
االحد  6  يونيو  2010   7مجلس األمة
عسكر: »الداخلية والدفاع« أقّرت 150 اقتراحًا

  وأدعو »المالية« و»التشريعية« والحكومة لتمريرها
أكد رئيس جلنة الداخلي����ة والدفاع في مجلس 
األمة النائب عسكر العنزي أن اللجنة حققت العديد 
من االجنازات التشريعية ووافقت، خالل 11 اجتماعا 
عقدتها، على ما يقارب ال� 150 اقتراحا برغبة وبقانون 
تقدم بهم النواب ووافقت بعد التعديل على عدد من 
املشاريع واملراسيم بقانون التي تقدمت بها احلكومة 
خالل دور االنعقاد الثاني الذي بدأ في أكتوبر املاضي 
وقارب على االنتهاء، مش����يرا الى ان اجناز اللجنة 
لهذا الكم الكبير من املقترحات في وقت قصير جدا 
يؤكد انها من أنشط اللجان البرملانية داعيًا اللجنة 

التشريعية واللجنة املالية واحلكومة لتمريرها.
وقال العنزي في تصريح للصحافيني ان عمل جلنة 
الداخلية والدفاع يتم بصمت الن أعضاء اللجنة هدفهم 
األول هو اجناز املقترحات املقدمة من األخوة النواب 

بأسرع وقت ممكن بعيدا عن البهرجة اإلعالمية وتسجيل البطوالت من 
دون أي اجن����ازات تذكر، الفتا الى ان جدول أعمال اللجنة خالل الفترة 
املقبلة مدرج عليه عدد من املقترحات النيابية األخرى التي سيتم بحثها 
وإقرارها، وأش����ار الى ان من أهم اجنازات اللجنة موافقة مجلس األمة 
عل����ى تقرير اللجنة واخلاص باالقتراحات النيابية بقانون املقدمة من 
األعضاء بتعديل قانون تنظيم قوة الش����رطة التي تهدف الى تقليص 
املدة الزمنية املنصوص عليها ف����ي الفقرة األخيرة من املادة 71 مكرر 
الالزمة لترقية ضباط الصف ممن حصلوا على الش����هادات الدراسية 

اجلامعية من 10 الى 5 سنوات.
ودعا العن����زي اجلهات احلكومية املختصة مبل����ف التجنيس الى 
املوافقة على املقترح النيابي بقانون الذي مررته اللجنة بشأن حتديد 
العدد الذي يجوز منحه اجلنس����ية الكويتية في سنة 2010 مبا ال يزيد 
على أربعة آالف ش����خص، وأشار الى اهمية إنشاء جهاز متكامل يعمل 
على ادارة األزمات والكوارث من املتخصصني واملؤهلني علميا وأصحاب 

اخلبرة.
وطالب اجلهات العس����كرية الثالث »الدف����اع والداخلية واحلرس 
الوطني« باملوافقة على املقترحات النيابية التي أجنزتها اللجنة ومررتها 
ومنها السماح للضباط الراغبني في إكمال دراستهم العليا أو اجلامعية 
بالتخصصات املختلفة احلصول على إجازات لتقدمي االختبارات، وإعادة 
قبول جميع العسكريني الذين استقالوا او مت تسريحهم بسبب الغياب 
او أي أس����باب أخرى غير مخلة بالش����رف واألمانة في وزارتي الدفاع 

والداخلية واحلرس الوطني.
ودعا العنزي الى املوافقة على االقتراح اخلاص بإطالق أسماء الشهداء 
والعسكريني على الثكنات العسكرية وتسهيل إجراءات احلصول على 
بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط املذكورة، وافتتاح مكاتب 
في وزارت����ي الداخلية والدفاع واحلرس الوطني خلدمة العس����كريني 
املتقاعدين ترعى شؤونهم وشؤون أسرهم وتسهم في قضاء حوائجهم 
لدى اجلهات احلكومية وغيرها.وإيفاد ذوي املتقاعدين من وزارة الدفاع 
احملتاجني للعالج الى اخلارج على نفقة الوزارة أس����وة بإخوانهم في 
وزارة الداخلية ويعامل موف����دو الوزارتني من ناحية حقوقهم املالية 
معاملة واحدة. وطالب العنزي وزارة الداخلية باملوافقة على اقتراحه 
اخلاص بإعادة دورة الترقية للحصول على رتبة مالزم للعس����كريني 
من وكيل أول ضابط من حملة ش����هادة الدبلوم )بعد الثانوية العامة( 
التي تستلزم دراستها سنتني في اخلدمة وذلك للذين قضوا في اخلدمة 

مدة عشرين سنة وبقوا في الرتبة احلالية سنتني.
ودعا الى املوافقة عل����ى االقتراح بقانون املقدم من األعضاء والذي 
وافقت عليه اللجنة بشأن حق العسكريني في إعفاء اللحى، واملوافقة 
على االقتراح النيابي بقانون الذي مررته اللجنة واخلاص بإضافة فقرة 
جديدة إلى املادة 63 من القانون رقم 23 لس����نة 1968 بشأن نظام قوة 
الشرطة والذي يهدف إلى ترقية ضباط الصف احلاصلني على املؤهل 
اجلامعي أثناء اخلدمة إلى رتبة مالزم أول بعد قضائهم سنة في رتبة 
مالزم أس����وة بزمالئهم الضباط من خريجي كلية الشرطة احلاصلني 
على املؤهل اجلامعي قبل دخولهم لكلية الشرطة )ضباط االختصاص(، 
حيث ان الوضع احلالي يشترط بقاء ضابط الصف الذي يحصل على 
املؤهل اجلامعي سنتني حتى يحصل على رتبة مالزم أول، وهذه التفرقة 

بني االثنني ال مبرر لها.
وطالب وزارة الداخلية باملوافقة على اقتراح اللجنة بإنشاء مستشفى 
خاص لعالج منتسبي وزارة الداخلية وآخر للحرس الوطني، واملوافقة 
على شمول العالج باخلارج للعسكريني املتقاعدين وأسرهم سواء كانوا 

في الداخلية أو الدفاع.وتسهيل انتساب الرقباء األوائل 
الكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية الستكمال 
دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس علوم 

الشرطة بعد مرور 10 سنوات باخلدمة
واكد اهمية تزويد جميع القطاعات التابعة لوزارة 
الداخلية بآليات واجهزة حديثة لكي متكنها من القيام 
بواجبها على اكمل وجه.واستحداث جائزة تسمى 
جائزة التميز لرجال الش����رطة تعطى لرجل االمن 
املتميز في عمله، وانش����اء مراكز امنية على جميع 
الطرق السريعة واملنافذ البرية واجلهات البحرية 
يزود كل مركز ب� »سيارة جندة، اسعاف، فرقة إنقاذ 
تابعة لإلطفاء« ويكون لها ادارة خاصة تنظم طريقة 

العمل وكذلك رقم خاص الستقبال البالغات.
وطالب اجلهات املعنية باملوافقة على اقتراح اللجنة 
اخلاص بتسليم مهام احلراسة باملنش����ات النفطية إلى أفراد احلرس 
الوطني بدال من أفراد الداخلية ولس����د النقص واستمرار إحلاق ابناء 
الذكور من الكويتيات املتزوجات من األجانب بكفالة والدتهم الكويتية 
التحاقا بعائل لفترة مفتوحة حلني إيجاد عمل او البحث عن كفيل آخر 
اس����وة بأخواتهم اإلناث، وان تقبل وزارة الداخلية اإلناث من فئة غير 
محددي اجلنسية لالنتساب الى قوتها للعمل كرقيبات وافراد شرطة 
وذلك حلراس����ة املوقوفات من النس����اء في املخافر وغيرها من مرافق 

وزارة الداخلية وغيرها من املرافق العامة. 
ودعا الى املوافقة على استبدال نص مادة 80 من الالئحة الداخلية 
للم����رور بحيث يس����دد املؤمن قيمة التعويض خالل عش����رة ايام من 
تاريخ ورود كتاب النيابة العامة او االدارة العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية وذلك عند انتهاء التحقيق الى ثبوت خطأ الغير، غير انه في 
حالة عدم توصل جهة التحقيق الى حتديد املتس����بب في اخلطأ يجب 
على املؤمن س����داد مبلغ التعويض خالل عشرة أيام من تاريخ إبالغه 
باحلكم االبتدائ����ي دون ادني تأخي����ر وإذا كان املؤمن اعترض احلكم 
الص����ادر فعليه اتباع اإلجراءات القانونية املقررة، على ان يتم إخطار 

شركات التأمني مبا مت.
وطالب العنزي باملواقة على االقتراح الذي مررته اللجنة واخلاص 
بفتح املجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة 
للعم����ل كضباط امن في جميع وزارات الدولة على أن يعاملوا معاملة 
العس����كريني في البدالت واملزايا املادية، وتفعيل اإلجراءات التي تتخذ 
ضد املس����تأجرين م����ن الوافدين الصادر ضدهم أح����كام إخالء وإلزام 

بسداد اإليجار.
وعن املقترحات اخلاصة بحفظ النظام واالمن والتي مررتها اللجنة، 
طالب العنزي مبوافقة وزارة الداخلية على انشاء قوة عسكرية تتبع 
وزارة الداخلية من رجال الشرطة ومن املتقاعدين من رجال الداخلية 
واحلرس الوطني واجليش لتتخصص في حفظ االمن العام والسكينة 
العامة واالداب في االماكن العامة التي ترتادها االس���ر مثل االسواق 
واحلدائق والس���واحل تكون مهمتها التصدي لبعض الس���لوكيات 

املنحرفة.
وطالب العنزي باملوافقة على االقتراح الذي مررته اللجنة واخلاص 
بفتح املجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة 
للعمل كضباط أمن في جميع وزارات الدولة على ان يعاملوا معاملة 
العسكريني في البدالت واملزايا املادية، وتفعيل االجراءات التي تتخذ 
ضد املستأجرين من الوافدين الصادر ضدهم االحكام اخالء والزام بسداد 
االيجار. وعن املقترحات اخلاصة بحفظ النظام واألمن والتي مررتها 
اللجنة، طالب العنزي مبوافقة وزارة الداخلية على انشاء قوة عسكرية 
تتبع وزارة الداخلية من رجال الش���رطة ومن املتقاعدين من رجال 
الداخلية واحلرس الوطني واجليش لتتخصص في حفظ االمن العام 
واالداب في االماكن العامة التي ترتادها االسر مثل االسواق واحلدائق 

والسواحل تكون مهمتها التصدي لبعض السلوكيات املنحرفة.
وطال���ب العنزي وزارة الداخلية باملوافق���ة على املقترحات التي 
اقرتها اللجنة حلل املشاكل املرورية في عدد من املناطق ومنها: تطوير 
وتوسعة طريق 290 الواقع في منطقة شاليهات اخليران الى عدد من 
احلارات في كل اجتاه وضرورة تزويده باالنارة الالزمة من اجل حماية 
وسالمة مس���تغلي الطريق املذكور، وإنشاء مدخل ومخرج لضاحية 
س���عد العبداهلل مقابل قطعه )4( على الدائري السادس.وفتح شارع 
ميتد من منطقة االحمدي الصناعية شرقا ليلتقي مع طريق امللك فهد 

السريع ملرور الشاحنات.

عسكر العنزي

أعرب النائب د.ضيف اهلل أبورمية عن اس����تيائه 
من محاوالت احلكومة طمس قضية قروض املواطنني 
غير آبهة مبا يعاني����ه املواطنون من فوائد القروض 
اخليالية التي تكبدها املواطن البسيط بسبب تعسف 
بع����ض البنوك وحتايلها عل����ى القانون والذي قابله 
صمت حكومي مخيب لآلمال. واضاف د.أبورمية ان 
احلكومة لم تكتف مبساندة بعض البنوك في جورها 
على املواطن����ني ولكن مازالت تبحث عن مخارج وإن 
كانت واهية لهذه البنوك حتت بند ما يسمى بأكذوبة 
صندوق املتعثرين، تاركة املواطن يرزح حتت ضغط 
القروض وفوائدها. وقال ان احلكومة حتاول وبشتى 
الطرق التسويق لهذا الصندوق الفاشل وحتاول إنعاشه 
دون ج����دوى وتعدل في بن����وده وتضيف عليه رغم 
ادعائها في وقت تقدمي قانون هذا الصندوق انه متكامل 

ويحل قضية قروض املواطنني، فإذا كان هذا الصندوق يحل قضية قروض 
املواطنني على حسب ادعاء احلكومة فلماذا كل هذه التعديالت عليه؟ ويجب 
على احلكومة نسف هذا الصندوق الفاشل فال حياة ترجى مبن مات )وهذا 
الصندوق ولد ميتا(، وال بديل عن شراء الفوائد على أقل تقدير، وأضاف 

ان م����ن التعديالت التي وافقت عليه����ا احلكومة جعل 
س����قف رأسمال الصندوق مفتوحا، وأنا أقول للحكومة 
على من تضحكني يا حكومة الشعب ليس ساذجا حتى 
متر عليه هذه اللعبة، ففتح باب الصندوق ورفع سقف 
رأسماله لن يجدي مع الشروط التعجيزية املوضوعة 
ومع شروطكم هذه لن تنفقوا من رأسمال الصندوق أكثر 
من 180 مليون دينار، فلماذا جتعلون السقف مفتوحا؟ 
ول����و كنتم صادقني لوافقتم على ش����راء فوائد قروض 
املواطنني وال����ذي معروفة كلفته دون احلاجة الى فتح 
سقف رأسمال هذا الصندوق الفاشل. واختتم د.أبورمية 
تصريحه قائال ان هذا الصندوق ما أوجدته احلكومة إال 
خلدمة بعض التجار والبنوك وحماية لهم من القضايا 
التي قد يرفعها املواطنون، وأعجب حلكومة تنصر القوي 
على الضعيف، وحس����ب هذا الصندوق ان يكون البنك 
املتس����لط على رقبة املواطن هو الذي يدير مديونيته وحسب شروط هذا 
البنك، مضيفا نحن في انتظار دور االنعقاد املقبل وسنتقدم بقانون إسقاط 
فوائد القروض مرة أخرى ونقره مع غالبية أعضاء مجلس األمة وحينها 

لن يكون أمام احلكومة إال تنفيذ هذا القانون وهي مرغمة.

د.ضيف اهلل أبورمية

صندوق المعسرين وجد لخدمة بعض التجار والبنوك

أبورمية: الحكومة تحاول طمس قضية القروض

علي الدقباسي

مغادرة وفد الشعبة البرلمانية 
لمجلس األمة إلى القاهرة

يغادر البالد مساء اليوم وفد 
الشعبة البرملانية ملجلس األمة 
متوجها الى العاصمة املصرية 
القاهرة، وذلك للمش���اركة في 
الدورة غي���ر العادية للبرملان 

العربي خالل الفترة 5 - 6 من 
اجلاري، وذلك ملناقشة العدوان 
الصهيون���ي على »أس���طول 
احلرية« والتضامن مع الشعب 

الفلسطيني.

هذا ويضم الوفد في عضويته 
وكيل الشعبة البرملانية النائب 
مبارك اخلرينج وكال من النواب 
علي الدقباسي ومخلد العازمي 

ومرزوق الغامن.


