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دعم احلكومة لهذه الشركات هو هدر للمال العام وعلى تلك الشركات 
االعتماد على نفسها او اللجوء الى البنوك.

وفي هذا السياق يرى النائب د.وليد الطبطبائي ان املجلس احلالي 
هو مجلس العجائ���ب وانه من اخطر املجالس ف���ي تاريخ الكويت 
السياسي مدلال على ذلك بخطورة القوانني التي تصدر عن املجلس 
ومنها قانون متويل املش���روعات املزمع مناقشته في اللجنة املالية 
اليوم، مؤكدا ان البنوك كفيلة بتمويل املشروعات وان انشاء صندوق 
لتمويل املشاريع يتعارض مع الدورة االقتصادية والتي تقضي بطرح 

املشاريع من خالل مناقصات تتولى الشركات املنفذة متويلها.
واضاف متس���ائال: ملاذا انشأنا بنوكا مثل بوبيان ووربة، اذا كان 
البعض يطالب بانش���اء صناديق لتمويل املش���اريع؟ مشيرا الى ان 

انشاء صندوق لهذا الغرض فكرة غريبة هدفها اليزال غامضا.
وفي هذا الس���ياق طالب النائب صالح عاشور الشركات اخلاصة 
التي فازت باملناقصات لتنفيذ مشاريع اخلطة السنوية األولى للدولة 
باالعتماد على نفسها في التمويل او اللجوء الى البنوك، مضيفا ان 
احلديث عن دعم حكومي لهذه الش���ركات سيكون مبنزلة هدر للمال 

العام وتنفيع واضح لن نقبل به.
ودعا احلكومة الى عدم التفكير في احلصول على موافقة مجلس 
االمة على دعم الشركات وتوفير السيولة الالزمة لها من اجل تنفيذ 
مش���اريع اخلطة السنوية، مشيرا الى ان الشركات التي ال تستطيع 
توفير السيولة ملباشرة تنفيذ اخلطة، عليها ان تتخلى عن املشاريع 
لتمكني شركات اخرى جاهزة ومتلك السيولة املطلوبة لتباشر تنفيذ 

املناقصات.
وتساءل عاشور: اذا كانت احلكومة هي التي تطرح املشاريع وهي 
التي توفر الدعم والس���يولة للش���ركات فماذا قدمت تلك الشركات؟ 
مشددا على ضرورة ان تبحث الشركات عن متويل بعيدا عن احلكومة 
وان ترتب اوضاعها ان كانت جادة في تنفيذ املناقصات التي رس���ت 

عليها.
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عاشور: الدعم الحكومي لمشـروعات الخطة هدر للمال العام وتنفيع واضح لن نقبل بهالطبطبائي: إنشاء صندوق لتمويل المشروعات سيكون من أخطر قرارات »مجلس العجائب«

شددوا على ضرورة اعتمادها على نفسها أو اللجوء إلى البنوك
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»تويوتا« تبيع مليون سـيارة دفع 
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األمير هنأ المواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان
نقل الديوان األميري إلى املواطنني واملقيمني 
تهاني صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 

األحمد بحلول شهر رمضان املبارك.
وأعلن ان صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد سيستقبالن املهنئني 
بالشهر املبارك في اليومني األول والثاني من 
الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة مساء 

في قاعة املؤمترات بقصر بيان.
وتوجه الدي���وان األميري الى املولى جل 
وعال ان يحفظ صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وسمو ولي العهد األمني الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد  وأن يدمي عليهم نعمة 
الصحة والعافية وان يعيد هذا الشهر الكرمي 
على وطننا العزيز وعل���ى األمتني العربية 
واإلسالمية بالعزة والكرامة وان يحقق جلميع 
الدول االسالمية وشعوبها في مشارق األرض 
ومغاربها ما تنش���ده من رفعة وامان وتقدم 
وازدهار. إلى ذلك اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد أمس نائب رئيس 

مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية واإلس���كان الشيخ 
أحمد الفهد، ووزير املالية مص�طفى الشمالي، 
ووزي�ر األش���غال ووزير الدولة ل����شؤون 
البلدية د.فاضل صف���ر، والعضو امل��نتدب 
للهيئة العامة لالس���تثمار بدر السعد، حيث 
قدموا لسموه شرحا عن سير اإلجراءات في 
الش���ركات املساهمة في خطة التنمية، وأهم 
الوسائل املتبعة لتنشيط الوضع االقتصادي 

واملالي في البالد.

صاحب السمو اطلع على سير اإلجراءات في الشركات المساهمة في خطة التنمية

التفاصيل ص5

أسماء المشموالت بالترقيات للوظائف اإلشرافية والمنقوالت برياض األطفال  ص9

 إحباط محاولة تهريب أكبر كمية خمور في تاريخ البالد  في شحنة سيراميك ص43

تسليح الشرطة النسائية 
بغازات مسيلة للدموع

التمار: سنتبع سياسة الباب المفتوح لقياديي هيئة المعاقين 
اكد مدير عام الهيئة العامة لالعاقة د.جاسم التمار 
عزم الهيئ����ة على تقدمي افض����ل اخلدمات للمعاقني 
واولياء امورهم ومضاعفة اجلهود للتس����هيل على 
هذه الشريحة املهمة و»العزيزة على قلوبنا جميعا«. 
ودعا د.التمار اثناء اجتماعه مبوظفي الهيئة وعامليها 
مبناس����بة تسلمه منصبه اجلديد الى ضرورة اتباع 
سياس����ة الباب املفتوح جلميع القياديني في الهيئة 
للتعرف مباش����رة على قضايا ومش����اكل هذه الفئة 

لتخفيف العبء عنهم وضمان حصولهم على امتيازاتهم 
وحقوقهم التي كفلها لهم القانون اجلديد بأس����لوب 
حضاري. وشدد على ان معيار الكفاءة عنده بالنسبة 
للعاملني بالهيئة سيكون من خالل العمل اجلاد واالداء 
املخلص، مشيرا الى ان سياسة الباب املفتوح تشمل 

ايضا العاملني بالهيئة.
واضاف ان العمل جار لتوفير مبنى جديد مالئم 

للمعاقني واملوظفني معا.

سيالحقن المتسوالت خالل رمضان

للتعرف على مشاكل ذوي االحتياجات الخاصة

الخالد: االستفادة من التقنيات البريطانية لمواجهة اإلرهاب 
وسننقل تجربة كاميرات مراقبة لندن إلى الكويت قريبًا

بعد توقيعه اتفاقية للتعاون األمني مع بريطانيا

اعتـمـاد تعيين سـفراء 
بالخارج الجديدة  السـفارات  في  

استقبال  متطلبات  من  انتهينا  الشمالي: 
المواطنين للتسـجيل في صندوق المعسرين

موعد تقديـم العروض 15 الجاري وإيجار 
الوحدة 50 دينارًا وتنفيذ 9696 وحدة سكنية

لن��دن � كونا: وّقع وزير الداخلية الفريق الركن م.الش��يخ جابر اخلالد مع 
وزير الدولة البريطاني لش��ؤون األمن ومكافحة اإلرهاب البارونة نيفيل جونز 
أمس مذكرة تفاه��م للتعاون األمني بني البلدين. وأكد اخلالد في كلمة له خالل 
حف��ل التوقيع حرص حكومة الكويت على تعزيز التعاون املش��ترك مع اململكة 
املتحدة، موضحا »اننا نواجه عدوا خفيا وهو اإلرهاب ونس��عى الى االستفادة 
م��ن التقنيات الفنية البريطاني��ة الالزمة ملكافحة مثل ه��ذه التهديدات«، وقال 
اخلال��د ان مذكرة التفاهم متكن الكويت ممثلة بوزارة الداخلية من االس��تفادة 
من نظيرتها البريطانية في مجاالت عدة ومنها منظومة الكاميرات التي تنتشر 

في مختلف أرجاء العاصمة البريطانية. 

أمير زكي
أعلن مصدر أمني ان 
الداخلية الشيخ  وزير 
جاب����ر اخلال����د أعطى 
الضوء األخضر لتسليح 
النس����ائية  الش����رطة 
بغازات مسيلة للدموع 
الهراوات  إلى  باإلضافة 
والكالبشات الستخدامها 
ف���ي حال���ة تعرضهن 
أو لتوقيف  للتح���رش 
متهمني، مؤكدا أن وزارة 
الداخلية ش���رعت في 
تنفيذ تعليمات اخلالد. 
وأكد املصدر في تصريح 
ل� »األنباء« ان عناصر 
النس���ائية  الش���رطة 
سيكلفن في شهر رمضان 
املبارك بضبط املتسوالت 
سواء داخل االسواق أو 
في محيطه����ا أو مقابل 
املساجد، كما سيطلب 
منهن التعامل مع بالغات 
عن وجود متس����والت 
ف����ي الس����كن اخلاص، 
وكشف عن ان عناصر 
النسائية  من الشرطة 
ستش����ارك أش����قاءها 
الرجال ف����ي احلمالت 

التفتيشية قريبا جدا.

الفهد: إعالن تأسيس شركة البيوت منخفضة التكاليف خالل أيام

مريم بندق
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االعتيادي صباح أمس برئاسة 
ال���وزراء باإلنابة وزير  رئيس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك حيث 
أحاط نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية 
الفه���د املجلس  الش���يخ أحمد 
بالتص���ورات التي س���تطرحها 
احلكوم���ة في اجتم���اع اللجنة 
املالي���ة واالقتصادية البرملانية 
اليوم واخلاصة بتمويل املشاريع 

التنموية.
وقال���ت مص���ادر وزارية ل� 
»األنب���اء« ان هن���اك تصورين 
للحكومة حتى اآلن، األول يتعلق 
بإنشاء الصندوق املستقل لدعم 
القطاع اخلاص، والتصور الثاني 
إجراء تعديالت على االقتراحات 
املقدمة من جانب النواب والتي 
تدور ح���ول إعطاء الدور األكبر 
للبنوك احمللية إلى جانب االعتماد 
على رأسمال الشركات املتقدمة، 
مش���يرة الى ان احلكومة لديها 
استعداد ملناقش���ة االقتراحات 
املقدمة من النواب وموضحة ان 
الدولة بتأسيس صندوق  قيام 

لضمان القروض دوره األساسي 
ضمان القروض وعمليات التمويل 
واالئتمان الت���ي تقدمها البنوك 
للش���ركات الكويتية التي تقوم 
بتنفيذ مشاريع اخلطة التنموية، 
وهناك مقترح لتشكيل مجلس 
إدارة الصندوق الوطني للتنمية 
لإلشراف عليه بصورة تضمن 
جناح عمليات التمويل من جهة، 
ومن جهة أخرى لضمان تنفيذ 

اخلطة بحسب التصورات التي مت 
اعتمادها من قبل احلكومة.

وكشفت املصادر ان احلكومة 
ستعلن إجراءات مالية وتشريعية 
وتنظيمي���ة لضمان اس���تخدام 
القروض التي ستقدم بضمانات 
حكومية في متويل املشروع حتى 
ال تستغل في أي مجال آخر. هذا 
وأبلغ الشيخ أحمد الفهد املجلس 
ايضا بقرب االنتهاء من إجراءات 

تأسيس شركة البيوت منخفضة 
التكاليف والتي سيعلن عنها خالل 
أيام. وقال���ت مصادر مطلعة ل� 
»األنباء« ان 50% من أسهم الشركة 
ستطرح باكتتاب عام للمواطنني 
على ان يتم تنفيذ 9696 وحدة 
ال� »B.O.T« وان  سكنية بنظام 
موعد تقدمي العروض حدد مبدئيا 
في 15 اجل���اري وإيجار الوحدة 
السكنية 50 دينارا وهي بديلة 

للمساكن الش���عبية القائمة في 
منطقتي اجله���راء والصليبية. 
وأف���ادت املصادر ب���أن املجلس 
استعرض التحضيرات ملشاريع 
القوانني التي ستقدمها احلكومة 
للمجل���س والتي على رأس���ها 
قوان���ني هيئة مكافحة الفس���اد 
الذمة  والشفافية، اإلفصاح عن 
املالية للقياديني، حماية املبلغني، 
ت���داول املعلومات، منع  حرية 
تضارب املصالح. من جانبه، أفاد 
املالية مصطفى الشمالي  وزير 
املجلس بانتهاء إجراءات استقبال 
املواطنني للتسجيل في صندوق 
املعسرين، مشيرا الى ان إعالن 
فتح باب التسجيل سيكون خالل 
أيام بعد تش���كيل اللجان وفرق 
استقبال املواطنني وحتديد مقار 

لهم.
الى ذل���ك، كش���فت مصادر 
وزارية ان املجلس اعتمد تعيينات 
س���فراء جدد للسفارات التي مت 
افتتاحها مؤخرا، وأفادت املصادر 
بأن املجلس لم يتطرق من قريب 
أو بعيد إلى قضية تعيني 7 نواب 
لرئيس الفتوى والتشريع بانتظار 

عودة سمو رئيس الوزراء.

سيطلع »المالية البرلمانية« اليوم على إجراءات مالية وتشريعية وتنظيمية لضمان استخدام المال الحكومي في تمويل مشاريع التنمية فقط

الكويت تقدم 5 ماليين دوالر  
لمنكوبي باكستان 

الحماد نفى ما تردد عن جمع التبرعات بجميع أنواعها

السماح بجمع التبرعات عن طريق االستقطاعات والـ »كي نت«
أعل����ن وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
ال����وزراء روضان الروض����ان أن املجلس 
أحيط في اجتماع أمس علما بأمر صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد بتقدمي 
مس����اعدات عاجلة بقيمة 5 ماليني دوالر 
جلمهورية باكستان الصديقة ملساعدتها على 
مواجهة آثار الفيضانات التي تتعرض لها. 
وكذلك تكليف جمعية الهالل االحمر بتأمني 
املس����اعدات املطلوبة وإرسالها بالسرعة 
املمكنة. وف����ي باكس����تان تفاقم الوضع 
اإلنساني حلوالي 15 مليون منكوب خلفتهم 
الفيضانات مع استمرار األحوال اجلوية 
السيئة التي أعاقت وصول املروحيات الى 
املناطق املعزولة، فيما قطعت االنهيارات 
الطرق البرية لتبقى الوس����ائل البدائية 

الوحيدة إليصال املساعدات.

مريم بندق
أكد مجلس الوزراء على أهمية تنظيم عملية 
جمع التبرعات التي تشكل مظهرا حضاريا مميزا 
للكويت، مشيرا الى ان منع التبرعات عن طريق 
األكشاك يعد خطوة تنظيمية متقدمة ساهمت 
ضمن خطوات أخرى في االرتقاء بأهداف العمل 
اخليري على مستوى الكويت سواء محليا أو 
خارجيا. هذا واستمع املجلس الى شرح قدمه 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد حول ما نشر في الصحف 
احمللية بشأن قرار مجلس الوزراء »مبنع جمع 

التبرعات بكل أنواعها« و»هذا غير صحيح«.
وأوضح ان مجلس الوزراء باجتماعه املنعقد 

في 2010/3/7 قد أكد على قراره السابق الصادر 
بتاريخ 2001/10/21 بشأن تنظيم العمل اخليري 
في البالد وتكليف وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل باتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة بتفعيل 
القرار املش���ار إليه. من جانب آخر، استعرض 
مجلس الوزراء الحقا الدراسة املقدمة من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل واجلهات الرسمية 
املعنية من جانب واجلمعيات اخليرية من جانب 
آخر، وقرار وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
رقم 73أ/ 2010 بتاريخ 2010/5/6 املتضمن السماح 
للجمعيات اخليرية بجمع التبرعات عن طريق 
أجهزة نقاط البيع املستخدمة من خالل شركات 
اخلدمات املصرفية اآللية )كي.نت(. وعليه، اصدر 
مجلس الوزراء قراره بالعلم باإلجراءات التنفيذية 

التي اتخذتها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
لتنظيم عملية جمع التبرعات والعمل اخليري 
في الب���الد وان مجلس الوزراء ق���د بارك تلك 
اإلجراءات. نيابيا اثار قرار منع جمع التبرعات 
اخليرية سواء املباشرة او املستقطعة من البنوك 
حفيظة بعض النواب الذين رفضوا هذا القرار 
معتبرينه تصعيدا سياس���يا ال مبرر له، وقال  
النائب د. جمعان احلربش انه تلقى تأكيدا من 
وزي���ر االوقاف ان جم���ع التبرعات عن طريق 
االستقطاعات او الكي نت مسموح به في املساجد 
واملجمعات التجارية للجان اخليرية املرخصة، 
كما جرت العادة وان التعميم الذي صدر باملنع 
سيسحب، داعيا حملاس���بة من اصدر التعميم 

التفاصيل ص36اخلاطئ.
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