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قدم النائب صالح عاشور اقتراحا برغبة 6
بش���أن مساواة افراد اجليش الكويتي الذين 
ش���اركوا في ح���رب التحرير م���ن فئة غير 
محددي اجلنس���ية بنظرائهم الذين شاركوا 
في حرب���ي 1967 و1973 م���ن حيث متتعهم 

مبيزات التقاعد.

عاشور لمساواة المشاركين في حرب تحرير 
الكويت بنظرائهم في الحروب العربية

اللجنة المالية بحثت قانون »الخصخصة«
 والحكومة طلبت إرجاء المناقشة أسبوعين

النمالن: ما األسباب المؤدية 
إلى ظاهرة االختناقات المرورية؟

السلطان: جمعية إحياء التراث
 لم تصدر فتوى رسمية حول »القروض«

عسكر يقترح تجنيس ألفي شخص
 من »البدون« العام الحالي

وجه النائب س����الم النمالن 
س����ؤاال لوزير االشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 

صفر جاء فيه:
نظرا الزدياد ظاهرة س����كن 
الس����كن  ف����ي مناطق  العزاب 
الخ����اص، ولما كان����ت قرارات 
المجلس البلدي وبلدية الكويت 
تمنع هذه الظاهرة، وتالفيا لما 
يحدث جراء تنامي هذه الظاهرة 
والتي أصبح����ت مصدر تهديد 
للبناء االجتماعي، ما القرارات 
الصادرة م����ن المجلس البلدي 
أو بلدية الكويت المنظمة لهذا 
الموضوع، واالجراءات المتبعة 
في هذا الش����أن؟ م����ع تزويدي 
التي  باحصائي����ة بالمخالفات 
تمت بهذا الش����أن واالجراءات 
التي اتخ����ذت بصددها في كل 

أصدر النائب خالد السلطان بيانا اكد فيه ان 
جمعية احياء التراث لم تصدر فتوى رس���مية 
حول اسقاط فوائد القروض، وجاء ذلك في بيان 

هذا نصه: 
لقد اثير كثير من اللغط حول الفتاوى بشأن 
مشروع إلغاء الفوائد الربوية عن قروض املواطنني 
االستهالكية، وهنا اود ان اؤكد احترامنا وتقديرنا 
للمشايخ الذين افتوا بعدم مشروعية القانون، 
فلقد اجتهدوا فان اصابوا فلهم اجران وان اخطأوا 

فلهم أجر.
وهناك ايضا علماء وطلبة علم من اس���اتذة 
كلية الشريعة متخصصون في مجال املال افتوا 
مبشروعيته، بل وحكموا ان فيه خيرا كثيرا، وانا 

مطمئن الى هذا الرأي وأرى فيه خيرا كثيرا.
واؤكد ما قلته في جلسة القروض باعتقادي انه 
لبس ملن افتوا بعدم مشروعيته ان في املشروع ما 
ليس فيه، مع كامل تقديري واحترامي للمشايخ 

ورأيهم.

كما اثير اني قمت باستفتاء د.محمد الطبطبائي 
في القانون، وه���ذا غير صحيح امنا كان ضمن 
جلس���ة مع بعض االخوة االفاضل في مجموعة 
الستة والعشرين، واخذت منه رأيه في املسودة 
األولى للمش���روع من اللجنة املالية والتي قام 
بصياغتها احد اعضاء اللجنة ومت رفضها، واجري 

عليها تعديالت كبيرة.
كما اؤك���د ما قلته في اجللس���ة بأن جمعية 
احياء التراث لم تصدر فتوى رسمية، وان ما مت 
توزيعه على االعضاء لم يكن به تواقيع او ختم 
بل هي مذكرة لم يقصد بها النشر، ولم يجتمع 

املكتب على هذه املذكرة القرارها.
كما اود تأكيد انني اقدر جهود الزميلني د.علي 
العمير واالخ احمد باقر، وال اشك في اخالصهما 
وجتردهما لرأيهما، ولكني اختلف معهما في الرأي 
حول هذا القانون، وهذا ال يرقى الى اخلالف فنحن 
رفقاء درب واحد، والذي يجمعنا اكبر من االختالف، 

ولهما مكانتهما وتقديرهما في نفسي.

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون لتجنيس 2000 
شخص من فئة »البدون« في 

عام 2010.
المذك���رة  ف���ي  وج���اء 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 
بتحديد الع���دد الذي يجوز 
الكويتية  منحه الجنس���ية 

سنة 2010: 
تنص المادة الخامسة من 
المرس���وم األميري رقم 15 
لسنة 1959 بقانون الجنسية 
الكويتية على ج���واز منح 
الجنسية الكويتية بمرسوم 

بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه 
الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه 
الم���ادة على ان يحدد بقانون العدد الذي يجوز 
منحه الجنس���ية الكويتية كل سنة بالتطبيق 
ألح���كام المادة مم���ن توافرت فيهم الش���روط 

والضوابط المطلوبة وذلك بعد 
البح���ث والتدقيق الذي تقوم 
به االجهزة المعنية وقد صدر 
القانون رقم 57 لس���نة 2001 
بالتطبي���ق ألحكام البند الذي 
يجوز منحه الجنسية الكويتية 
لسنة 2001 بالتطبيق ألحكام 
البند ثالثا من المادة الخامسة 
من المرس���وم االميري رقم 15 
لسنة 1959 بقانون الجنسية 

الكويتية.
ولما كان هذا القانون ينتهي 
مفعوله بنهاية ديسمبر 2001 
لذلك اعد هذا القانون متضمنا 
في مادته األولى النص على تحديد العدد الذي 
يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2010 وفقا 
ألحكام المادة الخامس���ة من المرسوم االميري 
المش���ار اليه بما ال يقل عن 2000 شخص، على 

ان يكونوا من غير محددي الجنسية فقط.

الكوي����ت والحلول  محافظات 
المقترحة لتالف����ي تنامي هذه 

الظاهرة.
كما وجه سؤاال آخر لصفر 
حول الوضع المروري للكويت 

وظاهرة االزدحام واالختناقات 
المرورية بالطرق، متسائال عن 
االس����باب المؤدية الى ظاهرة 
االزدحام واالختناقات المرورية 
بالطرق. هل قامت وزارة االشغال 
العامة بدراسة ظاهرة االزدحام 
الم����روري؟ واذا كانت االجابة 
بااليج����اب، أرج����و تزوي����دي 
بالدراسات التي قامت بها الوزارة، 
الجهات التي قامت بالدراسات، 
التكلفة المالية للدراسات، واذا 
كان����ت االجاب����ة بالنفي يرجى 
التي  تزوي����دي: بالمعوق����ات 
منعت الوزارة من دراسة ظاهرة 
الم����روري والحلول  االزدحام 
التي تراها ال����وزارة لحل هذه 
المشكلة واالجراءات التي قامت 
بها الوزارة لحل هذه المشكلة 

المرورية.

العبدالهادي: هل قامت »الداخلية« بتوفير
عدد كاف من الدوريات في منطقة جنوب السرة؟

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤاال لوزير 
الداخلية الشيخ جابر الخالد اكد فيه ان منطقة 
جنوب السرة من المناطق الحديثة التي استقطبت 
معظم العوائل الكويتية من حيث الموقع القريب 
من العاصمة او من حيث وجود عدد كبير من 
الهيئات والمؤسسات الحكومية الحساسة التي 
شيدت مبانيها بغية التوسع وعدم التكدس في 
مجمع الوزارات وتزاحم المرور باتجاه العاصمة، 
وكذلك للنظرة المستقبلية لهذه المنطقة من حيث 
انها تحوي مجمعات تجارية، مضيفا: اال ان ما 
ينقصها او ينقص عيش سكانها هو االفتقار 
الى األمن في هذه المناطق بالذات حيث كثرت 
فيها حوادث الس����رقة وبالذات سرقة المنازل 
والممتلكات مما بات يؤرق قاطني هذه المناطق 
من ان تتمادى يد من ال تخاف من خشية اهلل 

ومن تسول له نفسه العبث بأمان هذه المناطق 
التمادي بما ال يحمد عقباه بأكبر من ذلك وهذا 

ما ال يمكن السكوت عنه.
وتساءل العبدالهادي: هل قامت وزارة الداخلية 
بتوفير عدد كاف من الدوريات المرورية لتفقد 
منطقة جنوب السرة بأكملها طوال الليل والنهار؟ 
وهل تنظم نقاط تفتيش ليلية في هذه المناطق 
تحس����با ألي عارض ال قدر اهلل؟ وهل تسير 
دوريات للمباحث في هذه المناطق حتى يشعر 

قاطنو هذه المناطق باألمن؟
هل استدركت وزارة الداخلية ان السرقات 
للمنازل واألفراد والممتلكات في اآلونة األخيرة قد 
كثرت في هذه المناطق بالذات؟ بيان عدد المباني 
لمخافر الش����رطة التي تم افتتاحها في منطقة 
جنوب الس����رة؟ وبيان عدد السرقات للمنازل 

التي تم تسجيلها في مناطق جنوب السرة خالل 
الخمس سنوات الماضية وحتى تاريخه؟ وعدد 
السرقات التي تم التعرف عليها واتخاذ اجراءات 
قانونية ضدها؟ وعدد القضايات التي لم يتم 
التعرف عليها وقيدت ضد مجهول؟ هل تم تقييم 
عدد السرقات والمعدالت التي تم تسجيلها في 
هذه المناطق من حيث تنوع السرقات )سرقة 
منازل، أو س����يارات أو أفراد... الخ(؟ هل تقوم 
وزارة الداخلية ممثلة بالمسؤولين بتفقد احوال 
هذه المناطق للتأكد من جاهزيتها ومحاسبة 
ممن يتم التحقق م����ن تقصيره بالواجب؟ ما 
استراتيجية وزارة الداخلية بزيادة عدد افراد 
قوة الشرطة؟ وهل تمت معالجة رواتب الشرطة 
بشكل عام حتى تكون مجزية وجاذبة لاللتحاق 

بقوة الشرطة؟

عقدت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
البرلمانية اجتماع����ا امس بحضور وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون وممثلين 

عن وزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة د.يوس����ف الزلزلة 
عقب االجتماع امس ان اجتماع اللجنة المالية 
كان مخصصا للنظر في قانون الخصخصة، 
مشيرا الى ان وجود اقتراح مقدم من الحكومة 
اضافة الى ثالث����ة اقتراحات نيابية، تمت 

مناقشتها جميعا خالل االجتماع.
وبين الزلزل����ة ان الحكومة ممثلة في 
وزير التجارة طلبت امهالها مدة اسبوعين 
لتقديم رأي متكامل حول الموضوع، الفتا 
الى وجود اتفاق مبدئي من الجانبين حول 
االقتراحات المقدمة، وس����يتم االنتهاء من 
القانون خالل ش����هر نظرا ألهمية القانون 

الذي أقرته الخطة الخمسية للدولة.
وقال الزلزلة ان اللجنة ارتأت االنتهاء 
من القانون عقب شهر من تاريخه، بعد ان 

طلبت الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين.
من جانب����ه أكد مقرر جلنة الش����ؤون 

املالية النائ����ب عبدالرحمن العنجري على 
أهمية قانون »اخلصخص����ة« معتبرا انه 
قانون جوهري وحي����وي وأحد متطلبات 
تنفيذ املشاريع الواردة في اخلطة اخلمسية 

للدولة.
وقال العنجري في تصريح للصحافيني 
ان قانون اخلصخصة هو قانون جوهري 
وحيوي وانه احد متطلبات اجناز املشاريع 

الواردة في اخلطة اخلمسية التي سيناقشها 
املجلس اليوم مبينا ان اليوم الثالثاء يفترض 
ان يكون يوم����ا تاريخيا ألنها املرة األولى 
التي يناقش فيها مشروع باخلطة االمنائية 

اخلمسية للبالد منذ عام 1986.
وأوض����ح العنج����ري ان اللجنة طلبت 
من اجله����ات املعنية ممثلة بالهيئة العامة 
لالستثمار وديوان احملاسبة وكذلك وزارة 
املالي����ة تق����دمي مالحظاتها بش����أن قانون 
اخلصخصة واآلراء والتعديالت ان وجدت 
حتى يتسنى للجنة مناقشة القانون بشكل 
مستفيض متهيدا إلحالته الى مجلس األمة. 
وتطرق العنجري الى اهمية جلسة اليوم 
التي ستخصص ملناقشة مشروع بقانون 
إلقرار اخلطة االمنائية للدولة، مشيرا الى 
اللجنة املالية اخذت بجميع اآلراء واملالحظات 
النيابية واحلكومية والتي تضمنتها مواد 
هذا القانون.وبني العنجري ان املش����اريع 
النفطية الكبرى هي التي يقتصر عليها الزام 
احلكومة بإصدار قوانني وليس املش����اريع 

األخرى.

)متين غوزال(النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ود.يوسف الزلزلة وخالد السلطان خالل اجتماع اللجنة املالية   

سالم النمالن

 د.وليد الطبطبائي

ناجي العبدالهادي

الطبطبائي: كم عدد األراضي 
المسحوبة من المواطنين؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
س���ؤاال لنائ���ب رئيس ال���وزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش���ؤون 
الدولة لش���ؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد بشأن سحب األراضي 

غير املبنية.
وطالب د.الطبطبائي بتزويده 
بع���دد األراضي املس���حوبة من 
املوظف���ني الذين لم يقوموا ببناء 
قسائمهم وانتهت الفترة القانونية 
لهم في املناطق التالية: )القيروان 
� فهد األحمد � عب���داهلل مبارك � 
جابر األحمد � س���عد العبداهلل( 
وه���ل مت االعالن ع���ن األراضي 
املسحوبة ليتقدم لها من يستحق 
حسب األولوية؟ بالنسبة للقسائم 
املرجتعة واملسحوبة هل يتم اإلعالن 
الرسمي عنها في الصحف أو االكتفاء 
بوض���ع اعالن بلوح���ة التعاميم 
والق���رارات اخلاصة باملؤسس���ة 
العلمية للرعاية السكنية؟ وما املدة 
الرس���مية لالعالن؟ هل ستتسلم 
املؤسسة موقع غرب هدية االسكاني 
وخيطان؟ وما املدة الزمنية لالنتهاء 
من البنية التحتية لهما؟ متى سيتم 

توزيع 350 قس���يمة للمواطنني 
ف���ي منطقة القي���روان والتي مت 
االنته���اء من بنيتها التحتية قبل 
ست سنوات؟ وما السبب في هذا 
التأخير؟ من املسؤول املباشر عن 
التصاريح الصحافية في حتديد 
منطقة لتوزيعها او عرض املشاريع 
املس���تقبلية ثم نفيها مما يجعل 
املواطن في حيرة من أمره؟ وهل 
ف���ي رفع قضية  للمواطن احلق 
على املؤسس���ة العام���ة للرعاية 

السكنية؟

وجه النائب محمد هايف سؤاال لوزير الصحة 
العامة د.هالل الساير طلب فيه تزويده بعدد االطباء 
البشريني واطباء االسنان واطباء املختبرات العاملني 
بكل مستشفى وبكل مركز صحي من املستشفيات 
واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مع معدل 
السكان لكل طبيب ومعدل املراجعني لكل طبيب بكل 
مستشفى او مركز صحي وفقا للدوائر االنتخابية 
املختلف����ة، وهل يوجد اختالف بني معدالت االطباء 
للس����كان وللمراجعني بالدائرة االنتخابية ال� 4 عن 
الدوائر االنتخابية االخرى؟ مضيفا: وان كانت االجابة 
بنعم فمن هي اجلهة املسؤولة في الوزارة عن توزيع 
االطباء على مراكز العمل املختلفة وما املعدالت القياسية 
املعيارية لتوزيع االطباء على مراكز العمل املختلفة 
من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تخصصية 

بالوزارة، يرجى موافاتي بنسخة من القرارات والتعاميم املنظمة لذلك، 
وتساءل هايف: ما عدد اطباء االطفال مبراكز الرعاية الصحية االولية 
وما توزيعهم على املناطق الصحية املختلفة وعلى املراكز الصحية وما 
معدالت السكان لكل طبيب اطفال ومعدالت املراجعني لكل طبيب اطفال 
وهل توجد اي اختالفات في تلك املعدالت من منطقة صحية الى اخرى 
او بني املراكز الصحية داخل املنطقة الصحية الواحدة؟ وما اسباب تلك 
االختالفات ان وجدت وما سياسة الوزارة لتحقيق عدالة التوزيع بني 
املناط����ق الصحية ومراكز الرعاية الصحية االولية لالطباء بوجه عام 

واطباء االطفال بوجه خاص؟
وتساءل: ما قائمة ادوية املراكز الصحية بالرعاية الصحية االولية 

وهل تختلف االدوية بالرعاية الصحية االولية عن 
ادوية املستشفيات وما اسباب ذلك وهل ميكن للطبيب 
بالرعاية الصحية االولية ان يطلب من املرضى شراء 
ادوية من الصيدليات خارج الوزارة وما مبررات ذلك 
وما القرارات والتعاميم املنظمة لذلك والتي اصدرتها 
الوزارة؟ وهل توجد لدى وزارة الصحة اي دراسات 
عن مقارنة اسعار االدوية بالكويت مبثيالتها بالدول 
اخلليجية االخرى، يرجى موافاتي بتلك الدراسات ان 
وجدت، وما حقيقة ما يتم تداوله من وقت آلخر من 
ان اسعار االدوية في الكويت تفوق مثيالتها بدول 
اخلليج االخرى وما اجلهة املسؤولة عن حتديد اسعار 
االدوية في الكويت ومراقبة االلتزام بتلك االسعار 
في القطاع االهلي وهل توجد مخالفات لتس����عيرة 
االدوية من صيدليات القطاع االهلي خالل السنوات 
م����ن 2006 حتى اآلن، وما العقوبات الت����ي اتخذتها الوزارة حيال تلك 
املخالفات ان وجدت مع تزويدي ببيان تفصيلي عن كل مخالفة لالسعار 
مت ضبطها من جانب الوزارة بصيدليات القطاع االهلي، وهل يتم تقييم 
اداء املستشفيات داخل البالد اذا كان اجلواب بنعم ارجو تزويدي بهذا 
التقييم وما مدته اذا كان يتم دوريا، وما املستشفيات التي مت تقييمها 
وفي حال عدم وجود تقييم ارجو تزويدي بأس����باب ذلك، وما اجلهات 
التي تشرف على تقييم املستشفيات محليا وعامليا وفي حال عدم وجود 
التقييم سواء كان منتظما او غير منتظم ارجو تزويدي بأسباب ذلك، 
وهل تراعي الوزارة خصوصية املجتمع الكويتي في توفير طبيبات في 

اجنحة النساء والعيادات النسائية ومستشفى الوالدة؟

عسكر العنزي

الجسار لـ »األنباء«: أُجهّز مساءلة سياسية لوزيرة التربية
آالء خليفة

اعلنت رئيس اللجنة التعليمية النائب د.سلوى اجلسار انها جتهز 
حاليا ملساءلة سياسية لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود خاصة ان ملفات التجاوزات باجلامعة والتعليم التطبيقي تعدت 
احلد املعقول. مضيفة: فنحن نتحدث عن مؤسسات اكادميية يفترض 
ان تكون مؤسسات تتعامل بشفافية وحيادية وموضوعية، ولكن اذا لم 
تطبق تلك املعايير فيصبح من املهم جدا تفعيل كل االدوات الدستورية 
عندما جند بالفعل الوقت املناسب لها.  واكدت د.اجلسار حرصها من خالل 
اللجنة التعليمية ووجودها كمتخصصة في قضايا التربية والتعليم بأن 
تدفع مع احلكومة مبزيد من االصالح السياسي التعليمي، متابعة: ولكن 
عندما ال جند جتاوبا وتعاونا فاعتقد ان املوضوع سيأخذ لغة مختلفة 
وجديدة. وأوضحت د.اجلس����ار انها تعتبر ملفات الفساد في اجلامعة 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من اهم اولوياتها باللجنة التعليمية 
في دور االنعقاد السابق ومت عقد عدد من االجتماعات بحضور احلكومة، 

مؤكدة ان تلك امللفات هي من اهم اولويات اللجنة التعليمية حاليا خاصة انها تترأسها حاليا. 
مؤكدة حرصها الشديد على تدارس تلك امللفات مبا حتتويه من جتاوزات ومخالفات، السيما 
انه قد مت حتويل العديد من الشكاوى وتوجيه اسئلة برملانية بها.واردفت قائلة: وقد وجهت 
ما يزيد على 12 س����ؤاال برملانيا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
تتعلق بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية، ويؤسفني عدم 
وصول ردود على تلك االسئلة اال في سؤال واحد فقط ومضى على تلك االسئلة 4 شهور 

وجتاوزت املدة القانونية املسموحة ومت التذكير مرات ومرات.
مضيفة: ووضعي اآلن كمتخصصة في هذا املجال وكنائبة وكرئيسة اللجنة التعليمية 

مبجلس االمة يحتم علّي تقدمي الكثير من االصالحات السياسية للمنظومة 
التعليمي����ة في تلك اجلهات، وبالتالي فمن منطلق الدور الرقابي لي لن 
اقف عند هذا احلد ولهذا الس����بب فإنني حالي����ا بدأت بإعادة طرح تلك 
االسئلة البرملانية مرة اخرى وذهبت للوزيرة منذ اكثر من شهر تقريبا 
ووفقا للوائح مجلس االمة فإنني استعد حاليا لالنتقال الى االداة الثانية 
في الرقابة، ففي دور االنعقاد الس����ابق ملجلس االمة مت تفويض اللجنة 
التعليمية بأن تكون جلنة حتقيق في كثير من القضايا واملشاكل التي 
تعاني منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وقمت بدوري بفتح ملفات التحقيق التي مت تناولها وطرحها في اللجنة 
التعليمية الس����ابقة في 2007 و2008 وحاليا انتهيت من قراءة محاضر 
االجتماع وما مت في التحقيق بالكثير من القضايا داخل اللجنة التعليمية 
ويؤسفني عدم وصول اللجنة في السابق للتصدي ملا حدث، على الرغم 
من ان االدارة اجلامعية هي ذات االدارة املوجودة اآلن وهذا يعني ان االدارة 
اجلامعية تلعب دورا كبيرا في عدم قدرتها على مواجهة تلك املخالفات 
وعدم اس����راعها في اتخاذ القرارات بالشكل الذي يعطي املؤسسات االكادميية استقالليتها 

وهذا مرفوض جملة وتفصيال. 
متابعة: على الرغم من علم الوزيرة بتفاصيل تلك االمور عن طريقي فقد اخطرتها بجميع 
تلك امللفات ولديها كل املواضيع سواء من خالل العالقة الودية او عن طريق االجراء الرسمي، 
موضحة ان هناك جتاوزات في الترقيات والتعيينات، وانها قد اجتمعت س����ابقا بجمعية 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الذين رفعوا للجنة تقريرا وهناك حاليا ملف كامل 
يتحدث عن جملة من القضايا واملش����اكل والتجاوزات املطروحة من جمعية اعضاء هيئة 

التدريس بجامعة الكويت.

محمد هايف

هايف يطلب أعداد أطباء األطفال
 بمراكز الرعاية الصحية األولية

د.سلوى اجلسار


