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استنكر النائب فيصل الدويسان ما قام به عدد من الصحف 
االلكترونية واملطبوعة من حتريف في التصريح املعمم بتاريخ 
5 أكتوب���ر 2015 عب���ر مكتبه االعالمي، وال���ذي يحمل عنوان 
»الدويسان: تهمة »إيران وحزب اهلل« فصلتها االذرع الصهيونية 
ورددها اصحاب املصالح إلسقاط االنظمة واحلكومات«. وقال 
الدويس���ان في تصريح له ردا على ذل���ك املوقف غير املهني 

املعت���اد والدخيل على  وغير 
الصحافة الكويتية، »حيث انه 
مت حتريف تصريحي من قبل 
الورقي  بعض وسائل اإلعالم 
وااللكتروني فهي داللة على أن 
رسالتي وصلت وبقوة ووضوح 
إلى املجتم���ع وإلى الفئة التي 
ال تريد االس���تقرار لهذا البلد 

الطيب«.
الدويسان »وأقولها  وتابع 
بوضوح إن الكويت لن تركع 
إال هلل وعلى احلكومة أن تدرك 
ذلك اخلطر احملدق بها من قبل 
تلك الفئة الضالة التي ما انفكت 
يوما عن ضرب اسفني الفرقة 

بني أطياف املجتمع الكويتي، واملقاومة اإلس���المية هي السد 
املنيع الذي يقف ضد املش���روع الصهيوني حفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه«.

التميمي يستفسر من وزير املالية 
عن اإلجراءات اجلديدة 

للقروض االستهالكية

حمدان العازمي يسأل وزير الصحة
عن التكلفة السنوية للتقاعد الطبي والعالج باخلارج

طنا يؤيد موقف نقابة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 

في دفاعها  عن حقوق العاملني

عبداهلل: ما أسباب عدم صرف »التعليم العالي«
املستحقات املالية ألعضاء هيئة التدريس باملعاهد الفنية؟

طالب النائب عبداهلل التميمي وزير املالية ومحافظ البنك املركزي 
بالكشف عن االجراءات والتعليمات اجلديدة حول سياسة االقراض 

االستهالكي للمواطنني واملقيمني من البنوك احمللية . 
وقال إن البنك املركزي أصدر في األونة األخيرة تعليمات جديدة 
لالقتراض من البنوك احمللية وشركات التمويل احمللية ظاهرها حسن 
وباطنها غير واضح، خصوصا 
بعدما تقدم العديد من املواطنني 
للحصول على قروض استهالكية، 
فتم ابالغهم بض���رورة احضار 
فواتير من شركات ومحالت تفيد 
بطرق صرفهم ملبالغ القرض الذي 
حصلوا عليه م���ن تلك البنوك 
خالل ستة أشهر، االمر الذي يترك 
عالمات استفهام كبيرة وتخوف 
لديهم من الشروط املستحدثة التي 
قد تدفع الى سوق سوداء للفواتير 
للتالعب في عمليات االقتراض.  
وأضاف التميمي أن ملف االقتراض 
االس���تهالكي من البنوك متخم 
بالتجاوزات واملخالفات على مدى العقدين السابقني، حيث وقع الكثير 
من املواطنني ضحايا لهذه التجاوزات، وعرضهم ملشاكل مالية واجتماعية 
 جراء التعسف الذي مارسته ضدهم »بعض البنوك« والتزال تبعاته

قائمة عليهم رغم املعاجلات التنفيذية والتشريعية املختلفة. 
 وأشار الى أنه تقدم بسؤال برملاني لوزير املالية أنس الصالح 
الستيضاح السياسة اجلديدة للقروض حتى ال يتعرض املواطنني 
للوقوع في مصيدة »البنوك« حتت ش���عار زيادة تنشيط السوق 
احمللية، مما يعرضهم للكثير من الشبهات والتبعات املالية املكلفة.  
وختم التميمي مذكرا أن كانت هناك عناصر سلبية لتسهيل التمويل 
االس���تهالكي للبعض ممن ينفقون القروض في الترفيه أو شراء 
لوازم غير مهمة أو صرفها في السفر والرحالت، فأن هذه العادات 
السيئة ش���جعت عليها البنوك سابقا حتت س���مع وبصر البنك 
املركزي، محذرا من ش���رعنة سياسة التكييش املجرمة واحملرمة 
قانونيا وحماية املواطنني. وفي السياق ذاته وجه التميمي سواال 
برملانيا لوزير املالية انس الصالح جاء فيه: منى الى علمنا فرض 
البنك املركزي لش���روط وضوابط جديدة في سياس���ة االقتراض 
االستهالكي من البنوك احمللية يرجى االجابة السؤال التالي:- ما 
الشروط والضوابط اجلديدة التي أقرها البنك املركزي في عملية 
منح القروض االستهالكية للعمالء من قبل البنوك احمللية؟ وهل 
مت اجراء دراسات مستفيضة عليها؟ وما اجلهات التي شاركت في 
تلك الدراسات؟ يرجى تزويدنا بنسخ تفصيلية من تلك الشروط 
والدراس���ات مع ذك���ر رأي البنوك احمللية ف���ي املوافقة على تلك 
الدراسات قبل تطبيق الشروط. وهل متت مراجعة هذه الشروط 
من الناحية القانونية واحملاسبية من جهات مستقلة وبعيدة عن 
البنك املركزي والبنوك التجارية؟ وما أهداف طلب فواتير الصرف 
من املقترضني خالل ستة أشهر من تاريخ حصولهم على القروض؟ 
وهل مت وضع الية محكمة العتماد نوعية الفواتير املقدمة من قبل 

املقترضني؟ يرجى تزويدنا بنوعية وشروط الفواتير املعتمدة. 
 ٤- في حال مت تقدمي فواتير مزورة أو غير قابلة لالعتماد ما 
االجراءات التي س���يتم اتخاذها ضد صاحب القرض؟ وهل ميكن 
احالته للنيابة العامة في ح���ال ثبوت مخالفات ضده؟ وعلى أي 
قانون سيتم محاسبته في حال عجزه عن اعادة القرض؟ وهل مت 
الزام البنوك بتقدمي نس���خة من عقد القرض للعميل؟ وهل هناك 
التزام بنسبة أرباح ثابته أو متحركة على العميل الذي يتم منحه 
القرض؟ ويرجى توضيح معاجلة البنك املركزي اجلديدة لعملية 

نسبة االرباح على القروض االستهالكية.

واص����ل النائ����ب حمدان 
العازمي اس����تهدافه لوزير 
الصحة علي العبيدي موجها 
اليه عددا من االسئلة حول 
الطب����ي والعالج  التقاع����د 
باخلارج ج����اء فيها: يرجى 
تزويدي بكش����ف تفصيلي 
يبني عدد حاالت التقاعد الطبي 
وتخفيف العمل التي صادقت 
الطبي  عليها جلان املجلس 
الع����ام منذ يناير 2012 حتى 
السؤال؟  تاريخ اإلجابة عن 
مع حتديد نوع املرض الذي 
منح����ت اللجان بن����اء عليه 
التقاعد الطبي للمرضى خالل 
تلك الفترة؟ وتوضيح التكلفة 

السنوية لهذه احلاالت.

بارك النائب محمد طنا موقف نقابة اخلطوط اجلوية 
الكويتية والش���ركات التابعة لها في دفاعها املستميت 
حلقوق العاملني ومكتسباتهم الوظيفية في تصريحهم 
االخير، مس���تنكرا أي عملية نقل للموظفني الى القطاع 
احلكومي دون البت ف���ي التعديالت املقدمة من النقابة 

ن���واب مجلس  لبعض 
األم���ة وعرضه���ا على 
املجلس واحلكومة للعمل 
اقراره���ا في دور  على 
املقبل، ومتنى  االنعقاد 
طنا التدخل السريع من 
املختصني وعلى رأسهم 
وزير املواصالت ووزير 
البلدية  الدولة لشؤون 
عيسى الكندري ملا ذكر 
في التصري���ح والنظر 
في مطالبهم املستحقة 
واملشروعة والذي دائما 
ما عودنا على س���رعة 

اتخاذ القرارات املناسبة ملصلحة أبناء الكويت.

وجه النائب د.خليل عبداهلل 
سؤاال إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي بشأن عدم صرف 
مستحقات أعضاء هيئة التدريس 
العاملني باملعاهد الفنية التابعة 
لوزارة التعليم العالي للمقابل 
الساعات  النقدي عن تدريس 
اإلضافية عن النصاب اعتبارا 
من الفصل الدراسي األول للعام 

الدراسي )2011 – 2012(.
وطالب عب����داهلل بتزويده 

وإفادته مبا يلي:
1- نسخة من قرار مجلس 
اخلدمة املدنية باجتماعه رقم 
)5 /200٤( املتضم����ن من����ح 
أعضاء هيئة التدريس باملعاهد 
الفنية التابعة لوزارة التعليم 

عبداهلل التميمي

حمدان العازمي

د.خليل عبداهلل

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال وزير خارجية أملانيا فرانك وولتر شتاين ماير

الغامن يستقبل وزير خارجية أملانيا
استقبل رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن في 
مكتبه صباح أمس وزير 
خارجي���ة أملانيا فرانك 

وولتر شتاين ماير.
االجتماع  وتن���اول 
بحث العديد من امللفات 
االقليمية الساخنة وعلى 
امللف السوري  رأس���ها 
وأزمة الالجئني السوريني 
إضاف���ة إلى الوضع في 
اليمن والعراق وملف أمن 
اخلليج وآخر مستجدات 
االتفاق النووي بني الدول 

الغربية وايران.

عسكر العنزي وماضي الهاجري ود.محمد احلويلة ومحمد البراك ضمن وفد الصداقة البرملانية في لوكسمبورغ

عسكر: الكويت استضافت مؤمترات دولية
لدعم السوريني وتشارك في مكافحة اإلرهاب

بح����ث وف����د الصداقة 
البرملاني����ة الكويت����ي مع 
رئيس برملان لوكسمبورغ 
مارس دي بارتولوميو سبل 
الثنائي  التع����اون  تعزيز 

والعالقات بني البلدين.
الوفد  وق����ال رئي����س 
النائب عسكر العنزي في 
اتصال هاتفي مع )كونا( 
ان »الوفد بحث يوم امس 
م����ع بارتولومي����و عددا 
القضايا م����ن بينها  م����ن 
األزمة الس����ورية وقضية 
ان  املهاجري����ن«. وأضاف 
»الوفد شرح موقف الكويت 
ودعمها لالجئني السوريني«، 
مش����يرا ال����ى ان الكويت 
اس����تضافت 3 مؤمت����رات 
دولي����ة لدع����م الالجئني 
السوريني جمع خاللها 7.7 
مليارات دوالر مبا في ذلك 
1.3 مليار دوالر من الكويت. 
وأوضح العنزي ان الكويت 
تدعم احلل السياسي لالزمة 
السورية على اساس اتفاق 

)جنيڤ 1(.
ولفت الى ان البرملانيني 
الكويتيني أكدوا ايضا جهود 
الكوي����ت ملكافحة االرهاب 
وتعاونه����ا م����ع التحالف 

الدول����ي ضد ما يس����مى 
الدولة االسالمية  بتنظيم 

)داعش(.
وذكر العنزي ان الوفد 
بحث ايضا العالقات الدولية 
واالستثمارات الكويتية في 

لوكسمبورغ.
وق����ال ان الوفد التقى 
ايضا رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية والدفاع في برملان 

لوكسمبورغ مارك اجنيل، 
وأكدا عمق العالقات الثنائية 

بني البلدين.
البرملاني  الوفد  ويضم 
الذي يزور لوكس����مبورغ 
ملدة 3 أي����ام باإلضافة الى 
النائب عسكر العنزي كل 
من النواب محمد احلويلة 
الهاجري ومحمد  وماضي 

البراك وفارس العتيبي.

د.يوسف الزلزلة مترئسا وفد الصداقة البرملانية في كوستاريكا مبشاركة النائب سيف العازمي

الزلزلة: رغبة حكومية كوستاريكية 
في االستثمار بقطاعي النفط واملوانئ

قال رئيس مجموعة الصداقة 
الكوس���تاريكية  الكويتي���ة – 
النائب د. يوس���ف الزلزلة أن 
امكانيات لالستثمار في  هناك 
جمهورية كوستاريكا السيما 
في مجالي الصناعات النفطية 
الوفد  أن  إلى  واملوانئ، مشيرا 
البرملاني زار الشركة احلكومية 
املختصة بالصناعات البترولية، 
واطلع عل���ى جتاربها في هذا 
املج���ال. واض���اف الزلزلة أن 
ابدى  الكوس���تاريكي  اجلانب 
رغبته في أن تقوم الكويت عبر 
الصندوق الكويتي للتنمية في 
القطاعني  االستثمار في هذين 

املهم���ني خصوص���ا عملي���ات 
النفطية  املواد  تفريغ وتوزيع 
املكررة الفت���ا إلى أن هذا األمر 
يحتاج إلى دراسة  لالستفادة 
الفرص االس���تثمارية في  من 
جمهورية كوستاريكا. واوضح 
الزلزلة أن هناك رغبة ملحة من 
احلكومة والبرملان في جمهورية 
كوس���تاريكا لالس���تثمار في 
العديد من القطاعات الصناعية 
والنفطية مشيرا إلى أن مجلس 
ادارة املصفاة قدمت شرحا للوفد 
البرملاني الكويتي واطلعته على 
التطويرية اخلاصة  اخلط���ط 
باملصفاة اضافة إلى االستثمار في 

امليناء البحري اخلاص بالبواخر 
النفطي���ة. بدوره ق���ال النائب 
س���يف العازمي ان الوفد اطلع 
على اجلوان���ب الفنية واملالية 
املتعلقة باملش���روع املستقبلي 
للمصفاة من حيث نقاط التحميل 
املتوقعة لكل ميناء  والس���عة 
مرتبط به���ا. واضاف العازمي 
ان مصفاة كوس���تاريكا ميكن 
االستفادة منها مستقبال في مجال 
االستثمار األمر الذي يدعو كال 
من الصندوق الكويتي للتنمية 
الى  العامة لالستثمار  والهيئة 
النظر لهذه الفرص االستثمارية 

لالستفادة منها قدر االمكان.

فيصل الدويسان

الدويسان: التحريف في تصريحاتي  
داللة على وصول رسالتي إلى فئة 

ال تريد االستقرار لهذا البلد

نستنكر أي عملية 
نقل للموظفني إلى 

القطاع احلكومي 
دون البت في 

التعديالت املقدمة 
من النواب

وهل تقوم وزارة الصحة 
بإعادة فحص وتقييم املرضى 
الذين حصلوا على تقاعد طبي 
أو تخفيف عمل؟ إن كان اإلجابة 
باإليج����اب فيرجى تزويدي 
بكشف يبني عدد احلاالت التي 
إلغاء قرار منحها تقاعدا  مت 
طبيا وأسباب تلك القرارات 
منذ يناير 2012 حتى تاريخ 
اإلجابة عن السؤال؟ وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي فما األسباب 
التي حتول دون إعادة فحص 
وتقييم احل����االت املرضية 

املمنوحة تقاعدا طبيا؟
ويرجى تزويدي بالكتب 
واملخاطبات الرسمية املرسلة 
من املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية لوزارة الصحة 
- والعك����س - عن احلاالت 
املرضية احملالة للتقاعد الطبي 
وتخفي����ف العمل منذ يناير 
2012 حتى تاريخ اإلجابة على 
السؤال؟ كما يرجى تزويدي 
بالشروط القانونية املطلوب 
توافره����ا باألطب����اء أعضاء 
اللجان الطبية باملستشفيات 
واملراكز احلكومية وتوضيح 
إن كانت هي ذات الش����روط 
املنصوص عليه����ا ألعضاء 
العلي����ا للع����الج  اللجن����ة 
باخلارج؟ مع حتديد كيفية 
اللجان  ترشيح أعضاء تلك 
الطبية وبيان مس����توياتهم 

الوظيفية؟

العالي مقابال نقديا عن تدريس 
الساعات اإلضافية عن النصاب، 
ونسخة من قرار مجلس اخلدمة 
املدنية ف����ي اجتماعه رقم )10 
/2012( بش����أن أحقية أعضاء 
هيئ����ة التدريس ف����ي املعاهد 
الفنية )مسرح-موس����يقى( 
مكافأة الس����اعات الزائدة عن 

النصاب. 
2 - نسخة من كتاب ديوان 
اخلدمة املدنية املوجه ملعالي/ 
وزير التعليم العالي بتطبيق 
ما جاء في قرار مجلس اخلدمة 
املدنية باجتماعه رقم )5 /200٤( 
واجتماعه رق����م )10 /2012(، 
ونس����خ من جميع املخاطبات 
التي مت����ت بني وزارة التعليم 

العالي وديوان اخلدمة املدنية 
بهذا الشأن. 

3 - هل وزير التعليم العالي 
على علم بقرارات مجلس اخلدمة 
املدنية ومخاطبات ديوان اخلدمة 
املدنية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم 
– فما اخلطوات واإلجراءات التي 
قام بها في س����بيل تنفيذ هذا 
القرار والعمل مبوجبه؟ وهل 
قام أحد م����ن رابطة أعضاء 
التدري����س باالجتماع  هيئة 
مع معالي الوزير؟ إذا كانت 
اإلجابة بنع����م - فما نتائج 
هذه االجتماعات واإلجراءات 
التي اتخذها معالي الوزير في 
سبيل تطبيق قراري مجلس 

اخلدمة املدنية؟ 


