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م�ستعملة

الخرافي استقبل رئيس وزراء األردن

اس����تقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه ظهر امس رئيس وزراء اململكة األردنية الهاشمية 

سمير الرفاعي والوفد املرافق له.
حضر اللقاء نائ����ب رئيس مجلس األمة عبداهلل 
الرومي ووكيل الشعبة البرملانية ورئيس جلنة الصداقة 
الكويتية � األردنية النائب مبارك اخلرينج والنائب 
عبدالرحم����ن العنجري وأمني عام مجلس األمة عالم 
الكندري وسفيرنا لدى اململكة األردنية الهاشمية الشيخ 
فيصل املالك وسفير اململكة األردنية الهاشمية لدى 
الكويت جمعة العبادي. مت خالل اللقاء بحث العالقات 

الثنائية بني البلدين الشقيقني والعمل على تطويرها 
وزيادة التعاون فيما بينهما على جميع املجاالت.

من جانب آخر، استقبل نائب رئيس مجلس األمة 
عبداهلل الرومي في مكتبه صباح امس سفير مملكة 

اسبانيا لدى الكويت مانويل جوميز.
وقد جرى خالل اللق����اء بحث زيارة وفد االحتاد 
البرملاني األوروبي واملتوقع ان يزور الكويت نهاية 
الش����هر اجلاري اضافة الى بحث املواضيع التي تهم 
اجلانبني وسبل زيادة التعاون الكويتي � االسباني، 

والكويتي � األوروبي على مختلف األصعدة.

الرئيس جاسم اخلرافي خالل جولته في مجلس األمة مع رئيس الوزراء األردني

الجسار تقترح دعم دور القطاع الخاص
في مجال الخدمات الصحية

الحربش يسأل الحمود عن مساحة الجامعة العربية

قدمت النائبة د.س����لوى اجلس����ار اقتراحا برغبة جاء فيه: ملا كانت 
اخلدمات الصحية تتطلب دعما لتطويرها مع العمل على مشاركة القطاع 
اخل����اص بإمكانياته املادية والعلمية في توفير املستش����فيات واملراكز 
الطبية املتخصصة في جميع أنحاء البالد، األمر الذي يحقق املزيد من 
العناية الطبية ويواجه في الوقت ذاته النقص احلاد في السعة السريرية 

للعالج باملستشفيات احلكومية.
لذلك ودعما جلهد احلكومة في تطوير هذه اخلدمات وعالج انخفاض 
كفاءة األداء الذي انعكس على تراجع جودة اخلدمة املقدمة وافتقار بعض 
أنواع العالج واخلدمة الصحي����ة للتحديث والتطوير، وهو األمر الذي 
ميكن ان ينهض به القطاع اخلاص الى جانب جهد احلكومة ودعم رفع 

كفاءة اخلدمة والعاملني بالقطاع الصحي.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة لقيام اجلهات املختصة بدعم دور القطاع 
اخلاص في مجال اخلدمات الصحية والعالجية وتوفير األراضي الالزمة 

للمستشفيات واملراكز العالجية للقطاع اخلاص على نحو عاجل.

قدم النائب د.جمعان احلربش 
التربية ووزيرة  سؤاال لوزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود، 
جاء فيه يرجى تزويدي مبوقع 
ومساحة احلرم اجلامعي اجلديد 
العربي���ة املفتوحة  للجامع���ة 
بالكويت، وه���ل مت اخذ موافقة 
القطاعات املعنية بوزارة التعليم 
العالي على مباني ومرافق املبنى 
اجلدي���د مع ض���رورة تزويدي 
بنسخة كاملة من هذه املوافقات 
مع املخاطبات التي متت بشأنها، 
القطاع���ات املعنية  وهل قامت 
بإلزام  العالي  التعلي���م  بوزارة 
اجلامع���ة العربي���ة املفتوح���ة 
القانون رقم 1996/24  بتطبيق 

والذي اصدره مجلس االمة بتاريخ 
31 يوليو 1996 واخلاص بتنظيم 
التعليم العالي في جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والتعليم في املدارس 
اخلاصة بش���أن منع االختالط 
وذلك من خ���الل فصل القاعات 
واملنشآت اجلامعية باملبنى اجلديد 
مع تزويدي بنس���خ من الكتب 
واملخاطبات الرسمية التي قامت 
بها اجله���ات املعنية جتاه ادارة 

اجلامعة العربية املفتوحة.
ويرجى حتدي���د االجراءات 
التي ستتخذها القطاعات املعنية 
ب���وزارة التعلي���م العالي جتاه 
اجلامع���ة العربية املفتوحة في 

حال عدم التزامها بتطبيق قانون 
منع االختالط.

وما مبررات تأخير اجلامعة 
العربية املفتوحة لبرنامج التربية 
رغم اعالنها قبول الطلبة الراغبني 
في دراسته س���نويا منذ ثالث 
سنوات ولم يتم العمل به حتى 
اآلن، وما االجراءات التي اتخذتها 
وزارة التعلي���م العالي حلماية 
وإنصاف الطلبة املسجلني لدراسة 
هذا التخصص خاصة ان معظمهم 
قد قام بدفع الرسوم الدراسية، 
وهل مت تسجيل اي مخالفة بحق 
اجلامع���ة جراء هذا التالعب مع 
تزويدي بكل املراسالت التي متت 

بهذا الشأن.

د.سلوى اجلسار

5 نواب يقترحون الحظر على المؤسسات المصرفية 
والمالية مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية

مادة رابعة

القطاع  عل���ى مؤسس���ات 
املصرفي واملالي التي تتعامل 
بالفوائ���د الربوي���ة توفي���ق 
اوضاعه���ا مبوجب احكام هذا 
القان���ون، وذلك خ���الل مدة 
ال جتاوز ثالث س���نوات تبدأ 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
وعل���ى جمي���ع اجله���ات 
احلكومية كل بحسب اختصاصه 
التزام مؤسسات  التحقق من 
القطاع املصرف���ي واملالي من 
توفيق اوضاعه���ا خالل هذه 

املدة.

مادة خامسة

يلغى كل حكم يتعارض مع 
احكام هذا القانون.

مادة سادسة

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء – كل فيما يخصه – 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به 
بعد ثالث س���نوات من تاريخ 

نشره باجلريدة الرسمية.

على عرض وزير املالية »هيئة 
عليا للفتوى والرقابة الشرعية« 
تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي 
اخلبرة والكفاءة واالختصاص 
وتتولى ابداء الرأي الشرعي في 
اعمال القطاع املصرفي واملالي 
والرقابة الشرعية عليه، وتكون 
هذه الهيئة مستقلة وقراراتها 
نهائية وملزمة، وتتولى الهيئة 
وض���ع لوائحه���ا وانظمتها 
الكويت  بالتنس���يق مع بنك 

املركزي.

وكل ما هو في حكمها.

مادة ثانية

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا 
القانون يحظر على مؤسسات 
القطاع املصرفي واملالي مزاولة 
اي عمل مالي يقوم على الفوائد 
الربوية ويعتبر باطال بطالنا 
مطلق���ا اي عم���ل مال���ي يتم 

باملخالفة لهذا احلظر.
مادة ثالثة

تشكل مبرسوم يصدر بناء 

س���واء كانت بغرض التمويل 
او االستثمار او ادارة املخاطر 
بفائدة قانونية او اتفاقية ثابتة 
او متغيرة او تأخيرية ايا كانت 
صورها او مسمياتها كالودائع 
الجل والقروض والتسهيالت 
انواعها  املصرفي���ة بجمي���ع 
الوسطاء  واغراضها وقروض 
في  األس���واق املالية واصدار 
الس���ندات وتداولها وعمليات 
خصم الدين بانواعها وغرامات 
التأخير على الديون املستحقة 

قدم النواب د.جمعان احلربش 
ود.فيص���ل املس���لم ود.ولي���د 
الطبطبائ���ي وف���الح الصواغ 
ومحمد هاي���ف اقتراحا بقانون 
الربوية  الفوائد  في شأن حظر 
مشفوعا مبذكرته االيضاحية مع 
اعطائه صفة االستعجال، وجاء 

في القانون:

مادة أولى

ف���ي تطبي���ق اح���كام هذا 
القانون:

القطاع  1- يقصد مبؤسسات 
الكويت  املصرفي واملالي: بن����ك 
املرك����زي ومؤسس����ات ومحافظ 
التموي����ل احلكومي����ة والبنوك 
التجارية والبن����وك املتخصصة 
وفروع البنوك األجنبية املصرح 
لها بالعمل في الكويت وشركات 
التمويل واالس����تثمار وتوظيف 
األموال وشركات الوساطة املالية 

والصرافة والتأمني.
2- يقصد باألعمال املالية التي 
تقوم على الفوائ����د الربوية: كل 
مداينة تتضمن زيادة مشروطة على 
اصل القرض او الدين نظير األجل 

تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية إلبداء الرأي الشرعي بأعمالها

د.وليد الطبطبائي د.جمعان احلربش

خالد العدوة

د.روال دشتي

شعيب املويزري

د.فيصل املسلم

لجنة المرأة أقرت العمل الجزئي

المطوع: ما أسماء سكرتارية البترول؟

العدوة: ما قرار وزارة النفط
في شأن غرب هدية؟

املمنوحة بالقانون وكذلك رد 
وزارة املالية من أجل االنتهاء 

منه بصورة نهائية.

أقرت جلنة ش���ؤون املرأة 
 في اجتماعها امس نظام العمل
اجلزئي الذي يعطي للموظف 
مرون���ة في حتديد س���اعات 
العم���ل. وقالت عضو اللجنة 
النائب���ة د.روال دش���تي في 
تصريح عقب االجتماع امس 
ان اللجنة أقرت تعديال مقدما 
على قان���ون احلقوق املدنية 
واالجتماعي���ة للمرأة خاصا 
العمل اجلزئي، ومتت  بنظام 
احالت���ه الى اخلدم���ة املدنية 
لوضع الضوابط اخلاصة به، 
مشيرة الى ان اللجنة بانتظار 
ردود التأمين���ات االجتماعية 
على التكاليف املادية للمزايا 

قدم النائب عدنان املطوع سؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل جاء فيه: يرجى تزويدي بأسماء جميع 
موظفي الس���كرتارية العاملني في مؤسسة البترول الكويتية 
والذين مت تعديل أوضاعهم ومس���ماهم الوظيفي من سكرتير 
الى اي مس���مى آخر مع بيان املسمى قبل وبعد التعديل، وذلك 
اعتبارا من تاريخ 1997/12/1 حتى تاريخ ورود السؤال على ان 

تشتمل اإلجابة على االسم الكامل واملؤهل الدراسي.

منذ عش���رات السنني السيما 
املناطق السكنية حتيط  وان 

بها من كل جانب.

قدم النائ���ب خالد العدوة 
س���ؤاال لوزير النفط الشيخ 
احمد العب���داهلل جاء فيه: ما 
ال���رأي الذي اس���تقرت عليه 
وزارة النفط ممثلة في شركة 
نفط الكويت بش���أن التنازل 
عن ارض غرب هدية لوزارة 
اإلسكان الستغاللها مبا يساهم 
ف���ي حل مش���كلة االس���كان 
املتفاقم���ة؟ اذا كان اجل���واب 
بنعم يرجى موافاتنا بتفاصيل 
القرارات والدراسات حول هذه 
القضية، وإذا كان اجلواب بال 

فما املعوقات في ذلك؟
األرض  ه���ذه  ان  علم���ا 
الصاحلة للسكن لم تستغل 

المويزري: ما أسباب تقسيم مشروع
إنشاء مبنى الركاب في المطار؟

الطبطبائي يسأل عن تتبّع البالغات الكاذبة

الدراسة والتصميم واالشراف؟ 
وهل جاءت كل العطاءات املقدمة 
من مكتب الستش���ارية مؤهلة 

ومصنفة؟
وما س���ابقة االعم���ال لكل 
مكتب استش���اري تق���دم لهذه 

املناقصة؟
وهل الترسية التي متت بناء 
على العقد املذكور على صاحب 
العطاء األقل سعرا؟ أم أنه قد مت 
اتخاذ معايير وضوابط اخرى 
املكاتب  للمفاضلة بني عطاءات 

االستشارية املذكورة؟
وه���ل مت عرض مس���تندات 
وقرارات تلك االتفاقية على جهات 
الرقابة املسبقة بالكويت )حسب 

النصاب املوجب للعرض(؟
وهل مت احلصول على املوافقات 
الالزمة من تلك اجلهات الرقابية؟ 
وم���ا رأي كل جه���ة رقابية عن 
تناسب تكلفة العقد مع االعمال 
املطلوب بتنفيذها وهل قامت اي 
من جهات الرقابة املسبقة بوضع 
موافقات مشروطة فيما يخص 

اعمال تلك االتفاقية؟
وفي حالة عدم العرض على 
جهات الرقابة املس���بقة، يرجى 
موافاتنا بالصعوبات واملعوقات 

التي حالت دون العرض.
ويرجى موافاتنا بالردود على 
ما س���بق رفق تقرير تفصيلي 
عن قواعد وش���روط املناقصة 
املذكورة. م���ع موافاتنا بجميع 
مستنداتها وآراء جهات الرقابة 

املسبقة وموافقاتها.

أن تكلفته ال تتناسب مع االعمال 
املطلوب تنفيذها.

األمر ال���ذي ينبغي التوقف 
امامه والس���ؤال عن اس���بابه 

ودواعيه
ل���ذا يرج���ى الرد عل���ى ما 
يلي: عل���ى أن يأتي الرد مدعما 

باملستندات ذات الصلة:
ما األسباب واملبررات للجوء 
وزارة االش���غال لتقسيم اعمال 
انش���اء مبنى ال���ركاب اجلديد 
الى مراحل بدال من طرحها في 
مناقصة عامة ش���املة تتضمن 
الدراسة والتصميم واالشراف 

وعلى جميع االعمال؟
وهل تتناس���ب القيمة التي 
مت توقيع العقد بها من األعمال 
الدراسة والتصميم  في مراحل 

واالشراف؟
وما عدد املكاتب االستشارية 
التي تقدمت بعطاءات ملناقصة 

قدم النائب شعيب املويزري 
العامة  سؤاال لوزير األش���غال 
البلدية  الدولة لشؤون  ووزير 
د.فاضل صفر جاء فيه في ظل 
الطيران  إدارة  دراية ومعرف���ة 
املدني وعلمها مبا يحتاجه انشاء 
مبنى جديد للركاب مبطار الكويت 
الدولي م���ن احتياجات وتوافر 
البيانات واملعلومات املرتبطة 
بجميع االعم���ال التي يحتاجها 
انشاء هذا املبنى بجميع تفاصيلها 

لدى الطيران املدني.
لذا كان من الواجب ان تقوم 
االدارة العام���ة للطيران املدني 
بتحديد اشتراطاتها االنشائية 
وقواعد االمن والسالمة ومعايير 
العاملي���ة والتقني���ات احلديثة 
التي يحتاجها مبنى الركاب في 
املط���ارات العاملية وطرح كامل 
االعمال املرتبطة باملبنى اجلديد 
في مناقصة شاملة تشتمل على 

جميع االعمال املطلوبة.
إال أنن���ا فوجئنا مبا نش���ر 
في جريدة »القبس« في عددها 
الصادر بتاريخ 2010/3/5 بأنه 
ق���د مت توقي���ع عقد للدراس���ة 
والتصمي���م باالش���راف عل���ى 
اعمال انشاء مبنى جديد للركاب 
مبطار الكويت بتكلفة قدرها 27 
مليون دينار كويتي للدراس���ة 
والتصميم واالشراف بواسطة 
وزارة االشغال العامة وبالتنسيق 

مع ادارة الطيران املدني.
وملا كانت هناك مغاالة ومبالغة 
في تكلفة ذلك العقد الذي نرى 

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.محم���د البصيري جاء فيه: نش���رت جريدة 
»الوطن« في عددها رقم 12359 الصادر بتاريخ 
20 فبراير 2010 خبرا يتعلق بالبالغات الكاذبة 
التي تكررت في البالد في اآلونة األخيرة حيث 
اعلنت وزارة املواصالت عن عجزها عن تتبع 
مصادر تلك البالغ���ات لفقد االجهزة املختصة 

خالل االحتالل العراقي قبل عشرين عاما.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
ما مدى صحة اخلبر الوارد باجلريدة؟ وملاذا 
لم يتم توفير تلك االجهزة التي مت فقدانها من 
عشرين عاما، على الرغم ان الدولة تخصص مبالغ 
طائلة لتكنولوجيا املعلومات ونظم االتصاالت؟ 
وهل هناك خطة لدى وزارة املواصالت لتطوير 
االجهزة احلديث���ة. وان كان اجلواب بااليجاب 
يرج���ي تزويدي بهذه اخلطة وامل���دة الزمنية 

اخلاصة بها.

الحويلة: موقفنا من ضرب الوحدة الوطنية واضح
وعلى وزير اإلعالم الرحيل وترك الوزارة

والنشر رقم 2006/3 مما شجع 
ضع����اف النف����وس في ضرب 
الوح����دة الوطني����ة ومحاولة 
تصنيف ابناء املجتمع الكويتي 

الى فئات وطوائف.
واختتم احلويلة تصريحه 
بأن موقفه من طرح الثقة بالوزير 
هو رس����الة لكل من يشكك في 
مواقفه الثابتة والواضحة التي 
سبق ان أعلن عنها مرارا وتكرارا 
في بعض الفضائيات والصحف 
بشأن تعامل وزارة اإلعالم مع 

ملف الوحدة الوطنية.

على اداء وزير اإلعالم.
وذكر احلويلة ان موقفنا من 
طرح الثقة بالوزير بعد كل ما 
ذكرت ال يصعب على اي انسان 
ان يعرف����ه ونحن بالتأكيد مع 
طرح الثقة بوزير اإلعالم وهذا 
املوقف ليس وليد اللحظة بل 
جاء عن قناعة أكيدة مبنية على 
أدلة وشواهد سبق ان حذرنا 
منه����ا قبل االس����تجواب تؤكد 
تقاعس وزارة اإلعالم عن تطبيق 
قانون املرئي واملسموع برقم 
2007/61 وقان����ون املطبوعات 

ف����ي الفضائيات وفي الصحف 
ومن على منبر مجلس األمة بأن 
على وزير اإلعالم ان يرحل وان 
يترك الوزارة لوزير متفرغ قادر 

على ادارة امللف االعالمي.
وأضاف احلويلة: وقد تال ذلك 
املوقف توجيه اس����ئلة برملانية 
لوزير اإلعالم وتقدمي مش����روع 
قانون بشأن الوحدة الوطنية عالوة 
على اللقاءات في بعض القنوات 
الفضائية والصحف احمللية التي 
طرحنا فيها رأينا بكل وضوح جتاه 
االستجواب ومحاوره ومالحظاتنا 

اس����تغرب مراق����ب مجلس 
النائب د.محمد احلويلة  األمة 
م����ن وص����ف بعض وس����ائل 
اإلعالم ملوقفه من اس����تجواب 
وزير اإلعالم بأنه غير واضح 
وبأنه لم يعلن عنه حتى هذه 

اللحظة.
وأكد احلويلة ان موقفه من 
ضرب الوح����دة الوطنية ومن 
تعامل وزارة اإلعالم مع هذا امللف 
معلن وواضح قبل االستجواب 
مبراحل وقبل جتمع األندلس 
وجتمع العقيلة حيث صرحنا  د.محمد احلويلة

)متين غوزال(


