو أهداني قطعة أرض عام ٢٠٠٦ عندما علم بأنني ال أمتلك بيتًا

 د.وليد الطبطبائي 

 مخلد العازمي د.هالل الساير

 صالح عاشور 

د.وليـــد  النائـــب   وجـــه 
الطبطبائـــي ســـؤاال لوزيـــر 
الصحة د.هالل الساير جاء فيه: 
بخصوص التحقيقات اجلارية 
حاليا بتجـــاوزات ادارة العالج 
باخلارج، لذا يرجى إفادتي عن 
اآلتي: هـــل صحيح انه مت ذكر 
اســـماء صحافيني لهـــم عالقة 
بالتجاوزات التي حصلت بإدارة 

العالج باخلارج؟
  وهـــل صحيـــح انـــه اثناء 
التحقيق مت ذكر اسم الصحافي 
واملقيم بصورة غير قانونية م.ن؟ 
وهل له عالقة مباشرة أو غير 
مباشرة بالتجاوزات التي حصلت 
بإدارة العالج باخلارج؟ وهل متت 
إحالته للنيابة العامة ان وجدت 

له عالقة بهذه التجاوزات؟
  وهـــل صحيح ان الصحافي 
املذكور يقوم بالتدخل بشـــكل 

 اعلن وزير الصحة د.هالل 
الــــوزارة بصدد  الســــاير ان 
انشــــاء مركز صحي مبنطقة 
غرب مشرف بتبرع كرمي من 

مفيدة عبدالرحمن الزيد.
  جاء ذلك في معرض اجابة 
الوزير الساير عن سؤال للنائب 
مخلد العازمي حول االسباب 
التي ادت الى عدم ادراج انشاء 
مركز صحي في كل من منطقتي 
غرب مشرف ومركز ثان لدعم 
نشــــاط املركز االول املوجود 
مبنطقة سلوى ضمن خطط 

مشاريع الوزارة؟
  وقال: نود االفادة بأن الوزارة 
ال تدخر جهدا في توفير الرعاية 
الصحية للمواطنني سواء من 
خالل املستشــــفيات واملراكز 
الصحية املتاحة او بإنشــــاء 
مستشفيات او مراكز صحية 
جديدة حسب املتطلبات التي 
حتتاج اليها اخلدمة الصحية 
للمواطنني والكثافة السكانية 
للمناطق السكنية التي تخدمها 
قطاعات الوزارة وذلك في اطار 
الوزارة املستقبلية في  خطة 
التوسعات وامليزانية املتاحة 

لها.
الـــوزارة حاليا    واضاف: 
بصدد انشـــاء مركز صحي 
مبنطقة غرب مشرف بتبرع 
كرمي من مفيدة عبدالرحمن 
الزيـــد، وقد قامـــت الوزارة 
مبخاطبة اجلهـــات املعنية 
الالزمة على  املوافقات  الخذ 
التبرع ولتخصيص املوقع 
النشـــاء املركز، ومت تعيني 
مكتب استشـــاري من قبل 
املتبرعة وقـــد مت احلصول 
على كافة املوافقات وتسليم 
املوقع للمكتب االستشاري 
وجار التنسيق معه الستكمال 

 دعا النائب صالح عاشـــور إلى جعل 
يوم عاشوراء يوما للشهيد بحيث نتذكر 
جميع الشهداء الذين سقطوا على طريق 
احلق واحلرية والكرامة اإلنسانية وضحوا 
بأنفســـهم وما ميلكونه في سبيل املبادئ 
والقيـــم احلقة التي يؤمنون بها، وأضاف 
عاشور انها فرصة كبيرة في ذكرى استشهاد 
االمام احلسني (ع) ان نتذكر شهداء الغزو 

البعثي الغاشـــم للكويت فـــي ٨/٢ والذي 
صادف يوم العاشـــر من احملرم ونتذكر 
بطوالتهم وتضحياتهم في ســـبيل تراب 

هذا الوطن.
  ودعا عاشـــور وزارة اإلعالم بأجهزتها 
املختلفة من إذاعة وتلفزيون لتغطية هذا 
احلدث التاريخي االجتماعي والتركيز عليه 
كما يفعل االعالم اآلخـــر، وعــدم جتاهل 

هذا احلدث.
  وعلى الـــوزارة اال تقصـــر عن تذكير 
بســـيط في يوم العاشر فهذا غير مقبول 
في وقت معظم الشعب الكويتي يتفاعل مع 
هذا احلدث املؤلم، وطالب عاشور اجلميع 
بالتفاعل مع هذا احلدث العاملي الذي أدمى 
القلوب قبل العيون في أبشع جرمية عرفها 

التاريخ. 

بعض املرضى وذلك من خالل 
عالقاته ببعض االطباء او بعض 
املسؤولني سواء مبنطقة الصباح 

الصحية او بالوزارة؟
  وما مدى صحة تورط مدير 
مستشفى الطب النفسي احلالي 
بتزوير او تغيير قرارات اللجان 
الطبية في املستشـــفى لصالح 
املتهمني منذ تســـلمه  بعـــض 

املنصب وحتى اآلن؟
  وهل مت إعفاء املدير نفســـه 
سابقا قبل سنة ١٩٩٠ من منصبه 
النفسي  في مستشـــفى الطب 
بســـبب جتاوزات مماثلة؟ واذا 
اعادته  كان صحيحا ملاذا متت 
مرة اخرى لذات املستشفى حتى 
حصلت به تلك التجاوزات؟ وهل 
سيتم إحالة هذا املدير للنيابة 
العامـــة من خـــالل التحقيقات 

اجلارية بعد استكمالها. 

مباشر في اللجان الطبية سواء 
في املستشفيات أو بإدارة العالج 
باخلارج او جلان املجلس الطبي 
او بالصحـــة املهنية عن طريق 
الضغط علـــى االطباء لتغيير 
الطبية لصالح  اللجان  قرارات 

املخططات التنفيذية جلميع 
االعمال. وفيما يتعلق بانشاء 
مركز صحي ثان مبنطقة سلوى 
لدعم نشاط املركز االول بالنظر 
املركز احلالي  لصغر حجــــم 
وعــــدم اســــتيعابه لالعــــداد 
املتزايدة من االهالي القاطنني 
باملنطقة فقد كان التوجه ان 
يتم استئجار منزل في املنطقة 
الستخدامه كمركز صحي مؤقت 
حلني انشاء مركز صحي جديد 
ومتت معاينة احد املنازل اال 
انه تبني عدم صالحيته لعدة 
املعد  بالتقرير  اسباب وردت 
في هذا الشأن، وجار التنسيق 
مع بلدية الكويت لتخصيص 
موقع مبساحة مناسبة تكفي 
النشــــاء مركز صحي جديد 

باحدى القطع ١٠، ١١ و١٢.
  وردا على ســــؤال: هل من 
املقرر ادراج انشاء هذه املراكز 
في اخلطط املستقبلية للوزارة؟ 
ومتى يتوقع ادراجها والبدء في 

تنفيذها؟
  قال الســــاير: فيما يتعلق 
املزمــــع  باملركــــز الصحــــي 
انشاؤه مبنطقة غرب مشرف 
فانــــه مت احلصــــول علــــى 

التراخيص الالزمة للبدء من 
التنفيذ بالتنسيق مع املكتب 
االستشــــاري املعني من قبل 

املتبرعة.
  امــــا فيما يتعلــــق باملركز 
الثاني مبنطقة ســــلوى فقد 
الكويت  متت مخاطبة بلدية 
لتخصيــــص ارض القامــــة 
هذا املركــــز وبعد تخصيص 
االرض ســــيتم مباشرة البدء 

في اجراءات التنفيذ.
  وبخصوص االسباب التي 
تدعــــو الــــى تأخيــــر مبادرة 
الوزارة بتنفيذ هذه املشاريع؟ 
وما اجــــراءات الوزارة لعالج 
هذه االســــباب حال وجودها 
مبــــا ميكنها من بــــدء تنفيذ 
املشروعني؟ وهل مت التنسيق 
مع وزارة االشغال العامة الدراج 
انشاء هذين املركزين ضمن 

مشاريع الوزارة املقبلة.
  قال د.الساير: ال توجد اسباب 
تدعو الى تأخير مبادرة الوزارة 
بتنفيذ هذه املشاريع باالضافة 
الى التنسيق والتعاون املتبادل 
مع جميع اجلهات احلكومية 
املعنية بتنفيذ املشــــروعات 

الصحية. 

 ردًا على سؤال للنائب مخلد العازمي

 الطبطبائي يسأل عن تجاوزات «العالج بالخارج»

 الساير: مركز صحي جديد في غرب مشرف 
وتنسيق مع «البلدية» إلنجاز آخر في سلوى

 عاشور يدعو لجعل يوم عاشوراء يومًا للشهيد

 لتشجيع طالب الجامعات والمعاهد على استكمال دراستهم في جو نفسي مريح

 عسكر: زيادة المكافأة االجتماعية لطالب الجامعة 
  إلى ٢٥٠ لألعزب و٣٥٠ للمتزوج وال يعول و٤٥٠ لمن لديه أوالد

النائب عســــكر العنزي   تقدم 
باقتراح بقانــــون بزيادة املكافأة 
االجتماعية املقــــرر منحها لطلبة 
جامعة الكويت وطلبة اجلامعات 
اخلاصــــة بالكويت وطلبة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
لتكون بواقع ٢٥٠ دينارا للطالب 
األعزب و٣٥٠ دينارا للطالب املتزوج 
وليس لديــــه أوالد، و٤٥٠ دينارا 

للطالب املتزوج ولديه أوالد.
  وأوضح العنــــزي في املذكرة 
االيضاحيــــة ان هــــذا االقتــــراح 
يستهدف تشجيع طالب اجلامعات 
واملعاهد العليا احلكومية واخلاصة 
بالكويت على استكمال دراستهم 
اجلامعيــــة فــــي جو مــــن الراحة 
النفسية وإبعادهم عن الضغوط 
املالية التي قد تؤثر في حتصيلهم 
العلمي ومساعدتهم على مواجهة 
ارتفاع تكاليف املعيشة في الكويت 
وتصاعدها نتيجة ارتفاع األسعار 
بشكل مطرد ورغبة في التخفيف 

عن كاهل اولياء امور الطلبة.
  وأشار العنزي الى ان االقتراح 
نص على زيــــادة هذه املكافأة مع 
مراعاة تفــــاوت هذه الزيادة تبعا 
لكون الطالب الذي يستحقها أعزب 
أو متزوجا، الفتا الى ان هذا التفاوت 
له ما يبرره من عدالة، مؤكدا انه 
ســــتتم مراجعة قيمة املكافأة كل 
٣ ســــنوات مراعاة لتطور وتغير 
األسعار وارتفاع املستوى املعيشي 

ألسرة الطالب.
املقدم    ونص االقتراح بقانون 
من النائب عســــكر العنزي على 
أتقــــدم باالقتراح بقانون  التالي: 
املرفق بزيادة املكافأة االجتماعية 
لطلبــــة جامعة الكويــــت وطلبة 
اجلامعات اخلاصة بالكويت وطلبة 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب برجاء التفضل بعرضه 
على مجلس األمة، وجاء في االقتراح 

بالقانون:
املكافأة  تــــزاد  أولــــى:    مــــادة 

  مادة ثانية: تدرج االعتمادات 
املكافأة  الالزمة لزيــــادة  املاليــــة 
االجتماعيــــة فــــي ميزانية وزارة 
التعليم العالي، وتعاد مراجعة قيمة 
هذه املكافأة كل ٣ سنوات بالزيادة 

ان كان لها موجب ال النقصان.
املكافأة    مادة ثالثة: تصــــرف 
االجتماعية للطلبة الذين يدرسون 
على نفقتهم اخلاصة باجلامعات 
اخلاصة والكليات واملعاهد العليا 
اخلاصة وفروع اجلامعات األجنبية 

املعتمدة في الكويت.
  مــــادة رابعة: يلغــــى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.

  مادة خامسة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراءـ  كل فيما يخصه 

ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

  المذكرة اإليضاحية

  وقال: نظــــرا الرتفاع تكاليف 
املعيشــــة في الكويت وتصاعدها 
نتيجة ارتفاع األســــعار بشــــكل 

مطرد ورغبة فــــي التخفيف عن 
كاهل اولياء امور الطلبة وتشجيعا 
ألبنائنا الدارسني سواء في جامعة 
الكويت او في اجلامعات اخلاصة 
بالكويت وكذلك طلبة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب على 
استكمال دراستهم اجلامعية في جو 
من الراحة النفسية وإبعادهم عن 
الضغوط املالية التي قد تؤثر في 
حتصيلهم العلمي، فقد أعد االقتراح 
بقانــــون بزيادة هذه املكافأة على 
الوجه املبني باملــــادة األولى منه 
مبراعاة تفاوت هذه الزيادة تبعا 
لكون الطالب الذي يستحقها أعزب 

او متزوجا.
  وغنــــي عــــن البيــــان ان لهذا 
التفــــاوت مــــا يبــــرره عدالة كما 
فــــي مادته  قضى هــــذا االقتراح 
الثانية مبراجعة قيمة املكافأة كل 
٣ ســــنوات مراعاة لتطور وتغير 
األسعار وارتفاع املستوى املعيشي 

ألسرة الطالب. 

االجتماعية املقــــرر منحها لطلبة 
جامعة الكويت وطلبة اجلامعات 
اخلاصــــة بالكويت وطلبة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
لتكون بواقع ٢٥٠ دينارا للطالب 
األعزب و٣٥٠ دينارا للطالب املتزوج 
وليس لديــــه أوالد، و٤٥٠ دينارا 

للطالب املتزوج ولديه أوالد.

 عسكر العنزي

 خالل ندوة نظمها التجمع المهني الكويتي بعنوان «الوضع الصحي في الجهراء »

 الوعالن: اهتمامات الحكومة بعيدة عن رغبات المواطن الرئيسية
 حمد العنزي

  أكد النائبان مبارك الوعالن 
الدقباســــي ان األوضاع  وعلي 
الصحية التي تعيشــــها منطقة 
اجلهــــراء تعــــد مأســــاوية وال 
ترقــــى الى املســــتوى املطلوب 
مــــن اخلدمات، مشــــددين على 
انهم ســــيتبنون امللف الصحي 
للمنطقة والوقــــوف على أبرز 
الرئيسية  املشــــاكل والقضايا 
الســــريعة لها  ووضع احللول 
باملشــــاركة مــــع املختصني من 
بــــوزارة الصحــــة،  القيــــادات 
مؤكدين على انهم سيستخدمون 
الدستورية  جميع صالحياتهم 
والقانونية حلل مجمل القضايا 
العالقة بامللــــف الصحي ما لم 

تباشر الوزارة بذلك.
  حديث النائبــــني جاء خالل 
التجمع  التي نظمهــــا  النــــدوة 
املهني الكويتي مســــاء أول من 
أمس بعنوان «الوضع الصحي 
في اجلهراء بني النقد والتقييم» 
مبشاركة جمع من أهالي الدائرة، 
في البداية قــــال النائب مبارك 
الوعالن انه من املؤسف ان نتكلم 

األخرى ومواكبة التوسع العمراني 
والسكاني، وذكر الدقباسي أنه تقدم 
بالعديد من املقترحات التي تتعلق 
باجلوانــــب الصحية مــــن ناحية 
توسعة املستشفيات وإيجاد األسرة 
االضافية الستيعاب أعداد املرضى 

املتزايدة داخل املنطقة.
  وأوضــــح ان الوضع الصحي 
غير مطمئن واخلدمات املوجودة 
بالكامل سواء مبنطقة  استهلكت 
اجلهراء أو الفروانية مما ينعكس 
على تردي اخلدمات، الفتا الى ان 
اغلب اخلدمات املقدمة جندها من 
متبرعني ونحن نفتخر بهم ولكننا 
نستغرب ونتساءل أين امليزانية 
لــــوزارة الصحة وأين ذهبت تلك 
األموال لكلتا املنطقتني، مشددا على 
ان مجلس األمة أمامه مراقبة تلك 
امليزانيات ليس فقط على وزارة 
الصحة، وامنا بقية الوزارات، مبينا 
ان ادارة العــــالج باخلارج أصبح 
ملفها متورما من املشاكل والقضايا 
والتجاوزات وهذا األمر من شأنه 
ان يخل مببدأ العدالة واملســــاواة 
وتكافؤ الفرص من ناحية التفرقة 

بني املبتعثني للعالج باخلارج. 

عن األوضاع الصحية التي تعيشها 
منطقة اجلهراء في املقابل جند ان 
احلكومة تتكلم عن خطة التنمية 
وتطويرها، مشيرا الى اننا لسنا 
القضايا  أو ملمني بجميع  مالئكة 
واملشاكل احمليطة بنا فهناك ملفات 
كبيرة حتتاج للمناقشة واحللول 
خصوصا ان لدينا وفرة مالية كبيرة 
البد من توظيفها بالشكل الصحيح. 
واستغرب الوعالن من اهتمامات 
التي تكاد تكون بعيدة  احلكومة 

عن القضايا الرئيســــية التي تهم 
املواطن سواء في اجلانب الصحي 
أو التربوي وغيرها، متعجبا في 
الوقت نفسه من البيان الذي صدر 
من احلكومة أخيرا حول االعتداء 
األخير الذي وقع فــــي ندوة «إال 
الدستور» التي استنكرت من خالله 
االعتداء، متسائال ألم يكن األجدر 
ان تســــتنكر احلكومــــة لكرامات 
الناس والقبائل والعوائل والشعب 
الكويتي، محمال احلكومة ما جرى 

من أحداث، وهل تريد احلكومة ان 
يتقاتل الناس مع بعضهم البعض 
ألخذ حقوقهم لكننا نحترم الدستور 
والقوانني املوضوعة في البالد. من 
الدقباسي  النائب علي  جهته قال 
ان اجلانــــب الصحي ميثل أهمية 
كبرى ألساس تقدم الدول وتنميتها، 
الى ان األوضاع الصحية  مشيرا 
ملنطقة اجلهراء نستطيع ان نصفها 
باملنكوبة فهي مليئة باملشاكل التي 
يعجز اللســــان عن وصفها، الفتا 

الــــى ان اجلهــــراء أصبحت دائرة 
كبيرة فهي في قلوبنا وسنمثلها 
خير متثيل، فاملوقــــع اجلغرافي 
للمنطقة وســــط مفترق للطرق 
بني احلدود السعودية والعراقية 
وأثبتت األحداث والكوارث انها ال 
تستطيع مواكبة الكوارث واستشهد 
على ذلك بحريق مستشفى اجلهراء 
وحريق عرس اجلهراء وهذا األمر 
يتطلب االهتمام باجلوانب الصحية 
والتربويــــة وغيرها من اخلدمات 

 الدقباسي: األوضـاع الصـحيـة في الجهراء «منكوبـة» والمنطقة مليئة بمشاكل يعجز اللسان عن وصفها

 علي الدقباسي ومبارك الوعالن يتوسطان احلضور في ندوة «الوضع الصحي في اجلهراء» 

 عادل الصرعاوي 

 الصرعاوي يطالب رئيس الحكومة بالتدخل
  لمعالجة المخالفات اإلدارية والمالية بالموانئ 

 طالب النائب عادل الصرعاوي 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بالتدخل إلنقاذ مؤسســــة 
املوانئ، والتي تعد املرفق األهم في 
الكويت، وأحد املرتكزات األساسية 
لتحويــــل البالد إلــــى مركز مالي 

وجتاري عاملي.
  وأضاف الصرعاوي أنه سبق أن 
اجتمع ملرات عديدة خالل السنتني 
املاضيتني مع احملمد بحضور عدد 
من النواب على هامش جلســــات 
املجلس، مشيرا الى انه شرح ما 
تعانيه املؤسسة من مخالفات مالية 

وإدارية أدت الى شل املرفق.
  وبني انه زود احملمد مبجموعة 
من املســــتندات والوثائق بشأن 
التجــــاوزات، اضافة إلى نســــخة 
من تقرير ديوان احملاسبة بشأن 
مجموعة من املالحظات من واقع 
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
جتاه «املوانــــئ» والذي صدر في 

ديســــمبر العــــام ٢٠٠٧. ولفــــت 
الصرعاوي الى ان التقرير تضمن ١٨ 
محورا حملت في ثناياها جتاوزات 
عديدة اضرت باملال العام، السيما 
التي تتعلق بعمليــــات الصيانة 
والتطوير، املنطقة التجارية احلرة، 
التخزين، صيانة املعدات  قسائم 

البيئية، اضافة الى جتاوزات العديد 
من الشركات املستوطنة في مرافق 
املؤسسة. وشدد الصرعاوي على 
إيقاف تلك التجاوزات، السيما ان 
احملمد اكد في اكثر من مناســــبة 
على أن تقارير «احملاســــبة» هي 

مسطرته دائما.
  وقــــال ان رد احملمد كان دائما 
ان املوضوع سيكون محل دراسة 
وبحث، ولكن مضت السنوات دون 
جدوى، إلى أن شهد ميناء الدوحة 
حادثــــة االعتداء على رجال االمن 

اثناء تأديتهم الواجب.
  وتابــــع «هل احلكومــــة على 
اســــتعداد  للكيــــل مبكيالني في 
التعامل مع االعتداءات واخلروج 
علــــى القانــــون، وهل هــــي على 
استعداد ان تتخذ بعض االجراءات 
على بعض قيادات الدولة، ام انها 
ستتناقض في اتخاذ القرارات بحق 

متجاوزي القانون. 

 العدوة إلنشاء مستشفى متكامل 
في ضاحية علي صباح السالم 

 قـــدم النائب خالـــد العدوة 
اقتراحا برغبة جاء فيه تعاني 
البالد  املناطق اجلنوبيـــة في 
النويصيب، الوفرة، ام الهيمان، 
الفحيحيـــل، االحمدي، مناطق 
الشاليهات واجلواخير من عدم 
وجود مرافق صحية تتناسب مع 
قاطني تلك املناطق ومساحتها، 
فال توجد مرافق صحية تتناسب 
مع الكتلة الســـكنية املوجودة 
باملنطقة والتي تنمو بشـــكل 
مستمر، والذي يعاني اهلها من 
عدم وجود مستشفى بها السيما 
في احلاالت احلرجة التي حتتاج 
الى اسعافات عاجلة وسريعة، 
فضال عن احلاالت العادية التي 
تتردد على املستشفيات للعالج، 
مما يضطرهم الى قطع مسافات 
طويلة للوصول القرب مستشفى 
لهم وهو مستشفى العدان مما 
يزيـــد الضغط واالعباء عليهم 
العدان، لذا  وعلى مستشـــفى 

اتقدم باالقتراح برغبة النشاء 
مستشـــفى كبير ومتكامل في 
ضاحية علي صباح السالم (أم 
الهيمان) خلدمة جميع املناطق 
اجلنوبيـــة في البـــالد على ان 
يراعى عند تصميم املستشفى 
النمو السكاني الهالي املناطق 
اجلنوبية في السنوات املقبلة. 

 خالد العدوة 

 (سعود سالم) 


