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قال احملامي د.عيسى العنزي انه سيتوجه 6
مع موكله النائب د.وليد الطبطبائي الى النائب 
الع����ام اليوم لتقدمي بالغ ض����د مالك ومدير 
ومقدمي اح����د البرامج في اح����دى القنوات 
الفضائي����ة لقيامهم من خ����الل أحد البرامج 
بالتحريض صراحة وباللفظ على االعتداء على 
النائب الطبطبائي وقتله، مشيرا الى ان مقدم 

البرنامج الذي بث مساء االثنني املاضي وأعيد 
بثه مساء امس وكذلك بعض املشاركني فيه 
تلفظوا بشتائم وإساءات بليغة للطبطبائي 
داعني الى »ضربه بالعصا« وقال أحدهم ان 

الطبطبائي »يبيله طلقة في رأسه«.
وطالب العن����زي وزير الداخلية بتوفير 
احلماية األمنية ملوكله الطبطبائي إزاء هذا 

التهديد حلياته، كما طالب وزير اإلعالم باتخاذ 
اإلجراءات القانونية فورا بحق القناة املذكورة، 
كما استهجن ان تقوم قناة تلفزيونية جعلت 
من أحد شعارات القضاء عنوانا لها مبثل هذا 
اخلروج الفج على القانون وتهديد السالمة 
العام����ة وجلب قيم العن����ف والكراهية الى 

املجتمع الكويتي الذي لم يعرفها من قبل.

الطبطبائي يتوجه إلى النائب العام لتقديم شكوى ضد إحدى القنوات لتحريضها على االعتداء عليه وقتله

سكن للكويتية المتزوجة بغير كويتي واألرملة والمطلقة

البراك والحربش إلطالق اسم الهذال على شارع بالصليبخات
قدم النائبان مس���لم البراك 
ود.جمعان احلربش اقتراحا � كل 
على حدة � إلطالق اسم يوسف 
الهذال على احد شوارع منطقة 

الصليبخات.
جاء في���ه: انتقل الى رحمة 
اهلل قبل اي���ام املرحوم اللواء 
يوس���ف عبيد الهذال وهو من 
رجال القوات املسلحة املشهود 

لهم بالشجاعة واالقدام واحلكمة 
ومتيزه كقائد عسكري ضرب 
أروع االمثلة جلنوده البواسل 
العراقي  ابان فترة االحت���الل 
الغاشم على الكويت مبا متيز 
به من صبر وحكمة وس���داد 
رأي وبفقده فقدت الكويت أحد 
رجالها االبطال الذي سيذكرهم 
التاريخ مبواقفهم املشرفة وملا 

كان الفقيد من س���كان منطقة 
الصليبخات وملا له من مكانة 
بني أهلها الذين عاشروه وعرفوه 
عن قرب أقترح اطالق اس���مه 
على احد الش���وارع الرئيسية 
فيها اعرابا عن عدم نس���يان 
الوطن ألحد رجاالته املتميزين 
الكثير لوطنهم  الذين قدموا 
املعطاء وسطروا أروع االمثلة 

بالتضحية بالغالي والنفيس 
من أجل الكويت.

اقت���راح احلربش  وينص 
عل���ى: »اطالق اس���م املرحوم 
بإذن اهلل تعالى اللواء متقاعد 
يوسف عبيد الهذال على شارع 
رقم 112 املمتد من بداية قطعة 
3 ال���ى نهاية قطعة 4 مبنطقة 

الصليبخات السكنية«.

التعليم العالي فيما يتعلق بحق 
ابناء الكويتية في التعلم، ووزير 
الصحة ملناقشة املقترحات املقدمة 
بخصوص الرعاية الصحية ألبناء 
الكويتية، ووزير الداخلية ملناقشة 
املقترحات املقدمة حول إقامة أبناء 

الكويتية وزوجها.
أنه مبناقشة هذه  وأوضحت 
ف����ي االجتماعات احملددة  االمور 
س����الفا يك����ون مت االنته����اء من 
جميع االجزاء املتعلقة باحلقوق 
املدني����ة واالجتماعي����ة للم����رأة 
إلى مجلس  اس����تعدادا لتقدميها 
األمة في صورة تقارير متكاملة 
في جلسة 5/25. من جانب آخر، 
قالت النائبة د.معصومة املبارك 
انه مت اقرار اقتراح بقانون من قبل 
اللجنة التشريعية ومت رفعه الى 
اللجنة اإلسكانية بخصوص منح 
املواطنني أصحاب بيوت التركيب 
منحة مقدارها عشرون الف دينار 
لترميم بيوتهم وذلك وفقا للقواعد 
والشروط التي يصدر بها قرار من 

مجلس ادارة البنك.
واش����ارت الى ان هذا املقترح 
يعاني مشكلة خطيرة عانى منها 
اصحاب ه����ذه البيوت على مدى 

زمن ليس بالقصير.

اللجنة مرحلة فاصلة بني النزاع 
والقضاء. وكشفت املبارك ان جلنة 
املرأة ستبحث يوم اخلميس املقبل 
الصيغة النهائية للتعديالت على 
قانون التأمينات االجتماعية وما 
التس����ليف خاصة  يتعلق ببنك 
ان هناك مقترحات حول إنش����اء 
صندوق اس����كاني للمرأة يشرف 

عليه بنك التسليف واالدخار.
هن����اك  أن  إل����ى  واش����ارت 
موضوعات لم يتم حس����مها بعد 
وتنظر يوم األحد املقبل باستضافة 
3 وزراء هم وزيرة التربية ووزيرة 

وثيقة متلك املسكن سواء كانت 
قسيمة او بيت او شقة بعد مرور 
15 س����نة من تاريخ تسلمه وذلك 
وفقا للش����روط والضوابط التي 
تضعها املؤسسة. وأوضحت املبارك 
ان هذه التعديالت وضعت لضمان 
حق االسرة في االستقرار ولعدم 
تفريط رب األس����رة في الرعاية 

السكنية جتاه ابنائه.
وتابعت مؤكدة انه مت االتفاق 
على إنشاء جلنة تسوية املنازعات 
في حالة وجود نزاع بني االفراد 
املنتفعني بالسكن على أن تكون 

عزوفه عن اتخاذ هذه االجراءات 
وذلك وفقا للشروط والضوابط 
الت����ي يصدر بها قرار من مجلس 

ادارة املؤسسة.
وأضافت املبارك ان هناك تعديال 
على املادة 33 من قانون الرعاية 
السكنية كما يلي: في حالة وفاة 
رب األسرة ال يجوز التصرف في 
ملكية املسكن إال مبوافقة املؤسسة 
ما لم يكن أصغر األوالد قد بلغ سن 
الرشد وتابعت موضحة التعديل 
في الفقرة الرابع����ة بنفس املادة 
وهو في جمي����ع األحوال تصدر 

املرأة  أوضحت رئيسة جلنة 
املبارك أن  النائبة د.معصوم����ة 
اللجنة أجن����زت اليوم ما يتعلق 
بالرعاية الس����كنية للمرأة الفتة 
إلى أن امل����رأة الكويتية منذ عام 
1975 وبعد تعديل وضعها إذا كانت 
متزوجة م����ن غير كويتي بخس 
حقها في الرعاية السكنية وحتولت 

إلى مجرد صفة إيجار.
التعديالت  ان  املبارك  وبينت 
التي ادخلتها اللجنة على القانون 

رقم 47 لسنة 1993 ما يلي.
1� باستثناء من احكام الفقرة 
األولى تقوم املؤسس����ة بتوفير 
املسكن املالئم للكويتية املتزوجة 
من غير كويتي واملطلقات واألرامل 
ولهن ابناء وذلك بغرض السكن 
وفقا للش����روط والضوابط التي 
يصدر بها ق����رار من الوزير بعد 

موافقة مجلس اإلدارة.
2� إضاف����ة م����ادة 20 مك����رر 
وتنص على: يجوز للمؤسس����ة 
او املطلقة  الزوج����ة  قبول طلب 
احلاضنة ألوالدها اتخاذ اجراءات 
قيد وتس����جيل طلب رب االسرة 
للحصول على الرعاية السكنية أو 
تخصيص البدل السكني وتسلمه 
نيابة عن رب األس����رة في حالة 

د. روال دشتي ود. أسيل العوضي ود. معصومة املبارك خالل اجتماع اللجنة

الخرافي استقبل عضوًا في البرلمان الياباني 
ومدير إدارة التوثيق والمعلومات بالمجلس

ومدير إدارة التوثيق واملعلومات 
خالد املطيري وموظفي اإلدارة، 
وذلك مبناسبة إمتام »املشروع 
الوطني البرملاني إلدارة الوثائق« 
املتضم����ن حف����ظ وتوثيق كل 
مضاب����ط مجل����س األم����ة منذ 
الفص����ل األول حتى الفصل ال� 
13 والتي يبلغ عددها أكثر من 
2000 مضبطة، اضافة الى جميع 
الوثائق البرملانية من أس����ئلة 
ومقترحات وقوانني، حيث أعرب 
اخلرافي عن ش����كره وتقديره 
للجهود املبذولة في إمتام هذا 

املشروع الكبير.

م����ن جانبه، أع����رب عضو 
البرملان الياباني وشيكاتس����و 
ناكاياما عن ش����كره وتقديره 
للكويت على حفاوة االستقبال، 
مثمنا حديث الرئيس الذي متيز 
بالصراح����ة والوضوح، مؤكدا 
اخ����ذه بع����ني االعتب����ار، وفي 
ختام اللقاء مت تب����ادل الهدايا 

التذكارية.
م����ن جانب آخر، اس����تقبل 
اخلراف����ي ف����ي مكتب����ه األمني 
العام املساعد لشؤون البحوث 
العامة  واملعلومات في األمانة 
ملجلس األمة عبداهلل الشريف 

اس����تقبل رئي����س مجل����س 
األمة جاس����م اخلراف����ي مبكتبه 
امس عض����و البرملان في اليابان 
ومستشار رئيس الوزراء الياباني 
وشيكاتسو ناكاياما والوفد املرافق 
ل����ه، حضر اللق����اء رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية مرزوق الغامن 
وسفيرنا لدى إمبراطورية اليابان 

عبدالرحمن العتيبي.
أعرب اخلرافي خالل اللقاء عن 
سعادته بزيارة الوفد التي تدل 
على حرص اليابان على توثيق 
عالقاتها مع الكويت، مشيدا في 
هذا الصدد بالعالقات الرسمية 
التي تربط  املتميزة واملتين���ة 
البلدين الصديقني، داعيا الى ان 
تكون العالقات البرملانية بينهما 
على املستوى نفسه من التميز، 
حيث ق���ام على ه���ذا الصعيد 
بتوجيه دعوة لنظيره رئيس 

برملان اليابان لزيارة البالد.
ان ما تتمتع  وبني اخلرافي 
به اليابان من ثقل سياسي في 
الدول����ي يحتم عليها  املجتمع 
القيام ب����دور اكبر في معاجلة 
قضايا املنطقة، خاصة في ظل 
ما متلكه من عالقات وثيقة مع 
الواليات املتحدة ودول االحتاد 
األوروبي من جانب ودول املنطقة 
من جانب آخر، ما يجعلها مؤهلة 
للمساهمة في حل قضايا املنطقة 
كالقضية الفلسطينية واألوضاع 

في العراق.

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أثناء دخوله املجلس أمس

)متني غوزال( عبداهلل الرومي وحسني احلريتي وفيصل الدويسان ومحمد هايف وخالد الطاحوس وسالم النمالن خالل اجتماع اللجنة التشريعية أمس 

»التشريعية«: حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي 
ورفع رأسمال صندوق التنمية إلى 10 مليارات دينار

وافقت جلنة الشؤون التشريعية خالل اجتماعها امس 
على اقتراح بقانون بإعادة تنظيم صندوق التنمية، وآخر 
في شأن مرتبات املوظفني الكويتيني، فيما رفضت رفع 

احلصانة عن 3 نواب.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حس���ني احلريتي في 
تصريح ال���ى الصحافيني عقب االجتم���اع ان »تنظيم 
صندوق التنمية« ينص على زيادة رأس���مال الصندوق 
م���ن ملياري دينار الى 10 ملي���ارات دينار، وأن يضاف 
لنشاط الصندوق املس���اهمة بتمويل شركات مساهمة 

كويتية داخل الكويت.
وذكر احلريتي ان اللجنة رفضت رفع احلصانة عن 

النواب مس���لم البراك ومحمد هايف وخالد الطاحوس، 
ورفضت »مرسوما« بتشديد العقوبة على من يعتدي على 
رجال الشرطة واجليش واحلرس الوطني، والصادر إبان 
حل املجلس السابق، على ان حتيله احلكومة كمشروع 
قانون، باعتبار ان حال���ة الضرورة ال تنطبق على هذا 

املشروع.
وبني ان اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء جهاز الرقابة 
املالية، على اعتبار ان ديوان احملاسبة يقوم بنفس مهام 
هذا اجلهاز املقترح، فيما وافقت � من حيث الفكرة � على 
حظر الفوائد الربوية في النظام املصرفي، ووافقت على 
رفع عدد أيام اإلجازة الطارئة من 4 ايام الى 8 ايام، ووافقت 

على استحداث جهاز رعاية املشروعات الصغيرة.
وقال: ان اللجنة رفضت اقتراحا يجيز للسجني زيارة 
ذويه ملدة 48 ساعة، لصعوبة تطبيق هذا املقترح، فضال 
عن فكرة املقترح محققة من خالل السماح لذوي السجني 

بزيارته.
وأشار الى ان اللجنة رفضت مقترحا بإنشاء صندوق 
املواطن، فيما وافقت على توحيد زيادة رواتب املوظفني 
الكويتيني بناء على اقتراح نيابي أكد حق مجلس الوزراء في 
وضع الالئحة لهذه الزيادة، كما أيدت تعديال على الدعاية 
االنتخابية في »املرئي واملسموع« يضمن العدالة جلميع 

املرشحني في الدعاية االنتخابية في وسائل اإلعالم.

وجه النائب خالد الطاحوس سؤاال لوزير النفط 
ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل جاء فيه:

ما هي اختصاصات مكتب لندن التابع لش���ركة 
نفط الكويت؟ وهل املكتب مقسم لعدة اقسام؟ في 
حالة االجابة بنعم ما هي االقس���ام وكم عددها وما 
هي مهام كل قس���م؟ وهل لكل قس���م مسؤول؟ في 
حالة االجابة بنعم يرجى تزويدي بسيرتهم الذاتية 

وخبراتهم.
ويرجى تزويدي ببيانات عن رئيس مكتب لندن 
التابع لشركة نفط الكويت؟ ومنذ متى يترأس املكتب؟ 
وكم عدد موظفي مكتب لندن التابع لش���ركة نفط 
الكويت واختصاصاتهم ونوع عقودهم؟ ومن الذي 
يدير القسم الطبي في مكتب لندن حاليا ومنذ متى 
يش���غل منصبه؟ يرجى تزويدي بخبرته وسيرته 
الذاتية، وم���ا اختصاصات القس���م الطبي ومهامه 
االساسية؟ وكم عدد موظفي القسم الطبي وجنسياتهم 

ومنذ متى يشغل كل منهم منصبه وما هي مهامهم 
واختصاصاتهم؟ يرجى تزويدي بسيرهم الذاتية.

وسأل ايضا: هل هناك سياسة معينة في اختيار 
املستشفيات التي يتم التعامل معها من قبل مكتب 
لندن؟ وهل هن���اك عقود او اتفاقيات مت ابرامها مع 
تلك املستشفيات؟ وهل من ضمن اختصاصات القسم 
الطبي اختيار املستش���فى والطبيب املعالج ام تلك 
اختصاصات الطبيب املعالج في الكويت عن طريق 
اللجنة الطبية؟  وما هي سياس���ة القس���م الطبي 
بتحويل املرضى للواليات املتحدة االميركية وما عدد 
املستشفيات التي يتعامل معها وهل هناك اي اتفاق 
بني املكتب وبني تلك املستشفيات؟ وهل تتم متابعة 
املرضى بصورة مستمرة من قبل املكتب؟ وهل يتم 
ذل���ك بالتعاون واالتصال م���ع مكتب الكويت؟ وما 
هي آلية ارسال رسالة الضمان للمستشفى املرسل 

اليه املريض؟.

الطاحوس يسأل عن اختصاصات
مكتب لندن التابع لشركة نفط الكويت

د.جمعان احلربش

خالد الطاحوس يحتضن جنله مش��عان الذي كان ضمن وفد طالبي زار مجلس األمة أمس واطلع على قاعة عبداهلل الس��الم ومعرض 
مشعان خالد الطاحوس يقبل رأس والده في مجلس األمة أمس)متين غوزال(الصور في بهو املجلس


