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رأى النائب عدنان املطوع 
ان اللغط الدائر حاليا بشأن 
لتمويل  اآلليات املطروحة 
املشاريع التنموية سببه عدم 
اآلليات  ادراك حقيقة هذه 
مؤكدا عدم وجود ما يستدعي 
كل هذا التوجس من اآلليات 

املطروحة للتمويل.
وقال املطوع في تصريح 
صحافي: التمويل ال يشمل 
الشركات القائمة حاليا، وإمنا 
العامة  شركات املس��اهمة 

اجلديدة وسيكون على مراحل ودفعات من اجل دعم الشركات 
واستكمال إنشائها على ان يكون التمويل في مراحل الحقة 
وليس في مرحلة التأسيس في حني ان االقراض في مرحلة 
التأسيس ال يكون إال للشركات التي لديها القدرة على تنفيذ 
املشاريع وتنطبق عليها شروط االقتراض وهي في النهاية 

شركات مدرجة في البورصة.
وتوق��ع اال تتجاوز املبالغ املطلوبة لتمويل املش��اريع 6 

مليارات دينار تكون احلاجة لها في السنة الثانية.
واكد ان البنوك هي االق��در على ادارة هذه االموال مع 
ضرورة تخفيض الفوائد عليها حتت رقابة البنك املركزي 
وجلنة التخطيط والتنمية مشددا على ان صندوق التمويل 
املس��تقل لن يك��ون عمليا وذلك لصعوب��ة تطبيق الرقابة 

عليه.

أكد وزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
البصي���ري حرص  د.محم���د 
احلكوم���ة عل���ى االنتهاء من 
التصور النهائي لدعم املشاريع 
التنموي���ة ال���واردة في خطة 
التنمية في أسرع وقت، مشيرا 
الى ان مجل���س الوزراء أوعز 
الى جلنة فني���ة بحث الرؤى 
قب���ل التوصل ال���ى التصور 

النهائي.
وردا على س���ؤال في شأن 
التكاليف  البيوت منخفض���ة 
وأس���باب عدم تقدم أي شركة 

لهذا املشروع قال: »ال نعرف حقيقة هذه األسباب، ورمبا يكون 
لوزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد رد على هذا 
السؤال لكني أعتقد ان الشركات تنتظر ما تنتهي اليه احلكومة 
واملجلس حول متويل املش���اريع التنموية لتقرر بعد ذلك ما 
تراه مناسبا لها، سواء في البيوت منخفضة التكاليف التي لم 

يتقدم لها أحد، أو املشاريع املقبلة.

الزميل ماضي اخلميس مهنئا »التنمية واإلصالح« دعيج الشمري حضر للتهنئة

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.
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هو »اأن  تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك« : 	•

•	اال�سالم.  

•	االميان.  

•	االح�سان.  

•	التقوى.  

ال�سـوؤال الثاين ع�سر

متى فر�ض اهلل عز وجل على عباده �ضيام رم�ضان؟

�ضنة 2 هجرية.  -1  

�ضنة 3 هجرية.  -2  

�ضنة 4 هجرية.  -3  
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ناشد مقرر جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب شعيب املويزري، 
سمو رئيس احلرس الوطني، ونائب رئيس احلرس الوطني، والنائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء وزي����ر الدفاع، ووزير الداخلية بإعادة 
العسكريني املستقيلني واملسرحني السباب الغياب او اي اسباب اخرى 
ال تتعلق بقضايا الشرف واالمانة، الى اعمالهم واستثنائهم من شرط 
املدة التي مضت على اس����تقالتهم او تس����ريحهم. وقال املويزري في 
تصريح صحافي: ان الكثير من العسكريني الذين استقالوا او سرحوا 

من اخلدمة ينتظرون صدور هذا القرار االنساني، بإعادتهم الى اعمالهم 
في اجلهات العسكرية الثالثة: احلرس الوطني، وزارة الدفاع، وزارة 

الداخلية، خلدمة الوطن والذود عن اراضيه وحفظ األمن الداخلي.
واش����ار املويزري الى ان اعادة املستقيلني واملسرحني الى اخلدمة 
من جديد ستساعد على سد النقص الكبير في عدد االفراد العسكريني 
في اجلهات العس����كرية وتعزيزها بابناء الوطن ممن ميلكون اخلبرة 

وفي نفس الوقت توفير سبل العيش الكرمي لهم.

المويزري يناشد »الحرس الوطني« و»الدفاع« و»الداخلية« إعادة العسكريين المستقيلين والمسّرحين للخدمة

أقامت غبقة رمضانية بصالة المعجل مساء الجمعة الماضي طالبت خاللها الحكومة بإجراء تحقيق حول دخول إسرائيليين للبالد

»التنمية واإلصالح« تشيد بقرار صاحب السمو مضاعفة مساعدات باكستان

د.ضيف اهلل أبورمية

سعد اخلنفور

وجه النائ���ب د.ضيف اهلل 
أبورمية سؤاال الى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء استفسر 
فيه عن تاريخ إصدار قرار تعديل 
الهيكل التنظيمي إلدارة الفتوى 
والتشريع وقال في سؤاله: أرجو 
تزويدي بنسخة من قرار الهيكل 
التنظيمي اجلديد، موضحا بها 
وضع وترتيب وعدد نواب رئيس 

إدارة الفتوى والتشريع.
وس���أل د.أبورمية: متى مت 
إص���دار القرار من وزير الدولة 
الوزراء بشأن  لشؤون مجلس 
تكليف 7 ن���واب لرئيس إدارة 
الفتوى والتشريع؟ أرجو تزويدي 
بنسخة من هذا القرار، وهل مت 
تطبيق هذا القرار والعمل به من 
تاريخ إصداره؟ وإذا كان اجلواب 

دع����ا النائب س����عد اخلنفور 
احلكومة الى العمل على انش����اء 
املدينة الطبية التي ظلت فكرتها 
تدور في فلك التنفيذ لعدة سنوات 
ولم ت����ر النور حتى اآلن، مطالبا 
وزير الصحة د.هالل الساير بأن 
يوضح ويعل����ن الى أين وصلت 
االم����ور في هذا الش����أن وهل مت 
وضع اخلطوات االولى للمشروع 

أم ال؟
وقال اخلنفور: من العيب علينا 
نحن البلد العريق في الدميوقراطية 
والغني باخليرات والثروة ان نصل 
لهذه املرحلة من التخلف في كل 
املجاالت، السيما في املجال الصحي 
والطبي الذي تهت����م به كل دول 
الكويت  العالم، بينما جتدنا في 
والسلطة التنفيذية حتديدا تضع 
في آخر س����لم أولوياتها اجلانب 
الصحي. متس����ائال: أين مشروع 
املدينة الطبية الذي سبقتنا اليه 
ال����دول املج����اورة وكذلك  اغلب 

عن تنفيذ قرارات وزير الدولة 
او  ال���وزراء  لش���ؤون مجلس 
جتميده���ا او إلغاءها؟ إذا كان 
الس���ند  اجلواب باإليجاب، ما 
ال���ذي يتيح لرئيس  القانوني 
إدارة الفتوى والتشريع رفض 
ق���رارات الوزير املس���ؤول عن 
إدارة الفتوى والتشريع؟ أرجو 
تزويدي بنسخة من هذا السند 

القانوني.
وفي سؤال ثان قال د.أبورمية: 
منى الى علمي قيام عدد كبير من 
مستش����اري الفتوى والتش����ريع 
بتقدمي عدة ش����كاوى في ش����أن 
س����وء إدارة نائب رئيس الفتوى 
والتشريع، أرجو إفادتي عما يلي: 
عدد الشكاوى التي قدمت بحق نائب 

رئيس الفتوى والتشريع .

نسير في الطريق الصحيح اذا كنا 
نرغب في العمل اجلاد، مبينا ان 
اخلدمات الطبية في بالدنا متردية 
ونوعية العالج سيئة جدا، واذا 
كنا نريد ان مننع العالج باخلارج 
للمرضى وعلين����ا أوال ان نضع 
الطريق الصحيح  أقدامنا عل����ى 
للنواحي الصحية ثم مننع العالج 
باخلارج ألن الوضع احلالي وما 
ي����دور حوله مرف����وض وخاطئ 
ويجب اع����ادة النظر فيه، مؤكدا 
انه يطال����ب احلكومة بفتح باب 
العالج باخلارج على مصراعيه 
في الوضع احلالي بس����بب سوء 

اخلدمات الصحية والعالجية.
وشدد اخلنفور على اهمية ان 
تكون هناك مدينة طبية تتوافر 
فيها الك����وادر الفني����ة والطبية 
املتخصصة وذات املهارة العالية 
التي تتم ع����ن طريق فتح فروع 
ألرقى املستشفيات املتميزة بدول 

العالم املتقدم.

بالنفي، من الذي منع تنفيذ هذا 
القرار اخلاص بتكليف 7 نواب 

إلدارة الفتوى والتشريع؟
وتابع: هل يستطيع رئيس 
إدارة الفتوى والتشريع االمتناع 

س����بقتنا اليه دول فقيرة ماليا، 
ولكنها غنية بالتنمية البش����رية 
وهي تقدر م����ن يعمل لديها بكل 

أمانة وصدق.
وأضاف اخلنف����ور ان الناس 
الذي  الوع����ود والكالم  ملت من 
ال يج����دي نفعا، وعلينا ان نضع 
االمور في نصابها الصحيح لكي 

سأل عن شكاوى قدمها مستشارون دعا إلى فتح باب العالج بالخارج لسوء الخدمات الصحية

أبورمية للروضان: متى صدر قرار تعديل 
الهيكل التنظيمي إلدارة الفتوى والتشريع؟

الخنفور يطالب بإنشاء مشروع المدينة الطبية

أكد أن البنوك هي األقدر على إدارة هذه األموال

الشركات تنتظر رؤية الحكومة والمجلس

المطوع: المبالغ المطلوبة لتمويل 
المشاريع لن تتعدى الـ 6 مليارات

البصيري: الحكومة حريصة على إنهاء تصورها 
لدعم مشاريع التنمية في أسرع وقت

عدنان املطوع

د.محمد البصيري

أقام���ت كتلة »التنمي���ة واإلصالح« غبقة 
رمضانية في صالة املعجل مبنطقة الفيحاء 
مساء اجلمعة املاضي، وعلى هامش املناسبة 
حتدث نواب الكتلة االربعة د.فيصل املس���لم 
ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي وفالح 
الصواغ عن بعض القضايا محل االهتمام في 
الساحة الكويتية، حيث حتدث النائب د.املسلم 
عن حوادث دخول اسرائيليني إلى الكويت في 
شكل صحافيني وغير صحافيني، وشدد على 
املوقف الشعبي والرس���مي الكويتي القاطع 
برفض اي صورة من صور التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، وقال ان كتلة االصالح والتنمية 
تدعو وزارة الداخلية الى التحقيق اجلاد في 
الثغرات التي ادت الى دخول اسرائيليني الى 
الكويت كما ح���دث خالل حرب العراق 2003 
عندما قدم مندوب لقناة تلفزيونية اسرائيلية 
تقري���را مصورا من داخ���ل الكويت، ودخول 
اسرائيليني آخرين كما ظهر في سجالت وزارة 
الداخلية نفس���ها عام 2005، وتطالب الكتلة 
الوزارة بتقدمي ايضاح كامل لتفاصيل دخول 

ه���ؤالء الى البالد وبأي صف���ة وفترة مكثهم 
فيها وعن طريق اي جهة، وشدد املسلم على 
ان الكتلة لن تقب���ل بأي تهاون من احلكومة 

وستتابع هذا االمر بجدية.
وتن���اول النائ���ب د.الطبطبائي مأس���اة 
الفيضانات في باكس���تان فأشاد باسم كتلة 
االصالح والتنمية بقرار صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد مضاعفة املس���اعدات 
الرسمية من خمسة الى عشرة ماليني، ومتنى 
ان تش���كل احلكومة غرفة عمليات تتابع مع 
اجلانب الباكستاني احتياجات االغاثة، واثنى 
د.الطبطبائي على توجه تلفزيون الكويت القامة 
حملة جلم���ع التبرعات وقال ان اهل الكويت 
هم اهل اخلير والبذل والعطاء ولن يقصروا 
في واجب مس���اندة اخوتنا في باكستان في 
هذه احملنة خصوصا ونحن في ش���هر اخلير 

والرحمة.
وتطرق النائ���ب د.احلربش الى فضيحة 
التأخر الكبير في صرف اجلوازات بسبب سوء 
تقدي���ر البعض في وزارة الداخلية للجوانب 

الفنية اخلاصة لطباعة اجلوازات وحاجة الناس 
اليها في موس���م الصيف، وف���ي الوقت الذي 
اشاد فيه بقرار متديد اجلوازات لثالثة اشهر 
الداء العم���رة قال ان كتلة التنمية واالصالح 
تطالب الوزارة بالتحقيق في اسباب هذا اخللل 

ومحاسبة املسؤول عنه.
وأشاد النائب الصواغ بالبيان الذي اصدره 
العلماء والفقهاء والدعاة في الكويت وطالبوا 
فيه الدولة بوضع حد للعبث غير املس���ؤول 
الذي متارس���ه بعض وسائل االعالم بشيوع 
اسلوب التهكم والسخرية واشعال فتيل الفتنة 
والفرقة والش���قاق بني ابناء املجتمع بدعوى 
حرية االعالم، وكذلك جتاوز بعض وس���ائل 
االعالم الحاكم الش���رع في نشر ما ال يجوز 
من امور تخدش احلياء وتسيء إلى املجتمع 
خصوصا اننا في شهر الصيام والطاعة، وقال 
ان كتل���ة التنمية واالص���الح تضع يدها بيد 
العلماء والدعاء وتهيب باجلهات املسؤولة ان 
تأخذ على يد العابثني، واملستهترين بوحدة 

املجتمع حفظا له من الفتنة والتمزق.

عبداهلل احمليلبي مباركا د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي وناجي العبدالهادي وفالح الصواغ ود.جمعان احلربشالشيخ ثامر اجلابر في حديث مع د.فيصل املسلم


