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صرح النائ���ب د.ضي���ف اهلل ابورمية بأن 6
هناك ش���بهة تنفيذ في محاولة احلكومة شراء 
مستشفيات خاصة وحتويلها الى مستشفيات 

بإدارة حكومية.
وأسف النائب حلدوث مثل هذه االمور في بلد 
غني مثل الكويت، الفتا الى ان احلكومة تقاعست 
في السابق عن بناء املستشفيات وتطويرها واآلن 

حتاول اصالح هذا اخلطأ والتخاذل في القضايا 
الصحية بخطأ اكبر منه، من خالل ش���راء هذه 

املستشفيات وتنفيع مالكها من املتنفذين.
وحذر ابورمية احلكومة من العبث باملال العام 
وتسخيره لقلة من املتنفذين وكان اجدى على 
احلكومة توجيه هذا املال في بناء املستشفيات 

وتطوير النظام الصحي في البالد.

أبورمية: شراء المستشفيات الخاصة تنفيع لبعض المتنفذين

هدد الوزير بما هو أكبر من األسئلة

الدويسان للعفاسي: ما نتائج التحقيق 
في مسألة هتك أعراض المعاقات؟

الحربش ينتقد آلية تعامل وزير الخارجية
مع أسئلة النواب حول المفقودين الكويتيين

جوهر: مليونا نسمة قوة العمل الوافدة تحّول الكويت 
إلى شبكة عنكبوتية تتحكم في سوق العمل

عسكر إلنشاء صندوق »طالب العلم« بميزانية
 100 مليون دينار لمساعدة الكويتيين على استكمال دراستهم

العبدالهادي: اكتشاف مدرسة لذوي االحتياجات 
الخاصة تعمل دون ترخيص وصادر بها قرار إغالق

الوعالن يقترح إنشاء مخفر ومستوصف بإشبيلية
تقدم النائب مبارك الوعالن باقتراح برغبة النشاء مخفر ومستوصف 
مبنطقة اشبيلية نظرا التساع املنطقة وكبر حجمها ونقص العديد 

من اخلدمات املهمة فيها.
وقال الوعالن ان اخلدمات االمنية في منطقة اشبيلية غير كافية 
لعدم وجود مخفر خاص فيها، وان توفير االمن الهالي املنطقة هو 
من اولويات وزارة الداخلية خاصة في ظل تنامي عدد الس���كان في 
اشبيلية وزيادة االقبال على السكن فيها من قبل املواطنني ويستلزم 
االمر وجود مخفر خاص بها، يتولى مهمة احلفاظ على االمن، ويدخل 
الطمأنينة على نفوس املواطنني، وليس مقبوال ان تظل هذه املنطقة 

حتى اآلن من دون مثل هذا املخفر.
واوضح الوعالن ان اهالي اشبيلية يعانون ايضا من عدم وجود 

اخلدمات الصحية ويلجأون الى املستوصفات في املناطق املجاورة، 
مؤك���دا ان وزير الصحة يجب ان يضع من ضمن اولوياته انش���اء 
مس���توصف يخصص الهالي املنطقة ويتم في���ه توفير اخلدمات 
الصحية كافة والكوادر الطبية، رفعا ملعاناة املواطنني من مراجعة 

املستوصفات في املناطق املجاورة.
واكد الوعالن ايضا ان هن���اك العديد من اخلدمات االخرى التي 
تنقص هذه املنطقة وسيتم حصرها للتقدم باقتراح برغبة لتوفير 
اخلدمات املطلوبة كافة في منطقة اش���بيلية اس���وة بباقي املناطق 
السكنية في مختلف انحاء الكويت، مشيرا الى انه يأمل ان يتم اتخاذ 
االجراءات التنفيذية النشاء املخفر واملستوصف بالسرعة الواجبة 

رفعا للمعاناة عن املواطنني قاطني منطقة اشبيلية.

انتقد النائب د.جمعان الحربش »اآللية 
التي تعامل بها نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية الشيخ محمد الصباح مع االسئلة 
البرلماني���ة المتعلقة بمل���ف المفقودين 
الكويتيين، الس���يما التوتر الذي يكتنف 
ردوده، ويحمل التهكم في طياته«، داعيا 
»الوزير الى االس���تعداد لما هو اكبر من 

االسئلة«.
وقال د.الحربش، في تصريح للصحافيين: 
قدمت مجموعة من االسئلة لوزير الخارجية 
تتعلق بمواطنين فقدوا على فترات طويلة 
جدا، مبين���ا ان آخر الموضوعات المثارة 
ملف المواطن حسين الفضالة الذي شهد 
تفاعال شعبيا كبيرا ووجهت اسئلة اخرى 
تتعلق بالمفقود احمد القصار وشاركني 

خمسة نواب في االسئلة.
وذكر د.الحربش:  كنا نتوقع من الوزير 
ان يدل���ي باجاب���ة تزيل جمي���ع عالمات 
االستفهام، مستغربا »التوتر الذي هيمن 
على كلماته، اذ وجه اربعة اتهامات للنواب 
السائلين، وقسم مجلس االمة الى فريقين، 
وقال ان هناك نوابا يبحثون عن مصلحة 
المواطنين، وكأنه يقول ان الذي يس���أل 
عن المواطنين المفقودين يتبع القلة غير 
العاقلة، وعندما سئل عن احمد القصار رد 

أثن����ى النائب د.حس����ن جوه����ر على توجه 
وزير الشؤون بشأن الزام الشركات ذات العقود 
احلكومية بترحيل عمالها املقيدين على تلك العقود 
فور االنتهاء من مشاريعها معتبرا هذا التوجه 
يصب في خطوات االصالح االداري واملساهمة في 
تنظيف البالد من التجارة بالبشر وجتار االقامات.
واض����اف ان قوة العمل االجنبية قد وصلت الى 
مليوني نسمة وهذا من شأنه حتويل الكويت الى 
شبكة عنكبوتية من التحكم بالعمالة املستوردة 
حتى اصبحت حكومة مسيطرة على اجهزة وزارة 
الشؤون مشددا على ان وجود العمالة دون عمل او 
دون رقيب وكذلك التهاون في صرف مستحقاتهم 
يعد من اس����باب تصاعد مؤشرات اجلرمية بكل 

انواعها.
وب����ني جوهر ان تك����دس اآلالف من العمالة 
الهامشية بسبب تقاعس الشركات التي جلبتها 

على حساب احلكومة وعلى الرغم من امليزانيات 
الضخمة التي تدر عليها واحتساب معدالت عالية 
على االجور التي ال يستلم اصحابها سوى نسبة 
زهيدة منها اصال اال ان التجارة في هؤالء العمال 
ومحاول����ة حتويلهم الى ش����ركات اخرى مقابل 
مبالغ مالية ما يعتب����ر انتهاكا صارخا لقوانني 
العمل وانظمته العاملية ناهيك عن انتهاك حقوق 
االنسان اضافة الى استمرار اخللل في التركيبة 
الس����كانية وزيادة االعباء على اخلدمات العامة 

وذلك على حساب املواطنني.
ومتنى د.جوهر على الوزير العفاسي الصمود 
امام ضغوط املتنفذين واصحاب الشركات الكبيرة 
مؤكدا ان مثل هذه التوجهات االصالحية ستفرض 
نفسها على مجلس الوزراء ويلزمه بتقدمي الدعم 
السياسي ملثل هذه القرارات اجلريئة كما ستكون 

محل تقدير وتأييد كبيرين من نواب االمة.

تقدم النائب عس���كر العن���زي باقتراح 
العلم«،  بقانون بإنش���اء »صندوق طالب 

جاء فيه:
مادة أولى: ينشأ بوزارة التعليم العالي 
صندوق يسمى »صندوق طالب العلم« خاص 
بمس���اعدة الطلبة الكويتيين الراغبين في 
الدرجة  استكمال دراستهم للحصول على 
الجامعية او للحصول على درجة الماجستير 
والدكتوراه وال تنطبق عليهم شروط القبول 
في كلي���ات جامعة الكوي���ت او في كليات 
ومعاهد الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، او ش���روط االبتعاث الستكمال 
دراستهم في الخارج، وذلك بمبلغ 100 مليون 
دينار كويتي، ويكون إنشاء هذا الصندوق 
لمدة 10 س���نوات قابلة للتجديد بقرار من 

مجلس الوزراء.
مادة ثانية: يكون للصندوق مجلس أمناء 
برئاس���ة وزير التعليم العالي وعضوية 4 
من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الداخلية  الالئح���ة  المجلس  ويضع ه���ذا 
للصندوق، ويتضمن نظام العمل به وشروط 

وإجراءات االستفادة منه.
وتكون المس���اعدة المالية التي يقدمها 
الصندوق للطلبة في صورة قرض حسن 
بدون فائدة او في صورة منحة ال تسترد.

م���ادة ثالثة: يؤخ���ذ المبلغ المخصص 

كش���ف مقرر لجنة ش���ؤؤن المعاقين 
اكتش�����اف  العبداله��ادي ع��ن  م.ناج��ي 
مدرسة خاصة لذوي االحتياجات الخاصة 
تعمل دون ترخيص م���ن وزارة التربية 
وصادر بها حكم بإغالقها، اال انها ما زالت 
تعمل، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من وزارة 
التربية التعامل بشدة مع هذه المدرسة.

وقال العبدالهادي في تصريح للصحافيين 
بعد اجتماع اللجنة امس ان االعضاء اشاروا 
في بداية االجتماع، الى ما تمت اثارته في 
وسائل االعالم حول االتهامات الموجهة الى 
المجلس االعلى للمعاقين، وكذلك محاولة 
ان تكون وس���يلة االتص���ال بين وزارات 
الصحة والش���ؤون والتربية واضحة في 

آلية التعامل مع هذه الفئة.
واضاف العبدالهادي ان الوكيل المساعد 
القانونية في وزارة الشؤون  للش���ؤون 
جمال الدوس���ري وعد بتشكيل لجنة في 
الوزارة لمتابعة ما أثير في الصحافة من 

ان المثير ان احدا لم يس���ألني عن محمد 
الحمود الصباح، ونحن نتساءل اذا كان هذا 
هو حال السياسي االول في الكويت وهو 

وزير الخارجية، فما بالك باآلخرين«.
وق���دم د.الحربش »اعت���ذاره لعوائل 
المفقودين، فنحن فعال تأخرنا في توجيه 
االسئلة وتفعيل الملف، ألننا اعتقدنا ان 
لدين���ا جهات تعمل ومن خالل رد الوزير 
اتضح الينا ان هناك مشكلة في مثل هذه 

للصندوق من االحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء � كل فيما يخص���ه � تنفيذ هذا 

القانون.
وقال���ت المذكرة اإليضاحي���ة لالقتراح 
بقانون: يرغب الكثي���ر من الكويتيين في 
استكمال دراس���تهم العليا دون ان تتوافر 

لديهم اإلمكانيات المالية الالزمة لذلك.
لذا أعد هذا االقتراح بقانون بهدف إنشاء 
صندوق طالب العلم بوزارة التعليم العالي 
خاص بتمويل دراس���ة الطلبة الكويتيين 

المجلس االعلى للمعاقين  اتهامات حول 
وآلية التعامل بين الوزارات المعنية، الفتا 
ال���ى ان اللجن��ة اطلعت عل��ى تع��ديالت 

االجراءات«، موضحا »انه اذا كان هذا رد 
الوزير على االسئلة البرلمانية التي تعتبر 
اولى االدوات الدستورية، فماذا عساه يفعل 
اذا وجه اليه استجواب او مساءلة سياسية، 

كم تهمة سيلقيها على النواب«.
وافاد د.الحربش »بأن ملف المفقودين 
مفتوح، وك��ل مل��ف في��ه تج��اوز، س��واء 
ك��ان ف��ي وزارة الخ��ارجية او غي��رها فم��ن 
حقنا ان نوجه اسئلة نزيل الغموض الذي 
بلغه، وعلى الوزير المتوتر من الس���ؤال 
البرلماني ان يكون اكثر هدوءا ألن القادم 
س���يكون اعظم، وهو غي���ر محصن من 
المساءلة السياسية في مثل هذه الملفات، 
ونريد اجوبة سريعة عن المفقود حسين 

الفضالة وعن احمد القصار.
 ولفت ال���ى ان المفقود محمد الحمود 
الصباح ابن الكويت ومن اس���رة كريمة 
وسنوجه اسئلة عنه وسنسأل عن الطفل 
عبدالرحمن البذالي الذي كان في الحادية 
عشرة عندما دخل الى العراق، نريد معرفة 

مصير هذا ا لطفل«.
ودعا د.الحربش »وزير الخارجية الى 
تقديم اجابة على االس���ئلة وان يحس���ن 
التعامل مع االسئلة المشروعة وان يكون 

مستعدا لما هو اكبر من ذلك«.

الراغبين في استكمال دراستهم للحصول 
على الدرجة الجامعية او درجة الماجستير 
والدكتوراه وال تنطبق عليهم شروط القبول 
في كلي���ات جامعة الكوي���ت او في كليات 
ومعاهد الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، او ش���روط االبتعاث الستكمال 
دراستهم في الخارج، وهذا ما نصت عليه 

المادة االولى من هذا االقتراح.
كما نصت المادة االولى على ان المبلغ 
المخصص لهذا الصندوق 100 مليون دينار 
كويتي، ويكون إنش���اء الصندوق لمدة 10 
س���نوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس 

الوزراء.
وأوضح���ت الم���ادة الثاني���ة ان يكون 
للصندوق مجلس امناء برئاسة وزير التعليم 
العالي وعضوية 4 من اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت والهيئ���ة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
ويضع ه���ذا المجلس الالئحة الداخلية 
للصندوق ونظام العمل به وإجراءات وشروط 
االستفادة منه، كما نصت هذه المادة على ان 
تكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق 
للطالب في صورة ق���رض بدون فائدة او 

منحة ال تسترد.
ونصت المادة الثالثة على ان يؤخذ المبلغ 
المخصص للصندوق من االحتياطي العام 

للدولة.

وزير الش�����ؤون عل��ى مس���ودة قانون 
المع��اقين.

وأوضح العبدالهادي ان اللجنة طلبت من 
وزارتي الصحة والتربية تقديم مالحظاتهما 

على مسودة القانون.
 وأشار الى ان اللجنة شددت على ضرورة 
استحداث جو خاص الندماج المعاقين في 
الحياة العامة من خالل الطلب من وزارة 
التربية فتح فصول خاص���ة لهذه الفئة 

داخل المدارس العامة.
وكشف العبدالهادي عن الطلب من وزارة 
الصحة تقديم آلية واضحة حول تعريف 
المعاق، وكذلك الطلب من وزارة التربية 

تجهيز مدارس المعاقين.
وقال ان هناك 31 الف معاق مسجلين في 
سجالت المجلس االعلى للمعاقين، مشيرا 
الى ان الوكيل المساعد في وزارة الشؤون 
جمال الدوسري وعد بتشكيل لجنة تعديل 

أوضاع المجلس االعلى للمعاقين.

الصيفي يسأل الخالد عن الدوريات الجديدة
وشاشات العرض في الطرق وكاميرات السرعة

بخصوص الدوريات اجلديدة التي ظهرت 
مؤخرا في طرق الكويت وشوارعها )جندة، 
مرور، أمن عام(، قّدم النائب الصيفي مبارك 
الصيفي س���ؤاال لوزير الداخلية جاء فيه: 

يرجى افادتي باآلتي:
كم عدد الدوريات اجلديدة )جندة � مرور 

� أمن عام(؟
كم تبلغ قيمة العقود املوقعة مع الشركات 

املوردة لهذه الدوريات؟
كم ع���دد الدوريات العامل���ة في النوبة 

الواحدة )جندة � مرور � أمن عام(؟
ما األسس التي على ضوئها يتم حتديد 

عدد الدوريات ومواصفاتها وجتهيزاتها.
طالبا تزويده بأس���ماء اللجنة املشرفة 
لفحص العروض املقدم���ة لهذه الدوريات. 
وعروض األسعار األقل ان وجدت وأول سعر 
أعلى من السعر الفائز. وبصورة من العقود 
املبرمة لشراء هذه الدوريات )جندة � مرور 
� أمن عام(. هل هناك مالحظات أو مخالفات 
سجلت على الشركة املوردة لهذه الدوريات من 
حيث املواصفات أو مدة التسليم أو الصيانة؟ 

يرجى تزويدي بها ان وجدت.
كما وجه الصيفي س���ؤاال ثانيا للخالد 
بخصوص شاش���ات العرض التي نصبت 
على الطرق السريعة والرئيسية قال فيه: 

يرجى افادتي باآلتي:
كم عدد الشاشات التي نصبت في الطرق 
العامة والرئيسية؟ وما مواصفاتها؟ وهل 

ربطت بغرفة للعمليات للتحكم بها؟
كم تبلغ قيمة العقد املبرم مع الش���ركة 

املنفذة لهذا املشروع؟
هل طرح هذا املشروع عبر جلنة املناقصات 
املركزي���ة؟ يرج���ى تزويدي بص���ورة عن 

مخاطبتكم للجنة املناقصات املركزية.
ه���ل العرض اخلاص بالش���ركة املنفذة 
مستوفي جميع الش���روط الفنية اخلاصة 

بلجنة املناقصات املركزية؟
يرجى تزويدي بعرض األس���عار األقل 
ان وجد وأول سعر أعلى من سعر الشركة 

املنفذة للمشروع.
يرجى تزويدي بصورة من العقد املبرم 
مع الش���ركة املنف���ذة للمش���روع مع عقد 

التشغيل.
هل مت التعامل مع هذه الشركة من قبل في 

تعامالت سابقة؟ يرجى تزويدي بها.
هل هناك مالحظات او مخالفات سجلت 
على الشركة املنفذة للمشروع؟ يرجى تزويدي 

بها ان وجدت.
كما وجه الصيفي س���ؤاال ثالثا للوزير 
اخلالد حول كاميرات السرعة املنصوبة على 

الطرق واالشارات املرورية جاء فيه:
كم ع���دد الكاميرات العامل���ة فعليا في 

اخلدمة؟
يرجى تزويدي بكش���ف يبني موقع كل 

كاميرا.
ه���ل مت وض���ع الكاميرات ف���ي األماكن 
املخصص���ة له���ا ع���ن طريق جلن���ة فنية 
متخصصة؟ يرجى تزويدي بتقرير اللجنة 

وأسماء أعضاء اللجنة.
ويرجى تزويدي بالعقد املبرم مع الشركة 
املوردة للكاميرات والشركة املشغلة للمشروع 

بكل تفاصيله املالية.
ه���ل العرض اخلاص بالش���ركة املنفذة 
مستوفي جميع الش���روط الفنية اخلاصة 

بلجنة املناقصات املركزية؟
يرجى تزويدي بعروض األسعار األقل 
ان وجد وأول سعر أعلى من سعر الشركة 

املنفذة للمشروع.
منى الى علم���ي ان هناك عقدا جديدا او 
تطويرا او تبديال للكاميرات احلالية يرجى 
افادتي عن األسباب املتعلقة بهذا اخلصوص 

وتكلفته املالية.
ه���ل من يعمل بالش���ركة املش���غلة من 
الكويتيني أم من جنسيات أخرى؟ مع تزويدي 
بنسبة العاملني من الكويتيني التابعني للشركة 

املشغلة.
هل سبق ان مت التعامل مع الشركة املوردة 
واملش���غلة من قبل؟ يرجى تزويدي بعقود 

التعامالت السابقة ان وجدت.
هل هناك مالحظات او مخالفات سجلت 
على الشركة املوردة من حيث املواصفات أو 
مدة التس���ليم أو الصيانة؟ يرجى تزويدي 

بها ان وجدت.

هايف يستفسر 
عن حجم ظاهرة عبدة 

الشيطان بالكويت

لفت النائب محمد هايف الى ما 
ميثله انتشار ظاهرة عبدة الشيطان 
من خطورة على شريحة الشباب 
ملا حتمل من افكار هدامة وانحراف 
فكري واخالقي وخروج على املبادئ 
االسالمية وعقيدة التوحيد واقامتهم 
لطقوس وثنية واباحتهم حملرمات 
الفواح����ش واملوبيقات  وارتكاب 
وعبادة الش����ياطني، ووجه هايف 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد جاء فيه: ما هو حجم ظاهرة 
عبدة الش����يطان في البالد؟ وهل 
توجد احصائيات لهذه الفئة بالغة 
اخلطورة؟ وهل هناك حتريات من 
االدارة العام����ة للمباحث عن هذه 
الفئ����ة؟ وهل مت تس����جيل قضية 
الحد املنتمني لهذا الفكر؟ وهل مت 
حتديد االماكن التي يرتادها هؤالء 
وميارسون فيها طقوسهم الشاذة 
واملنحرفة؟ وهل لدى الوزارة خطة 

حملاصرة هذا الفكر اخلطير؟

وجه النائب فيصل الدويسان 
اس����ئلة ع����دة للحكوم����ة حول 
موضوعات مختلفة، السؤال األول 
وجهه لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: 
وافتنا جريدة »الوطن« الصادرة 
يوم االحد بتاريخ 15 مارس 2008 
على صدر صفحته����ا األولى بأن 
وزارة الشؤون فتحت باب التحقيق 
في مسألة هتك اعراض معاقات من 
قبل مدلكني رجال، متسائال: كم يبلغ 
عدد املدلكني الرجال الذين استعانت 
بهم ادارة التعليم اخلاص بوزارة 
التربية والذين كان يشرف عليهم 
املجلس االعلى لشؤون املعاقني؟ 
وهل ميلك هؤالء املدلكون ترخيصا 
مبزاولة عملهم؟ يرجى موافاتنا 
بنسخ عن هذه التراخيص في حال 
وجودها، وما نتائج التحقيق في 
املسألة التي اشارت لها الصحيفة 
املذكورة؟ ومتى بدأت الوزارة في 

اجرائه؟ ومتى مت االنتهاء منه؟
كم����ا وجه س����ؤاال آخر لوزير 
الش����ؤون طلب فيه تزويده بكل 
ش����هادات االعاق����ة املعتمدة من 
املجلس االعلى لش����ؤون املعاقني 
الى تاريخ توجيه السؤال تتضمن 
اسم املعاق، ميالده، نوع االعاقة 

وتفسير االعاقة.
وتساءل: ما عدد الكتب الصادرة 
عن املجلس االعلى التي وافق فيها 
على طلب رفع االعاقة بعد اعتمادها 
من اللجنة الطبية بعد حني؟ وما 
نوع االعاقة؟ وما س����بب رفعها؟ 
وكم هي م����دة متتع اصحاب هذه 

الش����هادات مبزاي����ا املعاقني؟ وما 
املدارس الت����ي التحق بها هؤالء، 
س����واء مدارس التربية العامة ام 
املعاهد اخلاصة ام غيرها من احتاد 

املدارس للمعاقني.
ووجه الدويسان سؤاال لوزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية راشد احلماد متسائال: كم 
عدد املواطنني الكويتيني املمنوعني 
من السفر حتى تاريخ تقدمي السؤال، 
وعدد الوافدين املقيمني في الكويت 
املمنوعني من السفر حتى تاريخ 
تقدمي السؤال، وعدد حاالت املنع من 
السفر للمواطنني الكويتيني بسبب 
احكام قضائية مببالغ مالية اقل من 
5000 دينار، وعدد حاالت املنع من 
السفر للمواطنني الكويتيني بسبب 
احكام قضائية مببالغ مالية اقل من 
10000 دين����ار، وعدد حاالت املنع 
من الس����فر للمواطنني الكويتيني 
بسبب احكام قضائية مببالغ اكثر 

من 15000 دين����ار، وعدد االحكام 
القضائية التي صدرت عام 2008 
بالغاء اوامر املنع من الس����فر عن 

مواطنني كويتيني.
كما وجه سؤاال لنائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح جاء فيه: ملا كانت 
سفاراتنا في اخلارج تقوم بدور مهم 
في خدمة املواطنني عند احلاجة، 
كما تقوم بتنمية العالقات الثنائية 
الش����قيقة والصديقة،  الدول  مع 
وقد ش����هدنا في السنوات القليلة 
املاضية وفاة شخصني من رجال 
االعمال الكويتيني املرموقني وهما 
املرحوم جاس����م البحر واملرحوم 
عيسى حسني اليوسفي، متسائال: 
ما السبب في عدم وجود سفارة 
البرتغال؟  لدولتنا في جمهورية 
وما هي الدول التي تزمع الوزارة 

فتح سفارات للكويت لديها.
ووجه الدويسان سؤاال لوزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود تساءل فيه: ما 
العدد الفعلي والكامل للجامعات 
اخلاصة في الكويت، وما اسماء 
التراخيص  وهويات اصح���اب 
الذين انشأوا جامعات خاصة في 
الكويت؟ وفي اي سنوات حصلوا 
على هذه التراخيص؟ يرجى بيانها 
باليوم والشهر والسنة، وما  هي 
اجلامع���ات العاملية التي ترتبط 
بها اجلامعات اخلاصة املقامة في 
العالقات  الكويت، وم���ا طبيعة 
بينها، وهل هي اشرافية فقط ام 

مبوجب مذكرة تفاهم .

فيصل الدويسان  محمد هايف

الصيفي مبارك الصيفي

د.جمعان احلربش

د.حسن جوهر

عسكر العنزي

م.ناجي العبدالهادي


