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تقيم النائبة د.أسيل العوضي مساء غد 10
لقاء مفتوحا مع ناخبي وناخبات الدائرة 
الثالثة في صالة امليلم بالعديلية للحديث 
معهم حول العديد من القضايا. من جانب 
آخر وجهت د.أسيل سؤاال لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء 
فيه: ما العدد الكل����ي للعمالة املنزلية؟ 

وكم تبلغ نسبة االناث منها؟ وما توزيع 
العدد حسب جنس����ياتها؟ وما معدالت 
اس����تقدام عمالة جديدة خالل السنوات 
اخلمس املاضية؟ وم����ا معدالت االبعاد 
لنفس الفئة خالل تلك السنوات؟ ما عدد 
مكاتب استقدام اخلدم، وما شروط اصدار 

تراخيص عمل مثل هذه املكاتب؟

أسيل تلتقي ناخبي وناخبات الـ 3 مساء غد في صالة الميلم

النائب حسني  وجه 
الق���الف س���ؤاال لوزير 
الصحة د.هالل الساير 

تساءل فيه: 
ما آلية تعامل اللجنة 
العليا مع طلبات العالج 

في اخلارج؟ وهل تقدم 
املواطن احمد خالد العطار 
بطلب العالج باخلارج 
لولده محمد؟ وان كانت 
االجابة بااليجاب فما قرار 

اللجنة وملاذا؟

القالف: ما آلية تعامل اللجنة العليا
مع طلبات العالج بالخارج؟

الرومي بحث مع عبدالاليف العالقات الثنائية

الخرافي استقبل روبيرت روبير

العبدالهادي: لن يصدر قانون
لمعالجة القروض إال بتوافق السلطتين

البراك: وزير الداخلية »عنوان التضليل«
الحويلة يطالب الخالد بتقديم استقالته وسيدعم إحالته إلى محكمة الوزراء

عاشور يطالب بتعويض أصحاب حمالت الحج

المسلم: يحّذر الحكومة من التدخل في »اللجان«

جوهر يسأل عن الموظفين الكويتيين 
المعينين في غرفة التجارة

»عاّلم« أولم على شرف المحررين البرلمانيين

زنيفر لإلسراع بمعالجة تلوث أم الهيمان

اس���تقبل رئي���س مجلس 
االمة جاسم اخلرافي مبكتبه 
صباح امس النائب في مجلس 
النواب باجلمهورية اللبنانية 
روبيرت روبير فاضل والوفد 

املرافق له.
واع���رب الرئيس اخلرافي 
ع���ن ترحيبه بالوف���د مؤكدا 
اهمية مثل ه���ذه اللقاءات في 
املساهمة في تعزيز العالقات 
الثنائية، مشيرا الى ان العالقات 
الش���عبية والرس���مية ب���ني 
البلدين هي عالقات مترسخة 
وتاريخية متمنيا ان تزداد هذه 
العالقات رسوخا على املستوى 

البرملاني.
من جانبه أعرب روبير عن 
شكره وتقديره ملواقف الكويت 

صرح النائب ناجي العبدالهادي 
بان حل مشكلة املواطنني املتعثرين 
في س����داد القروض االستهالكية 
والقروض املقسطة ممكنة، واكد 
انه لن يص����در قانون اال بتوافق 
السلطتني لعالج مشكلة املتعثرين 

)القروض(.
واوضح ان����ه عندما تعاونت 
الس����لطتان أمكن حل مش����كلة 
املواطنني املس����رحني في القطاع 
اخلاص، ومعاجلة مشكلة انفلونزا 
اخلنازير، ومشكلة التصريحات 
حول الديون على العراق، ويؤكد 
العبدالهادي انه ميكن حل الكثير 
من املشاكل للمواطنني في جلان 
مجلس االمة بعد معرفة اسباب 
املشكلة وتكاليفها على املال العام 
والبيان����ات التفصيلية وحتديد 
املعايي����ر والقواع����د التي حتقق 
العدالة واملس����اواة بني املواطنني 
وحتافظ على املال العام واالستفادة 
من خبرات املتخصصني في هذه 
ال����ى احلل  املج����االت للوصول 

املناسب.
العبدالهادي تعديل  ويقترح 
القانون رقم 28 لس����نة 2008 في 
شأن انش����اء صندوق املتعثرين 

وصف النائب مس����لم البراك 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
في تعقيبه على سؤاله حول موعد 
رد النيابة على احالته عقد اعالنات 
انتخاب����ات 2008 بأن����ه »عنوان 
التضليل« داعيا اياه »اذا كان ميلك 
ذرة احترام لعق����ول اآلخرين ان 
يحاول قراءة الردود التي تكتب 
له من قبل املسؤولني في الوزارة 
قبل ان تنشر اذا كنت جتيد القراءة 
حتى تتبني احلق من الباطل«. واكد 
البراك ف����ي تصريح للصحافيني 
يوم امس ان م����ن حق اي طرف 
حكومي اللجوء الى القضاء متى 
ما اراد ذلك، ومن الواضح ان هذا 
احلق اصبح السمة الغالبة للنهج 
احلكومي في اآلونة االخيرة التي 
اصبحت تلجأ اليه عند تصريح 
اي نائب ح����ول اي قضية عامة. 
واوضح البراك ان التضليل ليس 
له اال وجه واحد ال يختلف عليه 
اثنان مبينا ان اليوم تولدت لديه 
قناعة ال حتتمل الش����ك فيها بان 
للتضليل عنوانا اسمه جابر اخلالد 
والذي سأكشف تضليله يوم غد 
»اليوم بجميع تفاصيله«. واشار 
البراك الى ان م����ن أعد رد وزير 
الداخلية يوم امس االول يعي متاما 
قدرات اخلالد التي بلغت ذروتها في 
مثل هذا الرد، الفتا الى انه بصدد 
كشف اس����تمراره على التضليل 
والذي يعتقد بأن����ه اليزال ميلك 

دعا النائب صالح عاشور احلكومة ووزارة األوقاف الى تعويض 
أصحاب حمالت احلج نظرا للضرر الكبير الذي اصابهم نتيجة الظروف 
الصحية وقضية انفلونزا اخلنازي����ر التي أثرت على اعداد احلجاج 
لهذا العام. واوضح عاشور في تصريح صحافي ان مبادرة احلكومة 
بتعويض اصحاب املدارس اخلاص����ة واحلضانات نتيجة تضررهم 
لتأجيل الدراسة تس����تدعي تعويض اصحاب احلمالت. وأكد عاشور 
ضرورة تعويضهم قبل ذهاب اصحاب احلمالت الى الديار املقدس����ة 
في اململكة العربية الس����عودية، واضاف ايضا عاش����ور ان اصحاب 
احلمالت دفعوا مبالغ كبيرة حلجز الفنادق والعمارات في كل من مكة 
واملدينة املنورة كعادتهم كل س����نة. وفي نهاية تصريحه بني عاشور 
الدور الكبير الذي يقوم به اصحاب احلمالت في تسهيل مناسك احلج 
لضيوف الرحمن من خالل تذليل الصعوبات ووضع جميع امكاناتهم 

الكمال مناسك احلج لضيوف الرحمن.

حذر النائب د.فيصل املس���لم احلكومة م���ن مغبة التدخل في 
اعادة تش���كيل اللجان املؤقتة واختيار اعضاء جميع اللجان مبا 
يقضي بالغاء بعض اللجان او اس���تبعاد بعض االطراف النيابية 
عن عضوية بعض اللج���ان وايصال البعض اآلخر اليها من اجل 
اسقاط بعض التش���ريعات املخالفة لتوجهاتها، مؤكدا ان املوقف 
احلكومي من هذه املس���ألة ميثل خارطة طريق ما تبقى من اعمال 

املجلس وتعاون السلطتني في الفترة املقبلة.
وقال املس���لم في تصريح صحافي »من الطبيعي ان تس���عى 
املجاميع النيابية الى التواصل والتنسيق من اجل انتخابات مناصب 
وجل���ان املجلس اال انه على احلكومة ان تعي ان املدخل الطبيعي 
ألي عالقة طبيعية لها مع مجلس االمة يكون من خالل موقفها من 

انتخابات جلان املجلس في بداية اي دور انعقاد«.

وجه النائب د.حس����ن جوهر أسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان جاء فيها:

هل يعتبر املوظفون الكويتيون املعينون في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت من املوظفني العاملني في القطاع األهلي؟ وهل يتم صرف العالوة 
االجتماعية لهم من قبل احلكومة مع بيان السند القانوني لذلك، وفي 
حال االجابة عن البند األول في السؤال بنعم، يرجى تزويدي باألعداد 
واملناصب والشهادات العلمية للموظفني الكويتيني العاملني في الغرفة 
ممن يتم صرف دعم العمالة الوطنية لهم في القطاع اخلاص، نسخة من 
قرار أو قانون أو مرسوم انشاء غرفة جتارة وصناعة الكويت وتاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم«، مع تزويدي بنسخة من 
العدد اخلاص باجلريدة الرسمية التي مت نشر القرار أو القانون فيه. 
من جانب آخر يستقبل النائب د.جوهر رواد ديوانه  يوم غد املوافق 

27 اجلاري في منطقة بيان قطعة 1 ش1 منزل 18.

أقام أمني ع���ام مجلس االمة ع���الم الكندري 
امس حفل غداء على شرف االعالميني البرملانيني 
املعتمدين لدى االمانة العامة ملجلس االمة جريا 
على عادته كل دور انعقاد، وذلك مبناسبة قرب 

افتتاح دور االنعقاد اجلديد ملجلس االمة.
واك���د الكندري في كلمة له ان هذا اللقاء يأتي 
جريا على ع���ادة االمان���ة كل دور انعقاد بهدف 
االس���تماع آلراء ومقترحات االعالميني حتى يتم 

تذليلها، معربا عن ترحيبه بكل اآلراء.
من جانبه، ش���دد مدي���ر ادارة االعالم مظفر 
العبداهلل عل���ى اهمية االلت���زام بنظم وقوانني 
املجلس، مؤكدا حرص ادارة االعالم على التنسيق 
والتعاون مع االعالميني لتحقيق ما يس���عى اليه 
الطرفان من نقل للصورة املشرقة للدميوقراطية 
الكويتية دون اإلخالل بالنظم واللوائح املعمول 

بها في املجلس.

شدد النائب سعد زنيفر العازمي على ضررة ان تسارع احلكومة 
مبعاجل����ة التلوث في منطقة أم الهيمان، مش����يرا ال����ى ان اهمال هذه 
القضية سيعرض الوزير املسؤول للمساءلة السياسية. وقال زنيفر 
ف����ي تصريح صحافي ان قضية التلوث في منطقة أم الهيمان من أهم 
القضايا التي أشرنا لها في مناسبات عدة وفي حملتنا االنتخابية، وذلك 
لالخطار احلقيقية التي تسببها ملوثات املصانع احمليطة باملنطقة على 
السكان، مشيرا الى ان حترك احلكومة ملعاجلة هذه القضية اليزال دون 
املس����توى الذي نرجوه جميعا. وبني زنيفر ان احلكومة مسؤولة عن 
حماية املواطنني من املخاطر، وبالتالي فإن عليها ان تعالج هذه القضية 
وان تكون ضمن أولوياتها وضمن برنامج عملها، الفتا الى انه يجب ان 
نتعامل مع هذه القضية البيئية والصحية في اطارها الصحيح، وأال 
نتخذها ورقة للتصعيد والتأزمي مما يؤدي الى بقاء املش����كلة وزيادة 

معاناة املواطنني من أهالي ام الهيمان.

الداعم���ة للبنان واملش���اريع 
التنموية فيه، مشيدا بالعالقات 
الثنائية املتميزة بني البلدين 

الشقيقني.

في س����داد القروض االستهالكية 
واملقسطة جتاه البنوك وشركات 
االستثمار، حيث وافق عليه 37 
عضوا وصدر بقانون عن طريق 

التعديل على القواعد التالية:
� توس����يع دائرة املستفيدين 
من القانون وتخفيف الش����روط 

على املواطنني.
� زي����ادة رأس����مال صندوق 
املتعثرين الستيعاب اكبر شريحة 
وحتقي����ق التعاون والتكامل بني 
املتعثري����ن واملجتم����ع تطبيقا 

للدستور.

القدرة على التضليل مرة اخرى 
مثلما فعل في جلسة 6/23. وكشف 
البراك عن انه مثلما حاسب وزير 
الداخلية على مخالفته ل� 4 قوانني 
لتمرير الصفقة املشبوهة »اعالنات 
انتخاب����ات 2008« لن يتردد قيد 
امنلة في محاسبته مرة اخرى على 
التضليل، مؤكدا ان فكرة استجوابه 
التزال قائمة الهمية هذه القضية 
وخطورتها. وقال مراقب مجلس 
االمة النائب د.محمد احلويلة انه 
منذ ان قدم الزميل مسلم البراك 
الداخلية، كان  استجوابه لوزير 
من اوائ����ل النواب جتاه مطالبته 
بالصع����ود للمنص����ة وتفنيد ما 
جاء مبحاور االس����تجواب وذلك 
اميانا منا بهذا احلق الدستوري 
الواجب احترامه وعدم االلتفاف 

النائب خلف  اللقاء  حضر 
دميثير وس���فير اجلمهورية 
اللبنانية لدى البالد د.بس���ام 

النعماني.
وفي ختام اللقاء مت تبادل 
الهدايا التذكارية ثم اصطحب 
اخلرافي الوفد الضيف في جولة 

في مبنى مجلس االمة.
كما اس���تقبل نائب رئيس 
مجلس االمة عبداهلل الرومي 
مبكتبه صباح امس س���فير 
جمهورية اذربيجان لدى البالد 

شاهني عبدالاليف.
اللق���اء بحث  ومت خ���الل 
العالق��ات البرملاني��ة الكويتية 
� االذري��ة وسب��ل تعزيزها، 
حضر اللق���اء النائب مرزوق 

الغامن.

� متديد فترة السداد لالستفادة 
من القانون.

القروض  � متديد فترة سداد 
الذي يحقق  الدخل  لتوفير باقي 

حياة كرمية للمواطنني.
تن����ص املادة 115 م����ن قانون 
التجارة رقم 86 لسنة 1980 على 

ما يلي:
»ال يجوز تقاضي فوائد على 
متجمد الفوائد، وال يجوز في أي 
حال ان يكون مجموع الفوائد التي 
يتقاضاها الدائن اكثر من رأس املال، 
وذلك كله اال في االحوال املنصوص 
عليها في هذا القانون دون اخالل 
بالقواعد والعادات التجارية ومبا 
يوضع من قواعد للقروض طويلة 
االجل«. ويضي����ف: الغاء الفقرة 
الثانية من املادة 115 »وذلك كله اال 
في االحوال املنصوص عليها في 
هذا القانون دون اخالل بالقواعد 
والعادات التجارية، ومبا يوضع 
من قواعد للقروض طويلة االجل« 
وذلك لعدم الوضوح باملعنى مما 
يفتح باب التالعب واالس����تغالل 
وتلغى معن����ى الفقرة االولى من 
املادة التي تؤكد على معان انسانية 

وتكافل بني افراد املجتمع.

عليه.  وقال احلويلة: ومبا ان الرد 
قد جاء وبصورة رسمية من نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية الذي يفيد ان رد النيابة 
قد وصل قبل االستجواب بأسبوعني 
تقريبا ومبا ان وزير الداخلية قد 
مارس التضليل ضد نواب االمة، 
وانسجاما مع مبادئنا الثابتة التي 
لن تتغير مهم����ا كانت الظروف 
واالزمنة وتأكيدا على القسم الذي 
اقسمناه امام اهلل والشعب فإننا 
نطالب وزير الداخلية باالستقالة 
فورا وان لم يتقدم بها فإننا نطالب 
رئيس مجلس الوزراء بإقالته من 
منصبه وسأقوم في مجلس االمة 
بتأييد اي ق����رار يتخذه املجلس 
سواء بإعادة استجوابه او بإحالته 

حملكمة الوزراء.

جاسم اخلرافي

)متين غوزال(جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ناجي العبدالهادي

مسلم البراكد.محمد احلويلة

صالح عاشور

د.فيصل املسلم

د.حسن جوهر

عالم الكندري ومظفر عبداهلل يتوسطان احملررين البرملانيني والزمالء املصورين املعتمدين لدى مجلس األمة

سعد زنيفر 

المطوع يستفسر عن كادر 
مفتشي النظافة واإلعالنات

الحريتي للساير: ما أسباب عدم
زيادة السعة السريرية للمستشفيات؟

الدويسان يسأل عن عالقة
»التأمينات« بشركة فرنسية

وج����ه النائب عدن����ان املطوع 
سؤاال لنائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

جاء فيه:
س����بق أن أحيل إل����ى مجلس 
املدنية مشروعات بعض  اخلدمة 
ال����كادرات اخلاص����ة فيما يتعلق 

بالتالي:
� كادر خاص ملفتشي النظافة 
واإلعالنات والصالونات وصحة 

البيئة ملوظفي بلدية الكويت.
� كادر خ����اص ملوظفي االدارة 

العامة للموانئ.
مضيفا: ورغم انه مت حتويلها 
إلى مجلس اخلدمة املدنية منذ مدة 
طويلة إال أنه لم يبت فيها حتى اآلن 
رغم اهميتها وضرورة املسارعة الى 
دراستها واعتمادها وحرصا على 
مصالح واوضاع املستفيدين منها 
أسوة بالعديد من الكادرات والتي 

وجه النائب حسني احلريتي 
س���ؤاال لوزير الصح���ة د.هالل 

الساير جاء فيه:
في منتصف عام 2007، وبعد 
احلريق الذي اندلع في مستشفى 
اجلهراء، اكدت احلكومة توجهها 
نحو زيادة الس���عة الس���ريرية 
للمستشفيات العامة، السيما انه 
قد مضى ربع قرن على انش���اء 
الكويت،  آخر مستشفى عام في 
ومن ذلك انشاء مبنى جديد ملحق 
مبستشفى مبارك. وملا كان هذا 
املبنى على الرغم من أهميته لم 
بالكامل  يتم اجنازه وجتهي���زه 
حتى اآلن، متسائال: ما االسباب 
واملعوقات التي حالت دون اجناز 
هذا املبنى حتى اآلن؟ وهل ترجع 
هذه االسباب الى املقاول، أم الى 
اص���دار أوامر تغييرية في أثناء 
تنفيذ العقد؟ وما التاريخ الذي من 
املتوقع ان يتم فيه اجناز املبنى 

هاني الظفيري
وجه النائب فيصل الدويسان 
س���ؤاال لوزير املالية مصطفى 

الشمالي جاء فيه:
إلى علم���ي قيام إحدى  منا 
الشركات الفرنسية بالتسويق 
ملنتجات عقارية داخل الكويت، 
وع���رض ف���رص اس���تثمارية 
وشراكات على شركات القطاع 
اخلاص الكويتي وعلى األفراد، 
مس���تغلة ف���ي ذل���ك عالقتها 
العامة للتأمينات  باملؤسس���ة 
االجتماعية. متسائال هل توجد 
أي عالقة اس���تثمارية مباشرة 
او غي���ر مباش���رة )عن طريق 
التي تساهم  الش���ركات  إحدى 
التأمين���ات االجتماعية  فيه���ا 
او صناديقه���ا، أو البنوك التي 
تس���اهم فيها او صناديق تلك 

عدنان املطوع 

حسني احلريتي 

فيصل الدويسان 

أقرت خالل السنتني املاضيتني.
متسائال ما األسباب التي أدت 
الى تأخي����ر البت ف����ي الكادرات 
املذكورة وما التاريخ املتوقع الذي 
سيبت فيه مجلس اخلدمة املدنية 

بهذه الكادرات.

وتزويده باملعدات الطبية والكوادر 
الطبية والتمريضي���ة والفنية، 
بحيث يكون جاهزا الس���تقبال 
املرضى؟ وما الس���عة السريرية 
التي س���يضيفها هذا املبنى الى 
املستش���فى االصلي )مستشفى 

مبارك(.

البنوك( مع أي من الش���ركات 
العقارية الفرنسية خاصة شركة 
انوفاليس، أو أي من الشركات 
التي يديرها املدعو استيفان امني 

او املدعو فريد عبدالنور.

»التشريعية« أقرّت قانون كشف الذمة المالية 
وافقت على إنشاء هيئة الفتوى والتشريع

اجتمعت جلنة الش���ؤون التشريعية البرملانية امس ووافقت 
على مقترحني بقانون، االول يتعلق بقانون كش���ف الذمة املالية 

والثاني بقانون انشاء هيئة الفتوى والتشريع.
وقالت مق���ررة اللجنة د.معصومة املبارك متاش���يا مع مبدأ 
مكافحة الفساد وافقت اللجنة التشريعية على االقتراح بقانون 
بشأن الكشف عن الذمة املالية، مبينة انه يتكون من 18 مادة متت 

املوافقة عليها باالجماع ومت الغاء مادتني باالغلبية.
وذكرت املبارك ان هذا املقترح ميثل نقلة نوعية في حماية املال 
العام بالنسبة للمسؤولني في الدولة، مشيرة الى انهم سيكونون 

جميعا حتت مظلة هذا القانون.
م���ن جهة اخرى بينت املب���ارك ان اللجنة وافقت على مقترح 
بقانون النش���اء هيئة الفتوى والتشريع، مشيرة الى ان اللجنة 
اس���تمعت الى رأي رئيس ادارة الفتوى والتشريع ومستشاريه 
وتوافقت اآلراء على املقت���رح الثاني املقدم من بعض النواب ما 
يجعلها هيئة قضائية مستقلة وليست هيئة مستقلة باالغلبية 

ومبوافقة 5 ورفض 2.

سالمات للدويسان
تعرض النائب فيصل الدويسان مساء أمس حلادث مروري 
أسفر عن خسائر مادية فقط. »األنباء« تتمنى للنائب الدويسان 

السالمة من كل مكروه »سالمات وما تشوف شر«.


