
االحد 7 نوفمبر 2010   7مجلس األمة

محمد هايف

حسني احلريتي

عادل الصرعاوي

هايف يستغرب قرار لجنة اإلزالة التأخر
في إنذار المخيمات في منطقة العرض العسكري

الحريتي يدعو البصيري إلصالح
شبكة الهاتف األرضي في منطقة سلوى

حتتاج الى وقاية خاصة بهدف 
تنفيذ االعمال التي يس���تلزمها 
الدفاع املدني استنادا للمادة )7( 
من املرسوم بالقانون املشار اليه 
أعاله؟ مع تزويدي باملستندات 

املؤيدة لها.
ويرجى تزويدي بنسخة من 
الق���رارات الت���ي أصدرها وزير 
الداخلي���ة بالزام م���الك املباني 
واالراضي الفضاء بعدم التعرض 
للسلطات املختصة بأعمال الدفاع 
املدني اس���تنادا للمادة )9( من 
املرس���وم بالقانون املشار اليه 

أعاله؟
ويرجى تزويدي بنسخة من 
قرار وزير الداخلية بشان القواعد 
واالج���راءات الالزم���ة النتظام 
االطباء والصيادلة وكل املشتغلني 
مبهنة الطب والصناعة والتجارة 
وأية فئات أخرى تكون أعمالها 
ضرورية الس���تقرار املعيش���ة 
استنادا للمادة )11( من املرسوم 

بالقانون املشار الية أعاله؟
يرجى تزويدي بنس���خة من 
القرار الذي أصدره وزير الداخلية 
بشأن تنسيق العالقة بني سلطات 
املدني والقوات املسلحة  الدفاع 
الوطني والذي يحدد  واحلرس 
مبوجبه واجبات القوات املسلحة 
الدفاع  ازاء  الوطن���ي  واحلرس 
املدني وكيفية تب���ادل املعونة 
بني القوات املس���لحة واحلرس 
الوطني وسلطات الدفاع املدني 

في ح���االت الضرورة القصوى 
واحل���االت االس���تثنائية وذلك 
استنادا للمادة )13( من املرسوم 

بالقانون املشار الية أعاله؟
ويرج���ى تزوي���دي بقائمة 
باملوظف���ني الذين انتدبهم وزير 
الداخلية سواء من موظفي الوزارة 
أو من خارج الوزارة الذين لهم 
صفة احملققني في تنفيذ املرسوم 
بالقان���ون املش���ار الي���ه أعاله 
والقرارات املنفذة له وذلك استنادا 
للمادة )14( من املرسوم بالقانون 

املشار اليه أعاله؟
واخيرا جاء في سؤاله لوزير 
االش���غال وزير الدولة لشؤون 
البلدي���ة د.فاضل صفر ما يلي، 
باالشارة الى املرسوم بالقانون 
رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع 
املدن���ي، حيث أجازت املادة )7( 
من املرسوم بالقانون املشار اليه 
أعاله االشتراط في رخص البناء 
على قيام املرخص له باالعمال 
املدني  الدفاع  التي يس���تلزمها 
على نفقة املالك، كما أجازت ذات 
املادة االشتراط في رخص البناء 
أع���داد أماكن خاصة تصلح الن 
تكون عند احلاجة مخابئ عامة 
لذا يرج���ى االفادة عن القرارات 
واالجراءات املتخذة من قبل بلدية 
املادة )7(  الكويت بهدف تنفيذ 
من املرسوم بالقانون املشار اليه 
أعاله؟ مع تزويدي بكل املستندات 

املؤيدة لذلك.

اليه أعاله؟
ويرجى تزويدي بنسخة من 
قرار مجلس الوزراء بتش���كيل 
جلنة الدفاع املدني وذلك استنادا 
للمادة )4( من املرسوم بالقانون 
املشار اليه أعاله؟ مع االفادة عن 
عدد اجتماعات جلنة الدفاع املدني 
السابقة  الثالث  السنوات  خالل 
حت���ى تاريخ االجاب���ة عن هذا 
الس���ؤال؟ مع تزويدي بنسخة 

من محاضر االجتماعات؟
الت���ي مت  وم���ا االج���راءات 
اتخاذه���ا مبوجب ق���رارات من 
وزي���ر الداخلية بش���أن معاهد 
التعليم اخلاصة واملؤسس���ات 
اخليرية واحملالت العامة واحملال 
التجاري���ة والصناعية واملنازل 
التي حت���وي كل منها أكثر من 
مسكن وغيرها من العقارات والتي 

استغرب النائب محمد هايف قرار جلنة االزالة املتأخر بشأن انذار 
املخيمات املوجودة في منطقة العرض العس����كري، مؤكدا ان اجلميع 

استجاب برحابة صدر مع ان االنذارات وضعت قبل فترة التخييم.
وقال هايف في تصريح صحافي ان »الداخلية« تذكرت متأخرا اقامة 
عرض عسكري على خط الصبية متسائال هل يكون املواطن دائما هو 
ضحية اهمال احلكومة ام ان احلكومة ستنتصر للمواطن وحتاسب 

االجهزة وتغيير مكان العرض ام ستعوض املواطنني. 
وبنينّ هايف ان احلكومة التي جتعل املواطن آخر اهتماماتها فإنها 
حكومة ال تستحق البقاء ويجب على رئيس الوزراء محاسبة تلك االجهزة 
الفوضوية حتى ال تضعه دائما في حرج امام الشعب. ومن جانب آخر 
حذر هايف من بقاء وزير البلدية في وزارته بعد عجزه الواضح عن 
االصالح وتفش����ي الفساد في وزارته التي وصل حد الفساد فيها الى 
تهديد حياة املواطنني في قضية املواد الغذائية الفاس����دة واخلطيرة 

والتي تطيح بحكومة كاملة في الدول املتقدمة وليس وزيرا.

دعا النائب حسني احلريتي وزير املواصالت د. محمد البصيري 
الى اصالح ش���بكة خطوط الهاتف االرضية في منطقة س���لوى، 
مشيرا الى ان الشبكة ال تعمل حاليا بالشكل املطلوب وتعاني من 

االنقطاعات املتكررة والتداخل املستمر بني خطوط الهاتف.
وقال احلريتي ان شبكة خطوط الهاتف االرضية ال ميكن الي 
شخص ان يستغني عنها في منزله واحلاجة اليها متزايدة ويعتمد 
عليها بشكل رئيسي في تلقي خدمات االنترنت وال شك اننا نعلم 
مدى اهمية واحتياج هذه اخلدمات بالنسبة للكثير من املواطنني 

اضافة الى االتصال املجاني عن طريقها بالهواتف النقالة.
واوضح احلريتي ان ش���بكة خطوط الهاتف االرضية مبنطقة 
سلوى تعاني منذ مدة طويلة من اعتالل وتدني مستوى كفاءتها 
االمر الذي يؤدي الى الكثير من املشاكل الفنية ابرزها االنقطاعات 
املتك���ررة وعدم توافر اخلدمة في كثير من االحيان وكذلك وجود 

تداخل بني خطوط الهاتف املختلفة.

مبوجبه واجبات القوات املسلحة 
الدفاع  ازاء  الوطن���ي  واحلرس 
املدني وكيفية تب���ادل املعونة 
بني القوات املس���لحة واحلرس 
الوطني وسلطات الدفاع املدني 
في ح���االت الضرورة القصوى 
واحل���االت االس���تثنائية وذلك 
استنادا للمادة )13( من املرسوم 

بالقانون املشار اليه أعاله؟
وجاء في سؤاله لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد، باالشارة الى 
املرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 
1979 في ش���أن الدف���اع املدني، 
يرجى االف���ادة حول االجراءات 
املتخذة بهدف التحقق من تدابير 
الدفاع املدني ذات العالقة بوضع 
اخلطط اخلاصة بوقاية املرافق 
العامة ومواجهة الكوارث العامة 
والتلوث االش���عاعي والتسرب 
النفطي وتسرب الغازات وتهيئة 
املستشفيات املختلفة وتخزين 
االدوية وخطط االخالء وحركة 
املرور وتوفير وتنظيم توزيع 
املواد الغذائي���ة وفق املادة )2( 
من املرسوم بالقانون املشار اليه 
أعاله؟ مع تزويدي بكل املستندات 

املؤيدة لذلك.
ويرجى تزويدي بنسخة من 
كل القرارات التي أصدرها وزير 
الداخلية بش���ان تنفيذ تدابير 
الدفاع املدني كونه املسؤول االول 
عن الدفاع املدني استنادا للمادة 
)3( من املرسوم بالقانون املشار 

وجه النائب عادل الصرعاوي 
سلسلة من االس���ئلة لعدد من 
الوزراء تتعل���ق بقضية الدفاع 
املدني، وجاء في سؤاله املوجه 
للنائ���ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع، باالشارة 
الى املرس���وم بالقانون رقم 21 
لسنة 1979 في شأن الدفاع املدني، 
يرجى تزويدي بنسخة من القرار 
الذي أصدره النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن 
تنسيق العالقة بني سلطات الدفاع 
املدني والقوات املسلحة واحلرس 
الوطني وال���ذي يحدد مبوجبه 
واجبات القوات املسلحة واحلرس 
الوطني ازاء الدفاع املدني وكيفية 
تبادل املعونة بني القوات املسلحة 
واحلرس الوطني وسلطات الدفاع 
ف���ي ح���االت الضرورة  املدني 
القصوى واحلاالت االستثنائية 
وذلك اس���تنادا للمادة )13( من 
املرس���وم بالقانون املشار اليه 

أعاله؟
وجاء في سؤاله املوجه لوزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
روضان الروضان ما يلي: باالشارة 
الى املرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 
1979 في شأن الدفاع املدني، يرجى 
تزويدي بنسخة من القرار الذي 
أصدره رئيس احلرس الوطني 
بشأن تنسيق العالقة بني سلطات 
املدني والقوات املسلحة  الدفاع 
الوطني والذي يحدد  واحلرس 

استفسر عن اشتراطات رخص البناء إلعداد المخابئ

الصرعاوي يسأل عن تدابير الدفاع المدني وكيفية 
تبادل المعونة مع القوات المسلحة في حاالت الضرورة

ماضي الهاجري
أكد عض����و التجمع الس����لفي النائب خالد 
السلطان ل� »األنباء« انه ال احد يختلف على ان 
االستجواب حق دستوري أصيل وان ما يحدث 
اليوم من كثرة التهديدات النيابية باستجواب 
الوزراء هي مفاوضات نيابية ال أكثر ومتى ما 
تقدم احد من النواب باستجواب سيكون تقييمه 
بناء على مواده وليس على قضايا شخصية، 

مشيرا الى ان البعض سواء كان في احلكومة او 
املجلس عليه ان يراعي األولويات التي يحتاجها 
املواطن وعلى رأس����ها عدة مقترحات يجب ان 

تقر خالل دور االنعقاد احلالي.
ومن جهة أخرى، أكد السلطان ان مشروع 
الغاء الفوائد الربوية عن القروض املقس����طة 
مسألة وقت حتى يتفهم النواب ان احلل احلكومي 
من خالل صندوق املعسرين فاشل بالثالثة وال 

يخدم املتضررين خصوصا انه لم يقدم عليه 
س����وى 4 آالف مواطن مقترض من أصل 320 
ألف مقترض من املواطنني، مؤكدا ان البعض 
من النواب من كان مؤيدا لصندوق املعسرين 
بدأ يغير رأيه ويصف بجانب الغاء الفوائد عن 
القروض املقسطة بعد ان أحس بفشل الصندوق 
احلكومي. وأشار الى ان احلكومة سمحت للبنوك 
بتجاوز القانون عن طريق البنك املركزي الذي 

أي����د برفع قيمة اخلصم لترتف����ع الفائدة على 
القروض كي تعوض البنوك خس����ائرها على 
حساب املواطنني املقترضني، مضيفا ان ودائع 
احلكومة الكبيرة لدى البنوك كافية حلل املشكلة 
بش����كلها النهائي، مبينا ان احلكومة ال تأخذ 
الفائدة بشكلها احلقيقي من البنوك مثلما تأخذ 
البنوك فائدتها بش����كل حقيقي من املواطنني 
املقترضني، داعيا احلكومة والبنك املركزي حتمل 

مس����ؤوليته واالعتراف باخلطأ املرتكب بحق 
املواطنني املقترضني وإلغاء الفوائد الربوية عن 
القروض املقسطة كي يستطيع املواطن العيش 
عيشة كرمية كما كفلها له الدستور. وأضاف 
ان املشروع مازال قائما وبإذن اهلل ومع قناعة 
النواب سينتصر احلق وسيمرر قانون الغاء 
الفوائد الربوية عن القروض املقسطة بعد تأكد 

اجلميع من فشل صندوق املعسرين.

الدستور كفل للمواطنين معيشة كريمة وعلى الجميع التعاون في المرحلة المقبلة

السلطان لـ »األنباء«: االستجواب حق أصيل للنواب والتهديد به »مفاوضات«
وعلى الحكومة والمجلس النظر في األولويات واالستعجال في إقرارها

خالد السلطان

إلغاء الفوائد الربوية عن القروض المقسطة مسألة وقت والمشروع مازال قائمًا وكثير من النواب غّيروا رأيهم بعد التأكد من أن صندوق المعسرين فاشل بالثالثة

»المركزي« جعل البنوك تعّوض خسـائرها على حسـاب المواطنين من خالل رفع الفوائد الربوية وودائع الحكومة لدى البنوك كافية لحل مشكلة القروض


