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 يغادر البالد وفد املجموعة البرملانية السابعة الكويتية  4 
ـ االســــترالية برئاسة العضو علي الراشد متوجها إلى 
اســــتراليا في زيارة رســــمية خالل الفترة من ٢ إلى ٤ 

مارس ٢٠١١.
  تأتي هذه الزيارة في اطار ترسيخ التعاون الثنائي 
بني البلدين الصديقني وتطوير العالقات البرملانية بني 
مجلس األمة الكويتي والبرملان االسترالي وتبادل وجهات 

النظر في املجاالت ذات االهتمام املشترك.
  ويضم الوفد اضافة إلى الراشد نائب رئيس املجموعة 
البرملانية السابعة العضو عدنان عبدالصمد وعضوي 
كل من العضو مخلد العازمي والعضو عدنان املطوع 
والعضو علي العمير والعضو مرزوق الغامن، ويرافقهم 
من الشــــعبة البرملانية ملجلس األمة بدر اجلمعة ومن 

العالقات العامة ملجلس األمة عادل العوض. 

 مجموعة الصداقة البرلمانية السابعة تغادر غداً إلى أستراليا 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل���اء لل�سادة املواطنني 

الكرام باأنه �سيتم اإيقاف حمطة �سخ مياه �سرق 

الأحمدي لأعمال ال�سيانة، وذلك من ال�ساعة 

ي�����وم الأرب������ع������اء املوافق  ال���ث���ام���ن���ة م����ن ����س���ب���اح 

�ساعات، مما �سيرتتب   )4( ومل��دة   2011/3/2
ال���ع���ذب���ة ع����ن منطقتي  امل����ي����اه  ع���ل���ي���ه ����س���ع���ف 

الأحمدي والظهر .

وتهيب �لوز�رة باملو�طنني �لكر�م �إىل �ضرورة 

�لتعاون معها خالل  �لفرتة �أعاله .

و�شـــكــــراً،،،

 الزلزلة يقترح ضم الدارسين
  على حسابهم الخاص إلى البعثات

قد تراجع عن قراره األول بابتعاثهم 
مما سبب لهم وألسرهم الكثير من 

املشاكل املادية واملعنوية.
  وجاء نــــص االقتراح كالتالي: 
«حتويل جميــــع الطلبة الذين مت 
االتفاق معهم من قبل وزارة التعليم 
العالي وهم حملة دبلوم التطبيقي 
على ان يجتازوا السنة األولى على 
حسابهم اخلاص على حساب وزارة 
التعليم العالي ضمن نظام البعثات 
املعمول به دون النظر الى شرط 

مرور سنتني على شهادتهم». 

الزلزلة  النائب يوســــف   قدم 
اقتراحا برغبة جــــاء في مقدمته 
«ان من أهم األســــس التي تعمل 
عليها الدول التي حتترم نفســــها 
وتطلب التقدم والرقي من خاللها 
بني أمم العالــــم، العلم والتعليم. 
ومن السياســــات التعليمية التي 
وضعتها احلكومات املتعاقبة في 
الكويت، البعثات اخلارجية للطلبة 
الكويتيني من خالل وزارة التعليم 
التي  السياســــات  العالــــي، ومن 
اتخذتها الوزارة تشجيعا خلريجي 
دبلوم املعاهد التطبيقية لتقدمهم 
هــــي اعطاؤهم الفرصــــة لتكملة 
إذا حتققت  دراســــتهم اجلامعية 
بهم شروط معينة تكون انطالقة 
ناجحــــة لهم لتكملة مســــيرتهم 
التعليمية فــــي بعثات تنظم من 
قبل وزارة التعليم العالي. وقد مت 
قبول مجموعة من طلبة خريجي 
الدبلوم للذهاب للدراسة في بعثات 
لكن بعد اجتيازهم للسنة األولى 
على حسابهم اخلاص وهم مجموعة 
عددهم ال يزيد عن ١٥ طالبا، وقد 
فوجئ هؤالء بعد االنتهاء من السنة 
األولى وبتفوق ان التعليم العالي 

 د. يوسف الزلزلة 

 «اتجاهات»: تقارير سياسية عن حكومة 
المحمد وستة نواب يرغبون في دخول الوزارة

 الحريتي يسأل الشمالي عن مؤهالت 
العاملين في إدارة احتياطي األجيال القادمة 

 الحويلة يطالب بسرعة إقرار
  زيادات القطاع النفطي

والكهربـــاء والتربية احلاليني 
ميثلـــون عناويـــن رئيســـية 
الســـتجوابات حقيقية وجادة 
مقبلة في احلكومة احلالية ما 
لم تقدم احلكومة استقالتها ولم 
جتر تعديـــال وزاريا باالضافة 
لنائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـــة وزير االســـكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد الذي 
من مت تهديده اخيرا باستجواب 
يقدم من نواب في العمل الوطني، 
السيما عادل الصرعاوي ومرزوق 
الغـــامن وصالح املال يقوم على 
عدة محاور منها تنفيذ ١٤٪ فقط 
من اخلطة السنوية االولى التي 

تنتهي في ٣١ مارس.
  واشــــار املضاحكــــة الــــى ان 
تدويرا وتغييرا ســــيطول من ٥ 
الى ٦ حقائب وزارية بات في حكم 
املؤكد وفق تقرير اجتاهات، السيما 
ان هناك مطالب نيابية واضحة 
بتغيير النهج وليس االشخاص، 
متوقعا ان يدخل وزراء تكنوقراط 
الى احلكومة يحظون بقبول من 

غالبية النواب.
  وبّني املضاحكـــة ان تقارير 
التي ســـيتم نشرها  اجتاهات 
غـــدا اظهرت وجود ٦ نواب في 
دائرة االضواء احلكومية ممن 
يرغبون في التوزير من بينهم 

نواب وزروا سابقا. 

اقــــرار هذه الــــدورات التدريبية 
من قبــــل ادارات التدريب او من 
قبل مديري االدارات او الرؤساء 
التنفيذيــــني او العضو املنتدب؟ 
ويرجى تزويدي بالقرارات التي 
تبني االدارة املسؤولة باتخاذ قرار 

التدريب.
  ثالثا: ان تفاقم املشاكل االدارية 
بالهيئة العامة لالستثمار أدى الى 
رفع قضايا عديدة وعليه يرجى 
املرفوعة  القضايا  تزويدي بعدد 
على الهيئة العامة لالستثمار منذ 
تولي العضو املنتدب باملقارنة مع 
السابقني، كما  املنتدبني  األعضاء 

يرجى تزويدي مبا يلي:
  ١ـ  كشف بأسماء وعقود موظفي 
القانونية واملستشارين  االدارة 
املعارين الى الهيئة واملخصصات 
املمنوحــــة لهم ســــواء من جهة 
العمل املعارين منها او من الهيئة 
العامة لالستثمار واملكافآت وبدل 
العضوية في املجالس واللجان.

  ٢ـ  كشف بأسماء موظفي االدارة 
القانونية ومســــمياتهم االدارية 
والشهادات العلمية والتخصص 
العلمي الالزم للعمل بالهيئة العامة 

لالستثمار.
  ٣ـ  مؤهل مدير االدارة القانونية 
والتخصــــص العلمــــي وهل هو 
بالقانــــون التجــــاري او اي من 
التخصصات األخرى؟ كما يرجى 
تزويدي بشــــهادة اخلبراء ملدير 
االدارة القانونيــــة قبل االنضمام 
الى الهيئة، وهل مت تعيينه بعقد؟ 
يرجــــى تزويدي بالعقد، وهل مت 
االعالن بالصحــــف اليومية لهذا 
املنصب؟ يرجى تزويدي باالعالن، 
كما يرجى تزويدي باألسماء األخرى 

التي تقدمت لهذه الوظيفة. 

بســـبب جتاهل زيادة الرواتب 
واحلوافز تســـرب الكثير منهم 
الى شـــركات النفـــط اخلاصة 
والشركات اخلليجية في الدول 
املجاورة، حيث ان سرعة اقرار 
الزيادة تساهم في احلد من تسرب 
العاملني واملهندسني وتساهم في 
تطوير القطاع النفطي الكويتي 
الـــذي ميثل عصـــب االقتصاد 

الكويتي.
  كما قال احلويلة: اننا نؤكد 
دعمنـــا املطلق لزيـــادة رواتب 
العاملني في القطاع النفطي، مشددا 
على أهمية االستعجال في تطوير 
هذا القطاع ومساواتهم بنظرائهم 
في اخلليج العربي والعالم، حيث 
ان أضعف رواتب للعاملني في 
القطاع النفطي خليجيا الكويت، 
مطالبا وزير النفط بأن يستعجل 
في إقرار هذه الزيادات التي زادت 

املماطالت بها. 

على اعلى نسبة من املطالبات 
النيابية باالستقالة من منصبه 
بني الوزراء وفق مؤشر اجتاهات 

السياسي.
  وتوقع املضاحكة ان يخرج 
العبداهللا من احلكومة او ان يتم 
تدويـــره الى وزارة اخرى على 
اقل تقديـــر، مؤكدا ان التقارير 
اظهرت مبا ال يدع مجاال للشك 
ان وزارة االعـــالم التي يتولى 
حقيبتها العبداهللا ومسؤوليها 
فشلوا في تقدمي تعديالت حتمي 
الوحدة الوطنية وتتناسب مع 
احلريات علـــى قانوني املرئي 

واملسموع والنشر.
  واشار املضاحكة وفقا لتقارير 
اجتاهات الى ان وزراء البلدية 

الفترة واملسميات وشهادات اخلبرة 
لكل منهم، وهل مت تعيني بعض 
التابعة  املتقاعدين من الشركات 
للهيئة العامة لالستثمار في هذا 
القطاع؟ يرجى تزويدي بأسمائهم 
وسنوات العمل في هذه الشركات 
واملزايا التي منحت لهم من تلك 
الشركات واملزايا التي منحت لهم 

من الهيئة العامة لالستثمار.
العامة  الهيئة    ثانيا: تعتمــــد 
لالســــتثمار علــــى تطويــــر أداء 
الشــــباب الكويتــــي مــــن خالل 
التدريبيــــة وحضور  الــــدورات 
النــــدوات العاملية، وعليه يرجى 
تزويدي بأسماء املوظفني الذين مت 
ايفادهم بدورات تدريبية وندوات 
عاملية لقطاعــــي األجيال القادمة 

واالحتياطي العام.
  كما يرجى تزويدي بأســــماء 
املوظفني الذين لم يحصلوا على 
دورات تدريبية او حضور ندوات 
خالل الثالث ســــنوات الســــابقة 
للدرجات العليا والوســــطى مع 
بيان اســــباب ذلك وهــــل هناك 
مفاضلــــة ومتييز بــــني موظفي 
االدارات في ذلــــك؟ وهل يعتمد 

  كمـــا قال احلويلـــة البد من 
االسراع في إقرار هذه الزيادات 
جلميـــع للعاملـــني بالقطـــاع 
النفطي، وذلـــك لكثافة االعمال 
التي يؤدونها في تطوير القطاع 
النفطي الذي يحتاج الى زيادة 
الطاقات الكويتية الذين لالسف 

 اعلن رئيس مركز اجتاهات 
للدراسات والبحوث (اجتاهات) 
خالد املضاحكة عن عزم املركز 
اطـــالق تقارير سياســـية عن 
احلكومة السادسة لسمو الشيخ 
ناصر احملمـــد مع قرب االعالن 
عن تقدمي اســـتقالتها او اجراء 
تعديل وزاري موسع عليها في 
االيام القليلة املقبلة وفق تكهنات 
السياسيني  املراقبني  وتوقعات 

في هذا الشأن.
  وقال املضاحكة، في تصريح، 
ان هذه التقارير مت اعدادها بشكل 
منهجي وعلمي بهدف تسليط 
الضـــوء على عمـــل احلكومة 
احلالية بشكل موسع واحلكومات 
السابقة لســـمو الشيخ ناصر 
احملمد بشـــكل موجز ومعرفة 
الكتل البرملانية والنواب الذين 
اطلقوا تصريحات تدعو الستقالة 
وزراء من احلكومة خالل الفترة 

االخيرة.
  وزاد املضاحكـــة ان وزيـــر 
الشـــيخ  النفط ووزير االعالم 
احمـــد العبـــداهللا حصل على 
اســـوأ وزير مـــن ناحية االداء 
واالجنـــاز العملي في احلكومة 
احلالية ومثل صداعا سياسيا 
مزمنا للحكومة السادسة لسمو 
الشيخ ناصر احملمد، مضيفا ان 
الشـــيخ احمد العبداهللا حصل 

النائب حسني احلريتي   وجه 
ســــؤاال برملانيا الى وزير املالية 
مصطفى الشــــمالي جاء كالتالي: 
تعتبر الهيئة العامة لالستثمار من 
أقدم الصناديق السيادية في العالم 
وهي مسؤولة عن ادارة احتياطيات 
القادمــــة واالحتياطي  األجيــــال 
العام وتنميتها من خالل الكوادر 
الوطنية العاملة في الهيئة العامة 
في االستثمار وقد منى الى علمي 
ان هناك كثيرا من املشاكل االدارية 
التي يقوم بها رؤساء القطاعات 
ومديرو االدارات بحق الشــــباب 
الكويتي دون سواهم من نظرائهم 

األجانب العاملني بالهيئة.
  وعليه يرجى تزويدي باالجابات 

عن األسئلة التالية:
العام:    أوال: قطاع االحتياطي 
أرجو تزويدي باملؤهالت والسيرة 
الذاتية للرئيس التنفيذي للقطاع 
ومديري االدارات في هذا القطاع 
واألســــس واملعايير الختيارهم 
لشــــغل هذه املناصــــب والعقود 
املمنوحة لهم وبــــدل العضوية 
واملكافــــآت الســــنوية املمنوحة 
لهم منذ اعتماد الهيكل التنظيمي 
من مجلــــس ادارة الهيئة العامة 

لالستثمار وحتى اآلن.
  كما يرجى تزويدي بأســــماء 
املديريــــن الســــابقني الذيــــن مت 
اســــتبعادهم من االدارة احمللية 
والعربيــــة وادارة العقار احمللي 
واألسباب التي دعت الى ذلك مدعمة 
بالسند القانوني، وعدد املوظفني 
الذين مت قبول استقالتهم واملوظفني 

الذين مت نقلهم او جتميدهم.
  كما أرجو تزويدي بأســــماء 
األشــــخاص الذيــــن مت تعيينهم 
في قطاع االحتياطي العام لذات 

 ناشد النائب د.محمد احلويلة 
املجلس االعلى للبترول سرعة 
اقرار زيادة القطاع النفطي وليس 
تأجيل البت فيها، وسرعة االنتهاء 
من اخلطوات واملوافقات من قبل 
املجلس االعلى للبترول ومجلس 
اخلدمة املدنية حتى ترى الزيادة 
النور وتثلج صـــدور العاملني 
الذين يستحقون حتسني احوالهم 
املالية واملعيشية، حيث ان هذه 
الزيـــادات قد أقرتها مؤسســـة 
البترول الكويتية خلدمة العاملني 

بالقطاع النفطي.
  كما قـــال احلويلة ان النفط 
هو املصدر الرئيسي للدخل في 
العاملني بالقطاع  البـــالد، وان 
النفطي يستحقون هذه الزيادات 
ويســـتحقون منا كل تشجيع 
وحتفيز ورعايـــة مما ينعكس 
ايجابيا علـــى أدائهم وانتاجهم 

ورضاهم الوظيفي.

 خالد املضاحكة 

 حسني احلريتي 

 د.محمد احلويلة 

 «الشعبي»: نحتاج إلى نهج حكومي جديد
  قادر على إدارة البالد وإصالح االختالالت 

 الدويسان يسأل الساير عن عالج العقم
  وشروط عمليات أطفال األنابيب 

 طالبت في بيان أصدرته أمس بوزراء جدد قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسية وإدارة وزاراتهم 

 أحمد السعدون  مسلم البراك  علي الدقباسي  خالد الطاحوس 

من جهة اخرى مسؤولياتهم الكاملة 
داخــــل وزاراتهم ليشــــكلو فريقا 
حكوميا متجانســــا يتحمل عبء 
املسؤولية الكاملة مع رئيس مجلس 
الوزراء اجلديد في ادارة شــــؤون 
الدولة. ومن هذا املنطلق فان «كتلة 
العمل الشعبي» تضم صوتها الى 
االصوات الوطنية املطالبة برحيل 
هذه احلكومة الفاشـــلة ورئيسها 
وبتشكيل حكومة جديدة برئاسة 
جديدة ونهج جديد وذلك ملا فيه خير 

الكويت ومصلحة شعبها. 

حال التعليم، وتنهض باخلدمات 
الصحية، وتصون احلريات وتعالج 
مشكالت البطالة واالسكان، وتبدأ 
مرحلة اصـــالح وبنـــاء وتنمية 
حقيقيـــة. وتؤكــــد الكتلة انه من 
الضرورة مبكان ان تتألف احلكومة 
اجلديدة من رجال دولة يتمتعون 
بالكفاءة العملية والقدرة السياسية 
والنزاهة الشخصية ممن يشاركون 
من جهة في صنع القرار السياسي 
داخل مجلس الوزراء، ويرسمون 
السياسة العامة للدولة، ويتولون 

احلكومي اجلديد للحكومة اجلديدة 
ورئيســـها اجلديد البد ان يكون 
نهجا اصالحيا يســـتهدف اصالح 
االختالالت التـــي تعانيها البالد، 
وذلك بوضع حـــد حلالة التردي 
العامة، التي تشهدها الكويت على 
ان توقف احلكومة اجلديدة قوى 
الفســـاد، وحتافظ على الدستور، 
ومتنع التعدي عليه، وتفعل احكامه 
ومـــواده، وتطبـــق القانون على 
اجلميـــع، وتصون األموال العامة 
وحتمـــي امالك الدولـــة، وتصلح 

وهي مهمات مستحقة ال ميكن ان 
تنجزها مثل هذه احلكومة برئيسها 
والتي فشلت في ادارة شؤون البالد، 
ومن هنـــا فان اخلطوة األولى في 
اجتاه االصـــالح والتصحيح امنا 
تتمثل في تشكيل حكومة جديدة 
برئاسة جديدة تكون قادرة على 
البالد واصالح االختالالت،  ادارة 
وذلك استنادا الى نهج حكومي جديد 
يتجاوز النهـــج احلكومي احلالي 
بسلبياته وفساده وتخبطه. وترى 
«كتلة العمل الشـــعبي» ان النهج 

 اصدرت كتلة العمل الشــــعبي 
بيانــــا صحافيا حــــول األوضاع 
املتعاقبة  السياسية واحلكومات 
جاء كالتالــــي: «انقضت اكثر من 
خمس سنوات منذ تولي الشيخ 
ناصر احملمد رئاسة أولى حكوماته 
الست املتعاقبة التي كشفت التجارب 
العملية امللموسة ضعفها الفاضح 
وعجزها عن ادارة شؤون البالد، 
وتخبطها املتكرر ناهيك عن دورها 
اخلطير في شق الوحدة الوطنية 
للمجتمع الكويتي، وافسادها املتعمد 
للمؤسســــة البرملانيــــة واحلياة 
السياسية والقطاعات االعالمية، 
بحيــــث اصبحت هــــذه احلكومة 
ورئيسها شــــأنها شأن حكوماته 
املتعاقبة عبئا ثقيال مرهقا للبالد 
وحجر عثرة في طريق تطورها.

  وأوضح البيان: لقد جاء اخلطاب 
التاريخي لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، 
الوطنية ليرسم  مبناسبة االعياد 
خارطة طريق أمام تصحيح املسار 
اخلاطئ وليفتح االبواب امام ضرورة 
اصالح األوضاع والنهوض بالكويت، 

 وجه النائب فيصل الدويسان 
ســــؤاال برملانيا الى وزير الصحة 
د.هالل الساير جاء نصه كالتالي: 
صدر القرار الوزاري رقم ١٨٩ لسنة 
٢٠١٠ الصــــادر بتاريخ ٢٠١٠/٩/٨ 
بشأن ضبط العمل في عالج العقم 
فــــي القطاعني احلكومي واالهلي، 
لذا يرجى تزويدنا باالجابات عن 

االسئلة التالية:
  ١ ـ ما اجلهة التي قامت باعداد 
االنابيب  العمل بأطفال  شــــروط 
الواجب توافرها واعتمدمت عليها 
في قراركم الوزاري بشأن تنظيم 
العمل في عالج العقم بالقطاعني 

احلكومي واالهلي؟
  ٢ ـ اذا كانت جهة تتبع وزارة 
الصحة فما هذه اجلهة، وان كانت 

هذه اجلهة هي مجلس اقسام النساء 
والتوليد فهل كانت املوافقة على 
الشــــروط باالجماع ام كان هناك 
اعتراض من بعض اعضاء اللجنة 
عليه، وهل االطباء املكونون ملجلس 
االقسام لديهم املؤهالت واخلبرة 
املذكــــورة في قراركــــم للعمل في 
االنابيب  العقــــم واطفــــال  مجال 
بحيث يقومون باعداد الشــــروط 
التي تضبط العمل في هذا املجال 
بشــــكل علمي وعملــــي ناجت عن 
خبرتهم في هذا املجال، كما نرجو 
امدادنا بصورة من محضر اجتماع 
مجلس االقسام الذي وضع شروط 
آليــــة العمل مبجال العقم واطفال 
االنابيب من خالله، وهل مت االخذ 
بهذه الشروط في قراركم الوزاري ام 

مت تعديل بعض بنوده وما اسباب 
التعديل وعلى اي اساس مت؟

  ٣ ـ اذا كانــــت اجلهة الواضعة 
للشروط ليست مجلس االقسام 

مثل ادارة التراخيص الصحية، فمن 
هم اعضاء اللجنة وما صالحياتها 
العلمية واملهنية البداء الرأي ووضع 
الشروط في هذا املجال؟ كما نرجو 
امدادنــــا بصورة من الشــــهادات 
التخصصية لديهم في مجال العقم 

واطفال االنابيب.
  ٤ ـ اذا كانــــت اجلهة هي مركز 
اطفال االنابيب مبستشفى الوالدة، 
فهل مدير املركــــز لديه املؤهالت 
والشــــهادات العلمية املتخصصة 
واملعتمــــدة في هــــذا املجال ام ان 
االمر ال يتعدى عن توصية الحد 
االستشاريني العامليني بالبلد الذي 
حصل منه مدير املركز على شهادة 
الزمالة في امراض النساء والتوليد، 
وعليه نرجــــو تزويدنا بصورة 
العلمية والشهادة  من شــــهاداته 
املتخصصة والتــــي عمل بها ملدة 
ســــنتني في مجال اطفال االنابيب 
التي قضاها مدير  الفعلية  واملدة 
املركز في دراسته خارج الكويت 
للحصول على الزمالة في تخصص 
امراض النساء والتوليد ثم دراسته 
سنتني في مجال اطفال االنابيب، 
كما يرجى امدادنا بالشهادات العليا 
للعاملني باملركز وشهادة التخصص 
ســــنتني في مجال العقم واطفال 

االنابيب ملزاولة هذا التخصص.
  ٥ـ  اذا كان هناك استعانة بأطباء 
من مراكز خارج الكويت، فهل مت 
استدعائهم او طلب آرائهم لوضع 
الضوابط املذكورة في قراركم بناء 

على كتاب رسمي من وزارة الصحة 
ام كان تطوعا منهم ام بدعوة من 
رئيس وحدة اطفال االنابيب يرجى 
امدادنا بصورة من املراسالت التي 
متت بهذا الصدد، وهل مت التأكد من 
وجود الشروط املذكورة نفسها في 
قراركم يتم العمل بها في بلدانهم ام 
هي خاصة للعمل بها في الكويت؟ 
فاذا كانت هذه الشروط يعمل بها 
في مراكز اطفال االنابيب في بلدانهم 
فيرجــــى امدادنا بصورة من هذه 
الشروط او كتاب منهم يفيد بذلك 
وليست التوصية الشفهية فقط.

  ٦ ـ هـــل جميع من يعمل في 
القطاعني احلكومـــي واخلاص 
الشـــهادات والشـــروط  لديهم 
املطلوبة في القرار ملزولة عالج 
العقم واطفال االنابيب وهل سيتم 
سحب التراخيص املزاولة ممن ال 
ينطبق عليه الشروط اجلديدة 
ام ســـيتركون يعملون في هذا 
املجال من دون الشروط املطلوبة 

في قراركم؟
  ٧ـ  كم عدد اطباء القطاع احلكومي 
املؤهلني بناء على شروط قراركم 
ملزاولة عالج العقم، وهل سيكون 
كافيا ملتابعة وعالج حاالت العقم 
في مستشفيات الكويت احلكومية 
او ســــيكون القرار معوقا لتقدمي 
العالجيــــة مما يضطر  اخلدمات 
العالج في  املرضى للبحث عــــن 
القطاع اخلــــاص مما يزيد الطلب 

على جلان العالج باخلارج؟ 

 فيصل الدويسان 


