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صالح عاشور د.روال دشتي

وجه النائب صالح عاشور 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موضي 
احلمود جاء فيه: أطلقت وزارة 
اخلارجية األميركية منذ عام 
2002 برنامجا دراسيا يسمى 
Yes والهدف منه هو »تبادل 
التعليم الشبابي« يقوم على 
تقدمي منح دراس���ية لطلبة 
من خ���ارج الواليات املتحدة 
االميركية إلعدادهم عبر السكن 
مع عائلة أميركية والدراسة 
في مدارس أميركية واالختالط 
مبجتمع أميركي ليكونوا قادة 
ديبلوماسيني في دولهم في 

املستقبل.
علما ان املسؤول عن هذه 
املنحة التي تشرف عليها وزارة 
اخلارجي���ة االميركية خمس 
منظم���ات اميركية بالتعاون 
مع املؤسسات التعليمية في 
دول الشرق االوسط املختارة 
واالفريقية والدول اآلسيوية، 
وجاء على موقع »اميديست« 
اح���دى املنظم���ات اخلمس 
املس���ؤولة ع���ن االختبارات 
واختيار الطلبة والطالبات في 

وجهت النائبة د.روال دشتي 
املالية مصطفى  س���ؤاال لوزير 
الشمالي جاء فيه: جاء في نص 
الصح���ف احمللية ع���ن البنوك 
الكويتية انها قادرة على متويل 
املشاريع التنموية اجلديدة مبا 
يعادل 22 مليار دينار، لذا أرجو 

إفادتي باآلتي:
ما مقدار االيداعات احلكومية 
البن���وك الكويتية حتى  ل���دى 
2010/6/30 )كل بنك على حدة( 
وم���ا مع���دل العائد عل���ى هذه 

االيداعات في كل بنك.
هل لسحب االيداعات احلكومية 
من البنوك الكويتية  � في تقديركم 
� تأثير على الوضع املالي للبنوك 
الكويتية؟ وسواء كانت االجابة 
بااليجاب أو بالنفي، يرجى بيان 
أسباب ذلك )التأثير أو عدم التأثير 
عل���ى الوضع املال���ي للبنوك(، 

االميركية للحصول على هذه 
املنحة.

يرجى تزويدي باملعلومات 
واملستندات خالل السنوات 

الثالث املاضية:
أس���ماء الطلبة املرشحني 
للبرنامج وجنسياتهم، اسماء 
الطلبة املقبولني واالحتياط، 
وجهة عمل اولياء امور الطلبة 
الوافدين )األب � األم( الذين مت 
قبولهم في هذه املنحة، وصورة 
من استمارة التسجيل للطلبة 
املقبولني واالحتياط، وصورة 
من نتائج االختبارات )االول � 
الثاني � املقابلة الشخصية(، 
وتاري���خ التح���اق الطلب���ة 
الذي���ن مت قبولهم  الوافدين 
والطلبة االحتياط في املراحل 
الدراسية في مدارس الكويت، 
الكويتيني  الطلبة  وأس���ماء 
الذي���ن مت قبولهم  املتفوقني 
لهذا البرنامج من قبل  الدول 
العربية التي يدرسون فيها، 
وصورة من التعميم اخلاص 
الى  الذي أرس���ل  بالبرنامج 
التعليمية والتعليم  املناطق 

اخلاص.

ضمانات حكومية لهذه القروض 
في ظل التعليمات والضوابط التي 
وضعها البنك املركزي؟ واذا كانت 
االجابة بااليجاب )أي باستطاعة 
الكويتية(، يرجى بيان  البنوك 
الدلي���ل على ذل���ك، واذا كانت 
االجابة بالنفي )أي عدم استطاعة 
الكويتية(، يرجى بيان  البنوك 
احلد األقصى للقروض اجلديدة 
التي تستطيع البنوك الكويتية 
تقدميها دون ضمانات حكومية 
املالية للبنوك  البيانات  حسب 

الكويتية في 2010/6/30.
ويرجى بي���ان احلد األقصى 
للقروض اجلديدة التي تستطيع 
الكويتية تقدميها دون  البنوك 
ضمانات حكومية على افتراض 
خصم االيداعات احلكومية من 
البيانات املالية للبنوك الكويتية 

في 2010/6/30.

هذه املنحة »ان هؤالء الطالب 
مبنزلة سفراء الثقافة لبلدانهم 
التي متث���ل تراثها  االصلية 
الغن���ي اخلاصة ملجتمعاتهم 

املضيفة االميركية«.
ومب���ا ان وزارة التربي���ة 
والتعليم في الكويت هي اجلهة 
التي تقوم بتزويد هذه املنظمة 
بأس���ماء املرشحني املتفوقني 
من الصفني التاسع والعاشر 
للمشاركة في االختبارات التي 
تقام بأحد املعاهد التدريبية في 
الكويت واملعتمدة من السفارة 

والدليل عليه بالنسبة لكل بنك 
على ح���دة. وحس���ب البيانات 
املالية للبنوك الكويتية كما في 
2010/6/30 هل باستطاعة البنوك 
الكويتية تقدمي قروض جديدة 
مبا يعادل 22 مليار دينار دون 

استفسر عن أسماء الطلبة المرشحين للبرنامج

عاشور يسأل عن برنامج المنح الدراسية
في أميركا لطلبة التاسع والعاشر

روال: ما مقدار اإليداعات الحكومية
في البنوك الكويتية؟

أعرب النائب د.جمعان احلربش عن دهش����ته واستغرابه من 
عجز االجهزة املعنية بوزارة الداخلية عن توفير احللول البديلة 
واملناسبة لفضيحة عدم توافر جوازات السفر الكويتية اجلديدة، 
وانعدام محاوالتها حل هذه املش����كلة املفاجئة خالل شهر رمضان 
املبارك والذي يشهد في كل عام اقباال متزايدا من املواطنني واسرهم 
الداء فريضة العمرة، خاصة ان عددا كبيرا منهم قام فعال بتحديد 
فترات سفرهم ودفعوا مبالغ مالية حلجوزات السكن نظرا لالزدحام 

الشديد الذي يشهده احلرم املكي الشريف في مثل هذا الوقت من 
كل عام، لتصبح حجوزاتهم مهددة بااللغاء ومصادرة االموال التي 
دفعوها بس����بب اهمال وتراخي قطاعات وزارة الداخلية املعنية 
بإصدار جوازات السفر. وطالب د.احلربش بضرورة ان تعمل حكومة 
التنمية واملش����اريع العمالقة على تطوير البالد على حل ابس����ط 
املشاكل اوال من خالل وزاراتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية وذلك 

بتجديد جوازات املواطنني احلالية ملدة ثالثة او اربعة اشهر.

الحربش يستغرب من عدم إيجاد حلول لفضيحة عدم توافر جوازات سفر للمواطنين
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حتمل األوعية الدموية الدم مبا فيه خالل أجزاء اجلسم 

املختلفة – ما طول األوعية الدموية في جسم اإلنسان إذا 

جعلت في خط مستقيم؟

161 ألف كيلو متر
16 ألف كيلو متر

1.6 كيلو متر

وجه أسئلة إلى الساير بشأن مخالفات مدير العالج في الخارج متهماً الوزير بتعطيل المادة 99

الوعالن: رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية السياسية 
لعدم احترام وزرائه للدستور وعدم اإلجابة عن األسئلة

مبارك الوعالن

ان  الوعالن  النائب مبارك  اكد 
تقاع����س وزير الصحة عن القيام 
مبس����ؤولياته الوزارية وتنظيف 
وزارته من التجاوزات واملخالفات 
الفجة التي امتألت بها يدعو الى 
الوزراء  حتميل رئيس مجل����س 
املس����ؤولية السياس����ية عن هذا 
انه من املؤسف  التقاعس، مؤكدا 
واملقلق ان يصل االهمال والتقاعس 

في وزارة الصحة الى هذا احلد.
وقال النائب مبارك الوعالن ان 
على سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد ان يتحمل 
مسؤولياته السياسية والدستورية 
وسياسة الفشل التي يسير عليها 
وزراؤه وتعمدهم افس����اد القيمة 
السياس����ية من هذه املمارسة في 
البالد، وتعمده����م الواضح بعدم 
الرد على االس����ئلة البرملانية في 
مخالفة واضحة وصريحة لنص 
املادة 99 من الدس����تور الكويتي 
والتي تنص على ان: لكل عضو من 
اعضاء مجلس االمة ان يوجه الى 
رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء 
اسئلة الستيضاح االمور الداخلية 

في اختصاصهم وللسائل وحده حق 
التعقيب مرة واحدة على االجابة، 
مشددا على ان رئيس الوزراء هو 
املعني بالدرج����ة االولى مبتابعة 
وزرائه فيما يتعلق بتطبيق القانون 
والدس����تور، الفتا ال����ى ان بعض 
الوزراء يتعمدون اخفاء املعلومات 
التي تق����ف خلف هذه االس����ئلة 
البرملانية. واضاف النائب مبارك 
الوعالن ان التجاوزات في وزارة 
الصحة وصلت الى حدود ال ميكن 
السكوت عنها وتفاقمت واستفحلت، 
حيث يسعى وزير الصحة دائما 
الى احت����واء وطمطمة جتاوزات 
ف����ي وزارة  ومخالف����ات قياداته 
الصحة، وآخر هذه التجاوزات ما مت 
في جلنة التحقيق التي شكلت بشأن 
املخالفات في ملف العالج باخلارج، 
والتي افضت الى طمطمة ما يحويه 
امللف من مخالفات والتستر على 
قيادات في ادارة العالج باخلارج 
ارتكبت من التجاوزات ما يندى له 
اجلبني من التوقيع على معامالت 
بدال من االطباء وارسال حاالت ال 

تستحق العالج في اخلارج.

وقال الوعالن انه من الواضح 
ان وزارة الصحة بها قيادات حتظى 
بالرعاية والدعم من اطراف متنفذة 
ومراكز قوى، وذلك في اطار مخطط 
خبي����ث اكبر واخطر يس����تهدف 
الدميوقراطي  تقويض الوض����ع 
الدستوري للبالد وفرض دستور 
بديل يتماشى مع اهوائها ومزاجها، 
واملثير لالستغراب ان احلكومة مع 
رئيسها لم حترك ساكنا لتطبيق 
القوانني واحلف����اظ على احلقوق 

الى  الدستورية، وهذا ما يدعونا 
الوزراء  حتميل رئيس مجل����س 
املس����ؤولية السياس����ية عن هذا 
التقاعس والتقصير املريبني بوصفه 
مس����ؤوال عن توجيه السياس����ة 
العام����ة للحكومة. واك����د النائب 
مب����ارك الوعالن انه ل����ن يتوانى 
في استخدام الوسائل الدستورية 
املتاحة لوض����ع حد لهذا املخطط 
املريب والتالعبات املشبوهة في 
وزارة الصحة املشبوهة، وفضح 
القوى  النف����وذ ومراكز  اصحاب 
التي تقف وراء مثل هذه املخالفات 
مع حتمي����ل احلكوم����ة احلالية 
املسؤولية السياسية عن تهاونها 
املريب جتاه مثل هذه التجاوزات 
اخلطرة واملشبوهة، مشددا على ان 
القسم الذي اقسمناه يلزمنا بتحمل 
املسؤولية الكبرى واالمانة الثقيلة 
والوفاء مبا اقسمنا عليه والقيام 
بواجباتنا الدستورية في التشريع 
والرقابة من دون تقاعس او تردد 
وم����ن دون جتن او تقصد، بغض 

النظر عن الطرف املعني به.
الوعالن  النائب مبارك  ووجه 

س����ؤاال الى وزي����ر الصحة وجاء 
الرجاء تزويدي بأسماء  كالتالي: 
التحقيق املش����كلة  اعضاء جلنة 
في ملف التج����اوزات في العالج 
في اخلارج والسيرة الذاتية لكل 
عضو من اعضاء اللجنة، وكم عدد 
االجتماعات التي عقدتها اللجنة، 
وتزويدي مبحاضر اجتماعات هذه 
اللجنة، وهل توجد مكافآت مالية 
وفق اللوائح العضاء هذه اللجنة 
وما قيمة هذه املكافآت وآلية صرفها، 
وكم املدة الزمنية التي استغرقتها 
هذه اللجن����ة في التحقيقات، وما 
اللجان التي شارك فيها اعضاء هذه 
اللجنة منذ 6 اشهر، ومن االطراف 
التي مت استدعاؤها في التحقيق؟ مع 

تزويدي بكل احملاضر املرافقة.
واختتم النائب مبارك الوعالن 
مؤكدا انه سيسعى الى تقدمي طلب 
بتش����كيل جلنة حتقيق برملانية 
في جت����اوزات مدير ادارة العالج 
باخلارج ف����ي دور االنعقاد املقبل 
للوقوف على هذه التجاوزات وردع 
املسؤولني عنها وجتاوزاتهم في 

حق املواطنني.

هايف يرحب بزيارة صاحب
السمو الملكي رئيس وزراء البحرين

العنجري يستفسر
عن اللجنة القانونية في »البلدية«

الحويلة يقترح الكشف المبكر
عن األمراض لجميع أفراد المجتمع

قدم النائب د.محمد احلويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: تعتمد الرعاية 
الصحية في وقتنا احلالي اعتمادا كبيرا على الكشف املبكر عن االمراض 
ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة األفراد، علما ان اهمال 
هذا االمر يكلف الدول الكثير من االعباء، لذا فإن الدول املتقدمة تسعى 
الى وضع برامج متكاملة لفحص االفراد للكش���ف املبكر عن األمراض 
األكثر شيوعا في املجتمعات وال يخفى على أحد ما يعانيه املواطنون 
س���كان محافظتي األحمدي ومبارك الكبير، هاتان احملافظتان األكثر 
تعرضا لألمراض، بسبب أخطار تلوث البيئة وتفشيها مبا يصاحبها 
من أمراض وأوبئة ضارة بالصحة العامة، كما نص دس���تور الكويت 
في مادته اخلامسة عشرة »ان تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل 
الوقاية والعالج من االمراض واألوبئة«. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
لوضع برنامج صحي متكامل جلميع افراد املجتمع الكويتي يسعى الى 

الكشف املبكر عن األمراض وفق املعايير املعتمدة عامليا.

رحب النائب محمد هايف بزيارة 
صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء 
البحريني الشيخ خليفة بن سلمان 
ال خليفة الى بلده الثاني الكويت، 
معتبرا: »وشائج القربى واحملبة 
بني الشعبني الكويتي والبحريني 
مثاال يحتذى به، ومنوذجا للعالقات 
الطيبة بني الشعوب التي توثقها 
الدين وال����دم والتاريخ  رواب����ط 
املشترك«. وقال هايف في تصريح 
للصحافيني: »وفي حضرة الشيخ 
الكويتيون قاطبة  سلمان يتذكر 
موقف البحرين قيادة وشعبا ابان 
فترة الغزو العراقي الغاش����م، اذ 
جتلت عناوين االخوة الصادقة، 
وهبت البحرين ع����ن بكرة ابيها 

لنصرة احلق الكويتي«.
وقال هايف: »ان االمل يحدونا 
ونحن نعيش هذه املناسبة العزيزة 
عل����ى قلوبنا ان ينظ����ر صاحب 
الس����مو امللكي بع����ني وقلب االب 
قبل  املس����ؤول، ويشمل برعايته 
ابناءه طلبة الدكتوراه الكويتيني 
الذين توقفت دراستهم، وتعطلت 

وج����ه النائ����ب عبدالرحم����ن 
العنجري س����ؤاال لوزير االشغال 
العام����ة ووزير الدولة لش����ؤون 
البلدية د.فاض����ل صفر جاء فيه: 
نشرت جريدة »الراي« بعددها يوم 
االثنني املوافق 2010/8/16 موضوعا 
بعنوان: »عنتر ابوفطيرة«، يرجى 

افادتي باآلتي:
مل����اذا لم يتم احال����ة املهندس 
املتسبب في املوضوع غير املتعاون 
في التحقيقات التي شهدتها االدارة 
القانونية وكان دائما يظللها في 

بعض االمور؟
وملاذا تتقاعس االدارة القانونية 
عن مس����ؤوليتها وعدم ممارسة 

اختصاصاتها؟
القانونية  االدارة  اكتفت  وهل 
حت����ى اآلن به����ذه التحقيقات ام 
س����تحيل املوضوع ال����ى النيابة 
العامة؟ وهل صحيح أنه س����يتم 

مصاحلهم، ولم يتم اعتماد شهادات 
من تخرج منهم، ولم يسمح للبقية 
بإكمال دراستهم، ونأمل من سموه 
التصديق على شهادات ابنائه، وال 
ننسى ان لسموه الفضل بعد اهلل 
بحل مش����كلة ابنائه الدارسني في 
مرحلتي البكالوريوس واملاجستير، 
وال نستبعد من سموه امره السامي 
بحل مشكلة الطلبة الكويتيني، فهو 

رجل كرمي وشخص حكيم«.

احالل املستشارين الوافدين محل 
املستشارين الكويتيني في اللجنة 

القانونية في االدارة القانونية؟
ويرجى تزويدي بعدد أعضاء 
هذه اللجنة وجنسياتهم وصورة 

من قرار تشكيلها.

محمد هايف

عبدالرحمن العنجري

الخرافي استقبل رئيس االتحادين الكويتي 
واآلسيوي للرماية ونائب رئيس »الفتوى«

اس���تقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
مبكتب���ه صباح امس الثالث���اء رئيس االحتادين 
الكويتي واآلسيوي للرماية ونائب رئيس االحتاد 
الدولي للرماية الشيخ س���لمان احلمود وأعضاء 
مجلس ادارة نادي الرماية الكويتي الرياضي، حيث 
قام رئيس املجلس بتقدمي التهنئة للنادي على ما 
حققه من اجنازات، معربا عن فخره واعتزازه بهذه 
االجنازات التي رفعت اسم الكويت عاليا في مجال 
الرماية، مش���يدا في هذا الصدد باجلهد املتواصل 

والعمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس االحتاد الشيخ 
س���لمان احلمود. من جانبه، أعرب الشيخ سلمان 
احلمود عن شكره وتقديره لهذا التشجيع والدعم 
الذي يقوم به رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
للنادي، مؤكدا ان هذا التشجيع هو احلافز ملواصلة 
العمل من أجل تشريف اسم الكويت، مشيدا بجهود 

جميع العاملني واملنتسبني في النادي.
كما استقبل اخلرافي نائب رئيس ادارة الفتوى 

والتشريع فيصل الصرعاوي.

الرئيس جاسم اخلرافي اثناء استقباله رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي للرماية وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية


