
الخميس 15 اكتوبر 2009   7مجلس األمة

نواب لـ »األنباء«: منح نصف قرض التسليف ليس حاًل جذريًا 
للمشكلة اإلسكانية والحكومة ستضع الحجج لرفضه

سامح عبدالحفيظ
عل����ى خلفي����ة ق����رار اللجنة 
اقرار مقترح جعل  التش����ريعية 
القرض االس����كاني منحة  نصف 
للمواطنني والنصف اآلخر يسدد 
على دفع����ات، صرح غير نائب ل� 
»األنب����اء« مؤكدين ان����ه في حال 
طرح هذا املقت����رح على املجلس 
س����تقف احلكومة موقفا معارضا 
وستتحجج بالكثير من املبررات 
ومنها ان اسقاط 50% من القروض 
االسكانية يعني انها ستتنازل عن 
مبالغ كبيرة ج����دا، في حني انها 
ترفض معاجلة قروض املواطنني 

التي تكلفها مبالغ اقل.
وفي هذا الشأن، يقول النائب 
د.يوسف الزلزلة ل� »األنباء« انه 
في حال وافقت احلكومة على هذا 
املقترح فهو ش����يء جيد يساعد 
عل����ى رخاء املواطن����ني، نافيا في 
الوقت نفسه ان توافق احلكومة 
على هذا املقترح وفي حال عرضه 
على اللجنة املالية فالبد من سماع 
رأي احلكومة وتبريراتها في هذا 
الش����أن. النائب صالح املال يقول 
ان التوجه الع����ام لدى احلكومة 
القروض،  هو معارضة اس����قاط 
فعليه يجب توفير حلول اخرى 
للتخفيف عن كاهل املواطنني، مؤكدا 
ل� »األنباء« دعم����ه اي توجه من 
شأنه التخفيف عن كاهل املواطن 
املالية  الفوائض  واستفادته م��ن 
في ظل عج��ز احلكومة عن توفير 
الوح���دات السكنية املناسبة لالسر 

الكويتية.
من ناحيته، ايد النائب د.بادي 
الدوسري هذا املقترح، واصفا اياه 
باملمتاز، متوقعا ان يالقي اعتراضا 

حكوميا.
وابدى النائب س����عدون حماد 
موافقت����ه على االقت����راح، اال ان 
احلكوم����ة س����تقاتل بشراس����ة 
السقاطه مثلم��ا تفع��ل ف��ي قضي��ة 
الق��روض، متمنيا ان ينال االغلبية 

القراره.
النائ��ب فيصل الدويسان اكد 
ل� »األنباء« ان هذا املقترح نوع من 
الدعم احلكومي للمواطن، في حال 
اقراره، وتوفي����ر حياة كرمية له 
شريطة اال تتغير اسعار االراضي 
والعقارات املؤجرة، متمنيا على 
الدولة التدخل في السوق لضبطه 
حتى ال يستغ��ل اصحاب العقارات 
هذا الدعم. النائب د.روال دش����تي 
قالت: ال ينبغ����ي ان نتقدم مبثل 
هذه املقترحات التي من ش����أنها 
العب����ث مبقدرات الدول����ة، داعية 
الى ان تأخذ جميع املقترحات مبدأ 
أساسيا وهو التوازن بني مصلحة 
الوطن ومصلحة املواطن. النائب 
خالد السلطان رأى ان هذا املقترح 
ليس حال جذريا للمشكلة االسكانية 
ويجب تخفيض سعر اراضي البناء 
واطالق قسائم صناعية في السوق، 

وبالتالي يزيد العرض فتنخفض 
تكاليف املباني. وفيما يلي تفاصيل 
التحقي����ق: في البداية قال النائب 
د.يوسف الزلزلة ان هذا االقتراح 
املقدم من بعض النواب وافقت عليه 
اللجنة التشريعية من حيث املبدأ 
ويذهب بعد ذلك إلى اللجنة املالية 
ومن ثم تقدم املالية تقريرها إلى 
املجلس ومن ثم توافق احلكومة 
أو ال توافق عليه. وأضاف الزلزلة 
ل� »األنباء« أن طريق هذا املقترح 
مازال طويال، مشيرا الى ان اللجنة 
التش����ريعية ارتأت عدم مخالفته 
للقوانني او الدس����تور معتقدا أن 
هذا املقترح عندما يتم طرحه على 
املجلس فستقف احلكومة موقفا 
رافضا ومعارضا له، مبررا ذلك بأن 
اسقاط 50% من القروض االسكانية 
يعني تنازال عن مبالغ كبيرة جدا 
وهي � أي احلكومة � عندما نتحدث 
عن معاجلة ديون املواطنني التي ال 
تكلفها اال مبالغ ضئيلة جدا تقف 
موقف املعارض فكيف ونحن اآلن 
نتكلم عن قروض اسكانية مببالغ 
كبيرة؟! وأكد الزلزلة انه في حال 
وافقت احلكومة على هذا املقترح 
فهذا شيء جيد يساعد على رخ��اء 
املواطنني، جازما في الوق��ت نفسه 
بأن احلكومة ستك��ون في موقف 
املعارض وستقدم تبريراتها في 

هذا الشأن.
وقال الزلزلة انه اذا وصل هذا 
املقترح إلى اللجنة املالية فالبد ان 
نستمع الى رأي احلكومة واجلهات 
املعنية فيها وبعد ذلك يتم تقرير ما 
تتفق عليه بعد االستماع الى وجهة 
نظرها ونتأكد من ان ميزانية الدولة 
من املمكن ان تتحمل مثل هذه املبالغ 
أم ال. من جانبه قال النائب صالح 
املال ان التوجه العام لدى احلكومة 
هو معارضة اسقاط القروض وعليه 
يجب توفير حلول اخرى للتخفيف 
عن كاهل املواطن الكويتي، مؤكدا 
دعمه اي توجه من شأنه التخفيف 
عن كاهل املواطن واالستفادة من 
بعض الفوائض املالية لدعم االسر 

الكويتية احملتاجة.
وبني امل����ال ل� »األنب����اء« ان��ه 
على الدولة مادامت عاج����زة عن 
توفير الوحدات السكني��ة العائلية 

موافقة احلكومة لهذا املقترح قال 
الدويسان هناك قرض شبيه بذلك 
مع اختالف املبل����غ وهو القرض 
االجتماعي ومبلغ����ه 4000 فكان 
نصفه يسدد ونصفه هدية، داعيا 
احلكومة في ظل هذه الوفرة املالية 
إلى تقدمي شيء بسيط للمواطن 
ال����ذي س����الت دماؤه عل����ى هذه 
األرض الطيب����ة. من جهتها قالت 
النائب د.روال دشتي انه يجب أال 
نتقدم مبواضيع كهذه، مؤكدة أن 

املناسبة لالس��ر الكويتية في الوقت 
املناس����ب فعليها أن تس����اهم في 
دعم طالب����ي السكن من الشباب 
الكويت��ي لبناء منازلهم السكني����ة 
عل����ى نفقتهم اخلاصة من خ��الل 
القرض االس����كاني، مس����تدرك��ا: 
إال إذا وجدن����ا تط����ورا واضح��ا 
وخطى متس����ارعة نح����و انشاء 
الت���ي تناسب  املدن االس����كانية 
الطلب����ات التي وص��ل عددها الى 
80 ألفا قابل����ة للزي��ادة. واوضح 
املال أن هذا املقترح هو أحد احللول 
كنوع م����ن الدعم لكي يحاول رب 
االسرة شراء منزل العمر وتخف 
الس����كن احلكومي  الطلبات على 
وبش����كل عام نحن مع دعم االسر 
الكويتية وتوفير السكن املناسب، 
مبينا أن هناك عجزا حكوميا جتاه 

هذه املشكلة.

رفع الظلم

من جانبه أكد النائب حس����ني 
مزيد تأييده له����ذا املقترح اجليد 
الكرمية  الذي س����يوفر احلي����اة 
الكويتي داعيا زمالءه  للش����باب 
النواب إلى اقراره لرفع الظلم عن 
كاهل املواطنني الذي أثقل باالعباء 
املعيشية فضال عن انتظار يدوم 15 

عاما في طوابير السكن اخلاص.
وقال مزيد ل� »األنباء« ان هذا 
املقترح جاء في ظل العجز احلكومي 
عن طي ملف القضية االس����كانية 
التي التزال ف����ي أواخر أولويات 
واهتمامات احلكومة. رغم اهميتها 
لالس����تقرار االجتماعي واالسرى 
للمجتمع. ونبه مزيد الى ضرورة 
أن تتم معاجلة كلفة بدل االيجار في 
ظل االرتفاع املهول ألسعار العقارات 
السكنية والشقق وعدم وجود رقابة 
حكومية صارمة على هذه االسعار 

والتجاوزات من قبل التجار.
وأيد النائب د.بادي الدوسري 
هذا املقت����رح الذي يخفف االعباء 
املعيش����ية عن الشباب الكويتي، 
مؤك����دا ان هذا املقترح ممتاز جدا 
ويجعل الشباب يواجهون التكاليف 
الباهظ����ة للحياة ومس����تلزماتها 
ويجب أن تساعد احلكومة الشباب 
في هذا اجلانب. وتوقع د.الدوسري 
في تصريح ل� »األنباء« أن يالقي 

اعتراضا حكوميا وهي لن تغلب 
في ايجاد األعذار واملب��ررات مث��ل 
أن هذا املقترح ليس به عدال��ة أو 

يكلف امليزانية اعباء اضافية.

دغدغة المشاعر

بدوره متنى النائب س����عدون 
حماد أن تساهم الدولة في مساعدة 
املواطن الكويتي في سداد التزاماته 
لدى البن����وك مبديا موافقته على 
املقترح ولكن ف��ي الوقت نفسه أكد 
رفض احلكوم��ة ملثل هذا املقترح 
مدل����ال عل��ى ذلك برفضها اقتراح 
شراء مديونيات املواطنني الذي ال 
يكلفها الكثير مع اسقاط الفائدة.

ل� »األنباء« أن  واوضح حماد 
الدولة قاتلت بشراسة السقاط هذا 
املقترح فما بالنا مبقترح يحملها 
القروض االس����كانية  50% م����ن 
مستدركا: ال نريد تقدمي مقترحات 
لدغدغة مشاعر املواطنني في ظل 
عدم موافق����ة احلكومة داعيا إلى 
تقدمي مقترحات مقبولة لكي يسهل 
اقرارها. وتساءل حماد هل احلكومة 
س����توافق على هذا املقترح؟ وهل 
لدينا االغلبي����ة النيابية القراره؟ 
فمثال شراء املديونيات حصل على 
أغلبية 35 نائبا واملشروع سيمر 
ب����إذن اهلل لكن يج����ب أن يحظى 

باألغلبية النيابية.

يحقق العدالة

ورأى النائب فيصل الدويسان 
أن هذا املقترح يحقق العدالة مذكرا 
بع����ام 1991 عندما قامت احلكومة 
بالغاء كل القروض االسكانية في 
الوقت فاستفادت ثلة قليلة  ذلك 
من الشعب الكويتي بينما البقية 
الباقية لم تس����تفد وكان القرض 
وقتها 50 ألفا. وأضاف الدويسان 
ل� »األنب����اء« ان هذا املقترح نوع 
من الدعم احلكومي للمواطن � في 
حال اقراره � وتوفير حياة كرمية 
له شريطة أال يتغير سعر األرض 
والعقارات املؤجرة، موضحا »ال 
نريد دعم املواطن من جهة وترتفع 
االسعار من جهة أخرى«، متمنيا 
على الدولة التدخل في الس����وق 
لضبطه حتى ال يستغل اصحاب 
العقارات هذا الدعم. وعن امكانية 

الكويت تئن وحتتاج إلى التضافر 
وال حتت����اج إلى العبث مبقدراته، 
فجميع املقترحات يجب ان تأخذ 
مبدأ أساس����يا وه��و التوازن بني 
مصلحة الوط��ن ومصلحة املواطن 
وال ميك��ن أن نغلب مصلحة على 

أخرى.
ودع����ت الى حتوي����ل الطبقة 
الوسطى من طبقة مستهلكة الى 
طبقة منتجة ال تستنزف مقدرات 
هذا البلد مطالبة باعادة صياغة اي 

مقترحات بها تكلفة على املال العام 
وميزانية الدول����ة ويجب مراعاة 
اجليل احلالي وجيل املس����تقبل، 
ويجب على الطبقة الوس����طى أن 
تساهم في خلق ثروات للوطن ال 

أن تكون مستنزفة ملقدراته.

إطالق قسائم حكومية

النائب خالد  ق����ال  من جانبه 
السلطان انه ال ميكن املوافقة على 
اقتراح القرض االس����كاني وجعل 

نصفه منح����ة للمواطنني م��ا لم 
نس����مع رأي احلكوم����ة، مبين��ا 
انه ليس حال جذريا للمش����كل��ة 
االس����كانية الت����ي وضعن����ا له��ا 
ارتف��اع  تصورا يعالج مش����كلة 
التي سبب��ت في  تكلفة االراضي 

االساس مشكلة اإلسكان.
وطال����ب الس����لطان بضرورة 
تخفيض اس����عار اراضي املباني، 
الذي يجعل شريحة كبيرة  االمر 
تس����تفيد، مؤكدا ان حل املشكلة 
االسكانية يكمن في اتخاذ إجراءات 
لتخفيض تكلفة اس����عار اراضي 
املباني من خالل اطالق قس����ائم 
حكومية في السوق، مبينا ان هذا 
االقتراح مت وضعه ضمن برنامج 
التجمع الس����لفي. واضاف ان هذا 
التصور من شأنه تكليف شركات 
عامة والقطاع اخلاص ببناء املدن 
االس����كانية اجلديدة في أراض��ي 
الدولة عل����ى ان يتم حجز ج��زء 
من األراضي السكنية لبيعه��ا في 
املزاد ملن تنطبق علي��ه ش����روط 
الرعاية السكنية فض��ال عن ح��ق 

استثمار املناطق التجارية.
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