
 3  محليات  االحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٩   
 تبادَلَ التهاني مع سالم العلي ومبارك العبداهللا والخرافي والمبارك والوزراء والنواب  أعرب عن سعادته بتمثيل صاحب السمو في اجتماعات الدورة الـ ٦٤ لجمعيتها العامة

 طرح القضية في مجلس األمة يضع حدًا الستغالل بعض البنوك ويراعي مشاعر المواطنين

 المحمد: إسهامات جليلة لألمم المتحدة
   في مواجهة النزاعات والتحديات الدولية

 ولي العهد مهنئًا صاحب السمو  بالعيد:
   األمن واالستقرار والرخاء للكويت وأهلها الكرام

 بعث سمو ولي العهد الشيخ  
نواف األحمد ببرقيات تهنئة إلى 
الســــمو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد ورئيس احلرس 
الوطني سمو الشيخ سالم العلي، 
والشيخ مبارك العبداهللا ضمنها 
التهاني وأخلص  سموه أصدق 
التبريكات مبناسبة عيد الفطر 
السعيد سائال املولى العلي القدير 
أن يعيــــده علينا وعلى األمتني 
العربيــــة واإلســــالمية باخلير 
واليمن والبركات وأن يدمي على 
الكويت وأهلها  الغالية  دولتنا 
الكرام نعمة األمن واالســــتقرار 
والرخاء في ظل قائد مسيرتنا 
وراعي نهضتنا صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  وتلقى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد برقيات شكر جوابية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ورئيس احلرس 
الشــــيخ سالم  الوطني ســــمو 
العلي والشيخ مبارك العبداهللا 
ضمنوها خالص التهاني وأطيب 

التبريكات مبناسبة عيد الفطر 
السعيد، ســــائلني العلي القدير 
أن يعيدها على ســــموه وعلى 
الغالــــي وأهله األوفياء  وطننا 
بالعزة والرفعة وعلى شعوب 
العربية واإلســــالمية  األمتــــني 
باخلير واليمن والبركات، وأن 
يعم السالم واألمن ربوع وطننا 

الغالي الكويت.
  كما تلقى ســــمو ولي العهد 
الشــــيخ نواف األحمد برقيات 
تهنئــــة من رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ 
الوطني  ونائب رئيس احلرس 
الشيخ مشــــعل األحمد وسمو 
الشــــيخ ناصر احملمــــد رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
الــــوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الشــــيخ جابر املبارك مبناسبة 

العيد السعيد.
  وتلقى سموه برقيات تهنئة 
من الوزراء واحملافظني وأعضاء 
مجلس األمة وكبار املسؤولني 
والقياديــــني بالدولــــة وأعضاء 

السلك الديبلوماسي وعدد كبير 
من املواطنــــني الكرام واملقيمني 
األوفياء ضمنوها أطيب التهاني 
وأصدق التبريكات مبناسبة عيد 
الفطر الســــعيد، سائلني املولى 
العلي القديــــر أن يعيده علينا 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات، وأن 
يدمي على وطننا الغالي الكويت 
نعمة األمن واألمان وعلى سموه 
بالصحة والعافية ويسدد خطاه 
ملا فيه خير ومصلحة الكويت.

  كما تلقى ســــموه العديد من 
برقيات التهنئة مبناســــبة عيد 
الفطر السعيد من الشخصيات 
العربية واإلسالمية ومن االخوة 

املواطنني خارج البالد.
  وقد بعث ســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد برقيات شكر 
جوابية ضمنها شكره ومتنياته 
الطيبة للجميع، داعيا اهللا أن يعيد 
هذه املناسبة املباركة على وطننا 
وأمتنا العربية واإلسالمية جمعاء 

باخلير واليمن والبركات. 

 البراك والميع يطالبان الحكومة بعدم المكابرة في قضية شراء المديونيات

 الشعب الكويتي يستذكر دائمًا بكل اعتزاز دور المنظمة الدولية الرافض للغزو العراقي وجهودها المتواصلة لتحرير الكويت

 نقّدر دور األمـم المتحدة في مكافحة إنفلونزا الخنازير ونسـاند جهودها المسـتمرة لمواجهة هذا الوباء
 نيويورك ـ كونا: وصل ســــمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد الى 
نيويــــورك امس االول في زيارة رســــمية 
لترؤس وفد الكويت في اجتماعات الدورة 

الـ ٦٤ للجمعية العامة لالمم املتحدة.
  وكان في استقبال سموه لدى وصوله 
الى مطار (جي.اف.كندي) مندوبنا الدائم 
لدى االمم املتحدة الســــفير عبداهللا املراد، 
وسفيرنا لدى الواليات املتحدة األميركية 
الشــــيخ ســــالم العبداهللا اجلابر واعضاء 
السلك الديبلوماسي. واعرب سمو الشيخ 
ناصر احملمد في تصريــــح لـ «كونا» عن 
سروره واعتزازه بتمثيل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد  في اجتماعات 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة والفعاليات 
املصاحبة ولرئاســــته الحــــدى احللقات 
النقاشية لالجتماع رفيع املستوى للتغير 

املناخي.
  وقال رئيس مجلــــس الوزراء ان االمم 
املتحدة قدمت ومازالــــت تقدم الكثير من 
االسهامات اجلليلة للمجتمع الدولي خاصة 
في انهاء النزاعات الدولية التي تهدد ارواح 
التنميــــة وتزعزع األمن  األبرياء وتبطئ 
واالستقرار. كما ألقى سموه الضوء على 

دور االمم املتحــــدة في مواجهة التحديات 
اجلديدة التي تعاني منها البشرية وكذلك 
الدور التاريخي الذي قامت به األمم املتحدة 
ابان الغزو العراقي للكويت في العام ١٩٩٠ 
وحتركها السريع من اجل نصرتها وعودة 

الشرعية اليها.
  واضاف ســــمو الشــــيخ ناصر احملمد 
ان الشــــعب الكويتي يســــتذكر دائما بكل 
اعتزاز وتقدير موقف االمم املتحدة الرافض 
للغزو وجهودها املتواصلة لتحرير الكويت 
بدعم من التحالف الدولي ممثال باالشقاء 

واالصدقاء.
  من ناحية اخرى أعرب ســــمو رئيس 
مجلس الوزراء عــــن أمله في ان تتضافر 
اجلهود الدولية لدعم أهداف األمم املتحدة 
وخططهــــا ملكافحــــة انفلونــــزا اخلنازير 
(اتش١ ان١) الذي ينتشر بسرعة في جميع 

أنحاء العالم ويهدد اجلنس البشري.
  وأكد ان الكويت تعرب عن تقديرها لدور 
االمم املتحدة في هذا املجال وتدعم خططها 
وتساند جهودها كما أنها مستمرة في دعم 

أنشطة األمم املتحدة املختلفة.
    ومن املقرر ان يشارك سمو الشيخ ناصر 
احملمــــد يوم الثالثاء املقبل في مؤمتر قمة 

بشأن التغير املناخي يستضيفه السكرتير 
العام لالمم املتحدة بان كي مون ويحضره 

نحو ٢٥ رئيس دولة وحكومة.
  وقال رئيس الــــوزراء انه من املتوقع 
ان يركز االجتمــــاع على املوضوعات ذات 
الصلة بسبل التعامل مع تغير املناخ السيما 
من الناحية االقتصادية فضال عن الطاقة 
والبيئة والتنمية واملســــائل األخرى التي 

يتعني معاجلتها مثل مشكلة التصحر.
  ومن املنتظر ان يفتتح بان كي مون القمة 
بكلمة شــــاملة تليها كلمة يلقيها الرئيس 
األميركي بــــاراك اوباما ثم كلمات عدد من 
رؤساء الوفود واخلبراء العامليني املشاركني 

في هذا االجتماع الرفيع املستوى.
  ومن املقرر ان يرأس سمو الشيخ ناصر 
احملمد احدى جلسات املائدة املستديرة في 
القمة. وخالل اقامته في نيويورك سيلتقي 
سموه العديد من رؤساء الدول واحلكومات 
ومنها الدول الدائمة العضوية في مجلس 
األمن وسيلتقي املسؤولني العرب ملناقشة 

القضايا االقليمية والدولية.
  وسيلقي رئيس الوزراء خطابا يوم ٢٥ 
ســــبتمبر يطرح فيه وجهة نظر الكويت 
بشأن العديد من القضايا السياسية وغير 

السياسية. وفي الـ ٢٤ من الشهر اجلاري 
ســــيحضر سموه قمة نادرة ملجلس األمن 
تكون برئاســــة الرئيــــس األميركي باراك 
أوباما ويشارك فيها فقط اعضاء املجلس 
الـ ١٥ الذين سيناقشون قضية عدم انتشار 
األســــلحة النووية ويصوتون الحقا على 
مشــــروع القرار االميركي الذي يدعو الى 
تكثيف اجلهود بشأن هذه القضية في اشارة 
غير مباشرة الى ايران وكوريا الشمالية.

  ومن املقرر ان يجتمع سمو رئيس مجلس 
الوزراء مع بان كي مون غدا االثنني ويكون 
واحدا من ضيوفه على مأدبة غداء كما انه 
سيحضر ايضا حفل استقبال يستضيفه 

أوباما.
  وسيشارك رئيس الوزراء في اجتماع 
في نيويورك يستضيفه الرئيس األميركي 
السابق بيل كلينتون يدور حول املبادرات 

الدولية التي اطلقها.
  وسيكون سمو الشــــيخ ناصر احملمد 
بني الزعماء العرب واألجانب املشــــاركني 
فــــي اجتماع لالحتفال مبناســــبة الذكرى 
الـــــ ٦٠ لوكالة غوث وتشــــغيل الالجئني 
الفلسطينيني (اونروا) وستكون برئاسة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

 غامن امليع  مسلم البراك 

 الشيخ د.محمد الصباح ومحمد أبواحلسن وخالد اجلاراهللا يصافحون مستقبليهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مصافحا مستقبليه لدى وصوله إلى نيويورك 

ــلم البراك وغامن امليع على ضرورة ان تتعامل احلكومة بجدية ملعاجلة ملف قروض  ــدد النائبان مس  ش
ــة حتظى بتأييد نيابي.وفيما أكد البراك ان احملافظة على املال العام تكون عبر  ــني، خاصة انها قضي املواطن
ــركات انتقد تصريحات وزير املالية  ــة الصادرة بحق املواطنني ضد عدد من الش ــق األحكام القضائي تطبي
ضد مقترح شراء املديونيات، مؤكدا انه يؤذي مشاعر املواطنني. وفي االجتاه ذاته، ذهب امليع حيث قضية 
ــتغالل بعض البنوك حلاجات املواطنني.ورفض  القروض يجب ان يتم ايجاد مخرج لها وان يوضع حد الس
امليع انتقاد البعض لصوت النواب العالي في قضايا عدة متس املواطنني وحياتهم اليومية ومعيشتهم مبينا 
ــعيد له لكي ينتج لبلده وال يصاب  ــمال للكويت وعلينا أن نعمل على توفير عيش س أن املواطن هو الرأس

باإلحباط، ووافقهما حزب األمة في املطالبة بحل هذه القضية.
 

 بدوره أبدى النائب مسلم البراك 
استغرابه من تعامل وزير املالية 
مصطفي الشمالي مع املقترح الذي 
تقدم به عدد من النواب بشأن شراء 
مديونيات املواطنني مشيرا إلى أن 
احملافظة على املال العام التي يدعي 
أنه يحرص عليها تأتي من خالل 
عمله على تنفيذ األحكام القضائية 
الصادرة بحق عدد من الشركات 
وليس من خالل إيهام سمو رئيس 
مجلس الوزراء بان هذه املقترح 

يضر باملال العام. 
  وبّني البراك في تصريح صحافي 
أن وزير املالية مصطفى الشمالي ما 
عنده شغل هذه األيام إال التصريح 
ضد مقترح شراء املديونيات سواء 
باســــمه او عبر مصادر حكومية 
معتبرا أن الشمالي يتلذذ بإيذاء 

املواطنني بهذه التصريحات.
البــــراك «إن صندوق    وقــــال 
الذي يتحــــدث عنه  املعســــرين 
الشمالي هو كذبة اطلقتها احلكومة 
وصدقتها» مشيرا إلى أن احلكومة 
ممثلة بوزير املالية تريد ترويج 

هذه الكذبة على املواطنني.
  وأشار البراك إلى أن احلكومة 
تأكدت بعد تنفيذها لقانون صندوق 
املعســــرين من أنه ليس ســــوى 
سراب لن يؤدي إلى حل مشكلة 
القــــروض وفوائدها التي أرهقت 
كاهل املواطنني طوال الســــنوات 

املاضية.
  وأوضــــح أن اجلميع يدرك أن 
من أوصل الوضع ملا هو عليه اآلن 
هو ضعــــف رقابة البنك املركزي 
على البنوك مؤكدا أنه يعلم جيدا 
بأن وزير املالية مصطفى الشمالي 
آخر من يعلم مبا يدور في البنك 

املركزي.
الشــــمالي  أن  البراك    وأضاف 
«مرتاح» للــــدور الذي يلعبه في 
قضية شــــراء املديونيات مشددا 
على أن وزير املالية يبقى عضوا 

فــــي مجلــــس األمــــة وال ميكنه 
مصادرة رأي األغلبية في حسم 

هذه القضية.
  وبــــني ان خطــــورة مشــــكلة 
القــــروض وفوائده في تداعياتها 
على األسرة الكويتية حيث أدت 
إلى خراب بيــــوت الكثير وأودت 
بالعديد من املواطنني إلى السجن 
نظرا لعدم قدرته على السداد الفتا 
إلى أن املواطن الكويتي ينام بفائدة 
وقسط ويصحو في اليوم التالي 
بفائدة وقسط اكبر ومختلف عن 

السابق.
  وتســــاءل: هل يعقل أن يدفع 
املواطــــن مبلغا أكثر مــــن راتبه 
ملواجهة التصاعد املتكرر للفائدة؟ 
مشــــيرا إلى أن بعض املواطنني 
اضطر إلى البحث عن مصدر رزق 
إضافي لسد العجز الذي تسببت 

به فوائد القروض.
  ووصف البراك وزير املالية بأنه 
يجلس في «برج عاجي» وال يشعر 
مبعاناة املواطن الكويتي مبينا ان 
الشمالي يعتقد أنه بالتلذذ مبعاناة 

املواطنني يحمي املال العام .
  وقال ان وزير املالية «متضايق» 
من األسئلة التي نوجهها إليه وهذا 
ما ذكره خالل لقاء ســــمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
برؤساء حترير الصحف اليومية 

حيث قال «عندي ٤٠٠ سؤال».
  وتابع البراك «إن شاء اهللا عندك 
ألف ســــؤال، وتوجيه األسئلة ال 
مينعك من أداء عملك واملشــــكلة 
ليــــس في عدد األســــئلة بقدر ما 
هي في االنتقائيــــة في الرد على 
األسئلة» مشيرا إلى أن الشمالي 
يتعمد التأخر في الرد على بعض 

األسئلة املهمة واحلساسة.
  ولفت البراك إلى أن الشمالي 
يتأخر فــــي اإلجابــــة عن بعض 
األســــئلة ألنه يعلم بان اإلجابة 
ليســــت في صاحله او في صالح 

جرس اإلنذار في هذا الشأن جتاه 
ظاهرة اإلقراض بدون شروط والتي 
جعلت العديد من األسر الكويتية 
على خط الفقر بل ان بعض أرباب 
هذه األسر دخل السجن بسببها.

  ولفت امليع إلى تصدي مجلس 
األمة وفتحه مللف القروض وضع 
روادع وموانــــع أمــــام تكرارهــــا 
املقبلة  مستقبال ووقوع األجيال 
فيها ووضع حدا لنمط االقتراض 
احلالي الــــذي أصبح مبنزلة فخ 
يصطاد املواطن ذي الدخل احملدود. 
وشدد امليع على ضرورة أن تتبنى 
الدولة فكرة الشركات واملشاريع 
التنمويــــة الرائــــدة التــــي يتاح 
للمواطن املساهمة بها عبر االكتتاب 
أو املنحة من الدولة لتعزيز قدرة 
املواطن على مواجهة أعباء احلياة 

وااللتزامات املختلفة.
  وأشار امليع إلى أهمية املرحلة 
املقبلة قائال املطلوب من السلطتني 
التعاون  التشريعية والتنفيذية 
الصادق من أجل املواطنني وخدمة 
الكويت موضحا ان هناك متسعا 
من الوقت أمام احلكومة لتحقيق 
اإلجنازات وإعالن اخلطط والبرامج 
التنموية وفق تواريخ معلنة مؤكدا 
أن مجلــــس األمة ســــيكون أول 
الداعمني للحكومة في هذا الشأن. 
وشدد امليع على ضرورة حتديد 
األولويات بني املجلسني مع انطالق 
دور االنعقاد املقبل وااللتزام بها 
على اعتبار أن ابتعادنا عن هذه 
النيابي  العمل  األولويات يشتت 
احلكومي، ويزيد االختالفات ويربك 

جدول جلسات البرملان.
  ورفض امليــــع انتقاد البعض 
لصوت النواب العالي في قضايا 
عــــدة متس املواطنــــني وحياتهم 
اليوميــــة ومعيشــــتهم مبينا أن 
الرأســــمال للكويت  املواطن هو 
وعلينــــا أن نعمل علــــى توفير 
عيش سعيد له لكي ينتج لبلده 

وال يصاب باإلحباط.
  من جهته كرر حزب األمة دعوته 
ملجلس األمة واحلكومة الى اسقاط 
القروض عن املواطنني مؤكدا ان 
القضية أخذت بعدا سلبيا عميقا 
اقتصاديا واجتماعيا على األسرة 
الكويتية خاصــــة في ظل األزمة 
االقتصادية احلالية مما يستوجب 
على اجلميع العمل على انهاء أزمة 

القروض نهائيا.

  ويؤكــــد حزب األمــــة ان أزمة 
القروض والديون أثرت بشــــكل 
خطير على األسرة الكويتية مما 
ترتب عليه أبرز النتائج التالية:

  أوال: انخفاض املستوى املعيشي 
خاصة مع ارتفاع معدالت التضخم 
فــــي ظل نظام  الفاحش  والغالء 
اقتصادي احتكاري فاقد للمنافسة 

احلرة.
انفاق األسرة    ثانيا: انخفاض 
أبنائها  الكويتيــــة على تعليــــم 
وبالتالي ضعف املستوى التعليمي 
ألبناء األسر خاصة في ظل ضعف 
مستوى التعليم العام وهذا موشر 
خطيــــر على ظهــــور أجيال ذات 

مستوى تعليمي منخفض.
  ثالثا: فقدان األمن االجتماعي 
والسياســــي للمجتمع بتعرض 
الطبقة املتوسطة خلطر االنهيار 
حتت وطأة هذه الديون هذا ان لم 
تكن تعرضــــت له فعال كما يؤكد 

كثير من اخلبراء.
  رابعا: غياب معيل األسرة بعد 
تعرض الكثير منهم لطائلة السجن 
كعقوبة لعدم قدرته على ســــداد 
الديون، هذه العقوبة التي تعتبر 
مخالفة صارخة حلقوق اإلنسان 
جب إيقافها وما يترتب على ذلك 
من خطر علــــى اجلانب التربوي 
واألخالقي لألسرة الكويتية لغياب 

معيلها.
  كمــــا يؤكد حــــزب األمة على 
السياسات احلكومية وفقدان  ان 
الرؤية االســــتراتيجية ملستقبل 
الكويت هي املســــبب األساســــي 
لوقوع ٧٠٪ من األســــر الكويتية 
في دائرة الدين الذي أنفقته على 
السكن والذي وصلت فيه الطلبات 
االسكانية الى حوالي ٨٦٨١٦ طلبا 
إسكانيا وفقا الحصائيات املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية املعلنة، 
وعلــــى التعليم والذي وصل فيه 
عدد الطالب في كل صف الى ٤٠ 
طالبا لكل صف في مدارس التعليم 
العام، وعلى الصحة الذي كشف 
الدليل االحصائي لالدارة املركزية 
لالحصاء ٢٠٠٩ عن تقارب األعداد 
بني نسبة املراجعني ملستشفيات 
القطــــاع اخلاص ومستشــــفيات 
القطاع احلكومي ناهيك عن توقف 
انشاء أي مستشفى حكومي منذ 
عــــام ١٩٨٠ بشــــكل يواكب زيادة 

السكان. 

محافظ البنك املركزي.
  وبني أن وزيــــر املالية يعرف 
األشخاص الذين بددوا املال العام 
وتدخلــــت مؤسســــات تابعة له 
الشمالي بالرد  حلمايتهم مطالبا 
على سؤاله بشأن قروض أعضاء 
مجالس إدارات البنوك سواء التي 
منحت لهم بضمانات أو بضمانات 

أقل أو دون ضمانات.
  وأشار البراك إلى أن الشمالي 
يتعمد عدم الرد على هذا السؤال 
ألنه يعلم بأن هــــؤالء املتنفذين 
باســــتطاعتهم أن «يزحزحــــوه» 
مــــن منصبه موضحا ان عليه ان 
يبني للمواطنــــني حجم القروض 
التي منحت لهم من البنوك التي 

يعملون بها.
  وقال البراك «إن الشمالي غفور 
رحيم في تطبيــــق القانون على 

قروض املواطنني عبر احللول التي 
باتت تلقى اتفاقا من قبل األغلبية 
الكاسحة من النواب واملتمثلة في 
شراء الدولة للمديونيات وإعادة 
جدولتها بحيث ال يتجاوز القسط 
املستقطع ربع الراتب مع إسقاط 
الفائدة الربوية املترتبة على أصل 

املديونية. 
  وقال ان هــــذا أفضل احللول 
ويلقى قبوال لدى غالبية النواب 
مشــــددا على ضرورة أن تبحث 
احلكومة وبشــــكل جــــدي ودون 
مكابــــرة التصــــورات املطروحة 
ملعاجلة قضيــــة ديون املواطنني 
على اعتبار أنها مشــــكلة البد من 
لهــــا وأصبحت مرهقة  التصدي 
للسواد األعظم من الشعب الكويتي 
وســــتبقى مطروحة أمامنا ريثما 
جند لها مخرجا يعالج على األقل 
اجلانب اإلنساني للواقعني حتت 

أعبائها.
  وأضاف امليع أن طرح قضية 
القروض عبر مجلس األمة وضع 
حدا الســــتغالل بعــــض البنوك 
حلاجات املواطنني ورفعها للفوائد 
دون حسيب أو رقيب مؤكدا أن بنك 
الكويت املركزي بدأ تفعيل الرقابة 
وتطبيق القوانني املصرفية على 
البنوك بعد أن قرع مجلس األمة 

العقاب على  املتنفذين وشــــديد 
ما يعانيه املواطنون»، مؤكدا أن 
الشمالي ومحافظ البنك املركزي 
يعلمون أن املال العام لن يتضرر 
بأي حال من األحــــوال إذا قامت 
احلكومة بشراء مديونيات املواطنني 
وإعادة جدولتها. واتهم البراك وزير 
املالية بأنه «يوهم» سمو رئيس 
مجلس الــــوزراء مببررات واهية 
بشأن مقترح شــــراء املديونيات 
وأثره على املال العام معتبرا مقترح 
شــــراء املديونيات من األولويات 
التي ستحظى بدعم نيابي كبير 
خالل دور االنعقاد املقبل السيما 
أن اجلميع بات متيقنا من ضرورة 

حل هذه املشــــكلة وبأسرع وقت 
ممكن، مستغربا عدم حترك وزير 
القضائية  املالية لتنفيذ األحكام 
الصادرة لوزارة املالية ضد عدد من 
الشركات بدال من التفرغ للتصريح 
ضد مقترح شراء املديونيات مؤكدا 
أن احملافظة على املال العام يأتي من 
خالل تنفيذ هذه األحكام وليس من 
خالل وضع العراقيل أمام مقترح 

شراء املديونيات.

  قضية مرهقة

  من جهته، طالب النائب غامن 
امليع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد معاجلة ملف 

 .. والبراك يسأل عن عقد بناء ومستقبل محطة معالجة الصرف بالصليبية
 وجه النائب مسلم البراك سؤاال الى وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشـــؤون البلدية د.فاضـــل صفر تضمن نص 
السؤال: في مالحظات وتوجيهات في شأن التعديالت املطلوبة 
على العقد رقم ١٢ـ  ٢٠٠٠/٩٩ بناء وتشغيل ونقل ملكية محطة 
معاجلة وتنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية، اورد ديوان 
احملاســـبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص واملراجعة 
على تنفيذ ميزانيات الوزارات واالدارات احلكومية وحساباتها 
اخلتامية للسنة املالية ٢٠٠٧ـ  ٢٠٠٨ (وزارة االشغال العامة) ما 
يلي: تؤول الى الدولة وتصبح من امالكها دون اي تعويض او 
مقابل ـ ما لم يكن منصوصا في العقد على خالف ذلك ـ جميع 
املشروعات واملنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على 
امالك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وحتويل 

امللكية للدولة او وفقا لنظام البناء والتمسك.
  واستطرد البراك انه ورغبة في متابعة هذا املوضوع والتصدي 
دستوريا ألي محاولة ملخالفة احكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨ 
املشار اليه او انتهاكه او التجاوز عليه، يرجى موافاتي وافادتي 

مبا يلي: موافاتي بصورة طبق االصل من جميع املراســـالت 
املتبادلة بني وزارة االشـــغال العامة ومســـتثمر العقد رقم ١٢ 
ـ ٢٠٠٠/٩٩ املشـــار اليه وبني وزارة االشغال العامة واي جهة 
اخرى حكومية او غير حكومية وذلك منذ ابرام العقد رقم ١٢ـ  
٢٠٠٠/٩٩ وحتى تاريخ االجابة عن هذا السؤال، سواء في شأن 
العقد ذاته او في شـــأن عقد االعمال التكميلية (هـ ـ ص٧٥)، 
وموافاتي بصورة طبق االصل من عقد االعمال التكميلية (هـ 
ـ ص٧٥)، وموافاتي بكشف مبينة فيه تفاصيل وقيمة جميع 
الدفعات الشهرية للمستثمر عن الكميات املعاجلة من محطة 
مياه الصرف الصحي بالصليبية مع بيان كمياتها وذلك حتى 
تاريخ االجابة عن هذا الســـؤال، وافادتي باي اوامر تغييرية 
للعقدين املشار اليهما وموافاتي بكشف تفصيلي بهذه االوامر 
ومبالغهـــا ـ ان وجدت ـ وموافاتي بصـــورة من قرار مجلس 
الوزراء رقم (٩/اوال) في اجتماعه رقم ٢٠٠٨/١ املعقود بتاريخ 
٢٠٠٨/١/٧ واملتضمن املوافقة من حيث املبدأ على توسعة محطة 

تنقية مياه الصرف الصحي. 

 الكويت هنأت «سانت كيتس ونيفس» بعيدها الوطني
 بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  
ببرقية تهنئة الى كاثبرت مونترافيل سبســـتيان 
حاكم عام احتاد ســـانت كيتس ونيفس الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبـــالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 غادر إلى ألمانيا إلجراء فحوصات طبية

 المويزري هنأ القيادة السياسية بالعيد

 شعيب املويزري

 غـــادر النائب شـــعيب املويزري البـــالد متوجها الى 
املانيا الجراء الفحوصات الطبية، وزف املويزري التهاني 
والتبريكات الى صاحب الســـمو االمير وسمو ولي عهده 
االمني وسمو رئيس مجلس الوزراء وأبناء الشعب الكويتي 
مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا ان تسود نعمة 
األمن واألمان في الكويت احلبيبة وان يعم الرخاء جميع 

املواطنني واملقيمني. 


