
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون 
بتعديل املادة )12( من القانون رقم )1( لسنة 
1999 في شأن التأمني الصحي على األجانب 
وفرض رسوم مقابل اخلدمات الصحية إللغاء 
فرض رسوم صحية ورسوم تأمني صحي على 

ابناء الكويتيات والبدون.
)م��ادة أول��ى(: يستبدل بنص امل��ادة 12 من 
القانون رقم 1 لسنة 1999 املشار إليه النص 

اآلتي:
ُتستثني من أحكام هذا القانون الفئات اآلتية:

أ- األجنبيات املتزوجات من كويتيني.
ب- أوالد الكويتيات من أزواج أجانب.

ج- غير محددي اجلنسية حلني البت في 
أوضاعهم القانونية.

د- ثالثة من عمال املنازل وكذلك احلاالت 
اخلاصة بذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير 

الصحة في هذا الشأن.
)م��ادة ثانية(: على رئيس مجلس ال��وزراء 
والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون 

وينشر في اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة االيضاحية على ما يأتي:

ملا كان القانون رقم )1( لسنة 1999 في شأن 
التأمني الصحي على األجانب وف��رض رسوم 
مقابل اخلدمات الصحية قد ص��در وق��د نصت 
املادة )12( منه على استثناء بعض الفئات من 
اخلضوع لنظام التأمني الصحي املنصوص 
عليه في هذا القانون وكانت احلكمة من ذلك 
تخفيف األعباء عن هذه الفئات وملا كانت فئة 
غير محددي اجلنسية لم ت��رد ضمن احل��االت 
املستثناة بالرغم من وعد احلكومة بإدخالها 
ضمن فئة احل���االت اخل��اص��ة أث��ن��اء مناقشة 

القانون.
وال يخفى على أحد ما تعانيه هذه الفئة من 
ظ��روف اجتماعية وصحية تتمثل في نقص 
األم��وال وقلة فرص العمل نتيجة لعدم تعديل 

أوض��اع��ه��م القانونية ورغ���م ذل��ك فقد قامت 
وزارة الصحة بتطبيق قانون التأمني الصحي 
وال��رس��وم الصحية عند مراجعة ه��ذه الفئة 

للمؤسسات الصحية.
وهو ما يؤدي إلى زيادة األعباء املالية امللقاة 
على عواتقهم وحتملهم ما ال يطيقونه األمر الذي 
يقتضي مراعاة حلالتهم وظروفهم وهم من الفئة 

التي قدمت الكثير لهذا الوطن.
لذا جاء تعديل نص املادة )12( من القانون 
املشار إليه بتقرير استثنائهم من أحكام نظام 
التأمني الصحي من خ��الل نص قانوني ملزم 
يقرر تأكيد هذا االستثناء الذي ينصرف أيضاً 
إلى استثنائهم من الرسوم التي تفرض على 
األجانب نظير اخلدمات الصحية التي تقدمها 
وزارة الصحة، األمر الذي استلزم التقدم بهذا 

االقتراح بقانون.

وجه النائب حمدان العازمي سؤاال برملانيا الى 
وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس االمة 
د. فالح العزب، حول نتائج شغل وظيفة وكيل 

النائب العام.
وق��ال العازمي في سؤاله: اث��ار اع��الن وزارة 
العدل عن وظيفة )باحث قانوني( لشغل وظيفة 
وكيل النائب العام وما اعقبه من نتائج، الكثير 
من عالمات االستفهام بخاصة بعد تعديل شروط 

وضوابط القبول. 
وطالب افادته وتزويده باآلتي:

- م��ا اس��ب��اب ت��ع��دي��ل واس��ت��ح��داث ش��روط 

وض��واب��ط تختلف عن سابقتها لشغل وظيفة 
وكيل النائب العام؟

- هل مت تخفيض نسبة القبول من %80 إلى 
%75 ومن 2.67 إلى 2.32 )نظام النقاط(؟ ما 

مبررات التخفيضات التي متت؟
- يرجى تزويدي بأسماء املتقدمني للوظيفة 
ومعدالتهم وسنة احلصول على املؤهل اجلامعي 
واسم اجلامعة املتخرج منها وعمر كل منهم على 

حدة.
- يرجى تزويدي بأسماء غير املقبولني ممن 
تنطبق عليهم ال��ش��روط املعلن عنها م��ع ذكر 

معدالتهم وسنة احلصول على املؤهل اجلامعي 
واس���م اجل��ام��ع��ة امل��ت��خ��رج منها واس��ب��اب عدم 

قبولهم.
- ما املعايير التي ُعمل بها لقبول املتقدمني 
وكيف وزعت درجات او نسب القبول بني املعدل 

واالختبار واملقابلة؟
- هل هناك اولوية للقبول بالنسبة ألبناء أو 
اقرباء املستشارين والقضاة والعاملني بالسلك 
القضائي؟ وما السند القانوني لذلك مع تزويدي 

بأسمائهم ان صح؟
- يرجى تزويدي بأسماء اعضاء جلنة اختيار 

املتقدمني ومسمياتهم الوظيفية ومؤهالت كل 
منهم؟

- هل تربط أي من املتقدمني للوظيفة صلة 
قرابة بأحد اعضاء اللجنة؟

- ما أسباب قصر القبول على خريجي عام 
2016/2015 دون الدفعات السابقة؟
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10 - صفر لصالح احلكومة النتيجة ستكون 

ال����روي����ع����ي: م��ج��ل��س األم������ة دخ���ل 
م��رح��ل��ة ع��ن��ق ال��زج��اج��ة ان��ت��ظ��ارا 

حلكم احملكمة الدستوري
ربيع �سكر

أك���د أم���ني س��ر مجلس األم��ة 
ال��ن��ائ��ب د.ع����ودة ال��روي��ع��ي ان 
مجلس األم��ة دخ��ل مرحلة عنق 
الزجاجة انتظارا حلكم احملكمة 
الدستورية وسيبدأ كل نائب في 
االتساق مع نفسه وذات��ه خالل 

املرحلة املقبلة. 
وقال الرويعي : ان التجاذبات 
النيابية-النيابية جتعل احلكومة 
تسير في طريقها بحرية لتنفيذ 
خططها واحل��ك��وم��ة ت��ري��د ذلك 
وبالنهاية ستكون النتيجة 10 - 
صفر لصالح احلكومة. واضاف 
الرويعي : ان مرحلة االقصاء 

لبعض النواب خالل األربعة أشهر من عمر هذا املجلس سيدفع ثمنها النواب 
أنفسهم من قام باإلقصاء.

وعن موقفه مما تردد عن طلب احلكومة تأجيل االستجوابني او إحالتهما 
الى احملكمة الدستورية قال الرويعي: موقفنا يوم الثالثاء سيكون متسقا مع 
الالئحة والدستور ومن حق احلكومة ان تطلب ما تشاء والقرار قرار املجلس 
والتصويت ال يعني ان النائب مع او ضد االستجواب بل االمر يتعلق باملبادئ 
الدستورية. وبصفته عضوا باللجنة التعليمية البرملانية قال الرويعي : 
ناقشنا في اللجنة التعليمية تعديل قانون صندوق طالب العلم وتعديل 
قيمة املكافأة االجتماعية للطالب الدارسني على نفقتهم اخلاصة وسأتبنى 
هذا االقتراح بعد وصول بيانات من وزارة التعليم العالي بشأن عدد الطالب 

وحتى ال تتحجج وزارة املالية بالكلفة املالية.
واضاف الرويعي: ناقشنا تعديل قانون كادر املعلمني في التربية واالوقاف 
ملعاجلة موضوع املسميات الوظيفية املماثلة بني املعلمني في كل جهة لفك 

التداخل واملساواة بينهم وعدم اهدار حقوق العاملني.

التعديل يعد مطلبا مستحقا

اجل������������ال: أؤي����������د اق�������ت�������راح ج��ع��ل 
ال��ت��ص��وي��ت ف���ي ان��ت��خ��اب��ات رئ��ي��س 

املجلس ونائبه علنيا
أي����د ال��ن��ائ��ب ط����الل اجل���الل 
االق��ت��راح بقانون ال��ذي تقدم به 
ع��دد من ال��ن��واب بتعديل قانون 
الالئحة الداخلية ملجلس االمة، 
ليصبح التصويت على انتخابات 
رئاسة املجلس ونائب الرئيس 

علنيا.
وق��ال اجل��الل ان هذا التعديل 
يعد مطلبا مستحقا، حتى تكون 
ه��ن��اك شفافية ف��ي التصويت 
على انتخابات منصبي الرئيس 

ونائبه.
واك��د اجل��الل ان هذا االقتراح 
ال��ذي طالب اللجنة التشريعية 
باالستعجال في اقراره سيحقق 

الشفافية في انتخابات رئيس مجلس االمة وسيقطع دابر االقاويل في هذه 
االنتخابات التي جترى مرة واحدة كل فصل تشريعي، وستكون اضافة هامة 

للدميقراطية الكويتية.
واقترح اجل��الل بان يشمل االقتراح كذلك انتخابات امني السر ومراقب 

املجلس، بحيث يكون التصويت في انتخاباتهما ايضا علنيا.

طالب مبساواة »األسنان« بالبدل اإلكلينيكي مع الطب البشري

الصاحيات  إعطاء  يقترح  احلجرف 
بدفع  األردن  ف��ي  ال��ص��ح��ي  للمكتب 

تكاليف احلوادث للكويتيني
تقدم النائب مبارك احلجرف 
باقتراحني برغبة االول باعطاء 
الصالحيات للمكتب الصحي في 
االردن بدفع التكاليف للحوادث 
حل��ني وص���ول امل��واف��ق��ة م��ن قبل 
ال����وزارة او ض��م ه��ذه احل��وادث 
واحل�����االت ل��ل��ت��ام��ني ال��ص��ح��ي، 
واالقتراح الثاني مبساواة طلبة 
طب االسنان بالبدل االكلينيكي 
مع أطباء الطب البشري وصرف 

البدل لهم شهريا.
 وج����اء ف��ي االق���ت���راح االول 
: يتعرض الكثير م��ن إخواننا 

الطلبة في اململكة األردنية الهاشمية حل��وادث السير حيث يوجد اكثر من 
4000 طالب وطالبة مقيمون في األردن ويتعرضون حلوادث السير واحلاالت 
الطارئة ولألسف ال يشمل ه��ذه احل��االت التامني الصحي اخل��اص بهم وال 
يستطيع املكتب الصحي توفير العالج لهم بسبب عدم اعطائه الصالحيات من 

قبل وزارة الصحة مما يلزم الطالب وأسرته بدفع هذه الرسوم.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة باعطاء الصالحيات للمكتب الصحي بدفع 
التكاليف للحوادث حلني وصول املوافقة من قبل الوزارة او ضم هذه احلوادث 

واحلاالت للتامني الصحي.
 وجاء في االقتراح الثاني : من منطلق العدالة واملساواة التي نص عليها 
الدستور الكويتي ولوجود التزامات على طلبة طب االسنان املبتعثني في 

اخلارج
ل��ذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة مب��س��اواة طلبة طب االس��ن��ان بالبدل 

االكلينيكي مع أطباء الطب البشري
وصرف البدل لهم شهريا.

استفسر عن معايير قبول املتقدمني لوظيفة وكيل النائب العام

العازمي للعزب: هل هناك أولوية للقبول 
في النيابة ألبناء أو أقرباء العاملني بالسلك القضائي؟

د.عودة الرويعي

 »3 »احل�����زم�����ة  ال������ف������وزان: 
امل��ه��م��ة في  امل���ش���اري���ع  أح����د 
خطة تنمية مطار الكويت 

6الدولي 

 حمدان العازمي

مبارك احلجرف

وجه النائب شعيب املويزري حزمة من األسئلة 
البرملانية الى وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء واملاء 
عصام امل���رزوق ق��ال فيها : ال��ت��زام��ا بواجباتنا 
الدستورية التي تنص عليها امل���ادة )99( من 
الدستور والتي تنص على ) لكل عضو من أعضاء 
مجلس األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء 
وإلى الوزراء أسئلة إلستيضاح األمور الداخلة في 

إختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب.
احتفلت ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية التابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية التي ي��رأس مجلس 
ادارت��ه��ا وزي���ر النفط وال��ك��ه��رب��اء وامل���اء عصام 
امل��رزوق باغالق مصفاة الشعيبة يوم 30 مارس 
2017 وكانت للوزير وكبار املسؤولني في الشركة 
تصريحات عديدة للصحف وللقنوات التلفزيونية 
قبل وبعد اغالقها، بهذا الصدد اود ان اوجه للوزير 

االسئلة التالية :-
-1 اشار الوزير في تصريحاته ان قرار اغالق 
املصفاة استند الى قرارين ص��درا في عام 2004 
وع��ام 2008 م��ن قبل املجلس االع��ل��ى للبترول، 
ماهي االسباب التي دعت الشركة الى ايقاف العمل 
في مصفاة الشعيبة قبل املوعد املتزامن مع بدء 
تشغيل املصفاة اجلديدة ؟ يرجى تزويدي بنسخ 
من القرارين املذكورين وكذلك املذكرات والكتب 
واملراسالت بني شركة البترول الوطنية ومؤسسة 
البترول الكويتية فيما يخص قرار اغالق مصفاة 
الشعيبة خالل تلك الفترتني مع تزويدي بتشكيل 
مجلس االدارة لكل من شركة البترول الوطنية 
ومؤسسة البترول الكويتية خالل الفترة 2003-
2010 كما يرجى تزويدي باملراسالت الالحقة 
بني شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول 
الكويتية املتعلقة مبصفاة الشعيبة عقب احلادث 
الكبير لوحدة التكسير الثقيل رقم )7( في اغسطس 

 .2015
-2 يرجى تزويدي بالتقارير املالية السنوية 
لشركة البترول الوطنية الكويتية لالعوام من 

2002/2001 الى 2016/2015 )15 تقرير( مع 
تزويدي بتقارير التدقيق الداخلي للمصافي الثالث 
ل��الع��وام اخلمس السابقة كما يرجى تزويدي 
مبالحظات دي��وان احملاسبة على اعمال الشركة 
وردود الشركة على تلك املالحظات للسنوات 
اخلمس املاضية مع تزويدي بتقارير دائرة البيئة 
والسالمة للشركة وبيان عدد التوقيفات املخطط 
لها والتوقيفات الطارئة والتكاليف املادية لكل 
التوقيفات للمصافي الثالث للسنوات اخلمس 
املاضية واخ���ر تقرير لتقييم االداء للمصافي 

.Solomon الكويتية املقدم من شركة سولومون
-3 اشار الوزير في تصريحاته الى دراسات 
مستفيضة قامت بها شركات عاملية بينت صعوبة 
تطوير مصفاة الشعيبة وعدم جدواها االقتصادية، 
يرجى تزويدي بنسخ من الدرسات االستشارية 
العاملية وكذلك التي قامت بها شركة فوستر ويلر 

Foster Wheeler Amec وشركة يو او بي 
UOP Honeywell وغيرهما كما يرجى تزويدي 
بنسخ من الدراسات احمللية التي اعدت في االعوام 
2004 - 2008 ونسخ م��ن اي دراس���ة جديدة 
اجريت مؤخرا مع بيان اسماء املشاركني في هذه 
الدراسات من الشركات وسنوات خبراتهم الفنية 
ومؤهالتهم العلمية واسماء املشاركني من طرف 
شركة البترول الوطنية الكويتية مع تزويدي 
بالعقود االستشارية املبرمة معهم والتكاليف 

املادية للدراسات كل واحدة على حده.
-4 استعانت شركة البترول الوطنية بشركة 
استشارية ايطالية تدعى جولدر Golder لتقييم 
اصول املصفاة، هل قامت هذه الشركة في السابق 
بتقييم مصافي تابعة للمؤسسة داخليا وخارجيا؟ 
يرجى تزويدي باالعمال السابقة للشركة االيطالية 
وامل��ص��اف��ي التي ق��ام بتقييمها خ��الل 4 سنوات 
املاضية كما يرجى تزويدي باسماء املشاركني بهذه 
الدراسة وبيان سنوات خبراتهم الفنية ومؤهالتهم 
العلمية واسماء املشاركني من طرف شركة البترول 
الوطنية ومل��اذا تأخرت ه��ذه الشركة في اعطاء 
تقديراتها حتى االن؟ وهل مت التمديد للشركة مع 
بيان االسباب وتزويدي بنسخة من العقد املبرم 

وتكاليفه املادية. 
-5 تعرضت مصفاة الشعيبة حلادث كبير في 
منتصف شهر اغسطس 2015 ادى ال��ى خفض 
طاقة املصفاة %25 من الطاقة االجمالية وتسبب 
في خسائر كبيرة، يرجى ت��زوي��دي بنسخة من 
تقرير جلنة التحقيق والنتائج التي توصلت اليها 
مع بيان اه��م االس��ب��اب التي ادت للحادث وكما 
يرجى تزويدي باخلسائر مقدرة بالدينار الكويتي 
مع بيان ع��دد م��رات توقف ال��وح��دة رق��م 7 خالل 
السنوات اخلمس املاضية وهل عرضت اصول هذه 
الوحدة لبيعها حديد سكراب كما ذكر احد مسؤولي 

الشركة؟
-6 يرجى ت��زوي��دي بتطور أع���داد املوظفني 

الكويتيني ملصفاة الشعيبة منذ 2008 الى نهاية 
ع��ام 2016 كما يرجى تزويدي بخطط الشركة 
لتوزيع 850 موظف كويتي العاملني في املصفاة 
على مصافي الشركة احلالية وكيفية حفظ حقوقهم 
الوظيفية دون مساس عند االنتقال ال��ى اماكن 
جديدة وع��دم تأثر تقاريرهم السنوية وفرص 
ترقيتهم جراء جلوء الشركة للنقل القسري، وهل 
ه��ذا النقل سيتسبب ف��ي اغ��الق ف��رص وظيفية 

للكويتيني مستقبال في املشاريع اجلديدة؟
-7 اشار الوزير في تصريحاته وأحد مسؤولي 
الشركة ان الكويت ستقوم باستيراد كميات من 
البنزين وزيت الوقود خالل الفترة القادمة وحتى 
تشغيل مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة 
ال��زور اجلديدة مطلع عام 2019 يرجى تزويدي 
بحجم الكميات املقدرة لكل من البنزين بانواعه 
أو مشتقاته املكونة له والكلفة التقديرية بالدينار 
الكويتي وكذلك حجم كميات زيت الوقود بانواعه 

والكلفة التقديرية بالدينار الكويتي
-8 صرح أحد كبار مسؤولي شركة البترول 
الوطنية ان استيراد البنزين من اخلارج ارخص 
من انتاجه في مصفاة الشعيبة وأن املصاريف 
التشغيلية للمصفاة عالية، يرجى تزويدي بنسخة 
من الدراسة التي تبني ان شراء البنزين من اخلارج 
ارخ��ص م��ن تصنيعه ف��ي وح��دة ان��ت��اج البنزين 
ملصفاة الشعيبة م��ع ب��ي��ان تفصيلي لعناصر 
التكاليف التشغيلية لوحدة التصنيع وكذلك 

املصاريف التشغيلية للمصفاة.
-9 يرجى ت��زوي��دي باملصاريف التشغيلية 
االجمالية لكل من مصفاتي ميناء االحمدي وميناء 
عبدالله مع بيان تفصيلي جلميع عناصر التكاليف 
التشغيلية لهما للسنوات املالية الثالث السابقة 
وكذلك تزويدي بالتكاليف التشغيلية التقديرية 
لكال املصفاتني بعد مشروع التحديث لهما كما 
يرجى تزويدي باملصاريف التشغيلية التقديرية 

ملصفاة الزور اجلديدة.

%  25 2015 الذي أدى خلفض طاقتها بنسبة  طلب نتائج التحقيق في حريق املصفاة في 

املويزري للمرزوق: ملاذا أوقفتم مصفاة الشعيبة قبل بدء تشغيل املصفاة اجلديدة؟

شعيب املويزري

أك�������د رئ����ي����س جل��ن��ة 
امل���ي���زان���ي���ات واحل���س���اب 
اخلتامي النائب عدنان عبد 
الصمد أن اللجنة اجتمعت 
ملناقشة ميزانية الهيئة 
العامة للبيئة للسنة املالية 
اجل���دي���دة 2018/2017 
وح���س���اب���ه���ا اخل���ت���ام���ي 
ل��ل��س��ن��ة امل��ال��ي��ة املنتهية 
2016/2015 ومالحظات 
ج��ه��از امل��راق��ب��ني امل��ال��ي��ني 

وديوان احملاسبة بشأنه.
واض��اف : البد من زيادة 
التنسيق وامل��ت��اب��ع��ة مع 
ديوان اخلدمة املدنية إلقرار 
الهيكل التنظيمي اجلديد 
للهيئة مع ضرورة تضمنه 

تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى 
سلطة إشرافية واحل��رص على تفعليها للحد من 
املالحظات املسجلة السيما وأن هناك ت��دٍن في 
تسوية مالحظات ديوان احملاسبة ؛ ومترير الهيئة 
بصرف عدد من االستماراٍت املمتنِع عن توقيعها من 
قبل جهاز املراقبني املاليني لعدم وجود اعتماد مالي 
في امليزانية والصرف في غير الغرض املخصص له 
وإبرام عقد دون احلصول على موافقات املسبقة من 

اجلهات الرقابية.
وأدرج���ت في ميزانية السنة املالية اجلديدة 
االعتمادات الالزمة ل� 100 درجة للتوظيف اجلديد 
مع إشادة وزارة املالية بجهود الهيئة في استقطاب 
التعيينات ؛ وهو األمر الذي تدعمه اللجنة خاصة 
وأن قانون حماية البيئة يرتب مسؤوليات رقابية 
كبيرة على الهيئة وأنه مت إحالة 364 مخالفة بيئية 

للنيابة وفق إفادة الهيئة بذلك.
وسبق أن شددت اللجنة أن تعيد وزارة املالية 

ال��ن��ظ��ر ف��ي م��ي��زان��ي��ات 
اجلهات احلكومية منعا 
ألي متاثل أو إزدواجية 
ف���ي ال���ص���رف وم��ن��ه��ا 
على سبيل املثال إف��ادة 
الهيئة أن زورقها البيئي 
وال�����ذي ب��ل��غ��ت تكلفة 
ش���راءه سابقا م��ا يزيد 
ع��ن 3.7 مليون دينار 
ميكن االستفادة منه في 
اجل��ان��ب البحثي أيضا 
؛ وأن��ه وفق إفادتها يتم 
التعامل معه كأمر واقع 
والتزام ترتب عليها من 
عهد اإلدارة السابقة مع 
قناعتها ب��أن��ه ال يلبي 
احتياجاتها العملية مع 
ترحيبها بأن يكون هناك تنسيق مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية لالستفادة منه ؛ علما أن ميزانية 
معهد الكويت لألبحاث العلمية للسنة املالية 
اجلديدة قد تضمنت مبلغ 6 ماليني دينار لشراء 

سفينة بحثية !!
م��ا زال��ت الهيئة تقوم باسناد نشاط فحص 
امل���واد الكيميائية إلح��دى الشركات ب��دال م��ن أن 
تتوالها بنفسها لعدم قدرتها الفنية والتشغيلية 
وف��ق��ا إلف��ادت��ه��ا ؛ وه��ي م��ن األم���ور ال��ت��ي سبق أن 
طالبت اللجنة بتصويبها مراعاة للجانب األمني 
خاصة وأن فحص الدولة وضمانها يعتبر أكثر 
موثوقية من الشركات ؛ إضافة أن هذا النشاط من 
شأنه زي��ادات إي��رادات الهيئة وتوفر فرص عمل 
إضافية للكويتيني علما أن الهيئة تتقاضى حاليا 
دينارين فقط في حني أن الشركة املختصة بفحص 
احلاويات تتقاضى 80 دينارا وبلغ عدد احلاويات 

املفتشة 31،350 شاحنة.

364 مخالفة بيئية للنيابة إحالة 

»امليزانيات«: تكلفة شراء زورق »البيئة«
3.7 مليون دينار وال يلبي احتياجاتها العملية   

عدنان عبدالصمد

لتخفيف األعباء املالية امللقاة على عاتقهم 

الكويتيات  أبناء  باستثناء  يطالب  عسكر 
والبدون من رسوم التأمني الصحي

عسكر العنزي

طالل اجلالل


