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قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا 6
برغبة طالب فيه ببناء جسر مشاة 
على الدائري اخلامس بني منطقتي 
الفردوس واالندلس مع اس���تحداث 
منطقة امان في الش���ارع عند بداية 

ونهاية اجلسر.

عسكر لبناء جسر مشاة
 بين منطقتي الفردوس واألندلس

طالب النائب مبارك اخلرينج احلكومة بإطالق اسم النائب السابق 
طالل العيار على ش����ارع عبداهلل اجلدعان، واكد اخلرينج في تصريح 
صحافي ان النائب السابق طالل العيار � رحمه اهلل � كان له دور كبير في 
احلياة السياسية الكويتية ودور حيوي فاعل في املشاركة في القرارات 
التي تخدم املجتمع الكويتي، مشيرا الى انه � رحمه اهلل � كان نعم الزميل 
في املجل����س وكان مبثابة االخ حيث يعمل دائما بصمت وهدوء لعودة 

احلقوق الهلها وصوال النصافهم.

الخرينج إلطالق اسم طالل العيار على شارع الجدعان

بعث ببرقية تعزية ومواساة لبري

الخرافي استقبل الشاعر بن ثويني 
بمناسبة حصوله على بيرق شاعر المليون

»التشريعية«: 20 ألف دينار لبيوت التركيب 
وإنشاء هيئة للتعليم األكاديمي

الش����ؤون  وافق����ت جلن����ة 
التشريعية والقانونية البرملانية 
في اجتماعها امس على انش����اء 
هيئة للتعلي����م االكادميي، كما 
وافق����ت عل����ى اعط����اء 20 ألف 
دينار تعويضا ألصحاب بيوت 

التركيب.
النائب  اللجنة  وقال مق����رر 
د.وليد الطبطبائي عقب االجتماع 
امس ان اللجنة اجلت البت في 
طلب رفع احلصانة عن النائبني 
مسلم البراك ومحمد هايف في 
قضي����ة جن����ح األندلس حلني 
الى وجهة  دعوتهما واالستماع 

نظرهما.
واض����اف الطبطبائي انه مت 
مناقشة قانون تنظيم احملاماة 
بحض����ور ممثلني ع����ن جمعية 
ابدوا  الذين  الكويتية،  احملامني 
وجهة نظرهم باملشروع، مشيرا 
الى ان النقاش����ات تركزت حول 
مدى امكانية اعتماد العقد املبرم 
بني احملامي واملوكل، ومت االتفاق 

بالنهاية على املوافقة باعتبار ان 
العقد ش����ريعة املتعاقدين، كما 
الس����ماح الساتذة  وافقت على 
التعلي����م التطبيقي مبمارس����ة 
مهنة احملاماة، اسوة بنظرائهم 
في اجلامعة، وان كانت اجلمعية 
طلبت ان تكون ممارستهم في 
درجتي التمييز والدستورية حتى 
يكون هناك نوع من التنافس..

وب����ني الطبطبائ����ي ان بقية 
االقتراحات املقدمة على مشروع 
قانون تنظيم احملاماة مت تأجيلها 
ملدة ثالثة اسابيع، على ان يقدم 

تقريرا بشأنه.
اللجن����ة  ال����ى ان  واش����ار 
التشريعية وافقت على مقترح 
من النائب فيصل الدويسان مينع 
نش����ر اعالنات شخصية جلمع 
تبرعات من قبل الش����خصيات 
ال����ى االعالنات  العامة، اضافة 
التي تنشر عن طلب التبرعات 

الشخصية من االعضاء.
وقال الطبطبائي انه مت املوافقة 

عل����ى االقتراح بقانون بش����أن 
انشاء هيئة للتعليم االكادميي 
الطبطبائي  الن����واب  املقدم من 
واملس����لم وهايف والصواغ كما 
اقرت االقتراح املقدم من النائبة 
املبارك والذي ينص  معصومة 
عل����ى اعط����اء اصح����اب بيوت 
التركي����ب مبلغا وقدره 20 ألف 
دينار، والذي متت املوافقة عليه 
باالغلبية، مشيرا الى ان الذين 
رفضوا االقتراح استندوا الى انه 
ال يعتبر حال جذريا، وان بيوت 
التركيب بحاجة الى اما تثمني او 

اعادة بناء بشكل كامل.
واوضح الطبطبائي انه متت 
املوافقة على اقتراح مينح املرأة 
املتزوجة من غير كويتي وكذلك 
األرملة واملطلق����ة حق الرعاية 
الس����كنية، كما متت احالة عدد 
من االقتراحات بقوانني خاصة 
املوافقة  بالرعاية السكنية بعد 
عليها الى جلنة الشؤون االسكانية 

بصفة استعجال.

بع���ث رئيس مجل���س األمة 
جاس���م اخلرافي ببرقية تعزية 
ومواس���اة إلى رئي���س مجلس 
النواب في اجلمهورية اللبنانية 
نبيه بري إثر وفاة النائب د.هاشم 

علم الدين.
ف���ي برقيته،  وقال اخلرافي 
بقل���وب خاضعة ومستس���لمة 
لقضاء اهلل وقدره تلقيت وبالغ 
األسى نبأ وفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى النائب د.هاشم علم 
الدي���ن يرحم���ه اهلل الذي رحل 
بعد حياة حافلة بالعطاء، وإني 

إذ أش���اطركم واالخوة األفاضل 
أعضاء مجلسكم املوقر خالص 
العزاء واملواساة في هذا اخلطب 
اجللل، ألبتهل إلى املولى العلي 
العزيز  الفقيد  القدير أن يتغمد 
بفيض رحمته وواسع مغفرته 
ورضوانه، وأن يس���كنه جنات 
الف���ردوس األعلى ن���زال خالدا 
فيها ابدا مع الصديقني واألبرار 
والصاحلني، وأن يلهمكم جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما استقبل اخلرافي مبكتبه 
صب���اح أم���س الش���اعر ناصر 

ب���ن ثويني العجمي مبناس���بة 
حصوله على بيرق شاعر املليون 
أبوظبي  أقامته محط���ة  ال���ذي 

التلفزيونية.
واستقبل نائب رئيس مجلس 
األمة عبداهلل الرومي مبكتبه صباح 
أمس سفير جمهورية كازاخستان 

خيرات الما شريف.
وج���رى خالل اللق���اء بحث 
العالق���ات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وزيادة التعاون فيما 
بني مجلس األمة الكويتي والبرملان 

الكازاخستاني.

لجنة الميزانيات بحثت مع البنك المركزي عدم استبدال القروض بين البنوك وثبات سعر الفائدة

الخليفة: تنقيح الدستور يسلب الصالحيات المعطاة للنائب

عبدالصمد: انخفاض قيمة ضمان الحكومة لتمويل
 »االستقرار االقتصادي« من 125 إلى 80 مليون دينار

بحث����ت جلن����ة امليزاني����ات 
البرملانية ما  واحلساب اخلتامي 
حتقق من اهداف وبرامج وسياسات 
ومشروعات بنك الكويت املركزي 
في احلساب اخلتامي للسنة املالية 
اللجن����ة  2009/2008، وطالب����ت 

تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك.
النائب  اللجنة  وقال رئي����س 
عدنان عبدالصم����د في تصريح 
صحاف����ي ان اللجن����ة ناقش����ت 
مالحظات ديوان احملاس����بة على 
احلساب اخلتامي للبنك املركزي 
للسنة املالية 2009/2008 ومنها: 
التي ش����ابت املرحلة  املالحظات 
الرئيسي  الثانية ملش����روع املقر 
اجلدي����د لبنك الكوي����ت املركزي 

وهي:
أ - ارتفاع قيمة بعض البنود 
للمناقص����ة اخلاصة مبش����روع 

البنك.
ب - اوجه القصور التي شابت 
اعم����ال مدير املش����روع واملكتب 
االستش����اري حيث ق����دره مدير 
املش����روع ب� 666 ملي����ون دينار 
واملكتب االستشاري قدره ب�800 
مليون دينار اضاف����ة الى فروق 

اخرى مثل:
- فرق جداول اعمال خرسانية 

بلغت 4.47 ماليني دينار.
- فرق ج����داول اعمال املباني 

784.3 ألف دينار.
- فرق ج����دول اعمال املعادن 

مببلغ 3.61 ماليني دينار.
- فرق ج����دول اعمال العازل 

مببلغ 1.0 مليون دينار.
- فرق ج����دول اعمال االبواب 
والش����بابيك مببل����غ 1.4 مليون 

دينار.

- ف����رق جدول التش����طيبات 
اخلاصة مببلغ 1.6 مليون دينار.

واضاف ان البنك افاد بانه عني 
وحدة فنية لهذا املشروع ومت تعيني 

استشاري ومدير للمشروع.
وكان امام البنك بديالن ملواجهة 
مشكلة ارتفاع االسعار اما اعادة 
التسعير او اعادة طرح املشروع، 
اللجنة على  وزاد بقوله: تؤك����د 
تفعيل دور اجهزة الرقابة احلكومية 
للمشاريع الكبرى، واالهتمام بتعيني 
مدير مناسب للمشروع والعمل على 
االسراع بعملية تنفيذ املشروع او 
دراسة امكانية سحب هذا املشروع 
من املقاول وفسخ العقد وتوقيع 
الغرامات املناسبة لتأخير تنفيذ 
املش����روع، ويالحظ عدم مراعاة 
الدقة الالزمة عند التعلية حلساب 
املصروفات املستحقة باحلساب 
اخلتامي للبنك الكثر من سنة مالية، 
وض����رورة االلتزام مبا تقضي به 
تعليمات وزارة املالية والبنك جتنبا 
لآلثار املترتبة على ذلك، حيث بلغت 
االمانات 7.0 ماليني دينار للسنة 

.2009/2008
اللجن����ة كثيرا امام  وتوقفت 
املالحظات املس����تمرة واملتكررة 

مثل:
أ - اس����تمرار حتم����ل البنك 
مصاريف استئجار مكاتب مبنى 
س����وق الوطية رغم االنتهاء من 

مبنى الشويخ.
ب - استمرار املالحظات التي 
ش����ابت تزويد البنك بأجهزة فرز 

وعد النقود.
ج - اس����تمرار ع����دم مراعاة 
الدقة في اع����داد تقديرات بعض 
بنود امليزانية، االمر الذي يشير 

الى وجود ضعف في اعداد وتقدير 
بعض بنود امليزانية مما ادى الى 
وجود انحرافات كبيرة بني املقدر 

واملنفذ.
وقال عبدالصمد: ناقشت اللجنة 
موضوع امتناع البنوك عن منح 
ق����روض للمواطن����ني ف����ي حالة 
انخفاض سعر الفائدة لالستفادة 
منها في التخفيف عنهم بناء على 

تعليمات البنك املركزي.
اف����اد البنك املرك����زي بانه لم 
يصدر تعليم����ات جديدة للبنوك 
ويؤكد على التعليمات الس����ابقة 
بالنسبة للعقود وهي مبنح قروض 
اس����تهالكية ومقسطة وعدم منح 
قروض لسداد قروض سابقة. اما 
بالنس����بة للعقود او القروض ما 
بع����د مارس 2008 فإنه مت تثبيت 
سعر الفائدة وبالتالي ال يستفيد 
املواطنون من اخذ قروض جديدة. 
ولذلك ال يسمح البنك املركزي بان 
يحصل الفرد على قرضني باملخالفة 
لتعليماته.ويؤكد عبدالصمد على 
مراعاة تعليم����ات البنك املركزي 

ملصالح املواطن����ني والبنوك في 
نفس الوقت.

واشار عبدالصمد الى ان اللجنة 
بحثت ميزانية البنك املركزي للسنة 
املالية 2011/2010 ومدى انسجامها 
مع االهداف والبرامج والسياسات 
واملش����روعات الواردة في اخلطة 
السنوية 2011/2010، وطالبت اللجنة 
بتزويدها بتقرير تفصيلي بذلك.

واس����تعرض البن����ك املركزي 
النقدية واالئتمانية  السياس����ات 
البنك  الت����ي اتخذها  واالجراءات 
الستقرار سعر صرف الدينار مقابل 

العمالت الرئيسية.
ثم اوضح سياس����ات اسعار 
الفائدة وتوطني الدينار وحمايته، 
ومنح التمويل املناسب لالنشطة 
االقتصادية. ومت استعراض اهداف 
قان����ون االس����تقرار االقتصادي 
ومتابعة نتائ����ج تنفيذه. وتؤكد 
اللجنة على أهمية ان يوضح البنك 
املركزي اهم السياسات واالجراءات 

التي اتخذها.
وقال عبدالصم����د ان اللجنة 
ناقش����ت مقدار الدعم احملول من 
وزارة املالية الالزم لتنظيم عملية 

السيولة واسس تقديرها.
وافاد البنك بان مقدار الدعم 
للسنة 2011/2010 مببلغ 50 مليون 
دينار وان هذا الدعم اجته نحو 
االنخفاض وذلك من 124 مليون 
دين���ار الى 50 مليون دينار في 
الس���نة االخيرة، وبخصوص 
اع���ادة جدولة الق���روض لدى 
البنوك اوض���ح البنك املركزي 
ان ذلك راجع الى نفس البنوك 
وتعليمات البنك املركزي تنحصر 
القروض بني  في عدم استبدال 

البنوك والتأكيد على ثبات فائدة 
القروض.

وبخصوص قانون االستقرار 
االقتصادي فان ضمان احلكومة 
للتمويل كان فقط 125 مليون دينار 
وانخفض الى 80 مليون دينار فقط 
في حني ان سقف الضمان املتاح هو 
50% من 4000 مليون دينار وينتهي 
عند نهاية عام 2010، وهذا يدل على 
عدم رغبة الش����ركات في الدخول 
حتت مظلة القانون بسبب احكامه 
املشددة.وبني عبدالصمد ان اللجنة 
بحثت ميزانية البنك املركزي للسنة 
املالية 2011/2010 ومدى اتساقها مع 
اهداف وبرامج وسياسات ومشاريع 
اخلطة السنوية 2011/2010، وطالبت 
بتزويدها بتقرير تفصيلي بذلك.

وتقدر جملة املصروفات مببلغ 
66.6 مليون دينار موزعة حسب 

االبواب كما يلي:
- الباب االول: املرتبات بلغت 

21.6 مليون دينار.
- الباب الثان����ي: املصروفات 

العامة 10.0 ماليني دينار.
- الب����اب الثالث: املش����اريع 

االنشائية 35.0 مليون دينار.
وتقدر جملة االيرادات مببلغ 

25.2 مليون دينار.
موزعة كما يلي:

- عوائد االموال املودعة 24.7 
مليون دينار.

- اي����رادات اخرى 0.5 مليون 
دينار

تقدر نتائ����ج االعمال بصافي 
خسارة مببلغ 41.5 مليون دينار 
ويتم تغطية العجز من االحتياطي 
العام للبنك طبقا لنص املادة 17 من 

القانون رقم 32 لسنة 1968.

أبورمية يرد على النائب العراقي: فاقد 
الرجولة الشعب الذي غزا جيرانه

ردًا عل����ى النائب العراقي 
عزة الشاه بندر الذي وصف 
الكويتيون بأنهم ليسوا رجاال، 
أوضح النائ����ب د.ضيف اهلل 
أبورمي����ة ان آخر من يتحدث 
عن الرجولة انت والش����عب 

املنتمي اليه.
 وأوضح هل مبدأ الرجولة 
غزو اجلي����ران حتت أجنحة 
الظالم؟ وهل من مبدأ الرجولة 
هتك عرض نس����اء كويتيات 
مسلمات؟ وهل من مبدأ الرجولة 

انكم تغزون دولة عربية وحترقون آبارها النفطية؟ 
وهل من مبدأ الرجولة تردون اإلحسان الكويتي املتمثل في الوقوف 
معكم إبان احلرب اإليرانية بغزو وتشريد وتدمير الكويت ومحاولة 
محوها من اخلريطة؟ لذلك أقول للنائب عزة ال أعزك اهلل وال أعز كل 

من يغزو جيرانه حتت أجنحة الظالم.
وقال أبورمية: نحن نعرف من انتم وماذا تضمرون لنا في قلوبكم 
منذ امللوكية ولكن نحن ال نعتب على من تربى على اجلحود والنكران 
ولكن نعتب على احلكومة الكويتية التي ترعرعت على الضعف والهوان 
لكم وألمثالكم مما أدى الى تطاولكم علينا، موضحا ان العراق يدعي 
أن الكويت ليس����ت بها رجال وف����ي املقابل وزير اخلارجية الكويتي 
يقول سنستثمر أموالنا بالعراق، متسائال هل من يصفك يا د.محمد 
ويصف شعبك بعدم الرجولة يستحق ان تستثمر في أرضها األموال 
الكويتية.وقال أبورمية مخاطبا وزير اخلارجية الكويتي كفى ضعفا 
وإذالال للكويتيني وال تعتقد أن الطيبة واملس����اعدة تنفع في أجساد 
ترب����ت على اجلحود وعلى نكران اجلميل لذلك أطالبك وباس����م كل 

كويتي شريف بأن تتشددوا في مطالبة التعويضات.
وشدد أبورمية على ان الديون والتعويضات الكويتية لدى العراق 
هي خط أحمر وهي ملك للشعب الكويتي ال أنت وال حكومتك تستطيع 

التنازل عنها دون موافقة مجلس األمة.

الس���ابق محمد  النائب  اس���تغرب 
الخليفة طرح موضوع تنقيح الدستور 
من احد اعض���اء مجلس االمة في هذه 
الفت���رة الن التنقيح ج���اء كردة فعل 
على االوضاع الس���لبية التي مورست 
في مجلس االمة وخاصة فيما يتعلق 
باالستجواب وهذا من وجهة نظر من 

طرح فكرة التنقيح.
وقال الخليفة ان التنقيح يس���لب 
المعط���اة للنائب  بعض الصالحيات 
وخاصة في الم���ادة الرقابية اال وهي 
االستجواب حيث يستطيع العضو اآلن 
تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء 
او احد الوزراء منفردا دون االستعانة 
المقترح يقيد  بنائب آخر والتعدي���ل 
االستجواب بش���روط جديدة تحد من 

استخدامه الدواته الرقابية.
وبين الخليف���ة: ان هناك محاوالت 
تاريخية لتنقيح الدستور اوالها بعد حل 
مجلس االمة عام 1976 حيث صدر مرسوم 
اميري بتعيين 35 عضوا شكلوا لجنة 
استشارية لتنقيح الدستور واعطيت 

مدة 6 اشهر لعملها وقد 
تشكلت في 10 فبراير 
1980 وتقدمت الحكومة 
وقامت  بتعديالته���ا 
اللجنة بدراستها وهي 
الدس���تورية  المواد 
التالية »50، 65، 69، 
 ،91 ،87 ،83 ،80 ،73 ،71
 ،104 ،101 ،100 ،95 ،93
اقرتها  105، 112« وقد 
اللجنة بعد دراستها 
واضاف���ت اليها مادة 
اخرى حي���ث عدلت 
الم���ادة الثاني���ة من 
الدستور وهذا التعديل 

القى معارضة م���ن الحكومة، وثانية 
المحاوالت التاريخية لتنقيح الدستور 
بع���د عودة الحي���اة النيابية عام 1981 
وانتخاب مجلس االمة الخامس تقدمت 
الدس���تور  الحكومة باقتراح بتنقيح 
متضمنا تعدي���ل »16 مادة« باالضافة 
الى المادة 105 من الدس���تور حيث تم 

التصويت على الطلب 
وحصل على االغلبية 
المطلوبة ووافق عليه 
المبدأ »37  من حيث 
عض���وا« من ضمنهم 
»16 وزيرا« وعارض 

»27 عضوا«.
واض���اف الخليفة 
انه برزت اعتراضات 
شعبية قوية وكبيرة 
واص���درت جمعيات 
الع���ام بيانات  النفع 
استنكار واستشعرت 
الحكوم���ة آن���ذاك ان 
الش���ارع الكويتي لم 
يكن مؤيدا لمبدأ التنقيح فقامت الحكومة 

بسحبه من المجلس.
واآلن في مجلس االمة الثالث عشر 
ظهرت فكرة تنقيح الدس���تور على يد 
اح���د اعضاء مجلس االم���ة في الوقت 
نفسه كان لزاما على اعضاء المجلس 
بجميع توجهاتهم السياسية المحافظة 

على دستور 1962 واال يتطرقوا لمبدأ 
التنقيح.

واس���تذكر الخليفة ما س���طره ابو 
المغفور له  الراحل  اميرنا  الدس���تور 
باذن اهلل تعالى الشيخ عبداهلل السالم 
الصباح طيب اهلل ثراه واسكنه فسيح 
جناته، في ديباجة الدس���تور »سعيا 
نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن 
بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، 
ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من 
الحرية السياسية والمساواة والعدالة 
االجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه 
النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد 
وحرص على صالح المجموع وشورى 
في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن 

واستقراره«.
واهاب الخليفة باعضاء مجلس االمة 
الى رفض هذا المبدأ قبل ان يولد، كما 
العام لممارسة  النفع  اهاب بجمعيات 
دوره���م السياس���ي والمحافظة على 
الذي  السياسي  العبث  الدس���تور من 

يطرح هذه االيام.

 د.ضيف اهلل أبورمية

الرئيس جاسم اخلرافي يتسلم بيرق شاعر املليون من الشاعر ناصر بن ثويني العجمي

)متين غوزال( د.وليد  الطبطبائي وحسني احلريتي ود.معصومة املبارك خالل اجتماع اللجنة التشريعية    

محمد الخليفة

عدنان عبدالصمد
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البراك يسأل وزير النفط عن توقيع 
عقد شراء واستيراد الغاز الطبيعي

وّجه النائب مسلم البراك سؤاال 
لوزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل جاء فيه: أطلعتنا 
بعض الصحف الكويتية على خبر 
توقيع عقد شراء واستيراد الغاز 
 )Vitol( الطبيعي من شركة فيتول
من قبل مؤسسة البترول الكويتية، 

متسائال: 
هل تعتبر شركة )Vitol( شركة 
وسيطة؟ وما مدة العقد وتكلفة 
العقد اإلجمالية؟ والكمية املتفق 
عليها؟ وطريقة الشحن؟ ونسخة 
من العقد املبرم. ودراسة اجلدوى 
االقتصادية ونسخة من محضر 

االجتماع الذي مبوجبه أخذت التوصية بالش���راء 
وأسماء الشركات املنافسة لشركة )Vitol( مع تزويدنا 
بنسخة من العروض. وهل تسمح القوانني واللوائح 

اخلاصة بالتعامل في حالة البيع 
والشراء مع ش���ركات وسيطة؟ 
وهل هناك عقود بيع وشراء مع 
شركات وسيطة متت بالسابق؟ 
أرجو تزويدي بصورة منها، منذ 
انشاء املؤسسة وبدء التعامل مع 
ش���ركة )Vitol( وهل كانت هناك 
قضايا بني املؤسسة وهذه الشركة؟ 
وهل أخلت الش���ركة في شروط 
التعاقد؟ مع تزويدي بنسخة من 
تأهيل الشركة. وهل فعال مت تسلم 
ش���حنة من الغاز في نفس يوم 
توقيع العقد مع شركة )Vitol(؟ 
وهل مت أخذ املوافقات من جميع 
إدارات التس���ويق حسب ما هو معمول به في حالة 
ابرام أي عقد جديد؟ مع تزويدي بنس���خة من هذه 

املوافقات.

مسلم البراك


