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رفض إغالق األنشطة التجارية من دون تعويض

حماد :تطعيم اجلميع احلل األفضل ملواجهة كورونا
ريا�ض عواد

تقدم النائب مهلهل املضف باقتراح برغبة إلنشاء
هيئة عامة مستقلة إلدارة الكوارث واألزمات والطوارئ
وذلك بهدف إعداد خطط شاملة وتشغيل فرق وإدارة
وتأهيل ال��وض��ع ال��ع��ام قبل وأث��ن��اء وبعد أي أزم��ة،
وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة في جوانب
السالمة واألمن والصحة والبيئة.

مهلهل املضف

الديحاني يقترح زيادة عالوة األبناء
مبا يتناسب مع معدالت التضخم
أعلن النائب فرز الديحاني عن تقدمه باقتراح
بقانون في شأن تعديل املادة الثانية من املرسوم
بالقانون رقم (  ) 14لسنة  1992مبنح زيادة
في العالوة االجتماعية واملعاشات التقاعدية
واملساعدات العامة.
ويقضي االقتراح برفع العالوة املالية لألبناء
من  50الى  90دينار شهرياً عن كل مولود حتى
سبعة ابناء ،ومنح الطفل املعاق  150دينار
شهريا.
وجاءت مواد االقتراح بقانون كما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص امل���ادة الثانية م��ن املرسوم
بالقانون رقم (  ) 14لسنة  1992املشار إليه
النص األتي:
“يحق لكل مواطن كويتي يعمل في قطاعات
ال��دول��ة او القطاع اخل��اص واأله��ل��ي او يكون
مسجل في التأمينات او من العاملني في املنظمات
خ��ارج البالد من املرشحني من جهات الدولة،
صرف عالوة اجتماعية عن ابنائهم بواقع ( ) 90
دينار شهرياً عن كل مولود ولغاية سبعة أبناء،
على ان تكون العالوة االجتماعية للمولود املعاق
( )150دينارا ً شهرياً تصرف من تاريخ ثبوت
اإلعاقة في التقرير الطبي من وزارة الصحة”.
مادة ثانية
يصدر مجلس ال���وزراء ال��ق��رارا التنظيمية
لصرف العالوة على ان يكلف دي��وان اخلدمة
املدنية جتهيز آلية الصرف.
مادة ثالثة
يناط إلى وزارة املالية حساب الكلفة العامة
للزيادة على ان يتم استقطاع املبلغ من احتياطي
االج��ي��ال القادمة ف��ي السنة األول���ى م��ن تنفيذ
القانون ،وفي السنة الثانية يدرج ضمن امليزانية
العامة للدولة.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزاء-كل فيما
يخصه -تنفيذ هذا القانون.
ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون
على اآلتي:
ملا كان االع�لان عن أخر زي��ادة مالية لعالوة
االبناء في عام  1992اي انه قبل  29سنة من
تقدمي اقتراحنا بضرورة رفع العالوة املالية
من مبلغ  50دينار الى  90دينار في الشهر عن
كل مولود حتى سبعة ابناء ويستثنى من املبلغ

ق��ال ال��ن��ائ��ب س��ع��دون ح��م��اد إن
إغ�لاق األنشطة التجارية من دون
تعويض أصحابها أم��را مرفوضا
م��ؤك��دا أن احل��ل األف��ض��ل ملواجهة
ف��ي��روس ك��ورون��ا ه��و تطعيم كل
املواطنني واملقيمني.
وأوضح حماد في تصريح باملركز
اإلعالمي ملجلس األم��ة أن ما يتردد
ع��ن اق��ت��راح وزارة الصحة بشأن
فرض احلظر الكلي أواجلزئي والذي
يناقش في مجلس الوزراء ،سيترتب
عليه اغ�لاق االنشطة التجارية من
دون تعويض بسبب ه��ذا احلظر
وهذا املبدأ مرفوض.
وأض�����اف ان احل����ل ي��ك��ون في
التطعيم لكل املواطنني واملقيمني،

والتشجيع على التطعيم بإعفاء
امل��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين م��ن احلجر
املنزلي او املؤسسي ،مؤكدا ضرورة
تصويب قرار السلطات الصحية في
هذا الشأن.
وأش��ار إلى ان وزير الصحة ذكر
في اجللسة السابقة ملجلس األمة
ب��ان ع��دد من مت تطعيمه  ١٣٧الف
فقط بينما االم��ارات طعمت اكثر من
 ٥ماليني شخص يقطن على ارضها
 ،لذلك يجب االس���راع بتطعيم كل
من املواطنني واملقيمني على أرض
الكويت.
وب�ي�ن ان ال����ق����رارات الصحية
ب��ض��رورة احل��ج��ز ب��ال��ف��ن��ادق مل��دة
اسبوع ارجتالية وغير مدروسة،
الفتا إلى احد املواطنني ميتلك فندق

وأبلغ وزارة الصحة بانه سيحجر
نفسه ف��ي ف��ن��دق��ه ،ول��ك��ن ال���وزارة
رف��ض��ت وط��ل��ب��ت م��ن��ه احل��ج��ز في
فندق آخر ال ميلكه ،وهذا يؤكد بأن
القرارات غير مدروسة.
وقال حماد إنه تقدم مع مجموعة
من النواب باقتراح بقانون بتعويض
كل مواطن لديه نشاط جتاري مبنحه
قرض بحد اقصى  ٢٥٠الف دينار ،
مبينا أن هناك اقتراح سبق تقدميه
ومت االعتراض عليه وأع��اد تقدميه
بعد التعديل عليه.
وذكر أن هذا االقتراح جاء نتيجة
ال��ق��رارات الغير م��دروس��ة وتضرر
املواطنني وتعرضهم خلسائر كبيرة
جدا نظرا الغالق محالتهم وانشطتهم
التجارية

سعدون حماد

الساير يقترح صندوق ًا مستق ًال برأسمال  125مليون
دينار إلنعاش املشاريع الصغيرة واملتوسطة
فرز الديحاني

الطفل املعاق الذي تثبت اعاقته بواسطة تقرير
طبي صادر من املجلس الطبي من وزارة الصحة
على ان يحصل على مبلغ  150دينار شهريا.
ويأتي وضع هذا التعديل وهذا املبلغ املطلوب
في اقتراح القانون املقدم الرتباطه الكلي مع
نسبة التضخم املسجلة ف��ي اس��ع��ار السلع
واملنتجات للمستهلك واملسجلة من قبل االدارة
املركزية لالحصاء والتي عدلت على سنوات
االس��اس في األون��ة األخيرة الحتساب معدالت
التضخم من سنة  2000بتعديلها االول الى
سنة  2013بتعديلها الثاني ،ثم رفعت معدالت
التضخم لتصل ال��ى مستويات  4%في بعض
السنوات.
كما ان رب��ط االب��ن��اء املعاقني ف��ي االق��ت��راح
بقانون املقدم كونهم جزء اليتجزأ من األسرة
والحتياجهاتهم املالية املرتفعة مقارنة بأقرانهم
االخرين في األسرة.
وبني االقتراح في املادة الثانية ضرورة تكليف
دي��وان اخلدمة املدنية من قبل مجلس ال��وزراء
لتجهيز آلية الصرف كون الديوان يحتوي على
النظام اآللي للنظم املتكاملة والذي يستطيع من
خالله حصر اسماء املواطنني وابنائهم في اسرع
وقت ممكن وبسهولة ويسر.
وجاء في املادة الثالثة اقتطاع املبلغ في سنته
االول��ى من احتياطي االجيال القادمة على ان
يتم احتسابه في السنة األخرى ضمن امليزانية
العامة للدولة

احلويلة يسأل وزير اإلسكان
عن البيوت املسحوبة
أعلن النائب الدكتور د .محمد ه��ادي احلويلة عن
تقدميه سؤاال الى وزير اإلسكان ووزير الدولة لشؤون
اخل��دم��ات  ،ون��ص ال��س��ؤال على  :بالنسبة للبيوت
املستردة واملسحوبة وتأخر عرضها من جديد مرة
اخ��رى على املواطنني املستحقني الذين لديهم طلبات
اسكانية ولم يتمكنوا حتى اآلن من احلصول على حق
الرعاية السكنية.لذا يرجى افادتي وتزويدي باآلتي- :
- 1ما أسباب تأخر عرض البيوت املسحوبة على
املواطنني أصحاب الطلبات اإلسكانية؟
- 2كم عدد البيوت املسحوبة ابتداء من عام 2014
حتى تاريخه؟ وم��ا كيفية إع��ادة توزيعها واالع�لان
عنها؟ مع تزويدي باملستندات اخلاصة بهذا الشأن؟

محمد احلويله

أعلن النائب مهند الساير عن تقدميه
اقتراحع برغبة ،إنشاء صندوق مستقل
حت��ت اس��م (ص��ن��دوق إن��ع��اش املشاريع
الصغيرة واملتوسطة) مل��دة ال تتجاوز
سنتني برأسمال  125مليون دينار متنح
ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
ونص االقتراح على:
مل��ا ك���ان ه��ن��اك م��ا ب�ين  27.000إل��ى
 30.000شركة صغيرة أو متوسطة متثل
حوالي  ٪ 90من إجمالي الشركات في
الكويت ،وهي الشركات التي مت تصنيفها
على أنها مشاريع مت تسجيل مالكيها
مب��وج��ب ال��ب��اب اخل��ام��س ف��ي املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
وكان جلائحة (كوفيد  ) -19أثر حاد
على االقتصاد بشكل عام لم يكن باستطاعة
أحد التنبؤ به ،حيث أدت التدابير الصحية
إلى توقف جميع األنشطة االقتصادية،
فالشركات الصغيرة واملتوسطة بحكم
تعريفها ال تتمتع باحتياطي نقدي وافر
ميكّنها من مواجهة مثل هذه األزم��ة ،كما
أن القيود املفروضة على احلركة وإغالق
املناطق العمالية ألشهر كان له أثر سلبي
لعدم قدرة أصحاب األعمال على تشغيل
أعمالهم أثناء األزمة.
وقد كشف استطالع أعدته شركة بن
سري للعالقات العامة في األشهر الثالثة
األول��ى للجائحة بأن  ٪ 45من الشركات
قد أغلقت أعمالها أو اضطرت إلى اإلغالق
بينما  ٪ 26من الشركات شهدت انخفاضا
في اإليرادات بنسبة تفوق الـ . ٪ 80
إلى جانب ذل��ك ،ح��ذرت دراس��ة أخرى
أع��دت��ه��ا ش��رك��ة ت��س��اوي��ق لالستشارات
التسويقية من أنه في حال مت إغالق ٪ 50
من املشاريع الصغيرة فإنه سوف يصبح
هنالك  100ألف عامل عاطال عن العمل،
علما ب��أن نسبة الكويتيني العاملني في
قطاع املشاريع الصغيرة تبلغ  3كويتيني
لكل مشروع.
ومما ال شك فيه أن الصندوق الوطني
ل��رع��اي��ة وتنمية امل��ش��اري��ع الصغيرة
واملتوسطة ق��د لعب دورا محوريا منذ
إنشائه في العام  2013في خلق ثقافة
امل��ب��ادرة وتطوير بيئة األع��م��ال املالئمة
للقطاع ،إال أنه يواجه عوائق قانونية في
لوائحه الداخلية والئحة التعثر اخلاصة
بهو حدت من قدرته على التدخل في ظرف
استثنائي كاجلائحة الصحية التي منر بها
اآلن ،فقد صمم الصندوق لتنمية املشاريع
ومت��وي��ل انتشارها ول��م يصمم بغرض
التدخل في ح��االت ال��ك��وارث والظروف
الهالكة ،ولذلك فقد أصدر مجلس الوزراء
الكويتي في  31م��ارس  2020ق��رار رقم
 )2020/455( 455ك��ح��زم��ة حتفيز

لألعمال املتضررة من اجلائحة ،ونصت
املادتان  6و  7من القرار على تقدمي البنوك
متويال ميسرا لتلك القطاعات لتغطية
العجز في التدفقات النقدية.
وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ،ق���ام ب��ن��ك الكويت
املركزي بتحدي ضوابط التمويل املقدم
مُ عرفا الشركات املتضررة بتلك التي
«كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة
مضافة لالقتصاد الوطني وق��درات على
خلق ف��رص للعمالة الوطنية والتي
تضرر نشاطها جزئيا أو كليا» مطالبا
البنوك بتحمل كامل املخاطر االئتمانية
عن التمويل املقدم وحصر التمويل في
تغطية املستحقات كالرواتب واإليجارات
والنفقات الدورية التعاقدية.
إال أنه وحسب تقرير صادر من البنك
املركزي في يوليو  2020كشف فيه عن أن
البنوك قد وافقت على  199طلبا للحصول
على متويل ميسّ ر ملواجهة تداعيات انتشار
فيروس كورونا ،بقيمة اجمالية تصل إلى
 10.6ماليني دينار ،وكان الهدف من قرار
 2020/455تشجيع البنوك على إقراض
قطاع املشاريع الصغيرة ،إال أن��ه بات
واضحا عدم قبوله في أوس��اط أصحاب
األعمال ،إذ إنه فرض شروطا معقدة مثل
«القيمة املضافة لالقتصاد» واالل��ت��زام
بنسب التكويت احمل���ددة لسنة 2021
إضافة إلى تراجع إقبال البنوك على منح
التمويل مع تصاعد احتماالت وجود أزمة
سيولة وعدم االستقرار.
عالوة على ذلك ،سعت احلكومة مجددا
إلى احلد من التأثير السلبي عبر تقدميها
مقترح لضمان القروض البنكية بحد 80
 ٪في أكتوبر  ،2020إال أنه لم يحصل على
عدد األص��وات املطلوبة في مجلس األمة
وبقيت املشاريع الصغيرة واملتوسطة
تواجه مصيرها وحيدة.
إن ال���غ���رض م���ن ص���ن���دوق إن��ع��اش
للتعافي من آثار (كوفيد  )19 -هو صرف
منح للشركات ال��ت��ي ت��دخ��ل الصندوق
ط��واع��ي��ة ،وال��ع��م��ل على ض��م��ان امتثال
ال��ش��رك��ات للمتطلبات التي تهدف إلى
تعزيز املعامالت البينية من أجل متكينهم
من البقاء في السوق واملساهمة في النمو
االقتصادي في املستقبل.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
 إن��ش��اء ص��ن��دوق مستقل حت��ت اسم(ص��ن��دوق إن��ع��اش امل��ش��اري��ع الصغيرة
وامل��ت��وس��ط��ة) مل���دة ال ت��ت��ج��اوز سنتني
برأسمال  125مليون دينار كويتي متنح
ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
 تسند إدارة الصندوق إل��ى مجلسإدارة مكون من تسعة أعضاء أصحاب
ش��أن وعالقة في الصندوق مثل وزارة

الغريب يقترح زيادة املعاشات التقاعدية  30دينار ًا كل عام

أع��ل��ن النائب ي��وس��ف الغريب عن
تقدميه اقتراح بقانون بتعديل الفقرة
األول����ى م��ن امل����ادة ال��ت��اس��ع��ة ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية ،لزيادة املعاشات
التقاعدية كل سنة بواقع ( )30دينارا ً،
وإع���ادة النظر في مستوى املعاشات
والرواتب كل ثالث سنوات.
ونص االقتراح على ما يلي:
( امل���ادة األول���ى ) :يستبدل بنص
الفقرة األول��ى من امل��ادة التاسعة من
القانون رقم  25لسنة  2001املشار إليه
النص اآلتي :تزاد املعاشات التقاعدية
ك��ل س��ن��ة واع��ت��ب��ارا ً م��ن أول الشهر
التالي لتاريخ العمل بهذا القانون،
وذل��ك ب��واق��ع ( )30دي��ن��ارا ً شهرياً،
وي��ع��اد النظر ك��ل ث�لاث س��ن��وات من
تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى
املرتبات واملعاشات التقاعدية على
ضوء زي��ادة نفقات املعيشة ومعدالت
التضخم ،وفقاً للقواعد واألحكام التي
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يقررها مجلس الوزراء.
( امل���ادة الثانية ) :يلغى ك��ل حكم
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( املادة الثالثة ) :على رئيس مجلس
ال���وزراء وال���وزراء  -كل فيما يخصه
تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ
إقراره .ونصت املذكرة اإليضاحية على
ما يلي :على الرغم من زي��ادة األعباء
املعيشية على املواطن بعد تقاعده من
عمله لكن ووفقاً لنظام املؤسسة العامة
التأمينات االجتماعية يخفض راتبه
التقاعدي بشكل كبير ع��ن آخ��ر رات��ب
تقاضاه وفقاً للجداول والنظم املعمول
بها ف��ي املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ،األم��ر ال��ذي يصنع فجوة
كبيرة بني متطلباته التي اعتاد عليها
ودخله الشهري ال��ذي انخفض بسبب
تقاعده.
وم���ن منطلق ح��اج��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن
إل��ى اإلن��ف��اق على أعبائه والتزاماته

يوسف الغريب

الشهرية التي ت��زداد كل فترة بسبب
غ�ل�اء املعيشة الس��ي��م��ا ب��ع��د جائحة
فيروس كورونا وبسبب قوة ومتانة
ال��ص��ن��دوق التأميني ل��دى املؤسسة
العامة التأمينات االجتماعية وهو

صندوق زي��ادة املعاشات ال��ذي أنشئ
عام  ،2001فمن األوّ لى أن نقف بجوار
إخواننا املتقاعدين ونساهم في سد هذه
الفجوة أو محاولة السيطرة عليها.
إن قوة ومتانة هذا الصندوق وزيادة
منوه وارتفاع رصيده عام بعد اآلخر
من خالل زيادة أعداد املتقاعدين سنوياً
يحتم علينا أن نقف ب��ج��وار إخواننا
املتقاعدين ال سيما في ه��ذه الظروف
احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��ان��ي منها اجلميع
وخاصة فئة املتقاعدين.
وقد نصت امل��ادة األول��ى على زيادة
على زيادة املعاشات التقاعدية كل سنة
واعتبارا ً من أول الشهر التالي لتاريخ
العمل بهذا القانون بواقع( )30دينارا ً
شهرياً ،ويعاد النظر كل ثالث سنوات
م��ن ت��اري��خ العمل ب��ه��ذا ال��ق��ان��ون في
مستوى املرتبات واملعاشات التقاعدية
ع��ل��ى ض���وء زي����ادة ن��ف��ق��ات املعيشة
ومعدالت التضخم.

مهند الساير

امل��ال��ي��ة ،وزارة ال��ت��ج��ارة وال��ن��ص��اع��ة،
وزارة ال��ش��ؤون االقتصادية ،اجلمعية
االقتصادية الكويتية ،جمعية احملامني
الكويتية ،جمعية احملاسبني الكويتية
وال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية
املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،ويشكل
مجلس اإلدارة بقرار من مجلس ال��وزراء
وتنقضي املدة بانقضاء دور الصندوق،
بحد أقصى عامني.
 باإلضافة إلى مهامه املعلنة لتقدمياملنح ،يقوم مجلس اإلدارة بالعمل مع
مجلس ال��وزراء واملشرع لضمان إصدار
الئحة قانون املناقصات املعدل رقم 74
لسنة  2019ل��ص��ال��ح ق��ط��اع املنشآت
الصغيرة واملتوسطة وتعديل املادتني
 28و  49من قانون العمل في القطاع
اخل���اص) رق��م  6لسنة  2010ملساعدة
الشركات واملؤسسات على االستجابة
بشكل أفضل لألوبئة واألزمات.
 ت��ق��دمي امل��ن��ح��ة امل��ال��ي��ة للشركاتالصغيرة واملتوسطة املنضمة للمبادرة
على النحو التالي:
 استرداد القيمة اإليجارية بواقع 25 ٪من قيمة عقود اإليجار للمنشآت ضمن
الفئات واملعايير احملددة.
 دفع استقطاع التأمينات االجتماعيةملنتسبي الباب اخلامس ملدة سنة.
 إلغاء رسوم الكهرباء واملاء ملدة سنة. إل��غ��اء رس���وم تسجيل امل��رك��ب��اتالتجارية ملدة سنة.
 إلغاء رسوم حتويل وجتديد العمالةفي وزارة الشؤون ملدة سنة.
 إع��ف��اء م��ن رس���وم جت��دي��د الرخصفي وزارات الدولة واجلهات احلكومية
والرسوم اجلمركية والتخليص اجلمركي
ملدة سنة.
 التوصية بفك قيد امل��ب��ال��غ ودف��عفواتير الشركات املتعاملة مع احلكومة

واجلمعيات التعاونية خالل  30يوما
 إن��ش��اء جل��ن��ة مل��راج��ع��ة خ��ي��اراتاالق��ت��راض وتسهيلها م��ع بنوك محلية
لدعم الشركات عن طريق متيل للمبادرين
عن طريق شركة مبادرة صغيرة.
وف���ي م��ق��اب��ل حصولهم ع��ل��ى امل��زاي��ا
ي��س��ت��وج��ب ع��ل��ى ال��ش��رك��ات املنضمة
للمبادرات االلتزامات التالية  :
 أن ت��ك��ون الشركة ملتزمة بسداداش��ت��راك��ات��ه��ا ل���دى امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية حتى  1م��ارس
.2020
 االلتزام بشراء  60%من االحتياجاتالتشغيلية للشركة من شركات أخرى
في املبادرة وذلك بغرض حتريك املوارد
الرأسمالية بني منتسبي الباب اخلامس
وخلق التفاعل مع بعضهم البعض من
خالل إنشاء تعامالت جتارية من شأنها
أن تنعكس على اي��رادات��ه��ا وخلق بيئة
أعمال مبدئية  .
 ال��ت��ع��اق��د م���ع م��ك��ات��ب امل��دق��ق�ينواحملاسبني املاليني املعتمدين من املبادرة
والذين هم من بيئة املشاريع الصغيرة
أيضا للقيام بالتدقيق على كل مستفيدي
امل��ب��ادرة من دون أي مقابل م��ادي لسنة
كاملة يدقق م��ن خاللها على التزامات
مشتريات العمل التشغيلية من مشاريع
صغيرة ومتوسطة أخرى.
 السماح للمبادرة بإنشاء قاعدةبيانات للمساهمني ترتكز على تقدمي
البيانات املالية واإلداري��ة للشركات فيما
يهدف ال��ى تعزيز مجال البحث العلمي
والدراسات حول قطاع املشاريع الصغيرة
واملتوسطة والناشئة في الكويت  .
 الدخول في منصة مشتريات علىشبكة االنترنت مصممة لتسهيل عملية
تقدمي العطاءات الكاملة لكل من املناقصات
وامل��زاي��دات داخ��ل القطاع اخل��اص وعبر
قطاعات وصناعات متعددة.
 التشجيع ع��ل��ى خ��ل��ق ف���رص عملجديدة للمواطنني الكويتيني.
ويحدد رأسمال الصندوق بناء على
معرفة ع��دد املستفيدين احملتملني من
صندوق انعاش للتعافي من آثار كوفيد
 -19ويتم ذل��ك من خ�لال النظرإلى عدد
املسجلني على الباب اخلامس والبالغ
ع��دده��م  16.477شخصا حتى نهاية
شهر سبتمبر  ،2020واذا قمنا بالنظر
الى متوسط االشتراكات الشهرية فإنه
يبلغ  231دي��ن��ارا كويتيا ،وعليه فإن
هذه األرق��ام التي مت اعتمادها عند وضع
الفرضيات حتدد رأسمال صندوق إنعاش
للتعافي من آث��ار كوفيد -19عند 125
مليون دينار

الشاهني :ما خطة «الصحة» الستيعاب
الزيادة في عدد مراجعي مستشفى مبارك ؟
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب اس��ام��ه عيسى
الشاهني عن تقدميه س��ؤاال الى
وزير الصحة
ون���ص ال���س���ؤال ع��ل��ى :تقوم
منطقة حولي الصحية بتقدمي
خدماتها ألكثر من ( )10مناطق
سكنية ،وي��وج��د بها مستشفى
وأكثر من ( )10مراكز صحية،
ورغم ذلك جند الكثير من يتلقون
الرعاية الصحية بها ،يشتكون
من االزدح��ام الشديد مبستشفى
م��ب��ارك الكبير ،وب��ع��د املواعيد
احمل���ددة للمرضى واألس���رة في
امل��س��ت��ش��ف��ى ال ت��س��ت��وع��ب ه��ذه
األعداد ،وينطبق ذلك على املراكز
الصحية تعاني من ازدحام شديد
وخ��اص��ة ف��ي م��راج��ع��ة أصحاب

األم���راض املزمنة مثل السكري
والربو وغيرها   .
عليه يرجى إفادتي بآالتي:
م���ا خ��ط��ة وزارة الصحةالس��ت��ي��ع��اب ال���زي���ادة ف���ي ع��دد
املراجعني ملستشفى مبارك الكبير
والتقليل من مدد املواعيد احملددة
لهم؟
هل لدى الوزارة زيادة القدرةاالستيعابية لألسرة في مستشفى
مبارك الكبير؟
هل لدى ال��وزارة خطة لبناءمراكز صحية جديدة في مناطق
ح��ول��ي ال��ص��ح��ي��ة؟ أو تطوير
امل��راك��ز احلالية ل��زي��ادة القدرة
االستيعابية ملواكبة الزيادة في
عدد مراجعيها؟

اسامه الشاهني

