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حالة من الترقب والتأهب بانتظار الوزراء اجلدد

املثــال  ســبيل  علــى 
تنتظــر الوزيــر اجلديد في 
وزارة الكهربــاء واملــاء فــي 
احلكومــة اجلديــدة الكثير 
من االستحقاقات التي تقبل 
الــوزارة عليهــا ســواء من 
الناحيــة االســتراتيجية او 

الفنية او االدارية. 
وإذا مــا اعيدت تســمية 
م.أحمد اجلسار لتولي هذه 
احلقيبة فهو بال شــك مدرك 
متامــا ملــا حتويــه وزارته 
من قضايا عليــه البت فيها 
والتعامل معها، أما في حال 
تسمية وزير آخر فإنه يدرك 
األهمية التــي متتلكها جهة 
كوزارة الكهرباء واملاء التي 
تعتبــر مــن ابرز الــوزارات 
اخلدماتية فــي البالد كونها 
تنتج اهم السلع التي يحتاجها 
املواطن، وبالتالي فإنه يعلم 
حق املعرفة حجم املسؤولية 
امللقــاة على عاتقــه في هذا 

الشأن. 
الوظيفــة  وعــدا 
االستراتيجية والرئيسية التي 
تضطلع بها وزارة الكهرباء 
واملــاء وعلى الوزير اجلديد 
ان يقوم بها على أكمل وجه، 
وتكمــن في توفيــر خدمتي 
الكهربــاء واملــاء علــى مدار 
الســاعة وفــي كل األوقات، 
وتشمل التخطيط للمستقبل 
القريــب والبعيــد لضمــان 
استمرار هذه اخلدمة، فهناك 
عدة امــور تتعلق بالتنظيم 
التــي  واملشــاريع  االداري 
يتطلب مــن الوزير اجلديد 

متابعتها وإجنازها. 
ولعل ابرز ما ميكن تسليط 
الضوء عليــه خالل املرحلة 
القريبة املقبلة من استحقاقات 
لدى الوزارة هو تطبيق قانون 
التعرفة اجلديد الذي سيدخل 
حيز التنفيذ في مايو املقبل 
والذي يستوجب اقرار الالئحة 
التنفيذية اخلاصة به والتي 
اعدتها الوزارة وباتت حاليا 
في طور االطــالع عليها من 

اجلهات املعنية. 
كذلك من املنتظر وخالل 
املرحلــة القريبــة ان تقبل 
الوزارة على طرح مناقصات 
وتوقيع عقود خاصة باألمور 
الفنية واإلنشائية وأبرزها 
ما يتعلق بالعدادات الذكية 
مسبقة الدفع والتي من شأنها 
حتقيق الترشــيد واحلفاظ 
على املــال العــام، وبعد ما 
شــهدته مــن عمليات شــد 
وجــذب وصوال الــى طرح 
مناقصــة البنــى التحتيــة 
اخلاصة بهذه العدادات والتي 
من املتوقع ان تغلق اليوم كما 

سبق وصرح مسؤولو الوزارة.
إضافــة الى ذلــك، يبقى امر 
ترتيب البيت الداخلي، اذ انه في 
املرحلة املقبلة فهناك من الوكالء 
املساعدين من تنتهي مدة عملهم 
في األشهر األولى من العام املقبل، 
وعلى الوزيــر اجلديد ان يتخذ 
القرار بالتمديد لهم او تعيني وكالء 
جدد بهدف سد الشواغر واحلفاظ 
على سير العمل في الوزارة على 

أكمل وجه. 
ومن الناحية اإلدارية ايضا، 
فعلى الوزير اجلديد متابعة قضية 
الــوزارة وحتويلها  تخصيص 
ملؤسسات اشبه ما تكون بالقطاع 
النفطي وفق دراسة اعدتها الوزارة 
وأودعتها اجلهات املعنية للبت 

فيها واالطالع عليها. 
كما انه من االمور املهمة التي 
تفرض نفسها على وزارة الكهرباء 
واملاء حاليا هي استكمال العمل 
بالتعاون مع اجلهات املعنية على 
حتقيــق رؤية صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ صبــاح االحمد 
بإنتاج ١5%  من االنتاج الكهربائي 
االجمالي في البالد بحلول ٢٠٣٠ 
من الطاقات املتجــددة، وهو ما 
يستوجب املتابعة احلثيثة من 
قبل الوزارة في اجناز مشاريع 
الطاقة الشمسية وغيرها املزمع 

انشاؤها في البالد. 
وعــود على بــدء، البــد من 

ايجابــي على املرضى مثلما هو 
احلــال مع األدوية املعتادة التي 
توقفت املستودعات الطبية عن 

امداد املستشفى بها.
وجاء رد د.عمر الســيد بأن 
»االدويــة املســتخدمة كافة في 
مرافــق وزارة الصحــة أصلية 
ومعتمدة عامليا سواء كانت أدوية 
مبتكرة وحتمل اسما جتاريا أو 
األدويــة )البديلــة( كلها تعتبر 
أدوية أصلية تصنع في مصانع 
معترف بها، وتتم املوافقة على 
تداولها من قبل اجلهات الرقابية 

في بلد املنشأ.
امــا  العالج باخلــارج وهو 
القضية اجلديدة القدمية، والتي 
تطفــو على الســطح بني احلني 
واالخــر، فمؤخرا كانــت وزارة 
الصحة قد فعلت الئحة جديدة 
للعالج باخلــارج اال أن مجلس 
االمة أوقف العمل بها مع إحالة 
املوضوع إلــى اللجنة الصحية 
إلعداد تقرير بشأنها، كما أوقفت 
كل ما يتعلق مبخصصات العالج 
باخلارج وإحالة االمر الى جلنة 
الشؤون الصحية لدراسته وتقدمي 

تقريرها بشأن ذلك.
وبالفعــل مت تعديل الالئحة 
وكذلــك مخصصــات املرضــى 
واملرافقني، اال أن العالج باخلارج 
اليزال ملفا شائكا، حيث امليزانية 
احملددة للعالج باخلارج تفوق 

عديدة رآهــا البعض اصالحية 
وقيمها اخرون على انها حتد من 
دور الوزارة وخاصة في الدعوة 
اإلسالمية ونشر الفكر الوسطي 
عامليا وهو ما كان محل اشــادة 

ارفع اجلهات الدولية.
واالهم من ذلك امللفات العديدة 
التي تنتظر الوزير اجلديد وفي 
مقدمتها دور وزارة األوقاف في 
نشــر الفكر الوسطي ومحاربة 
االفــكار املتطرفــة وترســيخ 
قيم الوحــدة الوطنية واللحمة 
االجتماعية وكذلــك دور االئمة 
واخلطباء فــي بث قيم التراحم 
والتســامح والتعاضــد والوالء 
وغيرها من املفاهيم اإلســالمية 
الصحيحــة والبعد عــن الغلو 
والتطــرف واإلرهــاب. وياتــي 
كذلــك دور وزارة األوقــاف في 
نشــر الفكر اإلسالمي الوسطي 
اقليميا ودوليا وهو الدور الذي 
يــراه البعض انــه خفت خالل 
الفتــرة االخيــرة بعــد االكتفاء 
بدور املركز العاملي للوســطية 
كادارة مهمتهــا العمل الداخلي، 
وايضا استمرار دور اللجنة العليا 
لتعزيز الوسطية في التكامل مع 
مختلف وزارات الدولة وهو ما 
تقوم به الــوزارة حاليا. ورمبا 
يشهد الوزير القادم ايضا افتتاح 
اول مقر دائم لوزارة األوقاف في 
منطقة الرقعي بعد انتقالها من 

التأكيد علــى ان وزير الكهرباء 
املقبل في حال كان جديدا او مجددا 
له، فتنوط به مسؤوليات جمة 
عليــه متابعتها كمــا كل وزراء 
الدولة في خدمة الوطن واملواطن 

واملصلحة العامة.

الصحة
امــا وزارة الصحة فتعد من 
أكثر القطاعات حيوية نظرا ملا 
تختص به من أمن صحي للبالد، 
وهي من الوزارات التي شــهدت 
تقلبات كثيرة خالل الســنوات 
العشــر األخيرة واشكاليات، ما 
جعلها احدى اهم القضايا التي 
ركز عليها النواب في حمالتهم 
الدعائية التي سبقت االنتخابات. 
ومــن ابرز القضايا التي تنتظر 
الوزير القادم للصحة: األدوية، 
وهي كانت إحدى املشاكل التي 
ظهرت على السطح خالل األسابيع 
املاضية حيث مت التداول املوسع 
اعالميا لكتــاب موجه من مدير 
مركــز الكويــت للســرطان الى 
وكيــل وزارة الصحــة لالدوية 
والتجهيــزات الطبيــة د.عمــر 
الســيد ورئيسة قســم العالج 
الكيماوي يستفســر عن أدوية 
تعتبر بديلة كما أن أحد أنواعها 
ال يحمل نشرة داخلية وهو غير 
املتبع مــع األدوية األصلية، مع 
تأكيد أن األدوية ال تؤثر بشكل 

بناء أكثر املستشــفيات تطورا 
بالعالــم كمــا أكــد العديــد من 

املتخصصني في هذا املجال.
ومــن امللفــات كذلــك ملــف 
الدعاوى القضائية ضد الوزارة 
سواء بسبب الدرجات الوظيفية 

والوظائف االشرافية.
وأوضح مصدر صحي رفيع 
املستوى أن الوزارة مقبلة على 
مرحلــة صعبة اكثر مما مضى، 
مبينا أن القطاع الصحي يعاني 
واإلدارة  التخطيــط  ضعــف 
والرقابــة وغياب خطة شــاملة 
واقعيــة لتطويــره تأخــذ فــي 
اعتبارها املــوارد املالية الهائلة 
املتاحة واالحتياجــات الطارئة 
واألولويات العالجية املهمة في 

مختلف التخصصات.

االوقاف
وحتظــى حقيبــة األوقــاف 
حتديدا مبوقع مهم في التشكيلة 
الوزارية، ولطاملا كانت الوزارة 
محل تنافس بني التيارات الدينية 
الرئيســية لالســتحواذ عليها 
وتوجيه األمــور باجتاه التيار 
الذي وصل الى قمة هرم الوزارة.
وقبل سنوات قليلة انتقلت 
حقيبة األوقاف وبالتبعية انتقلت 
معها »العدل« املترادفتني غالبا الى 
وزير ليبرالي هو الوزير السابق 
يعقوب الصانع الذي اتخذ قرارات 

مجمع الــوزارات الى املبنى 
املؤقت حلني االجناز الكامل 
للمبنى الدائم للوزارة، وتأتي 
مهمة الوزير في االستفادة من 
املبنى ذي القاعات واملسرح 
الضخــم فــي التوجيه نحو 
انشطة مجتمعية تهدف الى 
بث رســائل مختلفة لوقاية 
املجتمــع واالســتفادة مــن 
طاقات الشــباب ســواء في 
مجاالت التوظيف او املشاركة 
املجتمعية في التصدي ملفاهيم 
الغلــو والتطــرف. ويقــع 
علــى وزير األوقــاف القادم 
ايضــا مهمــة متابعة جهات 
ومؤسســات وزارية اخرى 
تابعة له ومنها وزارة العدلـ  
اذا مت ضم الوزارتني كاملعهود، 
اضافة الى متابعة عمل بيت 
الزكاة واالمانة العامة لألوقاف 
وهيئة شؤون القصر وهيئة 
شؤون القرآن وخاصة بعد 
قرار مجلس الوزراء االخير 
بضمها الــى األوقاف. مهمة 
ثقيلــة اذن تنظــر من يقود 
الوزارة في الفترة املقبلة، لن 
تكون سهلة اال بالتعاون مع 
قياديي الوزارات واملؤسسات 
املختلفة التي يترأس اداراتها 

جميعا وزير األوقاف.

الشؤون
الشــؤون  وزارة  وفــي 
كشــف مصــدر مســؤول ان 
الوزارة شهدت في السنوات 
الثالثة األخيرة حركة تطوير 
غير مســبوقة على مختلف 
الوظيفيــة  املســتويات 
واإلمنائية واإلدارية سواء من 
ناحية اعادة الهيكلة أو وضع 
اللوائح التنظيمية للعمل في 
كافة القطاعات واالدارات او 
فصل بعــض القطاعات عن 
الوزارة مثــل العمل واحلاق 
اإلدارات املختصة في شؤون 
املعاقــني فــي هيئــة ذوي 
اإلعاقة وإعادة دمج عدد من 
اإلدارات والتوسع في حركة 
النمو واعــادة تأهيل املباني 
وإنشاء مبان جديدة والتوسع 
في املشاريع التنموية لذلك 
فهناك امل كبير في اعادة تولي 
الوزيرة هند الصبيح احلقيبة 
الستكمال احلركة اإلصالحية 
التي بدأتها الى جانب املشاريع 
التنموية.  واضاف املصدر ان 
وزارة الشــؤون كان من بني 
الوزارات املتميزة على مختلف 
الصعد في عهد الصبيح، كما 
كان لها الفضل بعد اهلل عز 
وجل في إجناز ميكنة خدمات 
الوزارة، متمنيا عودتها الى 
الوزارة الســتكمال ما بدأت 

تنفيذه.

ملفات عديدة تنتظر 
وزير األوقاف 

في مقدمتها دعم  
الفكر الوسطي ومحاربة 

التطرف واستعادة 
ريادة الوزارة 
على مستوى 

العالم اإلسالمي

عادل الشنان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في مجلس ادارة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية ان فكرة إعادة تنظيم 
الهيكل االداري واملالي للمؤسسة وتدوير نواب املدير 

العام والتي أعلن عنها سابقا الوزير السابق ياسر 
ابل خالل لقائه مع »األنباء« مت تأجيل البت فيها حلني 

تعيني وزير جديد وعرضها عليه التخاذ ما يراه مناسبا 
بشأنها.

وأشارت املصادر الى ان جداول املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بشأن توقيع عقود مدينة جنوب املطالع 

املستقبلية منتظمة حسب اجلدول الزمني املقرر لها لكن 
في حال تشكيل الوزارة اجلديدة وتضمن رؤية الوزير 

اجلديد تطلعات او تعديالت على بنود العقود او إضافات 
أخرى فقد يتسبب ذلك في تأخير مواعيدها علما بأن 

عدد عقود جنوب املطالع أكثر من 60 عقدا مختلفا.

الهيكل اإلداري واملالي 
في »السكنية« بانتظار 

الوزير اجلديد

أسامة أبوالسعود ـ بشرى شعبان ـ دارين العلي ـ حنان عبد المعبود 

تعيش مختلف وزارات الدولة هذه األيام حالة من الترقب والقلق 
في انتظار الوزراء اجلدد، بعد ان تقدم سمو رئيس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك أول من امس باستقالة الوزارة الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، والتي سبقها إجراء انتخابات 

مجلس األمة السبت املاضي. حالة الترقب واالنتظار 
تلك ظهرت جلية في أوساط املواطنني، كما كانت 
لسان حال العاملني في مختلف القطاعات بجميع 

الوزارات، إضافة الى التكهنات بأسماء حاملي احلقائب 
الوزارية والتي كان لها نصيب كبير أيضا على األلسنة.

احلركة الشعبية: تطوير السياسات وسن قوانني 
لتحسني الواقع االقتصادي واخلدمي أولوية

محمد راتب 

دعــا رئيــس املكتــب 
السياســي فــي احلركــة 
الشــعبية الوطنية سالم 
العجمي اعضــاء مجلس 
الذيــن اختارهــم  األمــة 
الشــعب إلى بــدء مرحلة 
جديدة من اإلجناز والرقابة 
والتعــاون مــع احلكومة 
املقبلة وتبديــد املخاوف 
اجلاثمــة علــى صــدور 
املواطنــني واإلحباطــات 
املتالحقــة التي تســببت 
فيها أفعال مجلس ٢٠١٣.

وبــارك العجمــي فــي 
تصريح صحافي للقيادة 
العرس  السياسية جناح 
الدميوقراطــي وتعبيــر 
الكويتــي عــن  الشــعب 
رغباتــه وتطلعاتــه فــي 
اختيار ممثليه في مجلس 

التنمية  واخلدمات وحتقيق 
الشاملة.

وشدد على اننا في احلركة 
الشــعبية الوطنية نقف مع 
جميع النواب صفا واحدا في 
سبيل الوصول إلى األهداف 
املنشــودة في منح احلقوق 
واحملافظــة علــى الكرامــات 
وإعــادة األمــور إلــى مكانها 
الصحيح وإطالق املشروعات 
اخلدميــة والتجانــس فــي 
األهــداف والعمل على خدمة 
الوطن أوال وأخيرا وخصوصا 
فــي ظــل الظــروف الصعبة 
التي تعيشــها الدول االخرى 

وتأثيراتها على البالد.
وذكر العجمي ان احلكومة 
اجلديدة ستكون على موعد 
مع مجلس قوي وفعال وقادر 
على املراقبة وحتسني األداء 
وإصالح االعوجاج الذي تسبب 
به مجلس ٢٠١٣ واإلحباط الذي 

احدثه والشرخ الكبير الذي 
وقع بينه وبني املواطنني 
الذين عبروا عن استيائهم 
الشــديد مــن ادائــه فــي 
صناديق االقتراع، موضحا 
ان الشعب هو من سيراقب 
اداء السلطتني وستكون له 
الكلمة الفاصلة مستقبال. 
وأشار العجمي إلى ان 
البالد متر مبرحلة حساسة 
للغاية على جميع الصعد 
وهذا يتطلب تضافر جميع 
اجلهود للنهوض بالعملية 
واخلدميــة  التنمويــة 
وحتسني الواقع االقتصادي 
السياســات  ومراجعــة 
القدمية وتطويرها وأحداث 
قوانني تفاعلية مع الواقع 
اجلديد والتقدم نحو االمام 
بخطوات مدروسة تكشف 
عن معرفة وعلم بتطلعات 

الشعب وأمنياته.

سالم العجمي

قانون التعرفة اجلديد والعدادات الذكية مسبقة الدفع والتمديد للوكالء أو تعيني جدد أبرز ما ينتظر وزير الكهرباء واملاء

وزارة الكهرباء 
مقبلة على طرح 

مناقصات 
وتوقيع عقود خاصة 

باألمور الفنية 
واإلنشائية 

وزير األوقاف القادم 
سيشهد افتتاح 
أول مقر دائم 

للوزارة في الرقعي

العالج باخلارج واألدوية 
والدرجات الوظيفية 
والوظائف اإلشرافية 

من امللفات الشائكة في»الصحة«

األمة، مشيرا إلى أن املرحلة 
املقبلة تســتدعي العمل على 
قلــب رجل واحــد وان تضع 
التشــريعية  الســلطتان 
والتنفيذية املصالح الوطنية 
فــي رأس القائمــة وحتقيق 
أمنيات املواطــن في العيش 
الكرمي وفي مقدمتها العدول 
عــن رفــع أســعار البنزيــن 

خالل اللقاء التمهيدي لملتقى التوحد الخليجي

السعد: 46 جهة في الكويت تهتم بالفئات اخلاصة
عبدالعزيز الفضلي 

أعلنت رئيسة الرابطة اخلليجية 
للتوحد ومديرة مركز الكويت للتوحد 

د.سميرة السعد عن املضي قدما 
في التعاون مع جميع اجلهات املعنية 

في رعايتها واهتمامها بفئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مؤكدة أن هدفنا 

األساسي خدمة الطالب والذي قام 

ولي أمره بتسليمه لنا كأمانة وثقة 
كبيرة يجب أن نحافظ عليها. وخالل 

حضورها االجتماع التمهيدي للمراكز 
واملدارس املعنية بالفئات اخلاصة 
)التوحد( وامللتقى اخلليجي األول 

لرابطة التوحد اخلليجية والذي عقد 
مبركز الكويت للتوحد، أشارت السعد 
إلى أننا قمنا بعقد أكثر من 300 دورة 
تدريبية في جميع البرامج التي تتعلق 

بالفئات اخلاصة ناهيك عن استضافة 
كبار االستشاريني من الدول العربية 

واألجنبية لتقدمي محاضرات بهذا 
الشأن. وبينت السعد أن هناك 46 جهة 

تهتم بالفئات اخلاصة ومن ضمنها 
املصابني بالتوحد ومن حق ولي األمر 

اختيار اجلهة التي يرغب بانضمام ابنه 
لها مبينة أن هذه الدعوة للجهات العاملة 

مع التوحد، خاصة ان مركز الكويت 

للتوحد بدا منذ 1994 ومن أهدافنا 
تثقيف املجتمع وتوعيته وتدريب املراكز 

واملدارس على املستجدات في مجال 
تعليم التوحد . من جانبها أكدت عضو 

اللجنة االستشارية مبركز الكويت 
للتوحد سبيكة اجلاسر الى ضرورة 

التعاون فيما بني اجلهات ذات الصلة من 
اجل مصلحة مشيرة ان الكويت متقدمة 

د. سميرة السعد مع عدد من املشاركني في امللتقى على الكثير من الدول.


