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قدم النائب علي الدقباس���ي اقتراحا 4
برغبة بشأن ايقاف قيمة االستبدال ملن 
سدد ورد املبالغ الزائدة على ذلك، زيادة 
املعاشات التقاعدية كل سنتني على األكثر 
نظرا لظروف املعيشة، إعادة االستبدال 
مرة أخرى، إنش���اء مستشفى يخصص 
لع���الج املتقاعدي���ن وع���الج عائالتهم 

ولو بأجور رمزية او منخفضة اس���وة 
باجلهات األخرى، انشاء ديوانية او مقر 
للمتقاعدي���ن في كل محافظات الكويت، 
ان تقدم املؤسس���ة العام���ة للتأمينات 
االجتماعية قروضا ميسرة للمتقاعدين، 
ألنهم محرومون من االقتراض من البنوك 

من باب مساعدتهم.

الدقباسي إلنشاء مستشفى متخصص في  عالج المتقاعدين

لوّح بدفعات جديدة من األسئلة البرلمانية عن أداء الوزارة ستكون مفاجأة غير متوقعة للمراقبين

الحربش يسأل وزير الخارجية عن التبرع
 بـ 25 مليون دوالر للصليب األحمر الدولي

التعويضات قب����ل عزمه على 
بحثها ف����ي االمم املتحدة ومع 
مجلس األم����ن، طالبا تزويده 
بتقرير مفصل عن التعويضات 
الكويتية على العراق مع توضيح 
ما مت تسديده منها وما تبقى، مع 
ضرورة ذكر نسبة االستقطاع 
التي اقرت مع بدء العمل بقانون 
التعويض وما مبررات اخلفض 
املستمر لها، ما مبررات واسباب 
اعالن مسؤولي اجلانب العراقي 
بصورة مستمرة عن املباحثات 
واالتفاقات اجلديدة في الكويت، 
والتي يقابلها صمت من اجلانب 
الكويتي والذي يتحاشى ممثلوه 
ذكر اي معلومات جديدة ودون 
اصدار اي تعليقات رسمية من 
مسؤولي وزارة اخلارجية، ما 
حقيقة االجتماع الذي عقد بني 
مسؤولي الكويت واجلمهورية 
العراقية ف����ي اململكة االردنية 
مؤخرا، مع ضرورة حتديد جميع 
املالية واملشاريع  املوضوعات 
املشتركة التي مت بحثها خالل 
االجتماع وما مت االتفاق عليه 
مع ذكر اسماء ومناصب ممثلي 
اجلانبني، مع تزويدي بنسخة 
من محضر االجتماع الرسمي )ان 
وجد(، وهل مت توقيع اي عقود 
او اتفاقات رسمية بني اجلانبني 
الكويتي والعراقي ملزمة لهما 
بالتنفيذ والسداد وفق الشروط 
اجلديدة، مع تزويدي بنسخة 
من هذه االتفاقات وذكر تاريخ 
العمل بها وم����ن قام بالتوقيع 
عليها من اجلانبني، وهل هناك 
آلية او جلنة ملتابعة العمل بها 
وهل ش����ملت على اي شروط 

جزائية؟

منظمة الصليب االحمر الدولية 
منذ فت���رة حترير الكويت من 
االحتالل العراقي الغاشم اي منذ 
عام 1991 مع ضرورة ذكر قيمة 
مبلغ كل دفعة وتاريخ ومبررات 
تقدميها، وبتقرير مفصل عن 
أهم جوانب التعاون والفائدة 
التي حصلت عليها الكويت من 
منظمة الصليب االحمر الدولية، 
خاصة فيما يتعلق في البحث 
عن العديد من املواطنني الذين 
فقدوا في ظروف مختلفة على 
اراضي وفي املي���اه االقليمية 
لبعض الدول التي تعمل فيها 
مكاتب منظمة الصليب االحمر 
الدولية، هل تقدم الكويت دعمها 
ملنظمة الصليب االحمر الدولية 
وفق قرارات وقوانني إلزام دولية 
تسري على بقية الدول ام انها 
تخضع وفق ظروف واستعداد 
كل دولة للدف���ع، مع ضرورة 
تزويدي بنسخة من القرارات 
الدولية امللزم���ة في دعم هذه 

املنظمة )ان وجدت(.
ووجه س����ؤاال آخر: ما مدى 
صحة ما ذكره عدد من الوزراء 
العراقيني ومنهم  واملسؤولني 
وزيرا اخلارجية واملالية بشأن 
موافقة الكويت على خفض نسبة 
الى %1  التعويضات  استقطاع 
وما مبررات املوافقة على نسبة 
االستقطاع املنخفضة، وهل مت 
التفاوض بني اجلانبني الكويتي 
والعراقي بصورة مباشرة بشأن 
االتفاق على اخلفض، مع ذكر 
اسماء ومناصب من مثل الكويت 
في ه����ذا االجتماع وهل حصل 
اجلان����ب العراقي على موافقة 
الكوي����ت خلفض اس����تقطاع 

لتس���لم املواطن من السلطات 
العراقية او القوات االميركية، 
وهل مت تكليف السفارة الكويتية 
في بغ���داد مبتابعة موضوع 
تسلمه رسميا، وما االجراءات 
التي ستتخذها القطاعات املعنية 
بوزارة اخلارجية لالسراع في 
تسلم املواطن عبدالرحمن مبارك 
البذالي، مع حتديد اجلهات التي 
ستبحث معها هذه االجراءات، 
وه���ل ل���دى وزارة اخلارجية 
اسباب لرفض امتام تسلمه، مع 
ضرورة توضيح هذه االسباب 

)ان وجدت(.
كما وجه احلربش سؤاال آخر 
لوزير اخلارجية تساءل فيه: 
ما مدى صحة ما تردد بش���أن 
تقدمي الكويت مبلغ 25 مليون 
دوالر ملنظمة الصليب االحمر 
الدولية، وما مبررات ودوافع 
هذا الدع���م في الفترة احلالية 
مع ض���رورة حتديد امليزانية 
التي صرف منها املبلغ املذكور، 
طالبا تزويده بتقرير مفصل عن 
املبالغ التي قدمتها الكويت الى 

متسائال: هل توجد دراسة قانونية 
مقارنة حلقوق العاملني في القطاع 
احلكومي واملزايا التي يحصلون 
التأمينات االجتماعية  عليها في 
املدنية  وقانون ونظ����ام اخلدمة 
مع ما يحصل عليه العاملون في 
القطاع اخلاص؟ اذا وجدت دراسة 
في هذا الشأن فيرجى تزويدي بها 
مع بيان الفروقات واالمتيازات التي 
يختص به����ا كل طرف عن اآلخر 
وما االجراءات املتخذة للمساواة 
ف����ي احلد األدنى عل����ى االقل من 
هذه احلقوق واملزايا تش����جيعا 
للكويتيني على العمل في القطاع 
اخلاص، واذا لم توجد اي دراسة 
فما االسباب التي ادت الى تأخير 
املقارنة ومتى  الدراسة  مثل هذه 

سيتم اجراؤها؟
وقدم الطبطبائي اقتراحا برغبة 
بشأن استحداث مراكز متكاملة 
للكشف املبكر عن مرض السرطان 
الطبية املنتشرة  في املجمعات 
في مناطق الكويت، بحيث ال يقل 
عدد املراكز عن مركز واحد لكل 
محافظة كمرحلة اولى، مع تزويد 
الطبية  املراك���ز بالطواقم  هذه 
املتخصصة، وجتهيزها باملعدات 
الطبية الالزمة لتمكينها من تأدية 
مهمتها بفاعلية، وان تزاول عملها 
خالل فترتني صباحية ومسائية، 
باالضاف���ة الى توظيفها كمراكز 
الوعي بخصوص مرض  لنشر 

السرطان والوقاية منه.
كم���ا قدم اقتراح���ا آخر جاء 
فيه: يعتبر قانون دعم العمالة 
احد اهم القوانني التي اصدرتها 
الدول���ة وج���اء به���دف تنظيم 
سياسات استخدام القوى العاملة 
الوطنية واعتماد االجراءات التي 
تشجع اجلهات غير احلكومية 
على تش���غيل العمالة الوطنية 
لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ 
خطط اح���الل العمالة الوطنية 
مح���ل العمالة الواف���دة في ظل 
الكبيرة م���ن املواطنني  االعداد 
الذين يواجهون البطالة وميكثون 
فترة طويلة قبل احلصول على 
عمل مناسب ملؤهالتهم وخبراتهم 
وهو ما دفع ال���ى االجتاه نحو 
الذي تستحوذ  القطاع اخلاص 
الوافدة وبخاصة  العمالة  عليه 
في االنشطة االنتاجية، مضيفا: 
وتكمن اهمية قانون دعم العمالة 
الوطنية في توفير فرص عمل 
للمواطن���ني ذل���ك ان العمال���ة 
الوطنية مهمة الستمرار دوران 
عجلة االقتصاد في الدولة وهو ما 
دفع الى اعطاء املزايا التشجيعية 
للمواطنني لتحفيزهم للعمل في 
القطاع اخلاص، كما ان القانون 
سالف الذكر يهدف الى التنمية 

وليس الى الدعم فقط.
اتق���دم باالقتراح  لذا فإنني 
التفضل  التالي برج���اء  برغبة 
بعرضه على مجلس االمة املوقر، 
وينص االقتراح على: استحداث 
آلية متك���ن املوظفني الكويتيني 
العاملني بالقطاع احلكومي من 
االنت���داب بدون مرت���ب للعمل 
بالقطاع اخلاص ملدة ال تقل عن 
ثالثة شهور وال تزيد على سنة 
يحصل خاللها املوظف الكويتي 
على العالوات املنصوص عليها 
العمال���ة ويحق  بقان���ون دعم 
الكويتي بعد انقضاء  للموظف 
مدة االنتداب االختيار بني العودة 
او االنتقال  للوظيفة احلكومية 

للقطاع اخلاص بشكل دائم.

من يعيش على هذه االرض.
الرش����يدي عن  وتس����اءلت 
التجنيس  حقيقة تعطيل ملف 
والدفعة التي من املقرر البت في 
أس����مائهم، مشيرة الى ان هناك 
الكثير من االس����ر التي حتتاج 
الى هذه املكرمة األميرية للحد 
من معاناتهم ومأساتهم ومع هذا 
جند من يحاول الوقوف ضد هذا 
امللف ألس����باب ما انزل اهلل بها 
من س����لطان على الرغم من ان 
الكويت وشعبها لهما الكثير من 
املواقف املشرفة البيضاء جتاه 
الدول البعي����دة والقريبة قائلة 
»األقربون أولى باملعروف أليس 
الواجب أن نقوم مبساعدة  من 

هذه الفئة بدال من البعيد«.

العراقي الغاشم ومواقفهم املشرفة 
من أجل هذا الوطن.

وبينت أنه من األولى أن تتم 
االستعانة بهذه الطاقات في جميع 
وزارات الدولة وفتح باب التعليم 
ألبنائهم متمنية أن تشمل هذه 
القرارات جميع أبناء هذه الفئة 
وأن تكف����ل احلكوم����ة لهم حق 
التعليم والتطبيب واستخراج 
الثبوتي����ات والتوظي����ف دون 
عرقلة للمس����اهمة في حل هذه 
التي الزالت عالقة الى  القضية 
اآلن والت����ي ال حتتاج الى قرار 
سيادي وتش����ريع للقوانني من 
قبل نواب مجل����س األمة الذين 
اقسموا على خدمة الوطن وحماية 
مكتسبات الشعب وانصاف كل 

وأجدادهم قد تشبعت بهذه األرض 
للدفاع عنها والسهر على حمايتها 
مس����تذكرة بذلك فترة االحتالل 

الناشطة السياسية  أشادت 
احملامية ذكرى الرشيدي بجهود 
التعليم  التربية وزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود بشأن 
الق����رارات الت����ي مت اتخاذه����ا 
سابقا فيما يتعلق بقبول أبناء 
الكويتيات من فئة غير محددي 
الدراسات  اجلنس����ية في كلية 
العليا بجامعة الكويت، هذا إضافة 
إلى االستعانة باملدرسني منهم 
في التوظيف مؤكدة أن هذا حق 
مكتسب كان من املفترض ان يقوم 
به املسؤولون الذين تولوا هذه 

املناصب.
وقالت الرش����يدي ه����ذا اقل 
ما تس����تحقه هذه الفئة خاصة 
أنهم ليسوا بغرباء ودماء آبائهم 

العماني: » الترفيهية« 
تحيي ذكرى اإلسراء 
والمعراج 20 الجاري

تنظم مدينة الكويت الترفيهية 
احد مرافق ش���ركة املشروعات 
السياحية غدا االثنني 20 اجلاري 
ندوة دينية مبناسبة ذكرى االسراء 
واملعراج بالتعاون والتنس���يق 
مع مبرة الرحمة اخليرية، يأتي 
ذلك اميانا من شركة املشروعات 
السياحية باملشاركة في املناسبات 
االجتماعي���ة املختلفة وتكرميا 
الدينية  وتعظيما للمناس���بات 
اجلليلة، ويأتي االحتفال بذكرى 
االس���راء واملعراج ف���ي املدينة 
الترفيهي���ة في اط���ار البرنامج 
الصيف���ي لها ف���ي صيف 2009 
والذي تنظمه سنويا واعدت من 
خالله ايضا ادارة املدينة برامج 
مختلفة لزوارها وروادها خالل 
فترة االحتفال الصيفية والذي 
يستمر حتى 14 أغسطس 2009، 
منها برامج فنية عديدة يتخللها 
مس���ابقات ومعلوم���ات خاصة 
بالكب���ار والصغ���ار، ويتضمن 
البرنامج ايضا العديد من االنشطة 
الترويحية والترفيهية منها فرق 
االطفال وفرقة نسائية في االيام 
املخصصة للسيدات باالضافة الى 
مشاركة الفرق الفنية والشعبية 
مبصاحبة مجموعة من الفنانني 
وكذلك اط���الق األلعاب النارية 
ومشاركة الشخصيات الكرتونية 

احملببة لالطفال.

دعا النائب د.وليد الطبطبائي 
وزير الداخلية الى معاجلة املشكلة 
التي اثارها بعض قياديي الوزارة 
باشتراطهم على الشباب الكويتي 
املتقدم لاللتحاق بدورة ضابط 
االختصاص حل���ق حلاهم قبل 
الدورة  وخالل االلتحاق به���ذه 

التي تستغرق عاما.
وق���ال الطبطبائي ان الكويت 
جتاوزت هذه املسألة منذ حرب 
حترير الكويت اذ سمح للعسكريني 
التي  عل���ى اخت���الف اجله���ات 
ينتس���بون إليها باطالق حلاهم 
تطبيق���ا لهدي النبي ژ بإطالق 
اللحى التي هي ش���عار الرجولة 
وااللتزام، خصوصا ان كثيرا من 
الفقهاء املعتبرين يرون استنادا 
الى االدلة الشرعية وجوب اطالقها 
ما لم تس���تلزم الظروف االمنية 
والعسكرية االستثنائية خالف 
ذلك، وهذا ال ينطبق بالتأكيد على 
دورة ضباط االختصاص، مشيرا 
الى ان الشباب املتدين واحلريص 
على التمس���ك بأهداب الدين هو 
مكس���ب ل���وزارة الداخلي���ة في 
مضمار مواجهة ومحاربة اجلرمية 
واالنحرافات االجتماعية فليس 
منطقيا تنفيره���م من العمل في 
السلك االمني مبثل هذه الشروط 

غير املوضوعية.
ووج����ه الطبطبائي س����ؤاال 
لوزي����ر الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء روض����ان الروضان جاء 
فيه: ان الدعم الذي تقدمه الدولة 
للعاملني في القطاع اخلاص دفعا 
للعمالة الوطنية للعمل في القطاع 
اخلاص لن يحقق كامل اهدافه اذا لم 
تصاحبه اجراءات قانونية وتعديل 
في بعض القوان����ني القائمة مثل 
التأمينات  العمل وقانون  قانون 
االجتماعية، كذلك فإن بعض املزايا 
التي متنحها الدولة للعاملني في 
اجلهاز احلكومي غي����ر متحققة 
القط����اع اخلاص  ف����ي  للعاملني 
كما هو احلال في بنك التس����ليف 
واالدخ����ار وغيره م����ن اجلهات، 

ضرورة حتديد اجلهات الرسمية 
في الدول التي متت مخاطبتها 
وتزوي���دي بنس���خة من هذه 
املطالبات، وه���ل قامت وزارة 
اخلارجية باالتصال واخطار 
اسرة املفقود عبدالرحمن مبارك 
البذال���ي منذ ابالغها رس���ميا 
واطالعهم على تطورات البحث 
عنه مع ضرورة تزويدي بتقرير 
مفص���ل مقرون���ا بتاريخ كل 
اتصال وحتديد اسم مسؤولي 
وزارة اخلارجي���ة واملس���مى 
الوظيفي لكل م���ن مت تكليفه 
مبتابعة ه���ذا املوضوع، وهل 
قامت القطاعات املعنية بوزارة 
اخلارجية بأي جهود لالتصال 
والتنسيق مع أي من املنظمات 
الدولية إلطالق سراح املواطن 
عبدالرحمن مبارك البذالي بعد 
اكتشاف احتجازه وسجنه في 
العراق مع ض���رورة تزويدي 
ب���كل تفاصيل هذه االتصاالت 
مدعمة بنسخ من كل املراسالت 
الرسمية بشأنها، وهل قام أي 
مسؤول في وزارة اخلارجية  
ببحث هذا املوضوع مع اي من 
املسؤولني العراقيني او مسؤولي 
الق���وات االميركية في العراق 
خالل اللقاءات املتكررة معهم، 
مع حتديد تاريخ البحث واسم 
ومنصب كل مسؤول عراقي أو 

مسؤول أميركي.
وتساءل: ما حقيقة حصول 
املواطن عبدالرحم���ن مبارك 
البذالي على حك���م افراج من 
احملكمة اجلنائية العراقية منذ 
عام 2007، مع توضيح مبررات 
تأخر وزارة اخلارجية في اتخاذ 
االجراءات واالتصاالت الرسمية 

أكد النائب د.جمعان احلربش 
ان كشف تخبط بعض قطاعات 
وزارة اخلارجية، خاصة فيما 
يتعل���ق بع���دد م���ن القضايا 
وامللفات املصيرية قد حان، والبد 
من التركيز في الفترة احلالية 
على تقييم وتقومي أدائها الذي 
ظل لفترة طويلة خارج نطاق 
املتابعة كما اس���تمرت وزارة 
أداء مهامها  ف���ي  اخلارجي���ة 
مبستوى متواضع حتت غطاء 
من السرية عن املؤسسات وافراد 
الش���عب الكويتي فقط، بينما 
كانت مكش���وفة وواضحة مع 
ال���دول االخرى، مش���ددا على 
اس���تمراره في تقدمي دفعات 
البرملانية  جديدة من االسئلة 
بشأن عدد من القضايا من اجل 
توضيح احلقيقة كاملة والتي 
س���يمثل بعضها مفاجأة غير 
متوقع���ة للعديد من املراقبني 
واملتابعني، كما ان تقدمي االسئلة 
البرملانية يعتبر اولى خطوات 
املتابعة واحملاسبة والذي سيتم 
حتديد اخلطوات التي تليها على 
ضوء تفاع���ل وجتاوب وزارة 
اخلارجي���ة مع املواضيع التي 
تضمنتها وكذلك كيفية التعامل 

معها.
ووجه احلربش سؤاال لنائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح تساءل 

فيه:
ما االج���راءات واالتصاالت 
الت���ي قام���ت بها  الرس���مية 
ب���وزارة  القطاع���ات املعنية 
اخلارجي���ة بش���أن املواط���ن 
عبدالرحم���ن مب���ارك البذالي 
الذي فقد بتاريخ 2004/1/9 مع 

د.جمعان احلربش

د.وليد الطبطبائي

ذكرى الرشيدي

سأل الروضان عن حقوق العاملين في القطاع الحكومي

الطبطبائي: ما مشكلة وزارة الداخلية مع اللحية؟

أشادت بجهود الوزيرة الحمود لقبول أبناء الكويتيات في المدارس

الرشيدي: على النواب تشريع القوانين لحل قضية »البدون«

تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

اآل الروي�صد الكرام
والفنان

عبدالله عبدالرحمن الروي�صد
لوفـــــــاة املرحـــــومة

والــدتـــه
تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان


