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قدم النائب د.محمد احلويلة 3 اقتراحات برغبة، طالب في االقتراح االول: توفير 6
طائرات لالخالء الطبي تكون حتت تصرف وزارة الصحة الس���تخدامها في حاالت 

الطوارئ التي تتطلب سرعة نقل املصابني للمستشفيات.
وطالب في االقتراح الثاني بانشاء مكتب صحي في بلجيكا يقوم مبتابعة ورعاية 

املرضى الكويتيني الذين ترسلهم الوزارة للعالج هناك.
وطالب في االقتراح الثالث باعطاء مديري املكاتب الصحية باخلارج الصالحية 
للتمديد للمرضى الذين يتم عالجهم باخلارج وتتطلب حالتهم الصحية التمديد.

الحويلة لتوفير طائرات لإلخالء الطبي

الدوسري إلنشاء شركة ثانية للمواشي

مكتب المجلس يوكل مقرر »الفحم  المكلسن« 
مهمة التصريحات الخاصة باللجنة

الذي عقده  خلص االجتم����اع 
مكتب مجلس االمة امس برئاسة 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
بحضور اعض����اء املكتب ورئيس 
واعضاء جلنة »الفحم املكلسن« الى 
ايكال مهمة التصريحات اخلاصة 
باللجنة الى مقررها النائب د.علي 

العمير.
النائب  اللجن����ة  وقال رئيس 
الى  س����عدون حماد في تصريح 
الصحافيني عق����ب االجتماع اننا 
اتفقنا على ان يكون املتحدث بعد 
كل اجتماع جلنة ه����و األخ علي 
ر الباب على من  العمير حتى نسكِّ

يريد تعطيل تقرير اللجنة.
من جهت����ه لفت النائب د.علي 
العمي����ر ال����ى انه متت مناقش����ة 
التصريحات املتبادلة بني رئيس 
اللجنة وبع����ض اعضاء املجلس، 
مؤكدا اننا نرفض توجيه أي اتهام 
ألي ش����خص ما لم ينجز التقرير 
بصورت����ه النهائية ويوافق عليه 

املجلس.
وردا على سؤال حول طبيعة 
التزام اللجنة مبا أقر خالل االجتماع 
ومدى انس����حابه على باقي جلان 
التحقيق قال د.العمير هذا شيء 
مؤسف ولقد بينا خالل االجتماع 

ان هذه املرة ليس����ت األولى التي 
تخرج فيها اخبار جلان التحقيق 
واوضحنا ان هناك خروقات لالئحة 
الداخلية، لكن نحن كلجنة ملتزمون 
بالالئحة الداخلية وبأال تكون هناك 
تصريحات فيها اتهام اال بعد اجناز 
التقرير وموافقة مجلس االمة عليه 

بشكل نهائي.
واشار الى ان اللجنة ستستمر 
في عملها بذات التشكيل احلالي، 
مش����ددا على حرص اللجنة على 
اجناز التقرير في اسرع وقت خاصة 
ان جلنتنا هي امتداد لثالث جلان 

سابقة.

الحريتي: نستغرب رفض الخطوط الجوية الكويتية 
تعيين من أتموا دراسات الطيران في الخارج

قدم النائب د.بادي الدوسري اقتراحا برغبة، 
بشأن »طلب انشاء شركة ثانية للمواشي حيث ان 
اسعار المواشي في ازدياد بصورة غير طبيعية 
وذلك بس���بب وجود شركة واحدة فقط ال تفي 
باحتياج المواطنين مما ادى الى زيادة اس���عار 

االغنام والمواشي.
 لذلك اتقدم بهذا المقترح بإنشاء شركة ثانية 
للمواشي مما سيساعد على توفير الكمية المطلوبة 
للمس���تهلكين وكذلك للحد من ارتفاع االسعار 

وكسر االحتكار«.

النائب حسين  اس���تغرب 
الحريت���ي رف���ض مؤسس���ة 
الخط���وط الجوي���ة الكويتية 
تعيين الطلبة الكويتيين الذين 
أنهوا دراسة الطيران في الخارج 
لديها كطيارين واالس���تعانة 

بطيارين اجانب.
وقال الحريتي في تصريح 
للصحافيين بمجلس االمة امس 
ان مؤسسة الخطوط الجوية 
الكويتية أعطت وعودا ألبنائنا 
الطلبة بقبولهم كطيارين لديها 
بعد ان ينهوا دراسة الطيران، 
ولكن مع االسف فوجئوا برفض 
المؤسسة قبولهم بعد ان تحملوا 
تكاليف الدراسة وتكبدوا مشاق 

االغتراب في الخارج.
وبين الحريتي ان »الكويتية« 
لم تعط مبررات لرفضها قبول 
الطلب���ة الكويتيين الحائزين 
رخص���ة الطي���ران االوروبية 
التي تتعامل  المنهجية  وهذه 
الطيارين  المؤسس���ة مع  بها 
الكويتيين مرفوضة وال يمكن 

القبول بها.
الحريت���ي وزير  وطال���ب 
المواصالت د.محمد البصيري 
ابنائنا  بالتدخ���ل وانص���اف 
الطيران  الذين درسوا  الطلبة 
بالخ���ارج عل���ى ام���ل ان يتم 
تعيينهم في »الكويتية« التي 
البداية وتخلت  ف���ي  وعدتهم 

عنهم بعد حصولهم على رخصة 
الطيران.

واكد الحريتي انه سيوجه 
المواصالت عن  اسئلة لوزير 
الذين تقدموا  الكويتيين  عدد 
لمؤسس���ة الخطوط الجوية 
الكويتي���ة يطلب���ون العم���ل 
كطيارين لديها وعن عدد الذين 
ت���م قبولهم وعن ع���دد الذين 
رفضتهم المؤسس���ة وما هي 
االسباب وما آلية قبول الطيارين 
وتعيينهم في المؤسسة. وعدد 
الس���نوات  الذي���ن عينوا في 
االخيرة وجنسياتهم والمعايير 

التي قبلوا على اساسها.

الغانم يسأل عن عدد األحكام القضائية التي صدرت ضد البلدية

البراك: هل هناك رقابة بيئية يومية 
على محطات الصرف الصحي؟

وجه النائب مرزوق الغامن س����ؤاال لوزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه:منا الى علمنا ان محكمة 
التمييز أصدرت عدة احكام ضد بلدية الكويت 
كان آخرها احلكم الصادر في 2009/4/20، والذي 
خسرت مبوجبه بلدية الكويت مبلغا وقدره 
11.253.647 دين����ارا، وملا كان����ت هذه االحكام 
تكبد املال العام مبالغ طائلة، وملا كانت االدارة 
القانونية ببلدية الكويت تتبع مباشرة وزير 
الدولة لشؤون البلدية طبقا للمادة 33 لسنة 
2005 في شأن بلدية الكويت، مضيفا: وهي اجلهة 
املنوط بها ابداء الرأي القانوني في املعامالت 

التي تعرض على بلدية الكويت، كما انها تترافع 
في القضايا التي تختصم فيها البلدية.

وتساءل الغامن: ما عدد االحكام القضائية 
التي صدرت ضد بلدية الكويت خالل االعوام 
الثالثة السابقة لتاريخ هذا السؤال؟ وما املبالغ 
التي تكبدها املال العام في هذه االحكام؟ وما 
رأى االدارة القانونية في املعامالت التي صدرت 
فيها هذه االحكام؟ مع تزويدنا بصورة من هذه 
االحكام وصورة من آراء االدارة القانونية في 

املعامالت التي صدرت فيها هذه االحكام؟
وه����ل تس����تعني وزارة الدولة لش����ؤون 
البلدي����ة أو بلدية الكويت برأي ادارة الفتوى 

والتش����ريع في بعض املعامالت التي تعرض 
عليها؟ وما عدد احل����االت التي عرضت على 
ادارة الفتوى والتشريع خالل االعوام الثالثة 
الس����ابقة لتاريخ هذا السؤال؟ وهل كان رأى 
ادارة الفتوى والتشريع في هذه احلاالت يخالف 
رأي االدارة القانونية سواء بالوزارة أو ببلدية 
الكويت؟ وما عدد العاملني باالدارة القانونية 
ببلدية الكويت ودرجاتهم ومؤهالتهم العلمية 
وخبراتهم؟ وما االجراءات التي اتخذتها الوزارة 
من اجل حتسني اداء االدارة القانونية في بلدية 
الكويت، ولتفادي صدور احكام قضائية تكبد 

املال العام خسائر طائلة؟

وجه النائب مس���لم البراك سؤاال 
مطوال لوزير الصحة د.هالل الس���اير 

بشأن محطات الصرف الصحي.
وتساءل البراك: هل هناك رقابة بيئية 
يومية على محطات الصرف الصحي 
الناتجة  المخرج���ات  لمعرفة نوعية 
عن عمليات المعالجة؟ طالبا تزويده 
بتقري���ر بأعداد البكتيري���ا المرضية 
ومدى مالءمتها بالمسموح به صحيا، 
 )O.D( المذاب نس���بة االوكس���جين 
المسموح  المياه ونسبته مقارنة مع 
المذاب  به عالميا، نسبة االوكسجين 
ألس���باب بيولوجية ))B.O.D ونسبة 
المذاب ألسباب كيماوية  االوكسجين 
)C.O.D( درجة حموضة مياه المعالجة 
)P.H( درجة التوصيل الكهربي للمياه 

المعالجة المنصرفة للبحر أو غيره، نس���بة الشحوم 
والزيوت في المياه المعالجة المنصرفة للبحر أو غيره، 
توصيات المتابعة اليومية لهذه المحطات، هل تم عمل 
دراسة تقييم لموقع محطة مشرف للضخ؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي بهذه الدراسة وجميع المراسالت 

والوثائق المتعلق���ة بها. ما المخاطر 
البيئية الناتجة عن استخدام )التناكر( 
الصهاريج في نقل مياه المجاري؟ وهل 
لدى الهيئة العامة للبيئة نظام للرقابة 
على حركة )التناك���ر( صهاريج نقل 
مياه المجاري والمخلفات الس���ائلة؟ 
التي  السليمة  البيئية  المواصفات  ما 
تعتمدها الهيئة العامة للبيئة )لتناكر( 
لصهاريج نقل مياه الصرف الصحي؟ 
ونوع ومميزات ه���ذا النظام وتاريخ 
المخالفات  اس���تخدامه. ونوع وعدد 
التي تم رصدها من خالل هذا النظام، 
ونوع االجراءات التي تمت بحق )تناكر( 
صهاريج نقل المخلفات السائلة ومياه 
المجاري التي قامت بسكب المخلفات 
في غير مكانها الصحيح، ونوع االضرار 
البيئية المتوقع حدوثها نتيجة لسكب مجاري الصرف 
الصحي والمخلفات السائلة في االماكن غير المخصصة 
لها. واالماكن التي تسكب فيها مخلفات الصرف الصحي 
والمخلفات السائلة الرس���مية وغير الرسمية، كميات 
المخلفات السائلة ومياه الصرف الصحي المنقولة عبر 

مرزوق الغامن

مسلم البراك

الرئيس اخلرافي مترئسا اجتماع مكتب املجلس مع جلنة »الفحم املكلسن«

عسكر  إلنشاء مكتب لخدمة العسكريين المتقاعدين

مخلد يطالب بنقل مواطن من  أحد المستشفيات السعودية

النمالن: الخدمات الصحية تحتضر والمستشفيات ال تكفي المواطنين

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة 
قال فيه ان للعس����كرية دورا فعاال ومهما في 
الدفاع عن الوطن وطبيعة الحياة العسكرية 
تحتم على الملتحقين بها نمطا معينا من الحياة 
االجتماعية يتفرغ من خاللها العسكري خالل 
خدمته العسكرية الى العمل، كما ان العسكرية 
ترسم مالمحها على شخصية ملتحقيها فتنأى 
به����م عن المواطن التي ق����د تؤثر في طبيعة 

عالقاتهم بالغير السيما في الجهات الحكومية 
التي يحتاجها العسكري لتصريف شؤون حياته 
وعائلته. مضيفا: وقد يستطيع العسكري خالل 
خدمته العسكرية ان يبعد نفسه عن االتصال 
المباش����ر بهذه الجهات وما قد يصاحبها من 
عالقات قد تؤثر في طبيعته اال انه بعد التقاعد 
والذي غالبا ما يأتي بعد ان قضى سنين طويلة 
في الخدمة وحصل على اعلى الرتب العسكرية 

فإنه ليس من الوفاء ان يجد نفسه وحيدا السيما 
وقد يحتاج الى من يعينه على قضاء ما يحتاج 
اداريا وصحيا وماليا.وينص االقتراح على ان 
ينشأ في كل من وزارتي الدفاع والداخلية مكتب 
خاص لخدمة العسكريين المتقاعدين يرعى 
شؤونهم ويسهم في قضاء حوائجهم المتعلقة 
بالجهات الحكومية وغير الحكومية ويؤمن لهم 

وألزواجهم وابنائهم المساعدة.

طالب النائب مخلد العازمي س���مو رئي���س مجلس الوزراء 
بالمبادرة ال���ى اتخاذ االجراءات الفورية لنق���ل المواطن ناصر 
س���ليمان العازمي الموجود بالعناية المركزة بمستشفى شقرا 
العام بالمملكة العربية السعودية اثر تعرضه لحادث سيارة اثناء 
عودته للبالد بعد اداء العمرة.واكد العازمي ان هذا االجراء ليس 

بجديد على مآثر س���مو رئيس مجلس الوزراء والذي ال يتوانى 
ف���ي دعم اخوانه المواطنين ومعاونته���م والوقوف الى جانبهم 
ف���ي مثل هذه الظروف. وقد اضاف العازمي ان هذا الطلب يالقي 
استجابة من سمو رئيس الوزراء داعيا اهلل ان يديم على سموه 

الصحة والخير في خدمة اخوانه المواطنين.

اكد النائب س����الم النم����الن ان اخلدمات 
الصحية حتتضر واملستش����فيات ال حتوي 
القدرة االس����تعابية للمواطن����ني، مبينا ان 
سوء الرعاية الصحية يجعل املواطن يدخل 
املستش����فى على قدميه ويخرج منها منقوال 
في سيارة املوتى، واكبر دليل ما يحدث حاليا 
في مستشفى العدان، وطالب النمالن وزير 
الصحة بااللتفات الى سكان واهالي املنطقة 

التي يخدمها مستشفى العدان بعني االعتبار 
واملس����اواة حيث ان غ����رف العناية املركزة 
بعضها عبارة ع����ن غرف عمومية ال تفصل 
املري����ض والبعض االخر عبارة عن س����تار 
وفي حالة اصاب����ة اي مريض بأي ڤيروس 
فانه ال يحظى بأي اهتمام او عناية.وش����دد 
النمالن على اهمية تكاتف اجلهود احلكومية 
امام مخاطر انفلونزا اخلنازير التي اجتاحت 

البالد، واستغرب النمالن قلة الرعاية الصحية 
والعالجية في املستشفيات، وجند في املقابل 
عدم ارسال املرضى للعالج باخلارج، السيما 
اننا في امس احلاجة الرتقاء اخلدمات الصحية 
وبن����اء مدن طبية تعنى باملواطنني حيث ان 
بناء مستشفى العدان كان قبل ما يقارب 25 
س����نة ولن يستوعب اكثر مما بني من اجله 

آنذاك.

الطاحوس: هل تم استدعاء السفيرة 
األميركية ومناقشتها فيما ورد منها؟

وجه النائب خالد الطاحوس س���ؤاال لنائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد 
الصباح بشأن تصريحات سفيرة الواليات المتحدة 

لدى الكويت.
وقال الطاحوس: بعد ان نشرت جريدة الراي 
الغراء نص محاضرة الس���فيرة األميركية لدى 
الكويت في معهد الشرق االوسط والتي تضمنت 
الحديث ع���ن الديموقراطية الكويتية ومجلس 
االمة باس���تهزاء كما اثارت الس���فيرة عددا من 
الجوانب بالغة االهمي���ة والتي تعتبر من اهم 
اسرار الدولة وهو ما قد يضر بمصالح الكويت 

العليا وعالقتها الخارجية.
متسائال: متى علمت الوزارة بهذه المحاضرة 
وما االجراءات االولية للتعامل مع حديث السفيرة؟ 
هل تم استدعاء السفيرة ومناقشتها فيما ورد 
منها في المحاضرة؟ وما ردود السفيرة اذا كانت 

االجابة بنعم؟
هل تمت اي مراس���الت بهذا الخصوص بين 
وزارة الخارجية والجانب االميركي؟ ما الخطوات 
التي تعتزم ال���وزارة اتخاذها للرد على حديث 
الوزيرة؟ ما مدى صحة تزويد الجيش االميركي 
بمليار و200 الف دينار سنويا؟ ما حقيقة تقديم 
860 ال���ف غالون من الوقود بأس���عار مدعومة 

للجانب االميركي؟
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            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:
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كــــــــوبون اليــــــوم الرابع الع�سرون

عام 1965م

عام 1966م

عام 1970م

�س: متى مت افتتاح جامعة الكويت ؟
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الزلزلة لـ »األنباء«: أثّمن جهود الفهد التي تدل
 على الحّس اإلنساني والشعبي والسياسي

 مريم بندق
أحدث تصريح النائب د.يوس����ف الزلزلة ل� »األنباء« في 7 سبتمبر 
اجل����اري حول موافق����ة احلكومة املبدئية على اع����ادة جدولة قروض 
املواطن����ني والغاء الفوائد املضافة ردود فع����ل االغلبية النيابية الذين 
أيدوا مضمون تصريح النائب د.يوسف الزلزلة وباركوا توجه احلكومة 
واكدوا ضرورة تنفيذه تخفيفا للضغوط احلياتية على املواطنني الذين 
أرهقتهم االقساط، بل دفعت ببعض منهم الى السجون تنفيذا ألحكام 
قضائية، خصوصا ان اآللية التي جاء بها صندوق املعس����رين لم تكن 
وافية وعملية إلنقاذ حقيقي لهؤالء املعس����رين والتي اشترطت دفع ما 
يفوق ال� 50% كأقساط لالستفادة منه، ناهيك عن طوابير االنتظار الطويلة 
واالجراءات املتعددة. توجه احلكومة بإعادة جدولة القروض بحس����ب 
تصريح النائب د.الزلزلة جاء بهدف تخفيف الضغوط على املواطنني 
والتقليل من االعباء املالية نتيجة االوضاع االقتصادية واالزمة املالية 
وسياسة االقراض غير املنظم من البنوك وضعف رقابة البنك املركزي 

مما تسبب في حدوث ازمات مالية لبعض املواطنني. نتيجة تراكم الديون ومضاعفة الفوائد 
دون وج����ه حق. وكلمة ح����ق فاملتابع لتصريحات د.يوس����ف الزلزلة بصفة عامة وحول 
القضايا االقتصادية واملالية بصفة خاصة يعرف مسبقا انها تتميز بالدقة واحلكمة وعدم 
التس����رع، ولذلك تتس����م باملصداقية وهذا ما تبني امس عندما اعلن نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ 

احمد الفهد ان هناك مشروعا حكوميا إلعادة جدولة القروض، وهذا ما 
نشرته الزميلة »الدار«. تصريح الشيخ احمد الفهد ذو البعد السياسي 
والش����عبي والذي اكد تصريح النائب د.الزلزلة ل� »األنباء« 7 اجلاري 
وما جاء بينهما حول نفي وزير املالية مصطفي الشمالي إعادة جدولة 
القروض وما اس����تتبعه من تصريحات نيابية الس����تجوابه يدل داللة 
كبيرة على عدة اعتبارات ومتطلبات في هذه املرحلة وهي:ان احلكومة 
لديها رغبة حقيقية في بداية صفحة جديدة من التعاون مع املجلس في 
دورته اجلديدة وان املجلس املقبل ليس مجلس����ا تأزمييا وهذا يتطلب 
التأكي����د على دور النواب العقالء ذوي الطرح العقالني الهادئ العلمي 
املدروس امثال النائب د.يوسف الزلزلة، فتعاونهم مع احلكومة ينتج 
عنه ثمار اتفاق حقيقي لصالح قضايا املواطنني ومستقبل الوطن، ومن 
االهمية هنا ان نذكر بأهمية التأني من قبل بعض الوزراء في الرد على 
تصريحات النواب املغلفة بالرغبة احلقيقية في التعاون االيجابي مع 
احلكومة. وباالتصال على د.يوسف الزلزلة، اكد ان ما ذكره الشيخ أحمد 
الفهد هو متاما ما طرحه من تصريحات وآراء، مشيرا الى ان جدولة القروض هي االصل في 
مشروع احلكومة اجلديد وليس صندوق املعسرين الذي يركز فقط على من يتحمل اقساط 
تفوق ال� 50% من راتبه، وهي نسبة كبيرة جدا عرقلت حتقيق االهداف وثمن الزلزلة دور 
الشيخ أحمد الفهد الذي يدل على حس انساني وسياسي ووطني وشعبي، ويأتي ترجمة 

ملا نص عليه الدستور من ضمان حياة كرمية جلميع املواطنني.

د.يوسف الزلزلة


