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..ويتوسط بعض كبار السن وعبداللطيف مناورمبارك اخلرينج متوسطا محمد بن مسيلم وبعض احلضور اخلرينج مع شقيقه األكبر متعب

تهنئة بالشهر الفضيل..ويتوسط عددا من املهنئني بشهر رمضان املباركاخلرينج يتلقى تهنئة من أحد كبار السن

خالد الطاحوس

الرئيس جاسم اخلرافي

غبقة »التحالف« اليوم
يقي���م التحالف الوطني الدميوقراطي 
في التاس���عة والنصف من مساء اليوم 
األربعاء غبقة رمضانية دعا إليها العديد 
السياس���ية واالجتماعية  الفعاليات  من 
والثقافية. وستقام الغبقة في مقر التحالف 
بالنزهة - قطعة 2 - ش���ارع النزهة - 

منزل 47.

نفى النائب شعيب املويزري ما ذكر في إحدى 
الصحف احمللية، عن انضمامه إلحدى املجموعات 
النيابية أو ألي تكتل نيابي. وقال املويزري في 
تصريح للصحافيني امس »مع احترامي جلميع 
النواب افرادا او كتال او تيارات فإنني انفي نفيا 
قاطعا ما ذكر عن انضمام���ي ألي مجموعة أو 
تكتل«، مضيفا انه سيستمر في خدمة الكويت 

وأهلها مستقال وسيكون قراره في اي قضية وفقا 
لقناعاته املس���تقلة والتي تتوافق مع املصلحة 
العامة بعيدا عن اي تأثي���رات جانبية. ولفت 
املويزري الى انه دائما ما يضع مصلحة الوطن 
واملواطنني نصب عينيه ويبتعد عن اي قرارات 
لم تصدر عن قناعة ش���خصية منه ويتمس���ك 

بالثوابت الثالثة: اهلل ثم الوطن واألمير.

المويزري ينفي انضمامه إلحدى المجاميع النيابية

تبرعت براتبي لباكستان من منطلق إنساني وإسالمي بعد أن شاهدت الكارثة والمأساة

الخرينج: علينا الحذر من األخطار المحدقة بنا ونتمنى أن تكون 
االستعدادات الحكومية على قدر المسؤولية في حالة الحرب على إيران

قال النائب مبارك اخلرينج ان مجلس االمة يعمل بكل حرص 
على رقابة احلكومة لتطبيق اآللية التي تريد من خاللها حتقيق 
التنمي���ة واننا ل���م نر حتى هذه اللحظة مش���روع احلكومة في 
آليتها لتمويل املشاريع التي تنهض باحلياة العامة في الكويت 
وال نس���تطيع ان نقرر املوقف اال بعد تقدمي احلكومة مشروعها 
النهائي في متويل املش���اريع التنموية وموقفها من كل مشروع 

على حدة.
واضاف اخلرينج، اثناء استقباله للمواطنني في ديوانه بالعمرية 
للصحافيني، ان الكويت في الوقت الراهن تطلب من الس���لطتني 
سواء التنفيذية او التشريعية اجلد واالجتهاد النتشال البلد من 
حالة الركود الى العمل والتنمية وتش���ييد املش���اريع احلقيقية 
وعلينا احلذر من االخط���ار التي حتدق بدول اخلليج باعتبارنا 
جزءا من هذا العالم واننا نعيش في اجواء عاملية »غير مريحة« 

وعلينا التكاتف والتعاضد للنهوض باخلدمات العامة.

وقال: انني عندما تقدمت بسؤال لسمو رئيس مجلس الوزراء 
عن االس���تعداد احلكومي في حال ضرب ايران اميانا بأننا جزء 
من العملية وان الضرر سيالحقنا وعلينا االستعداد حتى ال نقع 
في احملظور انني بانتظار االجابة التي امتنى ان تكون ش���افية 
وحقيقية وتالمس هموم املواطنني وتطمئنهم اننا على استعداد 

ولدينا القدرة على مواجهة االزمات.
وباعتباره أول نائب يطالب بفتح باب التبرعات لكارثة باكستان 
وهل يعتبر ذل���ك ضربة للتيار اإلس���المي بالكويت؟ انه نائب 
مستقل يبادر بهذه األطروحات فرد مجيبا على السؤال: اننا من 
واجب إنساني وإس���المي علينا إنقاذ باكستان في دولة مسلمة 
وصديقة وانني أؤمن بأن الكويت حكومة وش���عبا جبلت على 
العطاء واخلير وانها سباقة بهذا اجلانب وال أسعى من خالل هذا 
الطرح اال ان أرضي اهلل وان أكون جزءا من اصالح هذه الكارثة 
التي راح ضحيتها مئات اآلالف من البشر والفقراء واملساكني وهي 

تعتبر على حس���ب التقرير العاملي من أسوأ الكوارث اإلنسانية 
وهناك أطفال مهددون باألمراض بعد ان انتش���ر مرض الكوليرا 
وعلين���ا كمس���لمني تلبية النداء بكل ما منل���ك وال عالقة للتيار 
اإلسالمي بالكويت بهذا املوضوع بل جميع النواب يتفقون على 

مساعدة املنكوبني.
وأثنى على تبرع صاحب السمو األمير وأسرة الصباح احلاكمة 
في إنقاذ باكس���تان من احملنة التي يعاني منها، مؤكدا ان الهيئة 
العاملية اخليرية اإلس���المية واله���الل األحمر وكثيرا من اللجان 
اخليرية األخرى تقوم بواجبها وهذه ما نعرفه عن العمل اخليري 
الكويتي املشرف عربيا وإسالميا وعامليا وهذا ليس غريبا على 

الكويت والكويتيني حاكما وشعبا.
وردا على إقرار الكوادر للعاملني في اجلهات احلكومية قال ان 
موقفي من الكوادر واضح وكان لي موقف سابق بإقرار احلكومة 
لكادر العاملني في وزارة العدل واإلعالم والقانونيني العاملني في 

املؤسس���ات احلكومية كما انني من املؤيدين إلقرار املزايا املالية 
للفتوى والتشريع والتحقيقات، مش���ددا على ضرورة انصاف 
جميع الشرائح والوظائف العامة وال ميكن إقرار كادر دون إنصاف 
فئ���ة أخرى وأمتنى من مجلس اخلدمة املدنية إقرار هذه الكوادر 
وإقرارها إنصافا للعاملني باجلهات احلكومية في ظل أعباء مالية 

وحياتية تزيد فيها املصاريف وااللتزامات.
وعن تصريح له بالهجوم على »الداخلية« ومطالبته بإحالة 
ضابط في اللجنة التنفيذية للمقيمني بصورة غير قانونية الى 
التحقيق بعد ان طلب من املراجعات كشف النقاب عن وجوههن، 
قال اخلرينج: انني من النواب الذين يتلقون شكاوى الناس بال 
تفرقة وعندما حضرت الي اثنتان من املنتقبات وطلبتا املساعدة 
أردت ان اع���رف احلقيقة م���ن وزارة الداخلية: هل يحق لضابط 
طلب كشف النقاب في ادارة تعج باملوظفات؟ وهل هذه الشكوى 

صحيحة أم كيدية؟

  ليس بغريب تبرع أس�رة الصباح إلخواننا بباكستان ألنهم أهل خير وجبلوا على العطاء
  اعت�ذار »الوطن« إلخواننا بالمغ�رب ال يعبر إال عن حب الكويتيي�ن إلخوانهم بالمغرب

  على الحكومة إقرار كادر المدنيين والقانونيي�ن والمحققين بعد أن تم إنصاف غيرهم
  أرفض أن يطلب ضابط بالداخلية كش�ف النقاب عن وجوه النساء ألننا في بلد محافظ

الخرافي: تنفيذ خطة التنمية بيد الحكومة
اعرب رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
عن سعادته بالتنسيق بني الوزراء املعنيني 
مبتابعة تنفيذ اخلطة واقرار اآللية املناسبة 
الواردة فيها،  التنموية  لتمويل املشاريع 
مؤكدا ان االجراءات التنفيذية للخطة هي 
من اختصاص احلكوم���ة وليس مجلس 

األمة.
واضاف في تصريح الى الصحافيني قبيل 

خروجه من املجل���س امس ان الكرة اآلن 
في ملعب احلكومة، ونأمل اال يكون هناك 
تأخير في االجراءات التنفيذية وقال انا على 
يقني بانه بعد االجتماع املهم بني الوزراء 
املعنيني فإننا سنرى النتيجة املأمولة في 
تنفيذ اخلطة ألن العبرة في التنفيذ »والرك 

على من ينفذ«.
وردا على سؤال في شأن تداعيات األخبار 

الصحافية املتداولة حول دخول اسرائيليني 
الى البالد أعلن الرئيس اخلرافي عن لقاء 
تعقده جلنة الش���ؤون الداخلية والدفاع 
الي���وم االربعاء بحضور  البرملانية ظهر 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد لبحث 
هذا املوضوع، مشيرا الى ان الوزير اخلالد 
سيرد على اسئلة اعضاء اللجنة ويبني لهم 

كل ما يرغبون في معرفته.

تصريحات وزيري الداخلية والمالية متضاربة 

الطاحوس يطالب رئيس الحكومة
بإجراء تعديل وزاري طفيف

أسيل تطالب التمار باالعتذار للمعاقين لوصفه 
مبنى ذوي االحتياجات الخاصة ب� »المعاق«

طالبت النائبة د.أسيل العوضي، املدير العام 
لهيئة املعاقني اجلديد د.جاسم التمار باالعتذار 
للمعاقني وأسرهم بعد وصفه يوم أمس مبنى 
املعاقني ب�»املعاق« مب���ررا بذلك حاجة الهيئة 

العامة للمعاقني لالنتقال الى مبنى جديد.
واعتبرت العوضي ان التمار أساء للمعاقني 
وألسرهم بعد تصريحه السابق، وقالت العوضي 
»يبدو ان التمار ال يعي حساسية مصطلح »املعاق« 

فيطلقه بشكل غير الئق على مبنى الهيئة العامة 
للمعاقني القدمي واملتهالك، وكأنه بوصفه يستخدم 

مصطلح »معاق« مبعنى سلبي«.
وأش���ارت العوضي الى ان الهدف من انشاء 
الهيئ���ة العامة للمعاقني ه���و لتأهيل املعاقني 
لالنخراط ف���ي املجتم���ع، اال ان وصف املدير 
اجلديد التمار ملبنى املعاقني ب�»املعاق« يناقض 

ذلك متاما.

طالب النائب خالد الطاحوس س���مو رئي���س مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بإجراء تغيير طفيف على التشكيل احلكومي 
قبل دور االنعقاد املقبل، موضحا ان تصريحات وزيري الداخلية 
واملالية متضاربة، اضافة الى ان اداءهما لم يكن في املستوى املأمول 

واملطلوب ان تدخل شخصيات أصحاب قرارات في املستقبل.
ومتنى الطاح���وس في تصريح صحافي من وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان يكبح جماح بعض املسؤولني 
في الوزارة الذين يتدخلون في العمل النقابي، مشددا على ضرورة 
ان يلتزم بالقوانني الدولية معربا عن تخوفه ان يؤول وضع العمل 

النقابي الى وضع الرياضة في البالد.
وعن دخول اإلسرائيليني الى البالد قال الطاحوس ان نفي وزارة 
الداخلية ليس مستغربا، السيما انه سبق وان نفت اخبارا اتضح 
الحقا انها صحيحة، ومن املفترض من »الداخلية« ان توضح كيف 

سمحت بدخولهم الى البالد وحتاسب املسؤولني عن ذلك.

بشرط أن يكون الزوج أرمالً أو قد طلق زوجته األولى

الدويسان يقترح قرضاً للزواج الثاني

فيصل الدويسان

قدم النائب فيصل الدويسان 
اقتراحا بقانون في شأن قرض 
الزواج الثاني، وجاء في اقتراح 

الدويسان:
مادة 1: يجوز منح الرجل 
الكويتي قرضا ثانيا للزواج 
من بنك التس���ليف واالدخار 
بعد زواجه من امرأة كويتية 

وفقا للشروط التالية:
أ� إذا كان الزوج مقترضا 
من قب���ل فيجب ان يكون قد 
سدد كامل رصيد قرضه األول 

للبنك.
ب � ان يكون الزوج ارمل او 
قد طلق زوجته األولى طالقا 
الثانية  بائنا، وتزوج للمرة 
بأخرى كويتية بعقد موثق في 

دولة الكويت، أو كان متزوجا 
من زوجة ال متانع من ارتباطه 
بزوجة ثانية وفقا للشرط في 
الفقرة »ت« تبدي موافقتها 

املوثقة لدى كاتب العدل.
ت � ان تك���ون الزوج���ة 
الثانية ارمل���ة او مطلقة او 
كانت بكرا لم يسبق لها الزواج 
شرط ان تكون قد بلغت من 
اربعني سن���ة وق���ت  العمر 

العق��د.
مادة 2: قيمة قرض الزواج 
الثاني اربعة آالف دينار تتحمل 
املالية ويسدد  نصفه وزارة 
الزوج نصفه اقساطا شهرية 
متساوية دون فائدة على أال 
يزيد القسط على اربعني دينارا 

في الش���هر، وال يستقطع إال 
بعد ثالثة شهور من توقيع 

عقد القرض مع البنك.

مادة 3: ينفذ هذا القانون 
بع���د نش���ره ف���ي اجلريدة 

الرسمية.
وجاء في املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون في ش���أن 
الثاني: بهدف  الزواج  قرض 
العنوس���ة  القض���اء عل���ى 
التي يعان���ي منها مجتمعنا 
وتشجيعا لألرامل واملطلقني 
واملطلقات على تكوين اسر 
جديدة يأتي هذا املقترح بجواز 
تقدمي ق���رض دون فائدة من 
لدن بنك التسليف واالدخار 
ملن يتزوج للمرة الثانية فقط، 
كما هو موثق في س���جالت 
وزارة العدل، وفقا لش���روط 
هذا املقترح بقانون في مادته 

األولى وهي: ان يكون قد سدد 
قرضه األول، ان يكون الزوج 
ارمل او مطلقا طالقا بائنا او 
مبوافق���ة موثقة من زوجته 
األولى لدى كاتب العدل على 
ان تكون الزوجة الثانية اما 
ارملة او مطلقة او لم يسبق 
لها الزواج وقد بلغت اربعني 

عاما وقت عقد الزواج.
كما اوضحت مادة االقتراح 
الثانية ان القرض دون فائدة 
ونصفه تتحمله وزارة املالية 
ويسدد على اقساط ال تزيد 
على اربعني دينارا في الشهر 
ويبدأ استقطاعه بعد ثالثة 
ش���هور من توقيع العقد مع 

بنك التسليف واالدخار.


