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»ال����س����ك����ن����ي����ة«: ب�������دء أع�����م�����ال ح��ف��ر 
ومت������دي������د ك������اب������ات ال����ق����س����ائ����م ف��ي 

»توسعة الوفرة«
6

ال ميكن جتاهل ضرورة استفادة الشباب الكويتي بطريقة عادلة من الصندوق

احلريص يحذر وزير التجارة من 
استمرار مخالفات تطبيق قانون صندوق 

املشروعات الصغيرة 
ح��ذر النائب مبارك احلريص وزي��ر التجارة خالد 
الروضان من أستمرار املخالفات واإلختالالت املصاحبة 
لتنفيذ قانون الصندوق الوطني لتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة واملناقضة لغاية إق��راره بدعم 
الشباب الكويتي وتوجيهه للعمل احلر وإقامة املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة حتى ال تالحقه أي مسؤولية 
سياسية بهذا الشأن ،داعيا الروضان إلصالح إختالالت 
الصندوق الواضحة والتي أجهضت طموحات وتطلعات 

الكثير من الشباب .
وق��ال احل��ري��ص ف��ي تصريح صحافي »على وزي��ر 
التجارة معاجلة إخ��ت��الالت تنفيذ الصندوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ف��ي أق���رب وقت 
ممكن حتى يستفيد الشباب من امليزانية املرصودة لهذا 
الصندوق ،الفتا إلى أنه تقدم بإستجواب املجلس املاضي 
لوزير التجارة السابق حول هذه القضية وعلى وزير 
التجارة احلالي  أن يعي أن أستفادة الشباب الكويتي 
بطريقة عادلة من هذا الصندوق تعد أول��ى األولويات 

مبارك احلريصالتي ال ميكن جتاهلها او التهاون بها .

دعا إلى مراعاة اجلوانب الشرعية

الشاهني : يجب االنتباه قبل دمج »بيتك« و»األهلي املتحد« 
كي ال نتعرض لعقوبات أميركية أو أممية

ربيع �سكر

قال النائب أسامة الشاهني : ان 
صفقة دم��ج بيت التمويل والبنك 
االهلي املتحد ان متت فهي تشكل 
اص��وال مالية تصل ال��ى 90 مليار 

دوالر.
وت��اب��ع ال��ش��اه��ني ف��ي م��ؤمت��ره 
الصحافي : ال ب��د م��ن الشفافية 
وحماية صغار املستثمرين في 
دمج بيت التمويل والبنك االهلي 

املتحد
وقال الشاهني : ال بد من مراعاة 
اجلوانب الشرعية في صفقة دمج 
بيت التمويل والبنك األهلي الن 
البنك األهلي هو اكبر بنك ربوي في 

البحرين.
وتابع الشاهني : يجب االنتباه 
الش���ت���راط���ات ص��ف��ق��ة دم���ج بيت 
التمويل والبنك االهلي املتحد كي 
ال نتعرض لعقوبات امريكية او 

اممية
أسامة الشاهني
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خال فترة زيارة صاحب السمو االمير التاريخية للصني  وسبب إحراج للبلدين:

احلجرف : الوزير الروضان يطلب من سفيرنا بالصني 
التدخل  ملنح تأشيرة »للبناني« بشكل عاجل

وجه النائب مبارك احلجرف س��ؤاال الى 
وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال 
فيه : هل قمتم باالستعانة بسفير الكويت 
ف��ي ال��ص��ني الس��ت��خ��راج ف��ي��زا سريعة الحد 
االشخاص« لبناني« بشكل عاجل حلضور 

اجتماع رسمي بني الكويت والصني؟
وت��اب��ع احل��ج��رف ل��ل��روض��ان: ه��ل جرت 
العادة والبروتوكوالت السياسية حضور 
شخصيات غير كويتية وألع��ل��ى مستوى 
بحجم زي��ارة سمو االمير وان وجدت ماهي 

االسباب وحتت أي مسمى؟
وقال احلجرف : مستمرون في إعداد املادة 
التي تكشف احلس املهني والسياسي لدى 
الوزير الروضان واستغالله للمنصب بشكل 
معيب فتصور بعض ال��وزراء بأنهم خارج 
املساءلة أو استطاعوا أن يحموا أنفسهم من 

خالل بعض املتنفذين هو شعور خاطئ
واض��اف احلجرف : جت��اوزات الروضان 

واستغالل املنصب حصلت في امور ال ميكن 
استيعابها عندما تصل الى احراج حكومات 
وعالقات بني بلدين ، فهو خالل زي��ارة سمو 
االمير الى بكني والتي وصفت بأنها تاريخية 
لم يستطع أن يتعاطى مع هذه الزيارة بشئ 
من املسؤولية وأستخدم موقعه في امور 

خارجية عن املألوف.
وقال احلجرف : هل يعلم الوزير الروضان 
عن انتماء اللبناني السياسي حلزب الله أو 
غيره قبل أن يدعوه الجتماع مفصلي بني 

بلدين
وت��اب��ع احل��ج��رف : ال��وزي��ر ال��روض��ان 
يستعني بخبرات أجنبية ويهمش الشباب 
الكويتي وهو معني بدعم الشباب وتنمية 

خبراتهم
وقال احلجرف : استخدام السلطة وأحرج 
اخلارجية الصينية ملنح تأشيرة خالل 24 

مبارك احلجرفيعتبر تصرف غير مسئول !!

بعد أن أفنوا حياتهم في العمل العسكري وكان لهم دور ملموس في حفظ األمن داخل الباد

عسكر يقترح منح ضباط الشرطة من الرتب العليا 
املتقاعدين مكافأة استحقاق بقيمة راتب سنة ونصف السنة

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح 
ب��ق��ان��ون ب��ش��أن م��ن��ح م��ك��اف��أة استحقاق 
للعسكريني املتقاعدين ب��وزارة الداخلية 
النصاف شريحة ضباط الشرطة من الرتب 
العليا ال��ذي��ن ت��ق��اع��دوا بعد ص���دور ق��رار 
مجلس الوزراء رقم 2008/495 وحصلوا 
على مكافأة استحقاق بواقع راتب 6 أشهر 
فقط بينما هم يستحقون مكافأة استحقاق 
ب��واق��ع رات���ب سنة ون��ص��ف السنة أس��وة 
بضباط الصف املتقاعدين الذين حصلوا 
على مكافأة استحقاق بواقع رات��ب سنة 

ونصف السنة.
ون��ص االق��ت��راح : امل��ادة األول��ى : مينح 
الضباط بوزارة الداخلية من الرتب العليا 
)عقيد وعميد( املتقاعدين، خالل الفترة من 
2008/4/28 الى 2009/12/31 مكافأة 
استحقاق بواقع راتب سنة ونصف السنة، 
وك��ذل��ك ك��ل م��ن انتهت خدمته بالوفاة او 

التقاعد الطبي خالل الفترة املذكورة.
املادة الثانية : تتحمل وزارة الداخلية دفع 
مكافأة االستحقاق من ميزانيتها للمشمولني 

بأحكام هذا القانون.
وج��اء في املذكرة اإليضاحية لالقتراح 
ب��ق��ان��ون ب��ش��أن م��ن��ح م��ك��اف��أة استحقاق 
للعسكريني املتقاعدين بوزارة الداخلية : ان 
الضباط ب��وزارة الداخلية من الرتب العليا 
)عقيد وعميد( املتقاعدين، خالل الفترة من 
2008/4/28 الى 2009/12/31 قد افنوا 
حياتهم في العمل العسكري وكان لهم دور 
ملموس في حفظ األم��ن داخ��ل البالد فضال 

عن دوره��م الوطني من بعد الغزو الغاشم 
وفي حرب حترير الكويت عام 1991 وفي 

حرب حترير العراق عام 2003 .
 وح���دث ان تقاعد مجموعة م��ن ضباط 
ال��ش��رط��ة وع��دده��م م��ا ب��ني )٥0 ال��ي ٦0( 
ضابطا فقط في أواخر عام 2009 لالستفادة 
من املزايا املالية املنصوص عليها في قرار 
مجلس ال��وزراء رقم 2008/495 الصادر 
بتاريخ 2008/4/28 بشأن منح معاش 
استثنائي وزي����ادة م��ك��اف��أة االستحقاق 
للمتقاعدين باجلهات العسكرية الثالث 

)الدفاع، الداخلية، احلرس الوطني( واإلدارة 
العامة لإلطفاء،

وق��ام��ت زارة الداخلية بصرف مكافأة 
االستحقاق للضباط من الرتب العليا على 
أساس راتب 6 أشهر فقط وليس على أساس 
راتب سنة ونصف السنة بسبب ان خدمتهم 
20 سنة وأقل من 25 سنة، بالرغم من وزارة 
الداخلية صرفت مكافأة االستحقاق لضباط 
الصف املتقاعدين الذين خدموا 20 سنة وأقل 
من 25 سنة بواقع راتب سنة ونصف السنة، 
ونظًرا الن معاشات الضباط ومعاشاتهم 
التقاعدية بعد خدمتهم الطويلة ال تعينهم 
على مواجهة ارتفاع األسعار وغالء املعيشة 
وال تفي باملتطلبات املعيشية وال تساير 
ال��زي��ادات امل��ط��ردة واملتسارعة لتكاليف 
وأعباء احلياة، وحتقيقاً للمصلحة العامة 
والعدالة االجتماعية ورفعاً للظلم والضرر 

الذي وقع عليهم وعلى أسرهم،
ولتصحيح ذلك الوضع بتحقيق املساواة 
بني العسكريني املتقاعدين أتقدم باالقتراح 
بقانون الذي ينص في مادته االولى على أن 
مينح الضباط ب��وزارة الداخلية من الرتب 
العليا )عقيد وعميد( املتقاعدين، خالل الفترة 
م��ن 2008/4/28 ال��ى 2009/12/31 
مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ونصف 
السنة، وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة 

او التقاعد الطبي خالل الفترة املذكورة.
ونصت امل���ادة الثانية على ان تتحمل 
وزارة الداخلية دفع مكافأة االستحقاق من 

ميزانيتها للمشمولني بأحكام هذا القانون.

عسكر العنزي

طالب هيئة اإلتصاالت باالستيقاظ واالنتباه للتطبيقات التي حتث على الرذيلة

 هايف: من يوافق على إحالة » سجن النواب « إلى 
» الدستورية » فهذا يعني إسقاط العضوية

ربيع �سكر

ق��ال النائب محمد ه��اي��ف : تواجهنا 
قضايا ساخنة بداية دور االنعقاد املقبل 
كاجلناسي املسحوبة التي وعدونا انها 
ستحسم خالل أسبوعني ، وأضاف  هايف 
: م��ن القضايا الساخنة سجن ال��ن��واب 
وقضية العفو وانا سمعت من وزراء عن 
احالة هذا امللف الى احملكمة الدستورية 
ومن يوافق على االحالة فهذا يعني اسقاط 

العضوية
وتابع هايف في مؤمتره الصحافي : 
املنادون مبا يسمى احلرية املطلقة بلغوا 
حد تأييد وجود الصنم في املنازل بزعم 

احلرية وهذا مناف للشريعة
وق��ال هايف : نشيد ب��دور جلنة تقييم 
الكتب التي حظرت نشر وت��وزي��ع كتب 

االحلاد والفساد
واض��اف هايف : لنعد ال��ى ش��رع الله 
ونحتكم للكتاب والسنة ف��ال ميكن ان 
يتحرر االن��س��ان م��ن ع��ب��ودي��ة ال��ل��ه الى 

عبودية الهوى والنفس
وزاد هايف : هيئة االتصاالت واجيها 
حماية املجتمع فهناك مواقع وتطبيقات 

تدعو عالنية للفساد والدعارة
وق���ال ه��اي��ف : م��ا ذك���ره رئ��ي��س جهاز 
ال��ب��دون صالح الفضالة اخ��ي��را ف��ي لقاء 
تلفزيوني غير صحيح جملة وتفصيال 

وهو كان متناقضا ولم يقل احلقيقة
وت��اب��ع هايف : االخ صالح الفضالة 

م��س��ؤول ع��ن مشاكل ال��ب��دون االنسانية 
وحتى تاخر زواج عند اخواتنا من البدون 

هو مسؤول عن هذه العنوسة
وقال هايف لصالح الفضالة : لست ولي 
أمر البدون فولي االمر هو فقط سمو االمير 

وانت تخالف قوانني الدولة
واض������اف ه���اي���ف : االخ ال��ف��ض��ال��ة 
زاد ف��ي تعقيد قضية ال��ب��دون ال��ى ابعد 
احل���دود ول��س��ان حاله ي��ق��ول«ال توظفوا 

البدون«بسبب الشروط املعقدة

وق��ال هايف : احت��دى صالح الفضالة 
ان يكشف اي مسنند يخص ما جنسيات 

البدون
وتابع هايف : رئيس ال��وزراء مسؤول 
امامنا ان مت التجديد لصالح الفضالة 
بعد هذا التاريخ من ظلم البدون و رئيس 
احلكومة ووزي��ر الداخلية مسؤوالن عن 

استمرار مشكلة البدون وضرورة حسمها
واض��اف هايف : لالسف الفضالة مينت 
على البدون بانه يدفن املوتي منهم علما ان 

هذا واجب شرعي ال منة فيه
وزاد هايف : يجب ان يفي وزير الداخلية 
بتعهداته تشكيل جلنة وزاري��ة للتدقيق 
على القيود االمنية واملعلومات التي يدعيها 

جهاز البدون
وقال هايف : االخ الفضالة انهى مشكلة 
البدون مبؤشرات فقط بال أي مستندات 

حقيقية
وتابع هايف : احلكومة اآلن اما متشي 
على طريقة الفضالة الظاملة او انها تضع 
الرجل املنصف في هذا اجلهاز وسيكون لنا 

موقف من اي خطوة تتخذها
وق���ال ه��اي��ف : ال ت��ل��وم��وا ال��ب��دون اذا 
تظاهروا...وكثر الله خيرهم ان دينهم 

واخالقهم منعتهم من ارتكاب اجلرائم
وقال هايف لصالح الفضالة : تعال الى 
تيماء حيث يعيش البدون وشوف بنفسك 
اوض��اع��ه��م... وش��ل��ون تطالبهم بوثائق 

وانت مو قادر في اجلهاز تطلعها

محمد هايف

جلنة امليزانيات تؤكد على ضرورة احلد من احتفاظ بعض اجلهات احلكومية بأرباحها 

عبد الصمد: ارتفاع الديون املستحقة للحكومة
2 مليار دينار نتيجة تراخي حتصيلها  إلى 

ق���ال رئ��ي��س جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات 
واحلساب اخلتامي النائب عدنان 
عبد الصمد: جلنة امليزانيات تؤكد 
ع��ل��ى ض����رورة ح��س��م احل��س��اب��ات 
اخلتامية والتي سبق أن رفضتها 
اللجنة واملجلس البالغ عددها 65 
لبعض املآخذ الفنية واحملاسبية 
والتي أعادتها ب��دوره��ا احلكومة 
دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية 

لتتراكم على جدول أعمال اللجنة
وت���اب���ع ع��ب��د ال��ص��م��د: جلنة 
امل��ي��زان��ي��ات ت��ش��دد على ض��رورة 
تعديل ميزانيات بعض اجلهات 
احلكومية من مستقلة إلى ملحقة 
والعكس صحيح ك��ون أعمالها ال 

تتناسب مع طبيعة ميزانيتها.
واض����اف ع��ب��د ال��ص��م��د: جلنة 
امل��ي��زان��ي��ات ت��ؤك��د ع��ل��ى ض���رورة 

احل��د م��ن احتفاظ بعض اجلهات 
احلكومية بأرباحها وحتويلها 
لالحتياطي العام ومحاولة إيجاد 
آل��ي��ة الستثمار تلك األرب����اح في 

اختصاص اجلهة نفسها.
وق����ال  ع��ب��د ال��ص��م��د: ال ب��د من 
م��ع��اجل��ة تضخم ح��س��اب العهد 
وضبط سقف امليزانية وحتصيل 

الديون املستحقة للحكومة وتضخم 
أرص��دت��ه��ا نحو 2 مليار دي��ن��ار ، 
نتيجة تراخي بعض اجلهات في 

حتصيل تلك املبالغ

اجتماع سابق للجنة

في سؤال إلى وزير املالية

الدالل: هل قرار » الكويتية« بحل مجلس إدارة 
»كاسكو« مت بعد التحقيق القانوني أم ال؟

وجه النائب محمد ال��دالل سؤاال 
ال��ى وزي���ر املالية ، ق��ال فيه : قام 
مجلس إدارة اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
الكويتية مؤخراً بحل مجلس إدارة 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
» كاسكو » على خلفية وجود خالف 
م��ع رئ��ي��س مجلس إدارة الشركة 
الكويتية خل��دم��ات ال��ط��ي��ران فى 
شأن قرارات تتعلق مبسيرة شركة 

كاسكو ، ونظراً للملكية املباشرة 
والكبيرة لشركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ف��ى ال��ش��رك��ة الكويتية 
خل��دم��ات الطيران ، وب��ن��اء على ما 
سبق ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي :
 1. هل قرار مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بحل مجلس إدارة 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 

مت بعد التحقيق القانونى بشأن 
ممارسات مخالفة للقانون متت فى 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
أم ال مع موافاتى بأسباب قرار احلل 
ومبرراته وإذا مت حتقيق مسبق فى 

املوضوع من عدمه . 
2. م��ا ه��ى األس��ب��اب احلقيقية 
املبنية على معلومات وأدلة تتعلق 
بوجود شبهة فساد مخالفة للقوانني 

ف��ى أن��ش��ط��ة ب��ع��ض ال��ع��ام��ل��ني فى 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
، وم��ا هى إج���راءات مجالس إدارة 
اخلطوط اجلوية الكويتية احلالى 
ومجلس إدارة الشركة الكويتية 
خلدمات الطيران احلالى والسابق 
اجت���اه اك��ت��ش��اف شبهة ف��س��اد وما 
ه��ى اإلج����راءات التى مت��ت ف��ى هذا 

اخلصوص .  


