
االربعاء 29 يوليو 2009   7مجلس األمة
إن استمر تجاهل الحكومة لألسئلة البرلمانية فليس أمام »الشعبي« سوى مساءلة رئيس الوزراء

السعدون: لن نترك وزراء الداخلية والمالية والنفط والشؤون والمواصالت
سامح عبدالحفيظ

وضع النائب احمد السعدون سمو رئيس الوزراء هدفا لكتلة 
العمل الشعبي اذا اصرت احلكومة على اخفاء املعلومات املتعلقة 

باالسئلة البرملانية املوجهة اليها من قبل النواب.
وقال الس���عدون في مؤمتر صحافي عقد امس في مقر اللجنة 
االسكانية البرملانية: ان اصرار الوزراء على جتاهل اسئلة النواب 
س���يقودنا الى »الطريق االقصر« وهو مس���اءلة رئيس الوزراء 

مباشرة، السيما ان استجواب 7 وزراء سيكون أمرا صعبا.
وركز الس���عدون في مؤمتره على ملفات عدة ابرزها العقود 
النفطية، والقوانني الرياضية، واالستثمارات في الوطن العربي، 
وتبعات استجواب وزير الداخلية، والترددات الالسلكية التابعة 

لوزارة املواصالت.

المسرحون من القطاع الخاص

وأفاد السعدون بأن هناك الكثير من القضايا تستوجب التعليق 
عليها أوالها قضية املسرحني من القطاع اخلاص والتي تناولتها 
مجموع���ة من النواب ف���ي حمالتهم االنتخابي���ة، مبينا انه قدم 
اقتراحا بقانون في هذا الش���أن م���ع اليوم االول الفتتاح الفصل 
التش���ريعي، باالضافة الى طلب مت تقدميه الى املجلس ملناقشة 
هذا االمر بصفة االستعجال مع مجموعة من القضايا االخرى لكنه 

لم تتم املوافقة عليه.
وأشاد السعدون مبوقف النائب صالح املال بطلبه عقد جلسة 
خاصة ملناقش���ة تلك القضية من خالل مناقشة قانون العمل في 
القطاع االهلي، موضحا انه مت اضافة طلب مناقشة التقرير االول 
للجنة الش���ؤون املالية واالقتصادية اخلاص باالقتراح بقانون 
الذي تقدمت به كتلة العمل الشعبي فيما يتعلق بحقوق املوظفني 
الكويتيني الذين انهيت خدماتهم من البنوك أو قطاعات االقتصاد 

احمللي املنتج أو من شركات االستثمار.
وبني الس���عدون ان هذا االقتراح مف���اده ان تلتزم الدولة بأن 
تدفع رواتب من انهيت خدماتهم من هذه القطاعات أو الشركات 
أو البنوك اعتبارا من تاريخ انهاء خدمة كل موظف، ويستمر هذا 
االلتزام الى ان تتمكن الدولة من اعادة هؤالء الى مواقعهم أو ان 

جتد لهم الدولة وظائف اخرى وبنفس الرواتب وبأثر رجعي.
وأبدى السعدون تفاؤله بأن اجلميع ادرك ان هذه القضية مهمة 
وحتدث عنها ألنها تتعلق ب� 4000 أس���رة كويتية فقدت موردها 
املالي من خالل انهاء خدمات أربابها في وقت حرج حيث انها في 
انتظار شهر رمضان وعيد الفطر والعام الدراسي اجلديد، مؤكدا 
انه اذا لم حتضر احلكومة اجللسة اخلاصة فإن املجلس ونوابه 

مساءلون ومسؤولون عن اتخاذ اي اجراءات.
وتطرق السعدون الى احلديث عن قروض املواطنني، موضحا 
ان احلكومة اصدرت ما يسمى بصندوق املتعثرين الذي وصفه 
»بالفاشل« منذ بدايته، مستدركا: هناك مجموعة من القوانني املقدمة 
من االعضاء بشراء املديونيات تتفق في الروحية واالجتاه وتطالب 
جميعها بالغاء كل الفوائد على القروض وهي مت اجنازها من قبل 

اللجنة التشريعية وال تزال منظورة امام اللجنة املالية.

تعديالت على قانون التأمينات

واضاف السعدون ان هناك قضية اخرى وهي تعميم ال� 50 دينارا 
على جميع موظفي الدولة واملتقاعدين بصرف النظر عن سقف 

الراتب، وكذلك تعديل ما يقدم 
للمتقاعدين بدال من 20 دينارا كل 
3 سنوات لتصبح 30 دينارا كل 
سنتني، وهناك التعديالت على 
التأمينات االجتماعية  قانون 
منها زيادة املعاش التقاعدي الى 
1750 دينارا وهو من االقتراحات 
التشريعي  الفصل  املقدمة من 
السابق، وهناك اكثر من اقتراح 
بقانون مقدم بخصوص منطقة 
خيطان بس���بب معاناة أهلها 

لوجود العزاب.
وقال ان من القضايا املهمة 
التي اصبحت تش���كل قضايا 
امنية واجتماعية قضية املدن 
العمالية ف���ي مختلف مناطق 
الدولة االس���كانية، فضال عن 
قانون ذوي االعاق���ة، والذي 

تدرسه جلنة املعاقني.
وبخصوص االستجواب الذي 
قدمه النائب مسلم البراك الى 
وزير الداخلية في دور االنعقاد 
آثاره من قبل  املاضي، وتتبع 
الش���عبي، قال  العم���ل  كتلة 
السعدون: نحن سنتقدم بطلب 
احالة وزير الداخلية الى محكمة 

الوزراء، ألنه جزء من املشكلة، وليس املشكلة كلها، خصوصا ان 
الوزير اخلالد في جلسة االستجواب لوح بورقة زعم انها احالة 
احملور االول من االس���تجواب الى النيابة العامة، واتضح ان ما 

لوح به مجرد رسالة، ولم يكن حتويال للقضية برمتها.
وذكر السعدون ان هناك سؤاال قدم الى وزير الداخلية ووزير 
الع���دل من قبل النائب مس���لم البراك حول الكت���اب الذي وجه 
من الداخلية الى العدل، ونحن نرى ان الوزير اخلالد اس���تخدم 
النيابة كمظلة ألغراض سياس���ي����ة، واذا ل������م نتل��ق ردا من 
الداخلية والعدل، فنحن نتكلم بكل صراح���ة ووضوح، ونقول 
لس���مو رئيس الوزراء اننا لن نترك هذه القضية، وان التلويح 
بالورقة لم يكن سوى تضليال للشعب الكويت���ي، وه���ذه سياسة 
احلكومة التي انتهجتها بعدم الرد على أسئلة النواب، ولن نتردد 
في التوجه نحو رئيس ال���وزراء، وليقولوا عنا مؤزمني، فنحن 
لن نفرط في املال العام، ألن القضية تتعلق مبحاولة اس���تغالل 
النيابة العامة كغطاء سياس���ي او ايهام الشعب بأن هناك شبهة 
تعد عل���ى املال العام، خصوصا ان وزير الداخلية حول القضية 
دون وجود اتهام، علما ان االتهام يوجه الى الوزير نفس���ه، ألنه 

هو من وقع العقد.

االستثمارات في الدول العربية

وتطرق السعدون الى االستثمارات في بعض الدول العربية 
بالهيئة العامة لالس���تثمار بلغت استثماراتها في الوطن العربي 
49 مليارا، ونحن قلنا في دور االنعقاد املاضي ان هناك اغراضا 

تنفيعية، ووجهنا س���ؤاال الى 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
بهذا اخلص���وص، وحتى هذه 
اللحظة لم يتلق موجه السؤال 
النائب مسلم البراك ردا، علما 
ان هناك حقائ���ق، ومحاوالت 
تنفيع، مش���ددا على مثل هذه 
األمور، بتحمل مس���ؤوليتها 
رئي���س ال���وزراء دون غيره، 
واشار السعدون الى انه وجه 
س���ؤالني الى وزير املواصالت 
ووزيرة التربية والتعليم العالي 
بخصوص الترددات والتي تعتبر 
ثروة وطنية، وزير املواصالت 
طلب التأجيل اسبوعني، وحتى 
الوزيرة  ام���ا  اآلن لم يقضيا، 
احلمود فلم ت���رد، ولن نترك 
مثل هذا املوضوع املهم، وبكل 
اسف البد من محاسبة من أعطى 
الترخيص لبعض الشركات، واذا 
جتاوزنا الفترة احملددة للسؤال، 
ولم نتلق اإلجابة، فإن وزيري 
املواصالت والتربية يستحقان 
املس���اءلة«، الفتا الى ان هناك 
زهاء 6 وزراء او 7 يستحقون 
املساءلة السياسية وفي مثل هذه 

احلالة تصبح مساءلة رئيس الوزراء هي الطريق األقصر.

القوانين الرياضية

وانتقل السعدون الى احلديث عن مشكلة القوانني الرياضية 
قائال: القوانني صدرت حت���ت رقم 2007/5 ويجب تطبيقها حني 
صدورها، ولكن كل وزير يتسلم وزارة الشؤون ال يعمد الى تطبيق 
القانون، ويلجأ الى اس���اليب يرمي من ورائها الى التحايل على 
القانون، واخيرا حصلت مراسالت مع اللجنة االوملبية الدولية، وال 
ريب ان هذا تخبط، واملسؤول عنه وزير الشؤون محمد العفاسي، 
وعموما كل الوزراء غير محصنني اذا سلكوا مسلك وزير الشؤون 
الذي قال: ان ما قام به مس���لك مجلس الوزراء، ونحن نقول انه 
مسلك خاطئ، وعليه ان يتوقف، ألنه حنث في قسمه، مبينا: اننا 
ال نحب ان نتدخل عندما يكون هناك طرف نيابي، يتعامل مع ملف 
معني، ومع ذلك نحن حملنا وزير  الشؤون السابق صباح اخلالد 
وفي عام 2005 مسؤولية قرار تعيني رئيس اللجنة االوملبية، وهو 
قرار باطل، ولم يقم بأي إجراء مثل االتصال او االجتماع باللجنة 

االوملبية الدولية، فقد تعدى على القوانني الكويتية.
وتس���اءل الس���عدون: اين املخالفات التي ارتكبتها الكويت؟ 
وما القوانني الرياضية التي ال تتسق مع املواثيق الدولية؟ انهم 
يبحثون عن خطأ، وما يجرى راهنا عبث واعتداء على القوانني 
الرياضي���ة، ونحن نعرف جيدا ما يهدفون إليه، ولكن ال نفصح 

باألمر، وليقولوا صراحة ما يريدون.
ووجه السعدون انتقادات الى وزير النفط الشيخ احمد العبداهلل 

بشأن العقود النفطية التي أثيرت حولها شبهات »ال ميلك املجلس 
األعلى للبترول ان يعدل القوانني، ألن مجلس الوزراء الذي عني 
املجلس األعلى ال ميلك ح���ق التعديل، نحن نطالب بأن تخضع 
ش���ركات البترول للرقابة املسبقة، وال يتم تفسير القانون وفق 
هوى من يريد العبث باملال العام، ويجب اخضاع مؤسسة البترول 
وجميع الشركات التابعة لها للقنوات الرقابية مثل جلنة املناقصات 
املركزية والفتوى والتشريع، وقدمنا ذلك وفق قانون وافقت عليه 
اللجنة التشريعية البرملانية«، واستغرب السعدون تصريح وزير 
النفط الذي ذكر فيه ان اصحاب املصالح هم من اثاروا اللغط حول 
العقود النفطية، ونحن نقول له اكشف هؤالء، ملن هذه العقود؟ 
وملاذا االصرار على عدم الرغبة في اظهار املعلومات، ملاذا لم متر 

العقود على جلنة املناقصات املركزية؟
والحظ الس���عدون ان هناك مكافآت تصرف في وزارة النفط 
دون وجه حق، وما انزل اهلل بها من سلطان، فهناك مكافأة غريبة 
يطلق عليها املشاركة في النجاح، فإذا ارتفع سعر النفط، منحت 
ه���ذه املكافأة، هذه اموال عامة، وال يجب بعثرتها هكذا، والنائب 

مسلم البراك وجه اخيرا سؤاال بهذا اخلصوص.

B.O.T مشاريع الـ

وجدد السعدون حتديه ملن يشيع ان النواب يعطلون مشاريع 
التنمية، فليذكروا لنا مش���روعا تنمويا واحدا، ارادت احلكومة 
تنفيذه، وعمد مجلس األمة الى تعطيله، متسائال من عطل قانون ال� 
B.O.T فهم يريدون قانونا مفصال على شخصني او ثالثة متنفذين 
يتحكمون في البالد، هناك قوانني صدرت ولم تعمل احلكومة بها 
مثل قانون البيوت منخفضة التكاليف، عموما احلكومة مسؤولة 
عن عدم تنفيذ املش���روعات التنموي���ة، ألن هناك اطرافا ال تريد 

لهذه املشاريع ان تنفذ.

مساءلة رئيس الوزراء

وبني السعدون ان عدم اجتماع مجلس الوزراء امس )االثنني( 
امر يدعو الى الس���خرية، فوفق نص املادة 128 يجتمع املجلس 
بأغلبية اعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية احلضور ولكن مجلس 
الوزراء اجرى تعديال، ووضع الئحة داخلية تخصه، ونص املادة 
10 م���ن الئحته تقول: ان املجلس يجتمع بأغلبية اعضائه، وهذا 
كالم باطل، وال يدخل ضمن املادة التي وضعها املجلس، الوزراء 
املجازون، والوزراء الذين يقومون مبهام رسمية، ونحن ال نعرف 
ملاذا لم يجتمع مجلس الوزراء امس، وان كان هذا ليس موضوعنا 
ولكن ما يهمنا انهم عدلوا على نص الدستور، ويا عجبا ألمرهم، 
ويريدون منا اال نخاف على البلد، كيف نطمئن، وحكومة تقبل 
ان يك���ون لديها الئحة داخلية تتعارض مع الدس���تور، وعموما 
ما ذكرته موقف كتلة العمل الش���عبي من القضايا، ونحن نذكر 
احلقائق ونقدم رسالة واضحة لسمو رئيس الوزراء ندعوه فيها 
ال���ى اصالح األوضاع، فنحن لن نت���رك وزراء الداخلية واملالية 
والنفط والشؤون واملواصالت، ولن نسكت عنهم اذا لم يردوا على 
االسئلة البرملانية املوجهة لهم، ومع ذلك يدنا ممدودة لإلصالح، 
ولديه���م فرصة حتى بداية دور االنعقاد املقبل، ولكن اذا اصروا 
على اخفاء املعلومات فسنمارس مسؤولياتنا خصوصا ان عدد 
املؤزمني وفق مصطلحهم ازداد، نحن ليس امامنا في حال استمرار 

الوضع إال مساءلة رئيس الوزراء.

أي�ن المخالفات التي ارتكبتها الكويت؟ وما القوانين الرياضية التي ال تتس�ق مع المواثيق الدولية؟ إنهم يبحثون ع�ن خطأ ونعرف ما يهدفون إليه ولكن ال نفصح باألمر

أحمد السعدون متحدثا في مؤمتره الصحافي أمس

محمد هايف

د.يوسف الزلزلة

خالد السلطان

د.فيصل املسلم

عدنان عبدالصمد

النائب د.بادي الدوسري

المسلم يسأل الوزراء 
عبدالصمد: نستغرب المطالبة عن المهمات الخارجية للوزارات

بمنع تعيين »البدون« في الوزارات

أشاد بقرار وزيرة التربية

الدوسري يقترح إنشاء مستشفى 
للنساء والوالدة في كل محافظة

هايف: توقيف المناور في لبنان 
يجب أال يمر دون تحقيق

قال النائب محمد هايف ان 
املعلومات التي وردتنا عن سبب 
توقيف احملامي اسامة املناور 
في العاصم���ة اللبنانية يجب 
أال مت���ر من دون فتح حتقيق، 
وعل���ى وزي���ر الداخلية بيان 
وتفس���ير ما حدث بعد ورود 
معلومات مغلوطة عن احملامي 
صدرت من وزارة الداخلية الى 
عدة دول فيها ش���بهة الكيدية 
واإلض���رار باحملامي بس���بب 
مواقفه من االستجواب املوجه 
لوزير الداخلية في دور اإلنعقاد 

املاضي.

للعاملني في عمليات اخلفجي املش���تركة، 
وذلك بني الكويت والسعودية، وذلك منذ 
تس���لمت مهامها في 2003 حتى اآلن؟ وهل 
س���تكون قيمة القروض املقدمة من جلنة 
العمليات املشتركة باخلفجي مناصفة بني 
الشركتني )الكويتية والسعودية( جلميع 

اكد النائب د.يوسف الزلزلة ان قائمة االولويات 
التي ستعدها اللجنة املكلفة ستشهد تغييرا كبيرا 
عما كانت عليه في املجلس السابق، خصوصا فيما 
يتعلق بترتيب االولوي����ات وذلك ألن االولويات 
اصبحت مرتبطة بخطة استراتيجية حكومية لم 

تكن موجودة في السابق. 
وقال د.الزلزلة، في تصريح للصحافيني عقب 
اجتماع جلنة االولويات البرملانية امس، انه بعد 
ان تقدمت احلكومة مبقترح اخلطة االستراتيجية 
سنحاول ان جنعل االولويات تتناغم مع اخلطة 
االس����تراتيجية حتى تكون لدى احلكومة قاعدة 
تشريعية واضحة للتنفيذ، مبينا ان قضيتي املرأة 
والبدون سيكون لهما موقع في صدارة االولويات 
اجلديدة بع����د ان كانتا في آخر اولويات املجلس 
السابق، الس����يما ان هذين املوضوعني يعتبران 

من اولويات احلكومة وفقا لالس����تراتيجية التي 
تقدمت بها. 

وأوضح د.الزلزلة ان االجتماع جاء الستكمال 
مناقشة املواضيع التي متت مناقشتها في االجتماع 
الس����ابق الذي كانت احلكوم����ة متعاونة فيه الى 
ح����د كبير في وضع االولوي����ات التي تتناغم مع 
اخلطة االس����تراتيجية، حيث مت حتديد مجموعة 
تواريخ ملناقشة االولويات ال� 6 التي تقدمت بها 

احلكومة. 
واشار الى ان احلكومة ستحضر االجتماع الذي 
سيعقد االحد املقبل، وس����تأتي مبشاريع قوانني 
اخرى تتناغم مع اخلطة االس����تراتيجية للدولة، 
فضال عن ان جلن����ة االولويات البرملانية اتخذت 
قرارا مبخاطبة اللجان البرملانية لتقدمي االقتراحات 

بقوانني املقدمة اليها من النواب.

وجه النائب خالد السلطان سؤاال لوزير 
الوزراء روضان  الدولة لش���ؤون مجلس 
الروضان طلب فيه تزويده باملبررات املالية 
والفنية التفصيلية التي في ضوئها اتخذ 
مجلس الوزراء قراره »الغاء مناقصة محطة 
الصبية واعادة طرحها«. ووجه السلطان 
سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم الشيخ 

احمد العبداهلل جاء فيه:
انه من واقع مسؤوليتنا ومتابعتنا لقضايا 
العاملني في القط���اع النفطي ونظرا لقيام 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج مبخالفات 
صريحة للقوانني واالتفاقيات الدولية التي 
صادقت عليها الكويت واحالتها النقابيني الى 
التحقيق قاصدة بذلك ردعهم عن مطالبتهم 
بحقوق العاملني وكذلك منعهم من أداء دورهم 
النقابي بكامل حريتهم، ارجو افادتي بسبب 
عدم قيام الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
بتنفيذ احلك���م رقم 2004/2 حتكيم عمالي 
الصادر بتاري���خ 2006/3/14 حول صرف 
العملة؟ كما يرجى تزويدي بجميع االحكام 
القضائية بهذا الش���أن املنفذة منها وغير 
املنفذة؟ وسبب عدم اعداد وصوف وظيفية 
من قبل الش���ركة الكويتية لنفط اخلليج 

املوظفني املستفيدين منها؟ ام ستتحمل كل 
شركة قيمة القروض املقدمة ملوظفيها؟ وكم 
عدد املستفيدين من القروض من العام 2003 
حتى العام 2008؟ كما يرجى تزويدي ببيان 
تفصيلي للمستفيدين يبني تاريخ التعيني 
وقيمة القرض ونوعه للعاملني الكويتيني، 
واي بيانات اخرى للعمال السعوديني بذات 
التفاصيل كل على حدة؟ سبب قيام جلنة 
العمليات املشتركة باخلفجي بإبرام عقود 
عم���ل مع العاملني الكويتي���ني في املنطقة 
املقس���ومة؟ وملاذا لم يتم ابرامها من قبل 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج مع العاملني 
مباشرة؟ وسبب عدم تسكني درجات العاملني 
في الش���ركة الكويتية لنف���ط اخلليج في 
كل من املكتب الرئيس���ي وعمليات الوفرة 
املشتركة، علما انه مت تسكني الدرجات في 
الشركات النفطية التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية؟ وملاذا لم تطبق مؤسسة البترول 
الكويتية قرار التس���كني الصادر منها في 
2005/11/29 كامال عل ى جميع الدرجات في 
الش���ركة الكويتية لنفط اخلليج مكتفية 
بتس���كني الدرجة 15 الى 16 مبقية على من 

هم في الدرجة 14 على حالهم؟

وجه النائب د.فيصل املسلم 
س���ؤاال جلميع الوزراء بش���أن 

املهمات اخلارجية.
وق���ال د.املس���لم ان املهمات 
اخلارجية ضرورية لتطوير اداء 
املوظفني وكسبهم خبرات تنعكس 
على تط���ور ادائهم الوظيفي او 
متثيل الوزارة او اجلهة املرسلة 
ولكون هذه املهمات تستهلك من 
الكثير،  العامة الشيء  امليزانية 
وحرص���ا على اال يرس���ل لهذه 
املهمات اال من هو اهل لها وحتى 
ال يكون هناك اي محاباة او هدر 
على املال الع���ام، طالبا تزويده 
بكشف تفصيلي يبني عدد املهمات 
او اجلهات  اخلارجية لوزارتكم 
التابعة لكم لالعوام 2007 � 2008 
و2008 � 2009 مع بيان اس���ماء 
املشاركني في تلك املهام واملسمى 
الوظيفي لكل منهم والتكلفة املالية 

النائ���ب عدن���ان  طال���ب 
عبدالصمد احلكومة باالسراع 
في انه���اء معاناة غير محددي 
اجلنسية، حيث ان استمرار هذه 
املعاناة ملدة نصف قرن من دون 
اي حل يلوح في االفق هو امر 
معيب في جبني الدميوقراطية 

بالكويت.
النائب عبدالصمد  واش���اد 
التربي���ة  بق���رارات وزي���رة 
د.موض���ي احلم���ود بتعيني 
املؤهلني من البدون في س���لك 
التعليم، وطال���ب عبدالصمد 
الوزراء باتخاذ خطوات  بقية 
شجاعة مماثلة واالستفادة من 
اخلبرات املتواف���رة ف���ي البلد 
من غير محددي اجلنس���ي���ة، 
حيث ان تعي���ني الب���دون في 
الوظائف الشاغرة يوف���ر عل���ى 
امليزانية العامة للدول���ة مبالغ 

طائل���ة. 
واستغرب النائب عبدالصمد 
الدعوات املطالبة مبنع تعيني 
البدون في وزارات الدولة في 
حني ان اآلالف منه���م مازالوا 
يعملون في اجليش والقوات 

قدم النائب د.بادي الدوسري 
اقتراحا بإنشاء مستشفى خاص 
للنساء والوالدة في كل محافظة من 
محافظات الكويت الستة على ان 
يكون املستشفى تخصصيا ويعنى 
بأمراض النساء والوالدة فقط بعد 
العمليات اجلراحية  سلسلة من 
اخلاطئ���ة التي متت ف���ي اآلونة 
األخيرة في املستشفيات احلكومية. 
وأوضح الدوسري ان هذا االقتراح 
يأتي للمساهمة في تخفيف العبء 
عن تلك املستشفيات لتوفير رعاية 
واهتم���ام أكث���ر باملواليد اجلدد 
وبأمهاتهم الالئي يعانني األمرين 
سواء من مضاعفات احلمل او من 
سوء املعاملة واالهمال في بعض 

املستشفيات أحيانا.
وش���دد الدوس���ري على ان 

للمهام وذلك لكل مهمة على حدة، 
وما مدى صحة قي���ام وزارتكم 
او اجلهات التابعة لكم بارس���ال 
اشخاص من مهام خارجية ليسوا 
موظفني بالوزارة )او انهم كانوا 

منتدبني من جهات اخرى(؟

املسلحة للدفاع عن هذه االرض 
الطيبة وسجالت شهداء الكويت 
تشهد لهم دفاعهم وتضحياتهم 
لهذه االرض في حني ان ابناءهم 
محرومون حت���ى من رخص 

لقيادة السيارات.
النائ���ب عبدالصمد  وختم 
بدعوته لنواب االمة باالسراع 
في اقرار قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعي���ة لغي���ر محددي 
اجلنسية والذي سينهي جانبا 
كبيرا من معاناة غير محددي 

اجلنسية.

ال���والدة  االهتم���ام بعملي���ات 
يضمن لنا مجتمعا صحيا بعيدا 
عن العاهات املس���تدمية ما عدا 
التشوهات اخللقية التي ال دخل 

لتلك العمليات فيها.

العمير يسأل عن دور 
»الداخلية« في قضية المناور

وجه النائب د.علي العمير س���ؤاال إلى وزير الداخلية سأل فيه 
عن صحة خبر اعتقال احملامي أس���امة املناور في دولة عربية فجر 
2009/7/26 مستفس���را عن دور اجهزة األمن بالوزارة، وهل اصدر 
جهاز أمن الدولة تعميما لالجهزة االمنية العربية بتاريخ 2009/4/18 

يفيد بأن احملامي اسامة املناور يشكل خطرا أمنيا؟

السلطان يسأل الروضان عن إلغاء مناقصة محطة الصبية 

الزلزلة: قائمة أولويات المجلس ستشهد تغييرًا كبيرًا

الصواغ لخصخصة المستشفيات الحكومية من غير أي تكلفة على المواطنين
قدم النائب فالح الصواغ اقتراحا برغبة جاء فيه: أس���وة مبا 
هو معمول به ف���ي الدول املتقدمة وما هو قائم بالدول اخلليجية 
الش���قيقة املجاورة، ونظرا ملا هو واجب عل���ى الدولة من توفير 
الرعاية الصحية للمواطنني، ونتيجة للوضع الصحي واخلدمات 
الصحية خالل الس���نوات والعقود املاضية، وما وصل إليه احلال 
من ترد في األوضاع الصحية من حيث الكفاءة واجلودة واخلبرات 

الطبية املتوافرة، أقدم االقتراح التالي: قيام احلكومة بتخصيص 
جميع املستش���فيات احلكومية من غير اي تكلفة على املواطنني 
وذلك من خالل قيام احلكومة بالتأمني الصحي على جميع املواطنني 
من غير ان يدفع املواطن وإمنا تكون احلكومة ملزمة بتسديد كل 
مصاريف التأمني ع���ن املواطن، مع األخذ باالعتبار ضرورة إلزام 

هذه املستشفيات بالعمالة الوطنية.


