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اكد النائب مبارك اخلرينج 
ان النواب يريدون العنب وليس 
الناطور في قضية املسرحني 
القطاع اخلاص  الكويتيني في 
ابع����ادا جديدة  بعد ان اخذت 
نتيجة النعكاس����اتها السلبية 
على ابناء الكويت، مشيرا الى 
ضرورة اجناز م����ا وعدت به 
احلكومة في هذه القضية بحل 
مشاكل العاملني املسرحني في 
القطاع اخل����اص خالل الفترة 
املقبلة وهذا ما يتمناه اجلميع 
ويس����عى الى حتقيقه. وشدد 
على ضرورة رؤية احللول على 

ارض الواقع، مؤكدا انه في ح��ال ع�دم الت��زام احلكومة مبا وعدت 
به فسيكون احد املؤيدين بشدة لعقد اجللسة الطارئة اخلاصة بهم 
والتي يس����ع��ى مجموعة من االعضاء الى عقدها في الشهر املقبل 
سعيا اليجاد حلول سريعة وناجعة للمسرحني الذين تزداد مشاكلهم 
يوما بعد يوم س����واء على املستوى االقتصادي او االسري. اضاف 
اخلرينج ان مسؤولية املسرحني الكويتيني تقع على عاتق احلكومة 
وعليها حتمل تلك املسؤولية حتى ال تأخذ املشكلة ابعادا ونتائج ال 

حتمد عقباها وكذلك حتى ال تتكرر فنعود للمربع األول.

دليهي الهاجري

د.ضيف اهلل بورمية

د.فيصل املسلم

مبارك اخلرينج

سعدون حماد

محمد هايف

الهاجري: ملف طوارئ 2007 يتطلب التحقيق
ومحاسبة من تطاول على المال العام

بورمية لمنع المصارف اإلسالمية
 من رهن السكن الخاص والمضاربة فيه

المسلم: ما أثر التعديالت واإلضافات
 على تنفيذ مشروع جامعة الشدادية؟

اإلداري واملالي في أي وزارة.
موضحا اننا نعمل أوال على 
مساعدة الوزير في ان يرى ما في 
وزارته وبعدها نتخذ اجراءاتنا 
الدستورية املكفولة باستخدام 
األدلة القاطعة واكرر انني اميل 
جلناح التشريع اكثر من الرقابة 
لكني ال استطيع ترك اي جتاوز 

بعد ان يثبت امامي.
من جانب آخر، قال الهاجري 
»بالنس���بة مل���ا نش���رته بعض 
الصحف عن عقود النفط هو امر 
خطير ان ص���ح ذلك وهو ليس 
باألول وال باألخير ولوال ان القطاع 
القيادات  النفطي يزخر ببعض 
النزيهة لكان حال ثروتنا النفطية 
أتعس مما هي عليه«، الفتا الى »ان 

يصعب على املواطن الكويتي 
اقتناؤه���ا، موضحا ان صدور 
هذين القانونني سيؤديان الى 
نزول اس���عار السكن اخلاص 

ونسخة من خطة الصرف وتقرير 
عن م���دى مالءمتها مع امليزانية 
املعتمدة وصورة عن جميع كشوف 
الدفعات املالية املدفوعة للمقاولني 
واملستشارين حتى تاريخه بناء 
على العقود املبرمة معهم وتزويدنا 
بنسخة من العقود وكل املراسالت 
التي جرت في هذا الش���أن حتى 
تاريخه، وجدول بنود صالحيات 
ممثلي اجلامعة، مستشار املشروع، 
واملكاتب االستشارية واملقاولني 
العامل���ني باملش���روع بناء على 
اعمالهم احملددة في العقود املبرمة 
معهم والتعديالت والتغييرات في 
حال حدوثها، واسباب ودواعي 
التعدي���الت والتغييرات  ه���ذه 
وصورة من كل املراس���الت التي 
جرت في حال التقصير في اداء 
االعمال وال���ردود عليها من قبل 
مستش���ار املش���روع، واملكاتب 
العاملني  االستشارية واملقاولني 
باملشروع حتى تاريخه، هل تقوم 
اللجن���ة العلي���ا املعنية ملتابعة 
املشروع بأعمالها كما هو محدد 
لها؟ وهل تقوم بعقد اجتماعات 
دورية مع جميع االطراف املعنية؟ 
مع تزويدنا بنس���خة من جميع 
محاضر اجتماعات اللجنة العليا 
حتى تاريخه، في جلسة مجلس 
االمة املوقر بتاريخ 2004-4-19 
اقرت توصية بأن »تقدم احلكومة 
تقريرا دوريا كل ستة اشهر الى 
مجلس االمة حول ما مت اتخاذه 
من خطوات واجراءات في تطبيق 

اكد النائ���ب دليهي الهاجري 
»عل���ى ان ما يج���ري في وزارة 
الكهرباء واملاء في الكويت يتطلب 
التحقيق واحملاسبة بشكل عام«، 
الفتا الى »ان ملف طوارئ 2007 
يستحق التحقيق بشكل خاص 
وس���أدعم توجه اإلخوة النواب 
العش���رة في فت���ح التحقيق«، 
معلنا »الوصول ألبعد مدى فيه 
ومحاسبة من مست يده املال العام 
وسرق النور من أهل الكويت«. 
الهاجري: »وهل يعقل  وتساءل 
ان نق���رض دول أفريقيا األموال 
الطائلة لرفع مس���توى حياتهم 
املعيش���ية ونحن ف���ي الكويت 
غير قادرين عل���ى انارة بيوتنا 
وش���وارعنا بشكل كاف ومازلنا 
نعتمد على دعم كهربائي من دول 
أخرى«، مشيرا الى »ان هذه هي 
تراكمات خط���ة طوارئ 2007«، 
مثمن���ا »جهود وزي���ر الكهرباء 
احلالي في اصالح هذه التراكمات 

القدمية«.
وبني: اذا لم نصل في الكويت 
الى مرحلة خشية االقتراب من 
املال العام فال استطيع ان اقول 
ان الرقاب���ة البرملانية قد حققت 
اهدافها واذا وصلنا لهذه املرحلة 
فنعم اقول ان الرقابة البرملانية 
اصبح���ت فاعلة ونحن ماضون 
في دعم اي توجه حملاربة الفساد 

بعض القيادات النفطية ال يستحق 
البقاء في منصبه أكثر من ذلك 
ولو استمر فستستمر الشبهات في 
القطاع«، مؤكدا »اننا نشد على يد 
النزيه منهم وأطالبه باالستمرار 
في أداء واجب���ه ألن القطاع بدأ 
ينزف نزيفا حادا وبدأت الكوادر 
اجلادة تتسرب منه الى من يحسن 
استغاللهم من القطاع اخلاص«، 
مشيرا الى انه البد من البحث فيما 
يجري في دوائ���ر العقود داخل 
القطاع والبد من خضوعها لرقابة 
ديوان احملاسبة واال فان الثروة 
النفطية س���تكون عرضة سهلة 
التنفيع وبذلك اصبح  لشبهات 
وجود جلنة دائمة لشؤون القطاع 
النفط���ي ض���رورة ملحة. وبني 
الهاجري:ماازلت عاجزا عن تفسير 
سبب تأخير الشروع في بدء اجناز 
مستشفى القطاع النفطي، مطالبا 
رئيس مجل���س الوزراء بصفته 
رئيس املجلس االعلى للبترول 
بسرعة اعطاء التعليمات الجناز 
هذا املشروع الذي تأخر عن وقته 
االن مدة 9 س���نوات كما اطالب 
اقرار كادر  النفط بسرعة  وزير 
اطباء مستشفى االحمدي حتى تتم 
مساواتهم باطباء وزارة الصحة 
ويتسنى الدارة مستشفى االحمدي 
التعامل مع الكوادر الطبية الراقية 

واملختصة.

أعل���ن النائب د.ضيف اهلل 
بورمي���ة انه س���يقدم اقتراحا 
بتعديل قانوني 8 و9 لس���نة 
2008 اللذي���ن مينعان البنوك 
التجارية من رهن السكن اخلاص 
الفضاء،  واملضاربة باألراضي 
اال ان بعض البنوك االسالمية 
حاول���ت التملص م���ن هذين 
القانونني لتمارس املضاربة في 
السكن اخلاص واألراضي الفضاء 
حتت ذريعة أنها ليست بنوكا 

وامنا مصارف اسالمية.
ان قانوني  وقال بورمي���ة 
2008 ش���رعا  لس���نة  و9   8
من قبل مجل���س االمة بهدف 
احملافظة على اس���عار السكن 
اخلاص واألراضي الفضاء التي 
اصبحت تتداول بأسعار خيالية 

واالراضي الفضاء الى احلدود 
املعقولة، مشيرا الى ان محاولة 
احد البنوك االلتفاف على هذين 
القانونني واالستمرار في رهن 
السكن اخلاص واملضاربة في 
االراضي الفضاء سيجعلنا نعود 
الى املربع االول أال وهو ارتفاع 
االسعار وبلوغها ارقاما فلكية 
وقد يؤدي ذلك الى ارتفاع مواد 

البناء معها.
وأوضح بورمية بناء على ذلك 
وكوننا مؤمتنني على مصالح 
الشعب وامواله سأتقدم باقتراح 
بتعديل القانونني بحيث يشمالن 
حظر املضاربة والرهن لألراضي 
الفضاء والسكن اخلاص على 
جمي���ع البن���وك واملص���ارف 

االسالمية والتقليدية.

وجه النائب د.فيصل املسلم 
س���ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موض���ي  التعلي���م 
احلمود بش���أن مشروع جامعة 

الشدادية.
وقال املسلم: أفاد املسؤولون 
في جامعة الكويت في اكثر من 
اجتم���اع ب���أن البرنامج احلالي 
لتنفيذ األعمال في مشروع املدينة 
اجلامعية بالشدادية يسير حسب 
الفترة الزمنية املعتمدة بقانون 
30-2004 )اي في عام 2014( وهو 
ما يتناقض مع تصريح نشر في 
احدى الصحف احمللية بأن تسليم 
املشروع سيتأخر نتيجة لطلب 
احدى اجلهات احلكومية بإنشاء 
مالجئ عامة ف���ي اجلامعة، فما 
هذه اجلهات؟ وهل هذا يعني ان 
 Master تصميم املخطط الهيكلي
Plan وتفاصيل تصميم الكليات 
واملرافق العامة لم يراع انشاء عدد 
املالجئ مبا يتناسب مع متطلبات 
ش���روط وقوانني البناء احمللية 
والدولية؟ مع تزويدي بنسخة من 
محاضر االجتماعات املتعلقة بهذا 
الشأن وموافقة اجلهات املعنية 
وطلب تزويده بنسخة من املخطط 
الهيكل���ي Master Plan املعتمد 
واخلطة الزمنية املعتمدة لتنفيذ 
املشروع ونس���خة من العرض 
املرئي الذي مت عرضه في وضع 
حجر اس���اس اجلامعة، بجميع 
املستندات واملراسالت املتعلقة 
بالتعديالت واالضافات والتغيرات 
التي جرت على املخطط الهيكلي 
ومس���احة البناء او على اخلطة 
الزمنية املعتم���دة مع توضيح 
االسباب الداعية لذلك، وصورة 
م���ن موافقات اجله���ات املعنية 
لتوفير اخلدم���ات املترتبة على 

هذه االضافات.
ما تأثير التعديالت واالضافات 
على املخط���ط الهيكلي واخلطة 
الزمنية عل���ى امليزانية املعتمدة 
للمشروع؟ وهل مت تعديل ميزانية 
املشروع وحتديثها واخذ املوافقات 
الالزمة لذلك مع تزويدي بجميع 
املراسالت والوثائق املؤيدة لإلجابة 

قانون املدينة اجلامعية اجلديدة 
وبيان اي عوائق تعترض طريقه 
وعليه«: وطلب املس���لم تزويده 
بنسخة من كل التقارير التي قدمت 
في هذا الشأن، من املسؤول عن 
اعداد هذه التقارير سواء جهات او 
افراد؟ مع تزويدي بكل املستندات 
في هذا الش���أن؟ م���ا االجراءات 
التي مت اتخاذه���ا حلل العوائق 
التي اعترضت تطبيق املشروع 
مع تزويدي باملراسالت في هذا 

الشأن؟
ينص القانون رقم 2004-30 
الس���ابق ذكره عل���ى انتقال كل 
الكليات اجلامعية الى موقع املدينة 
اجلامعية اجلديدة في الشدادية، 

وعليه:
أ � ه���ل مت اعتم���اد مجل���س 
ال���وزراء مليزانيات كليات الطب 
+ املستشفى الطبي مع تزويدي 

بالوثائق التي تؤيد اإلجابة؟
ب � ك���م الكلفة املالية املقدرة 
لهذه الكليات م���ع تزويدي بكل 
التقديرات  املخططات ودراسات 
املالية التي متت في هذا الشأن؟

القبس  وقال: نشرت جريدة 
في عددها الصادر في 2008/8/5 
استقالة عدد من اعضاء البرنامج 

االنشائي للجامعة، وعليه:
أ � ه���ل صحي���ح ان عددا من 
اعضاء البرنامج االنش���ائي قدم 
استقالته او مت انهاء انتدابه؟ مع 
بيان اسماء املستقيلني ووظائفهم 
واسباب استقالتهم وانهاء ندبهم 
مع تزويدي بنسخة من استقالة 
او قرار انهاء ندب كل منهم منذ 
البرنامج وحتى تاريخ  انش���اء 

السؤال.
ب � مت���ى انش���ئ البرنامج 
االنشائي باجلامعة؟ وما اسباب 
انش���ائه؟ مع تزويدي بالهيكل 
التنظيمي له موضحا اسماء كل 
املوظفني املرتبطني به وسيرتهم 

الذاتية.
الوظيفية  � م���ا األعم���ال  ج 
املناطة بالبرنامج االنشائي مع 
بيان االعمال التي اجنزها والتي 

مازالت قائمة؟

ما ُذكر عن عقود النفط أمر خطير يستوجب البحث

منح »البدون« هوية شخصية لمدة 5 سنوات وجواز 
سفر ورخصة قيادة وإصدار شهادتي ميالد ووفاة

العامة،  احلكومي����ة والهيئ����ات 
واملؤسسات العامة بعد الكويتيني 

مباشرة.
م����ادة 9: يعامل غي����ر محدد 
اجلنس����ية معامل����ة الكويتي في 
الوظائف العامة سواء كان معينا او 
متعاقدا من حيث املرتب والعالوة 
االجتماعية وعالوة األوالد وسائر 
البدالت املخصصة للوظيفة التي 
يشغلها ومزاياها النقدية والعينية، 
وكذلك من حيث استحقاق املعاش 

التقاعدي.
م����ادة 10: يعام����ل أوالد غير 
محدد اجلنسية املعاقون معاملة 
الكويتي املعاق في مجال احلقوق 
واملزايا املقررة لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
مادة 11: لغير محدد اجلنسية 
احلق في متلك العقارات بصورة 
فردي����ة او باالش����تراك مع الغير 

بغرض السكن.
مادة 12: تسري على غير محدد 
اجلنسية القواعد اخلاصة باألجانب 
في مجال تأسيس الشركات ومتلك 
أسهمها املنصوص عليها في القانون 

قدم النائب محمد هايف اقتراحا 
بقانون بش����أن »احلقوق املدنية 
واالجتماعية لغير محددي اجلنسية 

املقيمني في الكويت«.

تعريف

مادة 1: غير محدد اجلنسية هو 
كل ش����خص مقيد اسمه باللجنة 
التنفيذية لشؤون املقيمني بصورة 
غير قانونية بش����كل مستقل او 
ضمن أسرته، ومقيم في الكويت 

بصفة فعلية.

الباب األول: االعتراف بالشخصية 
القانونية

م����ادة 2: مين����ح غي����ر محدد 
اجلنسية هوية الثبات شخصيته 
مل����دة خمس س����نوات جتدد عند 
انقضائه����ا، تصدره����ا اللجن����ة 
التنفيذية لشؤون املقيمني بصورة 
غير قانونية، يثبت فيها باخلانة 
اخلاصة باجلنسية عبارة »غير 
مح����دد اجلنس����ية« وتكون هذه 
الهوية معتمدة وصاحلة لالستعمال 
مدة سريانها أمام جميع اجلهات 
الرس����مية التنفيذية والقضائية 

واجلهات اخلاصة في الكويت.
م����ادة 3: مين����ح غي����ر محدد 

اجلنسية:
أ � ج����واز س����فر عادي����ا ل����ه 

وألسرته.
ب � رخص القيادة للمركبات 
اآللية بأنواعها ورخص تسييرها. 
وذلك وفقا للقواعد والش����روط 
واإلج����راءات الت����ي نصت عليها 
القوان����ني واللوائح الصادرة في 

هذا الشأن.
مادة 4: لغير محدد اجلنسية 
احلق في اس����تصدار شهادة من 

الرس����مية تثبت وقائع  اجلهات 
الوالدة والوفاة والزواج والطالق 
وسائر الوقائع املتعلقة باألحوال 

الشخصية له وألسرته.

الباب الثاني: الحق في التعليم

مادة 5: تكفل الدولة لغير محدد 
اجلنسية احلق في التعليم املجاني 
في املدارس احلكومية في املراحل 
األولى حتى الصف الثاني عشر، 
الش����أن معاملة  ويعامل في هذا 

الكويتي.
مادة 6: تخصص نس����بة %5 
من ع����دد الكويتيني املقبولني كل 
عام دراس����ي في جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب، واملن����ح الدراس����ية 
الداخلية في اجلامعات اخلاصة 
بالكويت لغير محددي اجلنسية 
وتضاف هذه النسبة لعدد الطلبة 
الكويتيني، ويتمت����ع غير محدد 
التي  املزاي����ا  اجلنس����ية بجميع 
يتمتع بها الطال����ب الكويتي في 

هذه املؤسسات.

الباب الثالث: الحق في العالج

م����ادة 7: يتلقى غي����ر محدد 
املجان����ي  الع����الج  اجلنس����ية 
باملستش����فيات واملس����توصفات 
احلكومية وسائر الوحدات الصحية 
الوقائية  التابعة لوزارة الصحة 
منها والعالجية، ويعامل في هذا 

الشأن معاملة الكويتي.

الباب الرابع: الحق في العمل 
والتملك

م����ادة 8: يكون لغي����ر محدد 
اجلنسية احلق في العمل وتكون 
له فيه األفضلية في جميع اجلهات 

رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون 
الشركات التجارية.

الباب الخامس ـ أحكام عامة

م����ادة 13: تص����در الالئح����ة 
القانون مبرسوم  التنفيذية لهذا 
بناء على ع����رض وزير الداخلية 
خ����الل ش����هر من تاريخ نش����ره 

باجلريدة الرسمية.
مادة 14: يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.

المذكرة اإليضاحية

جاء هذا القانون امتثاال ألحكام 
الشريعة االسالمية الغراء وتنفيذا 
ألحكام الدستور وبنود االتفاقيات 
الدولية التي صادقت عليها الكويت، 
ورغبة في رفع املعاناة عن شريحة 
كبيرة من نسيج املجتمع الكويتي 
وهي فئة غير محددي اجلنسية 
واحتراما حلقوق االنسان اعد هذا 
االقتراح بقان����ون الذي عرف في 
مادته االولى غير محدد اجلنسية 
تعريفا جامع����ا مانعا مييزه من 
غيره، من املواطن����ني واالجانب 
املقيمني على ارض الكويت وفي 
الباب االول )وعنوانه االعتراف 
القانونية( نصت  بالش����خصية 
املادة الثانية على منح غير محدد 
اجلنسية هوية إلثبات شخصيته، 
ونصت امل����ادة الثالثة على حقه 
في احلصول على جواز سفر له 
وألسرته وفي استخراج اي نوع من 
انواع رخص القيادة، وتولت املادة 
الرابعة تعداد بعض الوقائع التي 
يحق له اثباتها على سبيل املثال ال 
احلصر. وفي الباب الثاني قضت 
املادت����ان 5 و6 بحقه في التعليم 
وأتاحتا له فرصة التعليم املجاني 

في املدارس احلكومية مع توفير 
الفرص لقبوله في املؤسس����ات 
االكادميية العامة واخلاصة وفقا 
لنسب محددة من أقرانه الكويتيني، 
وهو معيار متحرك ميثل 5% من 
الكويتي����ني املقبولني في كل عام 
دراسي دون أدنى إخالل بحقوق 
الطلب����ة الكويتي����ني. وفي الباب 
الثالث قضت امل����ادة 7 بحقه في 
العالج املجاني واالستفادة من كل 
خدمات وزارة الصحة خصوصا 
الوقائية منها والعالجية. اما الباب 
الراب����ع فقد نص في املادة 8 على 
حقه في العمل وجعله يحل ثانيا 
بعد الكويتي مباش����رة في تولي 
الوظائف، ونص����ت املادة 9 على 
معاملة غير محدد اجلنسية معاملة 
الكويتي في االلتحاق بالوظائف 
العام����ة وفيما تق����رره من مزايا 
مالية ومع����اش تقاعدي، ونصت 
املادة 10 عل����ى معاملة اوالد غير 
محدد اجلنس����ية املعاقني معاملة 
الكويتي املعاق. ونصت املادة 11 
على حق غير محدد اجلنسية في 
متلك العقارات بصورة فردية او 
باالشتراك مع الغير وذلك بغرض 
الس����كن، اما املادة 12 فأحالت الى 
القواعد اخلاصة باألجانب الواردة 
بالقانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار 
التجارية وذلك  قانون الشركات 
فيما يتعلق بتأس����يس الشركات 

ومتلك اسهمها.
ونصت املادة 13 على ان تصدر 
الالئحة التنفيذي����ة لهذا القانون 
مبرس����وم بناء على عرض وزير 
الداخلية خالل ش����هر من تاريخ 
اما  نشره في اجلريدة الرسمية، 
املادة 14 فنصت على إلغاء كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يعامل غير محدد الجنس�ية معاملة الكويتي في الوظائف العامة سواء 
كان معينًا أو متعاقدًا من حيث المرتب والعالوة االجتماعية وعالوة األوالد

هايف قّدم قانون »الحقوق المدنية واالجتماعية« لغير محددي الجنسية

الخرينج لتلتزم الحكومة بإيجاد حلول 
للمسرحين الكويتيين كما وعدت

حماد: للمعاق الحق في طلب
 التقاعد المبكر بعد 15 عاماً

قدم النائب س����عدون حماد 
اقتراح����ا برغبة اكد فيه ان فئة 
املعاقني هي الفئة االولى بالرعاية 
ونظرا حلاجتهم للدعمني املعنوي 
وامل����ادي ف����ي جمي����ع االوقات 
ولتخفي����ف االعباء عن كاهلهم 
وكاهل ذويه����م بصرف معاش 
تقاعدي للمعاق يساوي الراتب 
االصلي عند طلبه التقاعد املبكر 
اقترح ان يكون للمعاق  فانني 
احلق في طل����ب التقاعد املبكر 
بع����د مرور 15 عام����ا من العمل 
باحلكومة وان يكون معاش����ه 

كامال عند التقاعد.

أسيل: هل تم إيفاد حاالت مرضية للعالج في أوكرانيا؟
وجهت النائب د.أسيل العوضي سؤاال لوزير الصحة 
د.هالل الس���اير جاء فيه: ورد في مقال للكاتب مشاري 
العدواني في صحيفة »عالم اليوم« الصادرة امس معلومات 
عن ارس���ال بعض املرضى ال���ى العالج في اخلارج في 
جمهورية اوكراني���ا وان تكلفة العالج مرتفعة مقارنة 
بباقي الدول االوروبية التي مت ايفاد املرضى اليها سابقا، 
وتس���اءلت: ما مدى صحة ما ذكره الكاتب في مقالته؟ 
وه���ل مت إيفاد حاالت مرضية الى العالج في أوكرانيا؟ 
ان كانت اإلجابة ب� »نعم« يرجى تزويدي بكش���ف فيه 

اسماء املرضى وتكلفة عالج كل مريض واألمراض التي 
يعانون منه���ا، وهل يتم التعامل مباش���رة بني وزارة 
الصحة الكويتية واملستشفيات األوكرانية ووزارة الصحة 
األوكرانية ام عن طرق أخرى؟ اذا كانت التعامالت تتم 
عبر طرق أخرى فبرجاء إفادتي بهذه الوسائل والطرق 

وبيان أسس التعامل املالي مع الوسطاء ان وجدوا.
في حالة وجود وس���طاء للعالج ف���ي أوكرانيا عن 
طريق وزارة الصحة، برجاء تزويدي بأسماء الشركات 
وأصحابها وحجم التعامل بينها وبني وزارة الصحة منذ 

عام 2006 حتى تاريخ توجيه السؤال مع بيان رأسمال 
هذه الش���ركات وأسس اختيارها في التعامل مع وزارة 
الصحة. وهل تتعامل وزارة الصحة مع وسطاء للعالج 
باخل���ارج؟ برجاء بيان حجم التعامالت مع الوس���طاء 
لكل بلد وكل وس���يط على حدة وبيان أسماء الشركات 

وأصحابها ورؤوس أموالها.
وطلبت د.اسيل تزويدها بجدول مقارن ألسعار بعض 
مناذج العالج الطبيعي الشائعة لدى املرضى املرسلني 

للعالج باخلارج.


