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الوعالن: وزير الصحة يعرف أن وزارته 
أصبحت مرتعًا للمتنفذين عبر بوابة إنفلونزا الخنازير

الخنفور يطالب بإقرار كادر العاملين في »الطيران المدني« 
دعا النائب سعد اخلنفور وزير املواصالت وزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري الى ضرورة التحرك 
اجلاد بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية لس���رعة اقرار 
كادر العامل���ن بالطيران املدني الذي مضى على وجوده 
في الديوان اكثر من عام���ن دون ان يرى النور، مطالبا 
البصيري والديوان معا باجنازه في اقرب وقت ممكن حتى 

ال تتعطل مصالح العاملن في هذا اجلهاز احليوي. 
وقال اخلنفور في تصريح صحافي ان العاملن في هذا 
املجال يس���تحقون كل الدعم إلقرار كادرهم الذي أضحى 
حبي���س االدراج في ديوان اخلدم���ة املدنية دون ان يقر 
حالهم حال باق���ي الكوادر التي اس���تحقها زمالؤهم في 
باقي مؤسس���ات الدولة التي مت اجنازها خالل السنوات 
املاضية، مؤك���دا ان العاملن في الطيران املدني يقومون 
بدور كبير وجبار يستحقون الش���كر والثناء عليه كما 
يستحقون ان نسعى جميعا الجناز كادرهم كأبسط حق 

لهم مقابل ما يقدمونه من خدمات وعمل لتشغيل ورقابة 
املطار، باالضافة الى تأمن سالمة الطيران والنقل اجلوي 
وكذلك الهم االكبر الذي يحملونه على عاتقهم وهو سالمة 
املسافرين والركاب الذي هو اكبر واسمى عمل يقومون به 
في خدمة الوطن واملواطن. واكد ان كادر العاملن بالطيران 
املدن���ي ال يقل اهمية عن باقي الك���وادر التي اقرت خالل 
السنوات االخيرة من قبل الديوان ملا لهذا اجلهاز احليوي 
واملهم من اهمية كبرى في سالمة املالحة اجلوية وحتسن 
س���معة الكويت في مجال الطيران املدني، مشيرا الى ان 
اقرار كادرهم س���يكون لهم مبنزلة الدافع الكبير للمزيد 
من العمل بجد واجتهاد وتفان، الفتا الى انه ال يخفى على 
اجلميع ما يبذله املوظفون في الطيران املدني من جهود 
في سبيل االرتقاء مبطار الكويت الدولي ألعلى املستويات 
العاملية خلدمة شركات الطيران العاملية والركاب وحركة 

الشحن اجلوي. 

واكد اخلنفور ضرورة حتقيق مطالب العاملن بالطيران 
املدن���ي فيما يتعلق بجعل وظيفته���م من ضمن االعمال 
الشاقة لكونهم يعملون في ظروف بيئية وتشغيلية صعبة 
للغاية والتي تس���ود العمل في املطار وما تشكله بعض 
هذه الظروف من مخاطر على العاملن مثل التلوث الناجم 
عن انبعاثات الطائ���رات والضجيج والظروف الصعبة 
للعمل في ساحة الطائرات والتغير السيئ ألجواء البالد 
التي ال تخفى على اجلميع بأنها ظروف مناخية غاية في 
الس���وء، مطالبا ديوان اخلدمة املدنية بأن يأخذ كل تلك 
االمور في عن االعتبار عند اقرار كادرهم في احتس���اب 
البدالت واملكافآت املطلوبة للعاملن وزيادتها، مبينا ان 
هذا التوجه اخذت به العديد من سلطات الطيران املدني في 
دول مجلس التعاون اخلليجي والدول املجاورة لنا، حيث 
انها قامت باستحداث كوادر خاصة للعاملن في املطارات 

بعيدا عن اي مرفق عادي من مرافق الدولة.

العطاءات لصور ممارسة مقدمة من شركات 
بعينها وليس األص����ل وان كانت اإلجابة 
بنعم فبرجاء حتديد هذه الشركات وأرقام 
املمارسات التي مت اكتشافها. هل مت اتخاذ 
اي اجراء رسمي ملعرفة اسباب ذلك؟ وهل 
مت حتديد املس����ؤولية في ذلك الى شخص 
معن؟ ان كانت االجابة بنعم فبرجاء تزويدنا 
مبا يفيد مبا اتخذته الوزارة في ذلك؟ هل 
مت استبعاد عروض الشركات التي تقدمت 
بصورة املمارسات أم تساهلت الوزارة في 
ذلك؟ هل قامت الوزارة بالتحقيق الرسمي 
قبل هذا التصرف؟ ان كانت االجابة بنعم 
فبرجاء تزويدن����ا مبحاضر التحقيق، هل 
واجهت الوزارة الشركات التي تقدمت بصور 
املمارس����ات مبا مت وان كانت االجابة بنعم 
فبرجاء اإلفادة ع����ن نتائج هذه املواجهة؟ 
وكيفية عمل جلان التس����لم لدى الوزارة 
لهذه األجهزة واملتطلب����ات، ما معدل املدة 
الزمنية لصرف مستحقات الشركات بعد 
التأكد من استيفائها لشروط التعاقد؟ وما 
اجلهة املسؤولة عن تسلم فواتير الشركات 
وما اخلطوات الرس����مية املتخذة لعمليات 
صرف املستحقات ومن املسؤول عنها؟ وهل 
مت تعطيل فواتير ش����ركات محددة وبدون 
مراجعة من الوزارة لعملية الصرف؟ وهل 
تقوم ادارة الهندس����ة الطبية بعمل احلجز 
املالي قبل او بعد التعاقد وان كان قبل التعاقد 
فهل هناك اي استثناءات لذلك؟ هل مت البدء 
بصرف مستحقات الشركات لعام 2010/2009 
وان كانت االجاب����ة بنعم فبرجاء تزويدنا 
بنسخ من العقود والفواتير التي مت صرفها 
املالي، طالبا  وتواريخ استمارات الصرف 
تزويده بصورة عن جميع عقود التوريد 
لعام 2010/2009 والتي أبرمت الى تاريخه، 
وهل مت اس����تبعاد عروض شركات تقدمت 
مع انها مستوفية لشروط جلنة املناقصات 
املركزية؟ وهل يتم استبعاد عروض الشركات 
ألسباب لم يتم ذكرها في شروط املمارسة؟ 
ان كانت اإلجابة بنعم فبرجاء االفادة عن هذه 
احلاالت، هل مت استبعاد الشركات وكما هو 
معمول به في جلنة املناقصات في يوم فتح 
العروض املقدمة وإبالغ الشركات بصورة 
رسمية بذلك خالل يومن من فض املظاريف؟ 
ان كان����ت االجابة بال فبرج����اء اإلفادة عن 
األسباب، هل تتم إعادة مظاريف العطاءات 
املرفوضة الى الشركات مبا فيها الكفاالت 
املالية ام يتم االحتفاظ بها فبرجاء اإلفادة عن 
السند القانوني لذلك، وما األسباب الرسمية 
التي تستند إليها إدارة الهندسة الطبية في 
استبعاد عروض الشركات وهل يتالءم ذلك 
مع قانون جلنة املناقصات املركزية؟ وان كان 
يتالءم ذلك فبرجاء توضيح ذلك من خالل 

مواد قانون جلنة املناقصات املركزية.

في ادارة الهندسة الطبية، واحملور اخلامس 
عن عقود التوريد مع الشركات الطبية احمللية 
والتي تقوم بإبرامها ادارة الهندسة الطبية، 
اما احملور السادس واالخير فهو عن استدراج 
عروض اسعار رسمية عبر ممارسات معلنة 

تقوم بها إدارة الهندسة الطبية ايضا.
وقال الوعالن في اسئلته: اعتادت وزارة 
الصحة عن التعاقد مع ش����ركات االجهزة 
الطبية ألعمال الصيانة الدورية السنوية 
لألجهزة الطبية متسائال: هل مت توقيع عقود 
الصيانة لعام 2009-2010 وهل قام الوزير 
بتوقيع العقود الت����ي وردت اليه جميعها 
ام مت استثناء بعض العقود، ومتى مت ذلك 
وهل ق����ام الوكيل املختص بتوقيع العقود 
الت����ي وردت إليه جميعها ام مت اس����تثناء 
بعض العقود ومتى مت ذلك؟ ما قيمة عقود 
الصيانة املدرجة في جداول الوزارة لعام 
2009-2010 وما اسماء الشركات احلائزة 
هذه العق����ود وقيمتها، وهل هناك مخالفة 
لقرارات ديوان احملاسبة في تأخير توقيع 
عقود الصيانة وعلى من تقع هذه املسؤولية، 
ما االضافات بالكامل التي وردت على عقود 
الصيانة في العام احلالي عن الس����ابق، ما 
االس����باب التي استدعت الى تأخير توقيع 
عقود الصيانة الى تاريخ السؤال؟ هل متت 
أي إضافات على عقود الصيانة بعد حتريرها 
وما هذه االضافات وما املبالغ املالية املرتبة 

على ذلك.
وفي سؤال آخر قال: قام وزير الصحة 
بزي����ارة تفقدي����ة مع وزير االش����غال الى 
مستش����فى الدرن واعلن الوزير من خالل 
تصريح صحافي عن إعادة بناء املستشفى 
احلالي وجتديده خالل تسعة اشهر وطالعتنا 
الصحف بصور لكل من الوزيرين يرافقهم 
مدير إحدى شركات األجهزة الطبية، متسائال: 
من الذي قام بدعوة مديري الش����ركات الى 
هذه الزيارة، وهل من طبيعة هذه الزيارات 
اصطحاب مديري الشركات وملاذا مت اصطحاب 
مدير شركة معينة ومن دون دعوة مديري 

الشركات األخرى، وما عالقة هذه الشركة 
بأعمال الوزارة، هل منحت الوزارة اي عقود 
الى هذه الشركة تخص هذا املستشفى، ملاذا لم 
يتم اصطحاب وكالء الوزراء واملسؤولن لهذه 
الزيارة، ما حجم األعمال التي منحها الوزير 
الى هذه الشركة منذ توليه املنصب وبصورة 
مباشرة، هل حضر مدير الشركة نفسها اي 
لقاء آخر للوزير في مواقع اخرى وما هي 

صفته الرسمية حلضور هذه اللقاءات.
المختبرات الطبية

وقال: اتخذت الوزارة عدة خطوات في 
محاربة مرض انفلونزا اخلنازير متسائال 
عن: عدد املختب����رات التي مت افتتاحها في 
املناطق الصحية الى تاريخه، تكلفة افتتاح 
املختبرات واسماء الشركات التي مت التعاقد 
معها لتجهيز هذه املختبرات وكيفية استدراج 
االسعار من هذه الشركات وهل متت بدعوة 
رس����مية او بطرق أخرى، مع بيان طريقة 

االستدراج.
هل مت استبعاد أي عروض أسعار وردت 
ملكتب الوزير تخ����ص انفلونزا اخلنازير 
واذا كانت بنع����م فبرجاء تفصيل الرفض 
وأسباب االستبعاد؟ وما القيمة اإلجمالية 
لتشغيل هذه املختبرات؟ هل كان العرض 
املقدم من قبل الشركة يحوي الفحوصات 
املخبرية؟ واذا كان����ت االجابة بال فبرجاء 
تزويدنا ببعض الفحوصات املخبرية وقيمتها 
التي  الوقائية  اإلجمالية، وما اإلج����راءات 
اتخذتها وزارة الصحة حملاربة املرض وما 
قيمة املش����تريات التي متت لذلك وهل مت 
استدراج عروض بصورة رسمية لذلك ام 

انها متت باألمر املباشر؟
إدارة الهندسة الطبية

وقال: ورد الى علمن����ا ان هناك بعض 
املخالفات الصريحة في إدارة الهندسة الطبية 
تتعلق بلجنة فض املظاريف، متسائال: هل 
قامت إدارة الهندسة الطبية بتضمن ملفات 

وجه النائب مبارك الوعالن أسئلة لوزير 
الصحة د.هالل الساير بشأن تردي األوضاع 
الصحية في البالد، ومجموعة من التعاقدات 
التي قامت بها وزارة الصحة مع ش����ركات 
الدورية  الطبية واعمال الصيانة  االجهزة 
السنوية لألجهزة الطبية، وكذلك االجرءات 
التي اتخذتها وزارة الصحة بش����أن مرض 

انفلونزا اخلنازير.
وق����ال الوعالن ان الرعاية الصحية في 
الكوي����ت تدهورت بش����كل كبير من حيث 
اخلدمات املقدمة حتى بات من يريد ان يحصل 
على عالج جيد يجب ان يدفع امواال طائلة 
ال ميكن لكثير من االسر حتملها، مشيرا الى 
ان الكويت تتمتع مبوارد مالية وبش����رية 
تكف����ي اذا وظفت في اطارها الصحيح ألن 
جتعلنا ضمن الدول املتقدمة صحيا، مشيرا 
الى ان تراجع اخلدمات الصحية في البالد 
يستلزم وقفة جادة من املسؤولن مبينا ان 
هناك مداخل كثيرة لتطوير الوضع الصحي 
في البالد، مشيرا الى ان اخلدمات في جميع 
مستشفيات الكويت تراجعت بشكل كبير 
ولم تعد املستشفيات قادرة على استيعاب 
االعداد املتزايدة من املرضى، فضال عن النقص 

الشديد في عدد االطباء واملمرضن.
واك����د الوعالن ان هن����اك خلال واضحا 
في آلية تعاقد وزارة الصحة على ش����راء 
اجهزة طبية للمستشفيات، باالضافة الى ان 
بعضها يعاني بشكل كبير من نقص االجهزة 
واملعدات الطبي����ة، خصوصا اجهزة عالج 
االورام الس����رطانية، مما يضطر كثير من 
احلاالت الى اللجوء الى العالج في اخلارج، 
وبالتالي تكبد الدولة مبالغ طائلة مبينا ان 
املستشفيات العامة اصبحت تضج باالهمال 
والفوضى وعدم الرعاية مما جعل املواطن 
يخشى على نفسه من هذه املستشفيات وال 
يثق في قدراتها الطبية، وهذا يس����توجب 
حلوال سريعة وفاعلة لهذه املشكلة، مضيفا 
ان متابعته لهذا امللف تأتي انسجاما مع اهمية 
ترميم هذا القطاع والدفع به نحو االصالح 
الفني قبل االصالح السياسي الذي تعاني منه 
الوزارة، مشيرا الى انه اوضح في االسئلة 
السابقة التي تقدم بها لوزير الصحة العديد 
الوزارة،  من املخالفات والتجاوزات داخل 
مؤكدا ان األسئلة املرفقة هي استكمال ملتابعة 

هذا امللف املتخم بالتجاوزات.
وبن الوعالن ان األسئلة تنقسم الى 6 
محاور اولها عن تعاقدات وزارة الصحة مع 
ش����ركات االجهزة الطبية ألعمال الصيانة 
الدورية السنوية لألجهزة الطبية، واحملور 
الثاني عن إعادة بناء مستشفى الدرن احلالي 
وجتديده، واحملور الثالث عن إجراءات وزارة 
الصحية حملاربة مرض انفلونزا اخلنازير، 
واحملور الرابع عن بعض املخالفات الصريحة 

وجه أسئلة عن تعاقدات شركات األجهزة الطبية 

الطبطبائي يسأل البصيري عن طبيعة التعاقد
مع سنغافورة حول الحكومة اإللكترونية

رفض استضافة مندوب شبكة نوادي الليونز

»هل سجلت البلدية أي مخالفات على المبنى«؟

وجه سؤاالً لوزير الصحة

طالب بإجراءات ضد الشركات الوهمية

معصومة لوزير البلدية: هل يستند
مركز »وذّكر«  إلى ترخيص رسمي؟

.. ويؤكد أنه ضد تجار اإلقامات
 والتعسف مع العمالة الوافدة

ص���رح النائب د.ولي���د الطبطبائي بأنه ال 
يعترض على اتخاذ اي اجراءات ضد الشركات 
املخالفة واملسماة بالوهمية بل يدعوا الى التشديد 
على هذه الشركات ومعاقبة اصحابها خاصة ممن 
ميتهن ويتكسب من جتارة االقامات ممن مألوا 
الكويت بعم����الة هامشية، وايضا يدعوا الى 
محاسبة املسؤولن عن اعطاء تسهيالت الصحاب 

هذه الشركات للتجارة في االقامات. 
واكد ان املوضوع الذي حتدث عنه في ندوة 
اوضاع حقوق االنس���ان ف���ي الكويت مختلف 
متاما، حيث انه طالب وزير الداخ����لية باالمتثال 
لتوصية جلنة الدفاع عن حقوق االنس���ان في 
مجلس االمة والتي دعت وزير الداخلية العطاء 
مهلة ملوظفي هذه الشركات والعمالة املسجلة 
عليها قبل ابعادهم عن البالد، بحيث يتمكنون 
من احلصول على حقوقهم قبل املغادرة او قد 
يتمكنون من احلصول على حتويل لش���ركات 
صحيحة تعمل بش���كل قانون���ي، اما الضبط 
واالحضار واالبعاد الفوري من البالد ملجرد ان 

صاحب الشركة قد خالف فما هو ذنب العامل؟ 
وشدد د.الطبطبائي على ضرورة امتثال وزارة 
الداخلية لتوصية جلنة حقوق االنسان بإعطاء 
مهلة قبل اتخاذ اجراءات االبعاد عن البالد خاصة 
ان بعضه���م لديهم اوالد في امل���دارس ولديهم 
حقوق على اآلخري���ن فال يجوز ابعادهم دون 
ذن���ب، والذنب في احلقيقة هو ذنب الكفيل او 
صاحب الش���ركة وذنب الشؤون التي سمحت 
لهذه الش���ركة بالعمل واحلص���ول على كفالة 

واقامات لعمالتها. 
وختم د.الطبطبائ���ي تصريحه بأنه يدعو 
للتشدد مع هذه الش���ركات وعدم السماح لها 
بالعمل واحضار عمالة للكويت اال اذا كان لها 
عمل حقيقي مثل مطاعم او محالت جتارية او 
مصانع او انشطة خدمية تعمل بشكل فعلي، 
وانه يتمنى اال يصل االمر الى استخدام ادواتنا 
الدستورية لرفع الظلم عن احللقة االضعف وهم 
موظفو وعمال هذه الش���ركات والذين ال حول 

لهم وال قوة وال ناصر اال اهلل عز وجل.

وّجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
جاء فيه: ملا كانت االختصاص���ات املوكلة للهيئة العامة للبيئة 
مبوجب القانون رقم 5 لسنة 1996 بانشاء الهيئة العامة للبيئة 
اوكل���ت لها الرقابة واملتابعة لكل حاالت التلوث البيئي وحتديد 
مناطق ودرج���ات التلوث ومدى اقترابها او جتاوزها للمقاييس 
واملعايي���ر العاملية احملددة للتلوث البيئي، وان عدم االلتزام مبا 
جاء بق���رار مجلس الوزراء رق���م 1994/975 واخلاص مبعاجلة 
الوض���ع البيئي الناجت عن املنش���آت الصناعية في مش���روع ام 

الهيمان االسكاني.
متسائال ملاذا لم تبن الهيئة العامة للبيئة نتائج عمليات املسح 
امليداني الشامل الذي قامت به كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العامة للصناعة للمنشآت الصناعية في منطقة ام الهيمان، ويرجى 

تزويدي بنسخة من هذه النتائج.

وجهت النائبة د.معصومة املبارك سؤاال لوزير األشغال ووزير 
الدولة لش���ؤون البلدية د.فاضل صفر تسأل فيه: ما طبيعة املبنى 
الواقع على شارع الفحيحيل واملعروف باسم »مركز وذّكر« هل هو 
سكن خاص أم استثماري؟ وهل يستند »مركز وذّكر« الى ترخيص 
رسمي بوضع اإلعالنات على املبنى؟ وما طبيعة هذا الترخيص؟ مع 
تزويدي بصورة منه، موضحا بها: طبيعة الترخيص، سنة إصداره، 
مدته، طبيعة الشروط الواجب اتباعها وتوافرها في هذه اإلعالنات، 
هل يتضمن الترخيص اي ضوابط يشترط اتباعها في اإلعالن كعدم 
املساس بالوحدة الوطنية او نشر ما يدعو الى الفتنة او إثارة املشاعر، 
وهل يسمح الترخيص بإضافة اي رسالة إعالنية في اي وقت دون 
احلاجة الى ترخيص جديد؟ وهل سجلت البلدية اي مخالفات على 
املبنى )مركز وذّك���ر(؟ وما اإلجراءات الت���ي مت اتخاذها وفقا لهذه 

املخالفات، مع تزويدي بصورة من هذه املخالفات واإلجراءات.

النائ���ب د.ولي���د  وج���ه 
الطبطبائ���ي س���ؤاال لوزير 
املواص���الت ووزي���ر الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري جاء فيه: سبق ان 
قمت بتوجيه االسئلة التالية 
الى وزي���ر الدولة لش���ؤون 
مجل���س ال���وزراء، وافاد في 
الرد على االسئلة بالتالي )نود 
االحاطة بأنه صدر املرس���وم 
رقم 136 لسنة 2008 بإحلاق 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات بوزير املواصالت« 
لذا بناء على رد وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء فإنني 
اتساءل عن طبيعة التعاقد مع 
احلكومة السنغافورية في مجال 
احلكوم���ة االلكترونية، وهل 
مت التعاقد بن احلكومتن من 
دون وسطاء؟ هل قدم طلب من 
األمانة العامة ملجلس الوزراء 
الستثنائها من شروط قانون 
املناقصات املركزية في التعاقد 
مع س���نغافورة؟ اذا قدم هذا 
الطلب يرجى افادتي عن ماهية 
هذا الطل���ب؟ وما املناقصات 
والتعاقدات واالعمال املطلوب 
االس���تثناء له���ا؟ وه���ل هي 
تعاقدات مع شركات خاصة ام 
مع احلكومة السنغافورية؟ هل 
توجد شركات محلية او عاملية 
ستكون وسيطا في مثل هذه 

الكويت، وما دار خالل احملاضرة 
التي أع���دت لهذا املندوب عن 
خطط إلنشاء نادي الليونز في 
الكويت، خصوصا ان مندوب 
الليونز ح���اول خالل حديثه 
الذي نشرته بعض الصحف 
نفي عالقة »الليونز« مبنظومة 
املاس���ونية العاملية املعروف 
عالقته���ا بالصهيونية على 
الرغم من كثرة االدلة والشواهد 
على عالقة النوادي باملاسونية 
والتش���ابه الكبير بينهما في 
التنظيم وأسلوب العمل. وقال 
الطبطبائي ان االنشطة التي 
القيام  الليونز  اندي���ة  تزعم 
بها لصالح املجتمع الكويتي 
تقوم بها بالفعل جمعيات نفع 
عام كويتية كثي���رة تتنوع 
ف���ي اختصاصاته���ا ونطاق 
أعمالها، مما ال يجعل أي حاجة 
جلمعيات أجنبية للعمل في 
اذا كانت  الكويت، خصوصا 
الش���بهات مثل  تدور حولها 
اندية الليونز. ودعا الطبطبائي 
اجلهات احلكومية املختصة الى 
عدم افساح املجال جلمعيات 
اجنبية مش���بوهة للعمل في 
الكويت قائال ان الكويت عانت 
مبا يكف���ي من محاوالت دول 
وحكومات وتنظيمات للتغلغل 
في املجتمع الكويتي واالضرار 

بوحدته وهويته الثقافية.

املناقصات املطلوب استثناؤها؟ 
هل مت حتديد الشركات احمللية 
والعاملية املطلوب ان يشملها 
ه���ذا االس���تثناء، ام ان طلب 
االستثناء جاء بصورة عامة 
غير مح���ددة؟ بصورة عامة 
أليس طلب االستثناء بصورته 
املطروحة فيه خروج عن مبدأ 
الش���فافية املطلوبة وعدالة 
املنافسة؟ طالبا تزويده بصور 
ضوئية من جميع املراسالت 
والعق���ود املبرمة في ش���أن 

األسئلة املذكورة أعاله.
وق���د أعرب ع���ن حتفظه 
ورفض���ه اس���تضافة اح���د 
امللتقيات احمللية ملندوب عام 
شبكة نوادي الليونز في الشرق 
االوس���ط إللقاء محاضرة في 

النمالن يستفسر عن نتيجة
المسح الميداني لمنطقة أم الهيمان

الدقباسي  يقترح رفع بدل اإليجار 
إلى 250 دينارًا

د.وليد الطبطبائي

د.هالل الساير مبارك الوعالن

سالم النمالن

د.معصومة املبارك

قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا 
بقانون بتعدي���ل الفقرة االولى من 
املادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 
1993 بشأن الرعاية السكنية، وجاء 
في اقتراح الدقباسي: يستبدل بنص 
الفقرة االولى من املادة 19 من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 املشار اليه، النص 
اآلتي: يستحق رب االسرة اعتبارا من 
اول الشهر التالي النقضاء شهر من 
تاريخ تقدميه طلب احلصول على 
الرعاية السكنية بدل ايجار شهري 
مقداره 250 دينارا تدفعه له املؤسسة 
شهريا حتى حصوله على الرعاية 
السكنية. وجاء في املذكرة االيضاحية 
للقانون: نصت الفقرة االولى من املادة 
19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في 
شأن الرعاية السكنية على منح رب 
االسرة الذي قدم طلبا للحصول على 
الرعاية السكنية بدل ايجار شهري 

مقداره 150 دينارا.
ومل���ا كان هذا املبل���غ غير كاف 
لتوفير س���كن خاص الئق باالسرة 
الكويتية ومتاشيا مع حالة الغالء 
الذي يعاني منه العالم بأسره وليس 
فق���ط الكويت، حي���ث انعكس هذا 
الغالء على اس���عار الشقق مما ادى 
الى ارتفاع اسعار ايجارها حتى بات 
املواطن يدفع مبالغ اضافية لتوفير 
سكن مالئم له والس���رته. لذا، اعد 
ه���ذا االقتراح بقان���ون الذي ينص 
في مادته االولى على تعديل الفقرة 

االولى من املادة 19 من القانون رقم 
47 لسنة 1993 املشار اليه برفع مبلغ 
بدل االيجار ليكون 250 دينارا بدال 

من 150 دينارا.
كما قدم الدقباسي سؤاال لوزير 
االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: منى 
ال���ى علمنا انه س���يتم نقل محطة 
مشرف للصرف الصحي الى محطة 
العارضية، فما مدى صحة هذا اخلبر؟ 
اذا كان صحيح���ا يرج���ى تزويدي 
باآلتي: هل مت تشكيل جلنة لدراسة 
مدى قدرة محط���ة العارضية على 
حتمل محطة بحجم محطة مشرف، اذا 
كانت االجابة بااليجاب يرجى تزويدي 
بكشف بأسماء اللجنة وصورة من 

قراراتها ومحاضر اجتماعاتها، 

علي الدقباسي


