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الصيفي يستقبل المهنئين السبت6
قدم النائب الصيفي مبارك الصيفي التهنئة 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده والش���عب الكويتي مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك، وسيستقبل رواد ديوانيته 
واملهنئني غدا السبت في ديوانه بالفنطاس مقابل 

اجلمعية.

اقترح تقسيم المشاريع إلى أجزاء وتوزيعها على الشركات

بورمية يستغرب إصرار الحكومة على إنشاء
صندوق لدعم الشركات المشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية

هايف لالستفادة من روحانيات رمضان لتعزيز المحبة واأللفة
بين أن النقد مباح وخلط األوراق واالتهام بدون دليل مرفوض

استغرب النائب د.ضيف اهلل أبورمية من 
اصرار احلكومة على انش����اء صندوق يدعم 
بعض الشركات التي ستشارك في تنفيذ اخلطة 
التنموية للبالد، مضيفا: ان كانت هناك شركات 
مالءتها املالية ال تس����مح لها بدخول مشاريع 
كبرى، اذن فال حاجة لنا ملس����اهمة مثل هذه 
الشركات في تنفيذ اخلطة التنموية، وان كانت 
احلكومة مصرة على اشراك بعض هذه الشركات 
حتت ذريعة انها شركات وطنية فليتم تقسيم 
املشروع املستهدف الى اجزاء حتى تستطيع 
كل شركة اجناز اجلزء املوكل لها او لتتحد كل 
مجموعة من هذه الش����ركات الجناز املشروع 
الذي يتم ارس����اؤه عليه����ا ال ان يتحمل املال 
العام عبء متويلها. وقال د.ابورمية ان منح 

االموال للشركات من خالل صناديق تنشئها 
احلكومة هو امر مرفوض، وما هو اال محاولة 
حكومية النتهاك حرمة املال العام عبر قوانني 
اطارها اخلارجي تعزيز اخلطة التنموية وباطنها 
انق����اذ بعض التجار م����ن االفالس عن طريق 
اس����تباحة املال العام، فعندما تقول احلكومة 
ان هذه الصناديق ستدعم الشركات املساهمة 
اجلديدة وهذه الشركات مقسمة 40% للتجار 
و10% للحكومة و50% للمواطنني واغلب هؤالء 
املواطنني ال يستطيع املساهمة بسبب ظروفهم 
املعيش����ية، وبالتالي يعود حق شراء االسهم 
املتبقية الى التجار الذين سيملكون اكثر من 
نسبة 80% من هذه الشركات ويصبح هؤالء 
التجار هم املستفيدون من متويل هذه الصناديق 

وبشكل مباشر، وهنا نقول للحكومة ال تتحججي 
مبساعدة هذه الشركات ألنها ملك للمواطنني 
واعترفي يا حكومة بخضوعك لضغط بعض 
التجار املتنفذين النشاء مثل هذه الصناديق.

واضاف د.ابورمية ان اي شركة تريد املشاركة 
مبشاريع التنمية يجب ان تكون ذات قدرة مالية 
مناسبة للمشاريع التي تنوي الدخول اليها، وان 
احتاجت هذه الشركات الى بعض السيولة فمن 
الطبيعي ان يكون لكل شركة محترمة اصول، 
وفي مقابل هذه االصول تس����تطيع احلصول 
على القروض من البنوك احمللية، اما ان تتدخل 
احلكومة لتوفير السيولة من املال العام عبر 
انشاء الصناديق الداعمة لهذه الشركات فهذه 

سرقة مقننة حتت رعاية احلكومة.

أعرب النائب محمد هايف عن أمله في ان 
يستفيد اجلميع من روحانيات وبركات شهر 
رمضان املبارك، مؤكدا ان مثل هذه الشهور 
الفضيلة فرصة لتعزيز أواصر احملبة وااللفة، 
واالبتعاد عن كل ما يغضب اهلل، أو يش����ق 

الوحدة الوطنية.
وقال هايف في مؤمتر صحافي عقده في 
مجلس االمة بداية نبارك صاحب السمو األمير 
وولي العهد والشعب الكويتي حلول الشهر 
املبارك الذي جعل اهلل فيه اخليرات وحري 
بكل مسلم ان يستفيد من بركة هذا الشهر، 
وان يتحلى بآدابه، ولذلك فإننا ندعو اخواتنا 
النواب والنشطاء والسياسيني االستفادة من 

آداب هذا الشهر املبارك.

وأضاف: بعد ما الحظناه في اآلونة االخيرة 
من شطط وإسفاف وشتائم في بعض وسائل 
االعالم، فإننا نرى انه من الضروري ان يتم 
االبتعاد عن كل هذه االمور وتبادل االتهامات 
في هذا الش����هر، خصوص����ا في االمور غير 
احلقيقية ومح����اوالت خلط االوراق وخلق 

الفنت.
وش����دد على انه يجب أن نقول نصيحة 
اخوية ألهلنا واخواننا وزمالئنا في هذا الوطن 
الطيب للبعد عن االتهامات املزورة والتهديد 
بهذه االمور ألنها ليس من أخالق االس����الم 
وال تزيد الشعب اال فرقة وتؤثر في وحدته 
الوطنية، مبينا انها مسؤولية احلكومة بأال 
تترك الباب مفتوحا أمام السفهاء واجلهالء 

لضرب الوحدة الوطنية.
وأكد أن هذا الوضع غير الصحي ال ينبغي 
ان يستمر في البلد ويجب وقف انحدار بعض 
وسائل االعالم، وكما ذكرنا في اجتماعنا مع 
احد أقطاب احلكومة بأن استمرار هذا الوضع 
سيفتح الباب لظهور قنوات ووسائل اعالم 
جديدة قد تكون ضد احلكومة أو االسرة، مبا 
يؤدي الى االنفالت، مطالبا احلكومة بإغالق 

القنوات املسيئة.
وبني ان النقد مباح، ولكن املرفوض هو 
خلط االوراق واالتهام بدون معنى أو دليل 
»لدرج����ة ان من يقرأ بع����ض التصريحات 
االخيرة يكاد ال يفهم شيئا منها اال انها جاءت 

خللط األوراق«.

الرئيس جاسم اخلرافي

د.ضيف اهلل أبورمية

محمد هايف
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سعد اخلنفور

مسلم البراك

أعرب النائب سعد اخلنفور عن 
خالص الشكر والتقدير لفخامة 
الرئيس السوري د.بشار األسد 
وسفيرنا في دمشق عزيز الديحاني 
التي أسفرت  املباركة  جلهودهما 
عن إطالق سراح املواطن الكويتي 
عبدالعزيز مس����ير احلربي الذي 
احتجز عقب احل����ادث املروري 
الذي وقع في اجلمهورية العربية 
السورية. واشاد اخلنفور بالدور 
الكبير الذي لعبه السفير الكويتي 
النش����ط عزي����ز الديحاني الذي 
يس����تحق هو وأمثاله ان يكونوا 
واجهة لبلدنا وممثليه في اخلارج 
فبهم نرفع رؤوسنا عاليا وألنهم 
يستحقون شرف متثيل الكويت 
ألنهم رجال عاهدوا اهلل على ان 
يعملوا بصدق وامانة ألجل هذا 
الوطن الغال����ي، مؤكدا انه يتابع 
دائما وباستمرار مشاكل املواطنني 
في س����ورية ول����ه دور بارز في 
التي تواجه  العقبات  إنهاء كلفة 
الكويتيني هناك فهو ال يألو جهدا 

البراك  النائب مس���لم  وجه 
س���ؤاال لوزير املالية مصطفى 
الشمالي جاء فيه في ضوء النسب 
االشرافية والرقابية التي يفرضها 
البنوك، ما  البنك املركزي على 
حج���م التس���هيالت االئتمانية 
التي تستطيع البنوك الكويتية 
مجتمعة منحها دون جتاوز أو 

استثناء أي من تلك النسب؟
يرجى تزويدي بخطة العمل 
اخلاصة بالقطاع املصرفي التي 
أعدها بنك الكويت املركزي، وذلك 
لدعم خطة التنمية ومتطلباتها 
مع بيان االجراءات والدراسات 
التي متت بهذا اخلصوص. وما 
االجراءات التي قام بها مجلس 
ادارة البنك املركزي من جانبه 
لسرعة حتويل الكويت الى مركز 
مالي واقليمي عاملي، وذلك منذ 
تاريخ الرغبة السامية لصاحب 
السمو األمير حفظه اهلل ورعاه 

حتى تاريخه.
في اطار الدراسة التي قام بها 
فريق البنك الدولي لتقييم معايير 
احلوكمة ف���ي البنوك الكويتية 
يرج���ى تزويدي بنس���خة من 
التقرير املذكور، وكذلك بكشف 
تفصيلي يوضح كل املالحظات 
والقصور من وجهة نظر البنك 
الدول���ي بالنس���بة للتعليمات 
الرقابية للبن���ك املركزي وأداء 
البنوك احمللية واحللول املطروحة 

ال يدخر جهدا في القيام بزيارات 
ملناطق جتمع املصطافني الكويتيني 
خالل فترة قض����اء إجازاتهم في 
الس����ورية الشقيقة  اجلمهورية 
والوقوف عل����ى حاجاتهم وحل 
جميع املصاعب التي قد تواجههم، 
مؤكدا ان مثل هذه الزيارات تشكل 
مصدر راحة وطمأنينة إلى نفوس 
املصطافني جميعا معربا عن شكره 
لهذا الرجل الذي ش����رف منصبه 
ومثل بلده خير متثيل في املهام 
املوكلة إليه، فما يقوم به السفير 
الديحاني محل تقدير من اجلميع 
ويعد منوذجا يحتذي من جميع 
سفاراتنا في اخلارج خصوصا ما 
يتعلق باجلهود الكبيرة التي قام 
بها لإلفراج عن املواطن عبدالعزيز 
احلربي الذي من املتوقع ان يعود 
إلى البالد خالل اليومني املقبلني 
بفضل جهود الس����فير الديحاني 
وجتاوب املسؤولني باجلمهورية 
الس����ورية على أعلى املستويات 

معه.

من خالل عضويته في جلنة سوق 
الكويت لالوراق املالية على متانة 
ادراجها  تلك الشركات ومن ثم 
بالبورص���ة، يرج���ى تزويدي 
بأس���ماء كل شركات االستثمار 
الزميلة والتابعة  والش���ركات 
لها والتي وافق وصوت لصالح 
ادراجها عضو جلنة السوق ممثل 
بنك الكويت املركزي أو التي لم 
تتم املوافقة عليها واسباب رفضها 

منذ 1998/1/1 حتى تاريخه؟
وأض���اف: يرج���ى تزويدي 
بكش���ف يوضح عدد صناديق 
االستثمار لكل شركة على حدة 
وتاري���خ تأس���يس الصندوق 
ورأس���ماله ومدت���ه وما حجم 
االصول التي تقوم بإدارتها تلك 
الشركات نيابة عن الغير )لكل 
شركة على حدة( وملاذا لم يراع 
البنك املركزي حجم رؤوس اموال 
شركات االستثمار والصناديق 
التي تؤسسها؟ وهل صحيح ان 
بع���ض رؤوس اموالها متحرك 
)على سبيل املثال من 5 ماليني 
الى 50 مليونا(، وهل وافق البنك 
املركزي على نظمها االساسية 
وعقود التأسيس لتلك الصناديق 
وإبداء رأيه عليها؟ وما طريقة 
التخارج من تلك الصناديق وما 
الت���ي تكفل حقوق  الضمانات 
صغار املس���تثمرين فيه وآلية 

استرجاع تلك االموال؟

في تقدمي العون ملن يحتاجه من 
أبناء بلده. وأشار اخلنفور الى ان 
هذه اجلهود الطيبة تنم عن حرص 
السفير وموظفي وطاقم السفارة 
على تأدية مهام عملهم على أكمل 
وجه، مبينا ان تلك املساعي ليست 
بغريبة على السفير الديحاني ألنه 
دائم احلرص على متابعة كل كبيرة 
وصغيرة تتعلق مبواطنينا، وهو 

بهذا الش���أن مع توضيح اآللية 
التي س���يتبعها البنك املركزي 
لتفادي تلك املالحظات وأوجه 
الدراس���ة  الواردة في  القصور 

سالفة الذكر.
من خالل دور البنك املركزي 
الرقابي باالطالع على االوضاع 
املالي���ة لش���ركات االس���تثمار 
التابعة والزميلة  والش���ركات 
لها، وذلك من خ���الل البيانات 
الدورية الت���ي ترد اليه ويقوم 
باعتمادها باالضافة الى التفتيش 
الذي يقوم به البنك املركزي على 
تلك الشركات مما يجعله ملما بكل 
القصور والعجز لبعض  أوجه 
تلك الش���ركات ومتانة البعض 
اآلخر، مما يجعل البنك املركزي 
لديه تصور واضح في ابداء رأيه 

الخنفور يشكر الرئيس السوري
والسفير الديحاني لجهودهما باإلفراج عن الحربي

في ضوء النسب اإلشرافية المفروضة من البنك المركزي

البراك يسأل الشمالي عن حجم التسهيالت 
االئتمانية المقدمة من البنوك المحلية

الخرافي يدعو الحكومة لتقديم مشروع بقانون 
لتمويل مشاريع خطة التنمية

دعا رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي احلكومة إلى اإلسراع 
في تقدمي مشروع بقانون لتمويل مشاريع اخلطة التنموية، 
مش����يرا الى ان احلكومة البد ان تتقدم بهذا القانون من أجل 
استكمال اي تشريع للتنمية وبعد ذلك سينظر املجلس فيما 
تقدمت به احلكومة ومدى احلاجة إلى القانون. وشدد اخلرافي 
في تصريح صحافي في املجلس أمس على أهمية أال يكون 
هناك اقتراح بقانون نيابي يصدر من املجلس حتى ال يكون 
هناك أي عذر للحكومة بأن القانون أفشل خطة التنمية. وعن 
النقاش الدائر بني احلكومة واللجنة املالية وما يقدمه النواب 

من قوانني بهذا الشأن قال اخلرافي: »لن يوصلنا هذا النقاش 
الى النتيجة املرجوة، واخلوف من أن يكون هناك ردود فعل 
وآثار سلبية حتى لو كانت احلكومة موافقة على القانون«، 
متمنيا على احلكومة »ان تتقدم بالقانون في أسرع وقت«. 
وبني اخلرافي انه ليس هناك حاجة لطلب عقد جلسة طارئة 
وإذا تقدمت احلكومة بهذا القانون فإن هناك حاجة لدراسة 
القانون ومناقشته، موضحا ان هذا النقاش سيستغرق بعض 
الوقت ألهمية محتوى القانون من جهة وأهميته بالنس����بة 

خلطة التنمية من جهة اخرى.

المويزري ينتقد أسلوب البلدية
في التعامل مع ملف النظافة

انتق���د النائ���ب ش���عيب 
املويزري أسلوب البلدية في 
التعامل مع ملف النظافة وهو 
ما أدى الى ان حتتل الكويت 
املرتب���ة األخيرة ب���ني الدول 
اخلليجي���ة في معدل اإلنفاق 
على عمليات التنظيف وتدوير 
النفاي���ات، رغم انن���ا األكثر 
الى  إنتاجا للنفايات، مشيرا 
وجود خلل شديد في طريقة 
البلدي���ة في طرح وترس���ية 
مناقصات النظافة خالل الفترة 

املاضية.
وقال املويزري في تصريح 
للصحافيني: ان العقبات التي 
تواجه مناقصة املدن األخيرة 
تثي���ر العدي���د م���ن عالمات 
االستفهام حول اسباب تأخر 
البلدية في الطرح والترسية 
ثم مطالبتها جلنة املناقصات 
املناقصة  بإلغ���اء  املركزي���ة 
الرتفاع قيمة عروض معظم 
الشركات عن القيمة املقدرة من 
البلدية بسبب الشروط  قبل 
اجلديدة التي أوردتها الوزارة 
في أثناء طرح املناقصة ومنها 
استخدام األقمار الصناعية في 
عملي���ات التنظيف وحتديث 
السيارات املستخدمة واألجهزة 
وزي���ادة راتب العامل من 40 
الى 60 دينارا تنفيذا لقانون 

العمل األهلي اجلديد.
وأوض���ح املوي���زري ان 
الذي حددته الشركات  املبلغ 
ف���ي عروضه���ا يع���د كبيرا 
وضخم���ا وهو ما يتطلب من 
البلدية وجلن���ة املناقصات 
املركزية االستماع الى وجهة 
نظر جمي���ع األطراف ملعرفة 
اسباب ارتفاع قيمة العروض، 
البلدية الشروط  وهل أخذت 
اجلديدة لعمليات التنظيف في 
أثناء حتديد القيمة التقديرية 

للمناقصة أم ال.
واقت���رح املوي���زري على 
البلدية توفير أموال الدولة بأن 
تطبق فكرة جديدة ومستحدثة 
تضم���ن االرتقاء مبس���توى 
النظافة بالب���الد من دون ان 

تدفع الدولة دينارا واحدا.
موضحا انه ميكن للبلدية 
ان تطرح امام الشركات العاملية 
مشروع إنشاء مصنع لتدوير 
النفايات بنظام ال� B.O.T، حيث 
تقوم الشركة التي تتم ترسية 
املشروع عليها ببناء املصنع 
بعد منحه���ا األرض باملجان، 
ويكون من حق الشركة تدوير 
النفاي���ات واالس���تفادة منها 
بالكامل مقابل ان تقوم بجمع 
القمامة والنفايات وتنظيف 

الكويت مجانا.
وأضاف ان الشركة تستفيد 
من تدوير النفايات وتنظيف 
البالد مجانا ملدة 25 عاما، بعدها 
يعود املصن���ع للدولة وفق 
التنظيف  أحدث تكنولوجيا 

وقتها.
الفتا الى ان هذه الطريقة 
الدول  هي املعم����ول بها في 
املتقدمة، وس���تح��ل مشكلة 

النظافة في الكوي��ت.

شعيب املويزري


