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تس���تقبل النائبة د.روال دش���تي املهنئني 4
مبناسبة شهر رمضان املبارك اليوم اجلمعة 
للنساء وغدا السبت للرجال من بعد الساعة 9 
مساء »بعد صالة التراويح« بديوانيتها مبنطقة 
اجلابرية قطعة 11 ش���ارع 101 »شارع املخفر« 

بجوار السفارة الباكستانية.

دشتي تستقبل المهنئين برمضان 
الجمعة والسبت

العنجري يقترح إطالق اسمي القصيبي والسقاف على مدرستين أو مؤسستين أو شارعين
تقدم النائب عبدالرحمن 
العنجري باقتراح برغبة قال 
الساحة األدبية  فيه: فقدت 
والشعرية والسياسية علما 
كبيرا م���ن أعالمها برحيل 
الكبير  الش���اعر  السياسي 
القصيبي، تس���مية  غازي 

إحدى املدارس او املؤسسات 
الثقافية او ش���ارع رئيسي 

باسمه.
كم���ا تق���دم العنجري 
باقتراح مماثل قال فيه: فقدت 
الكويت فارسا من فرسانها 
في ميدان األدب والش���عر 

وقائدا للتنوير وممثال لبالده 
في منتديات عربية وعاملية 
عديدة، وهو الشاعر األديب 

أحمد السقاف.
لذا اقترح تسمية إحدى 
املدارس او احد الش���وارع 

الرئيسية باسمه. 

10
العمود الفقري هو السند الرئيسي للجسم ويتكون من 

مجموعة من الفقرات العظمية تفصلها عن بعضها أقراص 

غضروفية ماصة للصدمات وتربط تلك الفقرات مجموعة 

من األربطة والعضالت ما عدد فقرات العمود الفقري؟

24 فقرة
34 فقرة
14 فقرة

اس���تقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
مبكتبة صب���اح أمس )اخلمي���س( كال من حامد 
الطوالة وطالل الطوالة اللذين قدما له كتابا بعنوان 
»مرشد بن الطوالة الشمري ومهمته الفدائية في 
معركة اجلهراء«. وبعث رئيس مجلس األمة جاسم 

اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس مجلس 
الش���عب محمد يونس قانون���ي ورئيس مجلس 
الشيوخ حضرة صبغة اهلل مجددي في جمهورية 
أفغانستان اإلسالمية، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما.

الخرافي يتسلم كتاب »مرشد بن الطوالة الشمري«

د.محمد البصيري

د.أسيل العوضي

د.روال دشتي

د.فيصل املسلم

عدنان املطوع

الرئيس اخلرافي اثناء تسلمه كتاب »مرشد بن الطوالة الشمري ومهمته الفدائية في معركة اجلهراء«

عقدت جلنة املرافق العامة البرملانية أمس 
اجتماعا برئاسة النائب احمد السعدون وبحضور 
وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري ملناقش����ة املش����روع 
احلكومي بقانون بشأن تنظيم هيئة االتصاالت 

وتقنني املعلومات.
وقال عضو اللجن����ة النائب عدنان املطوع 
في تصري����ح للصحافيني أمس ان النقاش دار 
حول انشاء هيئة لالتصاالت وفق قانون جديد، 
الفتا الى ان الكويت تفتقر الى وجود مثل هذا 
القانون الذي ينظم قطاع االتصاالت وهي بذلك 
متأخرة مقارنة ب����دول مجلس التعاون ودول 
العالم خاصة الس����عودية واإلمارات وعمان. 

وأكد املطوع ان وزير املواصالت طمأن اعضاء 
جلن����ة املرافق الى ان محاس����بة كلفة مكاملات 
االتصاالت ستكون بالثواني وليست بالدقائق 
بداية من 2010/9/1. وأضاف ان االجتماع تطرق 
الى عدة مواضيع ته����م قطاع االتصاالت مثل 
التكاليف واألسعار وصياغة القوانني، مشيرا 
الى ان هناك اتفاقا بأن الكويت بحاجة لقانون 
ينظم هذا القطاع وينظم التكاليف واملصاريف، 
ومينع الشركات من احتكار سوق االتصاالت 
واس����تغالل املواطنني. وأشار الى انه ستكون 
هناك عدة اجتماعات ب����ني اللجنة واحلكومة 
ممثلة في وزارة املواصالت ملناقشة املشروع 
احلكومي بقانون بشأن هيئة االتصاالت اضافة 

الى مناقش����ة االقتراحات النيابية بهذا الشأن، 
ليتم دمج قانون هيئة الرقابة على االتصاالت 
وقانون هيئة االتصاالت ليصاغ قانون موحد 
وشامل وعاملي ودولي يواكب التطور العاملي 

في االتصاالت.
وبخصوص خدمة ال� Black Berry كش����ف 
املطوع عن ان وزارة املواصالت ستجلب أجهزة 
تستخدم حاليا في دبي من أجل حجب املواقع 
التي يراد حظرها ومنها املواقع اإلباحية وستصل 
هذه األجهزة خالل 45 يوما، مؤكدا انه س����يتم 
خ����الل هذه املدة اخضاع اخلدم����ة للرقابة من 
قبل الوزارة التي خاطبت الش����ركة املصنعة 

بهذا الشأن.

النائب���ة د.روال  رفضت 
دش���تي ان تق���وم احلكومة 
بضم���ان القروض التجارية 
التي تقدمها البنوك لتمويل 
املشاريع في اخلطة التنموية 
مؤكدة ان امل���ال العام ليس 

للتكسب املضمون للبنوك.
وقالت دشتي في تصريح 
للصحافي���ني ان القرار الذي 
اتخذت���ه احلكوم���ة باعطاء 
التي  التنموي���ة  املش���اريع 
تطرح ع���ن طريق االكتتاب 
العام قروضا ميس���رة هي 
خطوة ايجابية وتأتي تلبية 
القتراحاتنا مش���يرة الى ان 
البنوك غير قادرة على متويل 
هذه املشاريع ومت حسم هذا 
ال���ذي كان يدعيه  »الهراء« 
البع���ض من ق���درة البنوك 
عل���ى التموي���ل، واش���ارت 
دش���تي الى اننا ننتظر آلية 
التمويل من احلكومة الدارة 
هذه الق���روض طويلة االمد 
وامليسرة ونحن نتطلع الى 
ان تكون هناك شفافية وان 
يكون التمويل معروفا مسبقا 
من خالل طرح املزايدات واال 
تك���ون هن���اك مزاجية في 
اعط���اء هذه الق���روض وان 
يكون هن���اك تكافؤ للفرص 

بني املتزايدين.
وبينت دشتي ان اصحاب 
املصالح الذين يروجون بأن 
هن���اك ضمان���ات حكومية 
التي  التجاري���ة  للق���روض 
تعطيها البنوك في هذا االطار 
فهذا امر لن نقبل به ولسنا 
هنا للتكسب على حساب املال 

العام.
وقالت دش���تي لن نقبل 
بأن يكون املال العام ضمانا 

للقروض التجارية فاملال العام 
القطاع  ليس للتكس���ب من 
املصرفي ونح���ن نكن لهذا 
القطاع االحترام وهو يتحمل 
مس���ؤوليته ف���ي االقراض، 
مش���يرة الى ان احلكومة لم 
حتسم هذه املسألة وامتنى 
اال يزي���د اللغ���ط ف���ي هذا 

املوضوع.
واك���دت ان خطة التنمية 
اتت لدعم النشاط االقتصادي 
وتعزي���ز مش���اركة القطاع 
اخلاص وزيادة دخل االسرة 
الكويتي���ة وتأم���ني العيش 
الك���رمي لها ولم ت���أت لدعم 

القطاع املصرفي.
ولفت���ت دش���تي الى ان 
اصحاب النفوذ يدفعون باجتاه 
ان تضمن احلكومة القروض 
القطاع املصرفي  املقدمة من 
لتمويل املشاريع، ونحن في 
انتظار املشروع الذي تقدمه 
احلكومة، مؤكدة ان املال العام 
لم يأت لضمان التكسب من 
القطاع املصرفي، فاملال العام 
هو لتعزيز االقتصاد الكويتي 

وإنعاشه وتنمية املجتمع.

البصيري: نقل أرقام المشتركين بين شركات االتصاالت
يطبق  قبل نهاية العام وال حاجة لدورة طارئة لتمويل »التنمية«

املش���اريع التنموية، ذكر الوزير 
البصيري ان مجلس الوزراء ناقش 
في اجتماع االربعاء برئاسة سمو 
رئي���س الوزراء رؤي���ة احلكومة 
التنمي���ة، نافيا ما  لتمويل خطة 
أثير حول وجود اختالف في الرأي 
داخ���ل اجهزة احلكومة حول دعم 
اخلطة. وقال »ال أساس من الصحة 
لهذا ال���كالم، والعملية مازالت في 

مت تشكيل جلنة فرعية لبحث آليات 
الدعم احلكوم���ي، وبالتالي تبقى 
مسألة الضمان مرتبطة بأمور فنية 
صرفة، ونأم���ل ان ننتهي من هذا 
املوضوع خالل األيام املقبلة، مضيفا 
الدعم احلكوم���ي والقروض  »ان 
امليسرة طويلة األمد سيكون من 
خالل اجلهاز املصرفي«. وفيما ان 
كانت تراجعت احلكومة عن طلب 
عقد دورة برملانية طارئة إلجناز 
البصيري: من  هذا املوضوع ذكر 
قال ان احلكوم���ة ترغب في عقد 
دورة طارئة؟ مش���يرا الى هذا ما 
تداولته الصحافة ولم يكن رغبة 
حكومي���ة، فنحن ال نرى ضرورة 
لعقد هذه ال���دورة الطارئة لعدم 
جاهزية احلكومة. وعن موضوع 
البيوت املنخفضة التكاليف ال نعرف 
ما س���بب عدم تقدم الشركات فقد 
يكون لها مبررات معينة وقد تكون 
بعض الشركات تنتظر التمويل او 
تنتظر الرؤي���ة احلكومية ورؤية 

املجلس.

ط���ور حتديد اإلط���ار الذي ميكن 
للحكوم���ة ان تطرح م���ن خالله 
فكرتها في التموي���ل«، اما القول 
عن وجود خ���الف داخل قطاعات 
احلكومة فال أساس له، وينفيه بيان 
مجلس الوزراء األخير عن وجود 
متويل للمشاريع من خالل اجلهاز 
املصرفي. وأشار الى وجود نحو 
خمسة مشاريع سيتم طرحها في 
السنة األولى من اخلطة، وبعضها 
ال يحتاج الى التمويل، ألن اجلدوى 
االقتصادية منه���ا مرتفعة، فيما 
البعض اآلخر قد يحتاج الى التمويل 
لعدم وضوح جدواها االقتصادية، 
أو بسبب قلة وضآلة هامش الربح 
فيها، لذلك طرحنا فكرة الدعم املالي 
امليسر طويل املدى لهذه املشاريع 
التي حتتاج الى الدعم عبر البنوك 
والنظام املصرفي املعتمد، ولن تكون 
هناك مس���ارات اخرى خارج هذا 
املسار. وسئل عن املخاوف النيابية 
من تقدمي ضمان حكومي للقروض 
التجارية املقدمة من البنوك فأجاب: 

اللجنة البرملانية.
واعرب البصيري عن امله في 
التوصل الى قانون توافقي حول 
»االتصاالت« خالل العطلة البرملانية 
ليكون جاهزا ملناقش���ته في قاعة 
عبداهلل السالم مطلع دور االنعقاد 
املقبل. واوضح ان مشروع احلكومة 
مول )االتص���االت( لم ينته حتى 
االن، مش���يرا الى ان ما مت ارساله 
الى اللجنة هو مسودة شبه نهائية، 
وتوقع احالته الى اللجنة القانونية 
الوزارية خالل اسبوعني، متهيدا 
الحالته الى جلنة املرافق بصيغته 

النهائية بعد عيد الفطر.
وس���ئل عن توقيت اجناز نقل 
االرقام بني ش���ركات االتصاالت، 
فاجاب بان الوزارة قطعت شوطا 
جيدا في ه���ذا املوضوع ومت عقد 
اجتماعات مع الشركات املشغلة التي 
ابدت استعدادها الجناز هذه اخلدمة 

قبل نهاية العام احلالي.
وفيما ان كانت احلكومة ألغت 
فكرة استحداث صندوق لتمويل 

نفى وزي���ر املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري وجود أي خالف داخل 
قطاعات واجه���زة احلكومة حول 
متويل املشاريع التنموية، مؤكدا ان 
مجلس الوزراء اوعز الى جلنة فنية 
دراسة جميع األمور املرتبطة بهذا 
التمويل، معلنا في الوقت ذاته عدم 
وجود اي توجه حكومي حتى اآلن 

لعقد دورة برملانية طارئة.
جاء ذلك في رده على اس���ئلة 
الصحافيني عقب حضوره اجتماع 

جلنة املرافق العامة البرملانية.
وق���ال الوزي���ر البصيري في 
تصريحه عقب حضوره اجتماعا 
للجنة املرافق العامة ملناقشة قانون 
هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، 
ان هذا القانون من أولويات وزارة 
املواص���الت احلريصة على اقرار 
تش���ريع قانون���ي ينظ���م قطاع 
االتصاالت حت���ى يواكب التطور 
الس���ريع العاملي في ه���ذا املجال، 
منوها بتعاون وش���فافية اعضاء 

المسلم للخالد: متى تنتهي أزمة
تأخر إصدار جوازات السفر للكويتيين؟

وجه النائب د.فيصل املسلم أسئلة برملانية لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد حول تأخر صدور جوازات السفر للمواطنني، وجاء في 
السؤال: يعاني كثير من املواطنني هذه األيام من تأخر صدور جوازات 
سفرهم خاصة ونحن في شهر رمضان الفضيل، شهر العمرة والطاعات، 
فما أسباب التأخر؟ وما أسباب حصول األزمة، وهل مت إجراء اي حتقيق 

في أسباب املشكلة؟ مع تزويدي بنسخة من التحقيق ونتائجه.
وتابع د.املسلم: متى تتوقع الوزارة انتهاء املشكلة؟ وما اإلجراءات 

التي اتخذتها إلنهاء املشكلة.

المطوع: كلفة االتصاالت بالثانية اعتبارًا من بداية سبتمبر

شركات االتصاالت ليست مستعدة الحتساب تكلفة اتصاالتها بالثانية
عمر راشد

علمت »األنباء« من مصادرها بأن شركات 
االتصاالت املتنقلة الثالث بدأت في مخاطبة 
وزارة املواصالت بشأن ما صرح به عضو 
جلنة املرافق النائب عدنان املطوع من أن 
وزير املواصالت أشار بأنه سيتم احتساب 
تكلفة االتصاالت بالثانية اعتبارا من بداية 
سبتمبر املقبل. ونفت املصادر علمها بأي 
توجيهات من هذا النوع، مس����تدركة بأن 
الوزارة أبلغتها بأنه سيتم احتساب تكلفة 

االتصاالت بالثانية على مستوى دول اخلليج 
فقط.  وقالت ليس هناك قانون يلزم شركات 
االتص����االت بتطبيق نظام »الفوترة« على 
اتصاالتها، مبينة أن نظام تكلفة االتصاالت 
املعمول به على مستوى دول اخلليج يخضع 
لنظام ال�Package وليس نظام »الفوترة«.

 واستدركت املصادر بالقول ان شركات 
االتصاالت ليس لديها االستعداد لتطبيق هذا 
النوع من النظام الذي يحتاج إلى استعدادات 
خاصة من قبل الش����ركات.  ولفتت إلى أن 

ش����ركة »دو« اإلماراتية هي الوحيدة التي 
تطبق النظام بالثانية الواحدة على مستوى 
دول اخلليج.  وح����ول حتويل األرقام من 
شركة إلى أخرى بحلول نهاية العام احلالي، 
بينت املصادر انه مت شوط ال بأس به من 
املفاوضات في األمر مع وزارة املواصالت 
إال أن هناك نقاطا يتم التباحث حولها في 
الوقت الراهن، الفتا إلى أن الشركات جاهزة 
لتطبي����ق حتويل األرقام إال أن هناك أمورا 
فنية لم تستكملها الوزارة حتى اآلن. ومتنت 

املصادر أن تتم عملية حتويل األرقام نهاية 
العام احلالي، مبينة ان هذا االمر من الصعب 
حتقيقه في ظل عدم استعداد الوزارة.  وقال 
إن ما ذكر بشأن مهلة ال� 45 يوما املمنوحة 
للشركات لوقف املواقع اإلباحية في خدمة 
»البالك بيري« سوف يتم حسمها من قبل 
وزارة املواصالت والتي س����تقوم بعملية 
غربلة لتلك املواقع خ����الل الفترة املقبلة، 
الفت����ا الى ان الوزارة لم تعط مهلة محددة 

لهذا االمر.

أسيل: ُيحسب للحكومة التزامها بالتمويل 
ضمن إطار القطاع المصرفي

ثمن���ت النائب���ة د.أس���يل 
العوضي التزام احلكومة بإشراك 
القطاع املصرفي كممول أساسي 
ملشاريع التنمية، باالضافة الى 
تقدمي الضمان���ات احلكومية 
لتيسير عملية التمويل السيما 
للمشاريع االستراتيجية طويلة 
العوضي »كنا  األمد، وقال���ت 
منفتحني عل���ى جميع األفكار 
الوقت  واملقترحات، ولكن في 
ذات���ه أردن���ا ان يكون جلميع 
الش���أن رأي كالبنك  أصحاب 
املرك���زي والقط���اع املصرفي 
واجلهات احلكومية املضطلعة 

بتنفيذ خطة التنمية، باالضافة الى تغليب الرأي 
الفني املتجرد ذي النظرة البعيدة، لذلك يحسب 
للحكومة تأنيها وعدم االندفاع باجتاه آلية التمويل 
خارج اطار النظام املصرفي وبعيدا عن سياسات 
وتوجهات البنك املرك���زي، ملا قد تترتب عليه 

من آثار سلبية على االقتصاد 
الوطني«.

وقالت النائبة العوضي ان 
»النقاش ال���ذي دار حول هذا 
املوضوع يبني لن���ا أهمية ان 
التشريعية  السلطتان  تتحلى 
والتنفيذية بالتفكير بشمولية 
جت���اه املواضي���ع املصيرية 
واالستراتيجية، بحيث تطرح 
املقترحات واحلل���ول لتكون 
شاملة وناجعة ويشترك فيها 
جميع أصحاب الشأن، اذ كان 
من املفت���رض ان يتم التفكير 
في احلل���ول ملعضلة التمويل 
بالتوازي مع مناقشة خطة التنمية وليس بعد 
إقرارها بفترة« مشيرة الى ان ذلك من شأنه ان 
يعزز االس���تقرار االقتصادي وثقة املستثمرين 
بدخول مشاريع التنمية، ويزيل أسباب التوتر 

والضبابية وعدم الثقة بالقرارات االقتصادية. روال ترفض ضمان الحكومة للقروض 
التجارية  المقدمة من البنوك

لتمويل مشاريع التنمية


