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د.يوسف الزلزلة
د.فيصل املسلم

خالد العدوة

مخلد العازمي ود.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي مع ذوي االحتياجات اخلاصة

الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا أعضاء املجلس البلدي خالل زيارتهم له في مكتبه أمس

الخرافي ألعضاء المجلس البلدي: لنجعل الكويت بلدًا تجاريًا
التقى رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
برئيس املجلس البلدي زيد العازمي وعدد من 

أعضاء املجلس البلدي مبجلس األمة امس.
وأوضح رئيس املجلس البلدي زيد العازمي 
في تصريح صحافي عقب اللقاء امس انه متت 
مناقشة عدد من االمور االقتصادية والسياسية 
املتعلقة بني املجلسني، )االمة والبلدي( مع رئيس 

مجلس االمة.
واشار العازمي الى ان الرئيس اخلرافي شدد 
على ضرورة جعل الكويت بلدا جتاريا، متمنيا 
ان يكون املجلس البلدي عند حسن ظن رئيس 

مجلس االمة ورئيس مجلس الوزراء.
وقال العازمي ان���ه مت بحث قانون 2005/5، 
وأوضحنا ضرورة تعديل بعض مواده املتعلقة 
بعدم رد قرارات املجلس البلدي حيث مت االتفاق 
عل���ى ان يتفق اعض���اء املجل���س البلدي على 
تصوراتهم النهائية بشأن القانون ويحيلونها 
الى مجلس االمة ليتم نقاشها في اللجان البرملانية 

املختصة متهيدا التخاذ الالزم.
من جانب آخ���ر وبرعاية رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي يعقد املجلس في العاشرة من صباح 
اليوم لقاء بقاعة عبداهلل السالم لذوي االحتياجات 
اخلاصة، ومن املنتظر ان يناقش فيها احلاضرون 
اوضاع ذوي االحتياجات اخلاصة وسبل حتسينها، 
وستبث اجللسة في متام الساعة السابعة مساء 

على تلفزيون الكويت في القناة االرضية.
وامس اس���تقبل الرئيس اخلرافي في مكتبه 
رئيس مجلس وزراء جمهورية إفريقيا الوسطى 

فوستني اركنج تواديرا والوفد املرافق له.
حضر اللقاء املستشارة بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء د.رش���ا الصباح وسفيرنا لدى 
جمهورية إفريقيا الوس���طى سليمان احلربي، 
جرى خالل اللق���اء بحث العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
وبعث الرئيس اخلرافي ببرقيات تهنئة الى 
كل من رئيس املجلس الوطني هينغ س���امرين 
ورئيس مجلس الش���يوخ شيا سيم في مملكة 
كمبوديا، ورئيس البرملان التشريعي في نيبال 
سوباس نيمبانغ، وذلك مبناسبة االعياد الوطنية 

لبالدهم.

التقاهم في مكتبه أمس وناقشوا معه تعديل القانون 2005/5 وجرى االتفاق على وضع تصور نهائي يقدم لمجلس األمة الحقًا

الزلزلة: »المالية« ناقشت اقتراحات النواب 
حول إسقاط فوائد القروض

العدوة يقاضي وزير الداخلية 
ويطالب بتعويض 200 ألف دينار

489.385 قرضا برصيد مديونية 5 
مليارات و159.406 دنانير، وبلغت 
الفوائد حتى نهاية القروض مليارا 
و549.989 دينارا، هذا وقد بلغ عدد 
القروض املتخذ بشأنها اجراءات 
قانونية 16330 قرضا متثل %3.3 

من إجمالي القروض.
وقدم براك الشيتان البيانات 
اخلاصة بصندوق املتعثرين حتى 
تاريخ 2009/11/5، حيث بلغ عدد 
املتقدمني بطلبات تسوية 12.413 
مقترضا متت املوافقة على 7092 
حالة منها، ومازالت اللجان املشكلة 
تقوم بدراسة باقي احلاالت لالنتهاء 
منها. وأف����اد الزلزلة بأن اللجنة 
اس����تمعت الى وجهة نظر احتاد 
املص����ارف الذي طل����ب حضور 
االجتم����اع لش����رح الصعوبات 
والعقبات الت����ي واجهت البنوك 
عند تطبيق صندوق املتعثرين.

الدوس���ري الذي حصل على 
العاشر، لذلك اعترض  املركز 
وكيل الطالب احلاضر بلجنة 
االنتخاب���ات الرئيس���ية � في 
حينه �  عل���ى النتيجة إال أن 
رئيس اللجن���ة لم يثبت هذا 
االعتراض فاس���تعصم وكيل 
الطال���ب باعتراض���ه ورفض 
التوقي���ع عل���ى محضر عمل 
النهائ���ي مثبتًا بذلك  اللجنة 
إليه  انتهت  اعتراضه على ما 

من أعمال التجميع.
ومن ثم قام العدوة باللجوء 
التي  الدستورية  إلى احملكمة 
أصدرت حكمها في 28 أكتوبر 
املاضي بأحقيته في مقعد مجلس 
الدائرة اخلامس���ة.  األمة عن 
وطالب العدوة بتعويض عن 
األضرار املادية واألدبية مببلغ 

مائتي ألف دينار.

قال رئيس جلنة الشؤون املالية 
النائب د.يوس����ف  واالقتصادية 
الزلزلة ان اللجنة عقدت اجتماعها 
امس، وذلك ملناقش����ة املقترحات 
املقدمة من األعضاء في  بقوانني 
ش����أن ش����راء قروض املواطنني 
وإع����ادة جدولتها، ويأتي اهتمام 
اللجنة من االنتهاء من دراسة هذه 
املقترحات لتقدمي تقريرها بشأنها 
الى املجلس قبل جلسة 2009/11/17 
والتي أقره����ا مكتب املجلس من 

ضمن أولوياته.
وق����ال الزلزلة ف����ي تصريح 
صحافي ان اللجنة ناقشت قضية 
ق����روض املواطن����ني وتداعياتها 
بحضور الشيخ سالم العبدالعزيز 
البنك املركزي ود.محمد  محافظ 
الهاش����ل نائب احملاف����ظ وبراك 
الشيتان الوكيل املساعد لشؤون 
احملاسبة بوزارة املالية، وبعض 

مؤمن المصري
قدم النائ���ب خالد العدوة 
أمس دعوى مدنية ضد وزير 
الداخلية بصفته يطالب فيها 
ألف  ق���دره مائتي  بتعويض 
دينار عن األضرار التي حلقت 
به من جراء اخلطأ الذي ارتكبته 
الوزارة في حساب األصوات 
التي حصل عليها في انتخابات 
مجلس األمة األخيرة والتي أدت 
إلى إحالل مرش���ح آخر محله 
باملجل���س قبل ص���دور حكم 
الدستورية بأحقيته  احملكمة 

في مقعد الدائرة اخلامسة.

إعالن االسماء

وق���ال العدوة في صحيفة 
الدعوى الت���ي قدمها محاميه 
محمد منور املطيري إن الطالب 
فوجئ بإعالن أسماء العشرة 

اعضاء املجلس، قدم خالله محافظ 
البنك املرك����زي بيانا بالقروض 
االستهالكية واملقسطة املمنوحة 
ال����ى املواطنني من قب����ل البنوك 
وش����ركات االس����تثمار كم����ا في 
2009/9/30، حيث بلغ عدد القروض 

األوائ���ل الفائزين بعضوي��ة 
مجلس األمة 2009 وليس م��ن 
ضمنه���م الطالب على الرغ��م 
م�����ن حصول���ه عل���ى ع��دد 
أص���وات يف�����وق ما حصل 
علي��ه املرش��ح/بادي حسيان 

البراك للمعاقين: موعدنا في الثالث من ديسمبر 
وعقوبات مشددة لمن يتدخل في معامالتكم

ذوي االعاقة حتتاج منا جميعا الى ان نقدم 
الدع����م املادي واملعنوي لها نظير ما رأينا 
من عجائب في هذا املعرض الذي قدم فيه 
املعاق انتاجا مبدعا قد ال يستطيع ان يقوم 

به اقرانه االسوياء.

فخر كبير

بدورها، قالت النائبة د.معصومة املبارك 
ان مجل����س االم����ة له دور كبي����ر وفعال، 
خصوصا بعد االقتراح بقانون الذي جهزته 
جلنة شؤون املعاقني البرملانية لعرضه على 
مجلس االمة ليحل محل القانون احلالي، 
وسيكون قانونا حضاريا فيه الكثير من 
الفائدة لهذه الشريحة وللوطن بأسره ونأمل 

اقراره في اجللسة املقررة.

إمكانيات

بدورها، قالت النائبة د.اسيل العوضي ان 
مشروع القانون سيعرض على مجلس االمة 
في الثالث من شهر ديسمبر املقبل والذي 
نأمل م����ن خالله ان يحصل املعاقون على 
الدعم الكامل، سواء كان تربويا او معنويا، 
وهذا املعرض خير دليل على قدرتهم على 

العمل واالنخراط في املجتمع الكويتي.
بدورها، اشادت عواطف القطان بجميع 
اجلهات املشاركة في املعرض والتي سعت 
الى اظهار ابداعات االبناء واعمالهم مما يدل 
على ان الطالب املشاركني لديهم قدرة كبيرة 
على العمل بشرط توفير احتياجاتهم، وهذه 
الرعاية من وزارة الشؤون دليل اهتمام من 

قبل املسؤولني في الوزارة.

العبداهلل الرئيس الفخري لنادي املعاقني 
عن شكرها للنائب مسلم البراك واللجنة، 
وش����كرت اجلهود املبذولة واكدت ان املدة 
املتاحة س����يتم خالله����ا مراجعة القوانني 
واملقترحات، في حني طالب رئيس اللجان 
العامل����ة في مجال االعاق����ة علي الثويني 
مبس����اواة الرج����ل باملرأة ف����ي منح بنك 
التسليف وبدل املساكن. من جهته، انتقد 
رئيس اجلمعي����ة الكويتية لذوي االعاقة 
عايد الشمري بعض مواد القانون املقترح 
ووصفها بالسلبية، معلال ذلك باستحداث 
صالحيات املجلس االعل����ى حتت حماية 
القان����ون، وطالب مبنح املعاقني احلق في 
التعليم، مش����يرا الى اللج����وء للمحكمة 
الدستورية اذا لم تلب القوانني احتياجات 

املعاق الفعلية. 
وفي س����ياق املوضوع، اكد النائب مخلد 
العازمي ان قانون املعاقني سيقر في اجللسة 
اخلاصة التي ستعقد في الثالث من ديسمبر 
املقبل، ونأمل ان تعقد اجللسة وال يحدث لها كما 
حدث لسابقتها عندما حل مجلس االمة مرتني 
متتاليتني قبل تاريخ عقد اجللسة اخلاصة.

وقال العازمي، في تصريح للصحافيني 
خالل حضوره افتتاح املعرض التعريفي 
االنتاج����ي ال����ذي نظمه املجل����س االعلى 
للمعاقني ضمن انش����طة االحتفال باليوم 
املعاقني  الوطني اخلامس للتضام����ن مع 
الش����ؤون االجتماعية  حتت رعاية وزير 
والعمل د.محمد العفاسي والذي اناب عنه 
وكيلة الوزارة املساعد للتخطيط والتطوير 
االداري عواط����ف القطان ان هذه الفئة من 

بشرى شعبان
كش����ف رئيس جلنة ش����ؤون املعاقني 
مبجل����س االمة النائب مس����لم البراك عن 
اش����تمال القانون اجلديد للمعاقني والذي 
سيقر في جلسة الثالث من ديسمبر املقبل 
على عدد من املواد التي تدين اي وساطة 
او تدخل في ش����ؤون املعاق، س����واء كان 
وزيرا او نائبا، الفتا الى ان املعاق واسرته 
فقط ينجزون املعامالت بأنفسهم من دون 
تدخل من احد، محذرا بأن من يتدخل في 
اي معاملة للمعاق بع����د صدور القانون 
اجلديد سيتعرض للمساءلة القانونية مهما 
علت سلطته وس����يتم ابالغ مجلس االمة 
اوال فأوال بأي شخص يتدخل في معامالت 

املعاقني للتحقيق معه. 
واكد البراك، خالل اللقاء مع رؤساء وممثلي 
اجلمعيات العاملة في مجال االعاقة بحضور 
الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني الشيخة شيخة العبداهلل ورئيس 
النادي مهدي العازمي وبعض اعضاء جلنة 
شؤون املعاقني مبجلس االمة مساء اول من 
امس في النادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
وذلك ملناقشة املسودة قبل النهائية لقانون 
املعاقني قبل اقراره بداية الشهر املقبل، ان 
املسودة التي عرضتها اللجنة خالل اللقاء 
تقترح عددا من العقوبات للضرب بيد من 
حديد على كل من تسول له نفسه التزييف او 
التالعب بشؤون املعاقني، وقد تصل االحكام 
املقترحة الى ما يزيد على عقوبات القانون 

الكويتي بالضعف تقريبا.
من جانبها، عبرت الش����يخة ش����يخة 

مخل�د: قان�ون ذوي االحتياجات س�يقّر في الجلس�ة الخاصة
معصوم�ة: القانون س�يكون حضاري�ًا وذا فائدة ونأم�ل إقراره 

خالل اجتماعه مع اللجان العاملة في مجال اإلعاقة بنادي المعاقين

المحكمة تطلب من النيابة مخاطبة 
المجلس لرفع الحصانة عن المسلم

مؤمن المصري
كلفت دائرة اجلنح باحملكمة 
الكلية أمس برئاس���ة املستشار 
العامة  النيابة  فهد العصف���ور 
مبخاطب���ة مجل���س األمة لرفع 
احلصانة عن النائب فيصل املسلم 
على خلفية قضية جنحة سب 
وقذف متهم فيها املسلم باإلساءة 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
واملتعلقة بقضية الشيكات. كانت 
النيابة العامة قد أخلت س���بيل 
املس���لم بكفالة خمسمائة دينار 
بعد حتقي���ق دام حوالي خمس 

ساعات. 
املدنية  الدائ���رة  وأص���درت 
اخلامس���ة مبحكمة االستئناف 
حكما لصالح النائب فيصل املسلم 
على إحدى الصحف مببلغ 2000 
دينار كتعويض مدني عما نشرته 

الصحيفة من جمل وعبارات كانت 
حتمل االساءة للنائب وألغت حكم 
محكمة اول درجة والتي قضت 
برفض الدعوى وقبلت املوضوع 

شكال.

حصل على 2000 دينار تعويض


