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5 قدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة بشأن منح بدل 
عدوى جلميع مفتشي ومفتشات الصحة الوقائية العاملني 
بجميع مراكز الصحة الوقائية واملستشفيات والذين يتطلب 
عملهم التعامل مع األمراض املعدية، ومنح بدل عدوى جلميع 
ممرضي ومشرفي التمريض باملستشفيات احلكومية املتعاملني 

مع احلاالت الوبائية ومع األمراض املعدية.    

حماد لمنح بدل عدوى 
لجميع مفتشي الصحة الوقائية

الصواغ يطلب من صفر قائمة بأسماء الشركات 
المؤهلة للتنافس  في مناقصة مستشفى جابر

الراشد: ما مبررات إيقاف برنامج »صوتك وصل« 
وإحالة قناة »سكوب« للنيابة العامة؟

استفسر إن كانت وزارة اإلعالم تعاملت بالمثل مع جميع المسلسالت

الدقباسي إلنشاء حدائق عامة
في منطقة سعد العبداهلل

قدم النائب علي الدقباس���ي 
اقتراحا برغبة طالب فيه بانشاء 
مراكز رياضية وثقافية للشباب 
في منطقة سعد العبداهلل مجهزة 
بصاالت مغلقة ومالعب ملمارسة 
الرياضة، وانشاء  جميع انواع 
حدائق عامة في املنطقة وكذلك 

مالع���ب رياضية، وتش���جير 
االرصف���ة احمليطة بالش���ارع، 
واقامة ممشى رياضي ومراكز 
لتحفيظ القرآن الكرمي في مدينة 
سعد العبداهلل. وقال الدقباسي 
ان منطقة س���عد العبداهلل في 
محافظة اجله���راء فيها كثافة 

سكانية كبيرة ويحتاج االهالي 
الى قض���اء اوق���ات الفراغ في 
مناطق مفتوحة لالستفادة من 
الوقت وممارس���ة جميع انواع 
الرياضة والتنافس الشريف فيما 
بينهم لتنمية العقل واجلس���م 

السليم.

وجه النائب فالح الصواغ سؤاال لوزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس البلدية د.فاضل 
صفر جاء فيه: املتابع مللف مشروع مستشفى جابر 
يالحظ التخبط احلكومي الواضح في التعامل مع هذا 
املشروع احليوي، حتى أصبحنا نخشى ان يصبح 
مستشفي جابر الضحية اجلديدة في مسلسل التردد 
والتناقض احلكومي، وقال: بعد سنوات من تفضل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بوضع 
حجر االس����اس لهذا املش����روع لم ينجز منه سوى 
احلفر، ونحن نتساءل: من سيدفع كلفة هذا التردد 
احلكومي؟ ومن سيدفع كلفة تأخر هذه املشروعات 
احليوية سوى املواطن الذي يعيش معاناة تدهور 
اخلدمات الصحية؟ فاملواطن اليوم يشعر باحلسرة ملا 
آلت إليه أوضاع اخلدمات الصحية في البالد، ويتكبد 

معاناة كبيرة حينما يراجع مرفقا من مرافق وزارة الصحة.

مرفق صحي حيوي

وأكد الصواغ: وينتظر املواطن إنشاء هذا املرفق الصحي احليوي 
ال���ذي من املفترض ان يحدث نقلة نوعية في مس���توى اخلدمات 
الصحية والكل يتس���اءل: متى س���تضع احلكومة هذا املش���روع 
احليوي على طريق اإلجناز؟ فتعامل احلكومة مع هذا املشروع مثير 
لالستغراب، فبعد انقضاء عدة سنوات من وضع حجر االساس يتم 
طرح مناقصة للمشروع الصيف املاضي ويتم اختيار اقل االسعار 
)318 مليون دينار( وتبدأ بعدها وزارة األشغال العامة بإجراءات 
التعاقد ويتم التفاوض مع الشركة لتخفيض األسعار لالستفادة 
من االنخفاض العاملي لألسعار نتيجة األزمة االقتصادية، وحسب 
املعلومات املتوافرة لدينا مت االتفاق مع الشركة على التخفيض الى 
)298 مليون دينار(، وتقوم الوزارة بعد ذلك بطلب تعزيز امليزانية 
لتغطية الفرق بني امليزانية املرصودة وكلفة املشروع حسب املناقصة 
استكماال إلجراءات التعاقد، ونفاجأ بإعالن وزارة األشغال العامة 
عن توجه جديد إلعادة طرح املش���روع لالستفادة من االنخفاض 
الكبير في تكلفة املواد األولية وانعكاسها على كلفة املشروع بشكل 
عام، ويتم اإلعالن في وس���ائل اإلعالم ان وزارة األش���غال العامة 
تتوقع توفير ما ال يقل عن 70 مليون دينار من إعادة الطرح مما 
دعانا لالعتقاد ان لدى احلكومة أسبابا وجيهة إلعادة الطرح الذي 
سيتسبب في تأخر املشروع ملدة ال تقل عن عام، لنكتشف اليوم 
ان السعر الذي مت اختياره في املناقصة اجلديدة هو سعر قريب 
جدا من سعر املقاول السابق )303 ماليني دينار( حسب ما ورد في 

وسائل اإلعالم، بل ان بعض وسائل اإلعالم ذكرت 
ان السعر أكثر من السعر الذي مت االتفاق عليه 
مع املقاول السابق بعد التخفيض )298 مليون 
دينار( ونحن نتس���اءل أين ال� 70 مليونا التي 
وعدت احلكومة بتوفيرها من خالل اعادة الطرح، 
وإن كانت أسعار املواد األولية ومشاريع البنية 
التحتية انخفضت أكثر من 30% عن أسعار العام 
املاضي حسب بعض التقارير فلماذا لم ينعكس 
ذلك على كلفة املشروع، وما الذي جناه املواطن 
من تأخر املشروع ملدة عام آخر، ورغبة منا في 

فهم حيثيات هذا املوضوع.
وطلب الصواغ تزويده بجميع املراسالت التي متت 
بني كل من وزارة األشغال العامة وجلنة املناقصات 
املركزية ووزارة املالي����ة ومجلس الوزراء وديوان 
احملاسبة وبلدية الكويت وأي جهات أخرى بخصوص مشروع مستشفى 
جابر خالل السنوات الثالث املاضية، وقائمة بأسماء الشركات التي مت 
تأهيلها للمنافسة في مناقصة هذا العام، وهل طرأ أي تغيير على هذه 
القائمة باحلذف أو االضافة؟ مع ذلك األسباب التفصيلية ألي تغيير، 
هل تغير أي من الش����روط أو املواصفات ب����ني مناقصة العام املاضي 
ومناقصة هذا العام؟ وما األس����باب التي دعت له����ذا التغيير وما أثر 
ذلك على الشركات املتنافس����ة واألسعار املقدمة؟ يرجى ذكر األسباب 
التفصيلي����ة ألي تغيير، هل طلب����ت وزارة الصحة أي تعديالت على 

املشروع خالل السنة املاضية مع التوضيح؟

تخفيض السعر

وتساءل: ما صحة املعلومات التي تشير الى ان املقاول السابق وافق 
على تخفيض السعر من 318 مليون دينار الى 298 مليون دينار؟ وما 
أس����باب هذا التخفيض؟ هل رصدت وزارة األش����غال العامة انخفاض 
أسعار مواد البناء وانعكاسها على أسعار املشاريع خالل االثني عشر 
ش����هرا املاضية؟ مع بيان النسبة التقديرية لهذا االنخفاض، وهل كان 
لهذا االنخفاض أثر على تكلفة مش����اريع الوزارة؟ وكم كانت التكلفة 
التقديرية ملش����روع مستشفى جابر قبل طرح املشروع العام املاضي؟ 
وكم بلغت التكلفة التقديرية للمشروع قبل طرح املشروع هذا العام؟ 
وهل انعكس االنخفاض في األس����عار على التكلفة التقديرية ملشروع 
مستشفى جابر، مع التوضيح؟ وهل لدى الوزارة تفسير علمي ومنطقي 
لعدم حتقيق الوزارة وعدها بتوفير مبلغ ال يقل عن 70 مليون دينار 
من خالل إعادة الطرح؟ مع التوضيح بالتفصيل باألوراق واملستندات 

والدراسات اخلاصة باإلجابات أعاله.

وج���ه النائب علي الراش���د س���ؤاال 
لوزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل بشأن قرار وقف برنامج »صوتك 

وصل«.
وقال الراشد: أصدر وزير اإلعالم قرارا 
وزاريا بواسطة وكيله بتاريخ 2009/8/25 
موجها الى قناة س���كوب يقرر فيه وقف 

برنامج »صوتك وصل«.
وقد اعتبر ان ه���ذا البرنامج تضمن 
عرضا ساخرا واستهزاء بأعضاء مجلس 
األمة ومجلس الوزراء، وقد أبلغ النيابة 
العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا 

الشأن. 
مضيفا: وملا لم يكن هذا البرنامج اال 
نقال وتقليدا لصورة واقعية على الساحة 

السياسية وقد وضعتها 
او ه���ذا  القن���اة  ه���ذه 
البرنامج بصورة ساخرة 
كوميدية ال تتضمن اي 
جتريح وال تثير الفتنة 
الذات اإللهية  وال متس 
واألنبي���اء وال صاحب 
الس���مو األمير، وحيث 
انه ال يوجد بالدس���تور 
او القان���ون م���ا يجعل 
او  اعضاء مجلس األمة 
الوزراء ذاتهم مصونة ال 
متس، ف���إن ما قامت به 

القناة والبرنامج يأتي من قبيل احلرية 
والدميوقراطية الت���ي جبلنا عليها، وان 

استغالل وزير اإلعالم 
لصالحياته بوقف هذا 
البرنامج يعد تعس���فا 
في اس���تخدام القانون 

لذلك.
الراشد: ما  وتساءل 
ايق���اف برنامج  مبرر 
»صوتك وصل« واحالة 
قناة سكوب الى النيابة 
العام���ة؟ وه���ل قامت 
الوزارة بالتعامل باملثل 
مع جميع املسلس���الت 
التي تعرض في جميع 
الكويتية خالل شهر  الفضائية  القنوات 
رمضان؟ اذا كانت االجابة بااليجاب يرجى 

موافاتي بصورة من هذه املوافقات، وإذا 
كانت اجابة السؤال الثاني بالنفي فما سبب 
تطبيق القانون على قناة سكوب فقط؟ 
هل تع���رض الوزير ألي ضغوط من 
أي نائب في مجل���س األمة إلصدار مثل 

هذا القرار.
يرجى ذكر اس���ماء الن���واب في حالة 
االجابة  باإليجاب.  وطلب تزويده  بعدد 
البرامج التي عرضت على اللجنة املختصة 
ألخذ اجازة مس���بقة من وزارة اإلعالم؟ 
وأسماء اعضاء اللجنة املختصة بإعطاء 

هذه التراخيص. 
وهل مت أخذ رأي اللجنة املختصة بإعطاء 
االجازة املسبقة للبرامج التلفزيونية حول 

وقف هذا البرنامج؟

فالح الصواغ

علي الراشد

علي الدقباسي

التحالف الوطني: نرفض تحجيم حرية الرأي والتعبير
أكد أمني عام التحالف الوطني الدميوقراطي خالد الفضالة ان 
موقف احلكومة ممثلة في وزارة اإلعالم من قرار وقف برنامج 
»صوتك وصل« امنا يعكس الفوضى التي تعيش��ها الس��لطة 
التنفيذية أمام تنفيذ القانون أوال، والهرولة أمام كل ما من شأنه 
املساس باحلريات العامة والتعبير عن الرأي ثانيا. وقال الفضالة 
في تصريح صحافي ان احلكومة لطاملا رعت عددا من الوسائل 
اإلعالمية من مطبوعة ومرئية، واس��تخدمتها في معاركها مع 
مجلس األمة، وتصفية خالفاتها السياس��ية مع األطراف التي 
تخالفها بالرغم من حتذير العديد من السياسيني واملتابعني من 
خطورة ما تبثه تلك الوس��ائل على الوحدة الوطنية وتبعاتها 
على النس��يج االجتماعي، وض��رورة تفعيل احلكومة أدواتها 
القانونية ملواجهة مثل تلك االساءات املتكررة. وبني الفضالة ان 

وزارة اإلعالم ال تتذكر قانوني املطبوعات واملرئي واملسموع 
اال حني يكون اإلعالم طرفا مضادا للس��لطة التنفيذية، الفتا 
الى ان »اإلعالم« ترقص طربا حيث تبث وتنشر بعض وسائل 
اإلعالم احلليفة واململوكة للسلطة واحلكومة كل ما من شأنه 
شق الوحدة الوطنية وتأجيج الفنت الطائفية، بينما تتسارع في 
حتريك الدعاوى واإلحالة للنيابة لكل ما يبث وينشر دفاعا عن 
الدستور واملال العام.وأكد الفضالة على موقف »التحالف« من 
احلري��ات العامة ورفضه ألي محاولة حكومية أو نيابية كانت 
لتحجي��م حرية الرأي والتعبير، مش��يرا الى ان قانون املرئي 
واملسموع يفرض رقابة مسبقة على االنتاج الفني، مطالبا النواب 
الوطنيني بالتحرك لتغيير القانون والغاء كل ما يعطي احلكومة 

احلق في فرض وصايتها على ما يشاهد ويعرض.

تقدم للمواطنين على شكل قرض حسن يتم سداد قيمته بقسط شهري

بعد تزايد قائمة الضبط واإلحضار في حق بعضهم

 الطبطبائي يقترح إنشاء محفظة مالية 
بـ 100 مليون دينار لمساعدة المحتاجين

بورمية يطالب الحكومة بالمبادرة  
وحل قضية  قروض المواطنين 

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن انشاء محفظة 
مالية مببلغ مائة مليون دينار لدى بيت الزكاة ملساعدة املواطنني.

مادة أولى: تقوم احلكومة بإنشاء محفظة مالية مببلغ مائة مليون 
دينار لدى بيت الزكاة ملس���اعدة املواطن���ني احملتاجني الذين اثقلوا 
بديون كبيرة، ويكون انش���اء هذه احملفظة ملدة عشر سنوات قابلة 

للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثانية: يضع مجلس الوزراء بعد اخذ رأي بيت الزكاة شروط 

واحكام ادارة احملفظة واالقتراض منها.
مادة ثالثة: يؤخذ املبلغ املخصص للمحفظة من االحتياطي العام 

للدولة.
مادة رابعة: على بيت ال���زكاة ان يوافي اي مواطن يتقدم بطلب 
املساعدة بقراره بالقبول او الرفض مبينا االسباب وذلك خالل شهر 
من تاريخ تقدمي الطلب. مادة خامسة: املبالغ التي تصرف للمواطنني 
احملتاجني عن طريق هذه احملفظة تكون على شكل قرض حسن يتم 

سداد قيمته بقسط شهري.

طالب النائب د.ضيف اهلل بورمية الحكومة بان تبادر في حل 
قضية قروض المواطنين التي اصبحت تثقل كاهلهم، خصوصا 

ان قائمة الضبط واالحضار ترتفع نسبتها يوما بعد يوم.
وقال بورمية ان مشكلة القروض كانت نتاج تقاعس حكومي 
ممثلة بالبنك المركزي لذلك على الحكومة ان تنقذ من تس���ببت 

في اغراقهم بالديون.
 موضحا انه ليس المهم لديه من يحل المش���كلة س���واء كان 
المجل���س او الحكومة، بل المهم هو ح���ل القضية بغض النظر 

عمن قام بحلها.
 مضيفا: اننا ال نس���عى الى المزايدات والتكس���ب االنتخابي 
لذلك اطالب بحل هذه المش���كلة ومن اي جهة كانت، محذرا من 
ان يكون الحل ش���بيها بكذبة صندوق المعسرين الذي مات قبل 
والدته، ب���ل نطالب بحل واقعي ويتلخص ذل���ك في أمرين: اما 
االسقاط او ش���راء المديونية واسقاط فوائدها واعادة جدولتها 

على المواطنين.

د.وليد الطبطبائي

د.ضيف اهلل بورمية

خالد الفضالة


