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سعد زنيفرد.بادي الدوسريد.محمد احلويلةدليهي الهاجري

هّددوا بمساءلة رئيس الحكومة خالل 60 يومًا إن لم يتم إصالح الخلل

نواب طالبوا الحكومة بإزالة المصانع من منطقة أم الهيمان

دليه�ي: هن�اك توجه ل�دى الحكوم�ة إلزال�ة المنطقة
زنيفر: غاب الهواء النقي والمنطقة لم تعد صالحة للس�كن

وووعد بأن يبقى ملف مترير 
التجاوزات على رأس أولوياته في 
دور االنعقاد املقبل، معرجا على 
قضي���ة ردم املياه اجلوفية التي 
بالبيئة والبشر،  أحلقت الضرر 
مشيرا الى انه سيفعل هذا األمر 
ويتبناه من خالل العمل البرملاني 

في سبيل معاجلة األضرار.
من جهته اعتبر النائب د.بادي 
الدوسري ان احلكومة هي من جنت 
على 40 ألف نسمة متضررة إثر 
الغازات السامة، معلقا ورغم ذلك 
احلكم عليها براءة، الفتا الى ان 
الدول املتحضرة تعتبر ثروتها 

احلقيقية هي االنس���ان بخالف 
النظرة الس���ائدة للمتنفذين في 

الكويت.
وقال: »العطور والبالستيك 
أصبحا أغلى من االنس���ان ذاته، 
ملقيا باللوم على احلكومة بدءا 
من وزارة الصحة التي لم تكلف 
نفسها عناء التبليغ عن احلاالت 
احملصاة لديهم نتيجة هذا التلوث، 
بالرغم من ان الكارثة ليست وليدة 
اللحظة وامنا ممتدة جذورها منذ 
9 سنوات أضرت ما فوق األرض 

وما حتتها.
من جانبه تقدم النائب خالد 

الطاحوس لتسلم امللف األخضر 
الذي تضمن محاور االستجواب، 
وقال بدوره في الندوة اننا ال نريد 
التكلم عن معاناة املنطقة وامنا 
العمل فعليا حلل القضية ورفع 
معاناة سكانها الذين مّلوا األمر، 
مؤكدا ان أعض���اء مجلس األمة 
عليهم ان يتحملوا املس���ؤولية 
امللقاة على عاتقهم حلماية أرواح 
الناس واألهالي. وكشف الطاحوس 
عن ان املتنفذين استغلوا العطلة 
البرملانية وأعلن���وا عن توزيع 
قسائم صناعية في منطقة وشدد 
الطاحوس بصوت ميلؤه الغضب 

على ضرورة ان يتحرك النواب 
ويدافعوا عن الشعب وعن حماية 
ارواحهم التي هي خط احمر، كما 
أقسموا حتت قبة البرملان بالذود 
عن الشعب، داعيا النواب للتحرك 
بشكل فعلي جتاه احلكومة حللحلة 

قضية اهالي ام الهيمان.
وخاطب اجلمهور قائال ان لم 
نتحرك فليس لكم »شرهة« على 
أحد اال على النواب الذين اختارهم 
الش���عب في يوم االقتراع، االمر 
الذي انفعل له اجلمهور وقاطعوا 
حديثه بالتصفيق احلار، ثم عاد 
الطاحوس الى حديثه وقال: »وانا 

على هذا املنب���ر اعاهد أهالي ام 
الهيمان والدائرة اخلامسة بأني 
سأمارس حقي الدستوري دفاعا 
عنهم كممثل للدائرة والش���عب 

الكويتي.
وبدوره اوضح النائب سعدون 
حماد ان توزيع منطقة ام الهيمان 
منذ البداي���ة كان خاطئا وكانت 
االراضي آنذاك غير صاحلة للسكن 
والدليل هو الدراسة التي قدمت، 
الفتا الى ان احلكومة اصرت على 
توزيع االراضي وارغاب املواطنني 
بالتوزيع من غير دور او انتظار. 
وقال حم���اد ان املواطنني اخذوا 
هذه االراضي تفادي���ا للطلبات 
املتكدسة دون العلم انه ستظهر 
هناك تلوثات بيئية في املنطقة 
بعد اس���تكمال بنائها، مؤكدا انه 
اآلن تع���ددت تقاري���ر الضحايا 
واملصابني اث���ر الغازات املنبثقة 
من املصانع واألدلة موجودة في 

وزارة الصحة.
واما النائب سعد زنيفر فاكد 
ان املنطقة اصبحت غير صاحلة 
للس���كن وان الهواء النقي غاب 
عنها بعد وجود املصانع، بخالف 
ما كانت متتاز به بالس���ابق من 
هواء نقي، متمنيا من احلكومة 
واملس���ؤولني عن ه���ذه املصانع 
ايجاد حل س���ريع وقلع املشكلة 

من جذورها.
وكان من ضمن احلضور رئيس 
املجلس البلدي زيد عايش الذي ذكر 
انه قابل اصحاب املصانع والبنك 
الصناعي ولكن كانت اللقاءات دون 

جدوى ولم تثمر ش���يئا، السميا 
ان اصحابه���ا متنفذون، متعهدا 
بأنه سيفعل االمر ويصعده عن 
طريق املجلس البلدي الى ان حتل 
املشكلة.  ومتنى عايش من اعضاء 
مجلس االم���ة اال يطالبوا بإزالة 
املنطق���ة مؤكدا ان هذا ليس حال 
سليما، وامنا السعي لوضع فالتر 
خاصة لها متنع تسرب الغازات 
السامة اسوة بدول العالم االخرى 
الس���يما التي مصانعها في قلب 

العاصمة.
ومن جانبه اكد رئيس جلنة 
محافظة االحمدي عضو املجلس 
البلدي مانع العجمي انه سيفّعل 
موضوع البيئة في املجلس البلدي، 
متمنيا ان يهتز الشارع الكويتي 
لكارثة ام الهيمان كما اهتز باالمس 

لكارثة مشرف.
وقال العجم���ي: »نحن جئنا 
فزاع���ة للحق وانت���م اصحاب 
احلق«، مؤكدا أنهم يعيشون في 
كارثة من املفترض ان تنتفض لها 
احلكومة واعضاء مجلس االمة 
وكذلك املجلس البلدي واالسهام 
باملشاركة مع الهيئة العامة حلماية 
البيئة، مشيرا الى ان هناك تقارير 
تؤكد التلوث البيئي الذي تشهده 
املنطقة. مين���اء عبداهلل بيضاء 
بني املنطقة الصناعة املوجودة، 
موضح���ا انهم حترك���وا لوقف 
التوزي���ع، ولك���ن ال يعلم ما إن 
تكرر األمر في املستقبل ومت اتخاذ 
قرارات وفوجئ الناس مبصانع 

صناعية أخرى.

عبد الهادي العجمي
الندوة اجلماهيرية  استهلت 
الت���ي نظمتها اللجن���ة البيئية 
التطوعية لضاحية علي صباح 
الس���الم، مساء أمس األول حتت 
عنوان »أم الهيمان بدون عنوان«، 
بكلمة أمني سر مجلس األمة دليهي 
الهاجري الذي أك���د ان الندوات 
التي عق���دت من أجل حل قضية 
أهالي املنطقة لم جتد نفعا رغم 
كثرتها، داعيا الى ضرورة عقدها 
شهريا في أماكن عامة ولتكن أمام 
ميناء عبداهلل بني شارعي امللك 

فهد وامللك عبدالعزيز.
وأكد الهاج���ري دعمه املادي 
واملعنوي ألهال���ي ضاحية علي 
صباح السالم في سبيل القضاء 
على مش���كلة الغازات الس���امة 
املنبثقة عن املصانع التي عانوا 
منها طوال 9 سنوات، آخذا باالعتبار 
أهمية وجود جهات مختلفة من 
أصحاب القرار واإلعالم والصحافة 

في الندوات التي ستنظم.
وقال: »التمس ان يكون هناك 
توجه من قب���ل احلكومة بأنها 
مس���تعدة إلزالة املنطقة بأكملها 
واإلبق���اء عل���ى ه���ذه املصانع 
وأصحابها املتنفذين، معربا عن 
موافقته لهذا احلل ما دام يسهم 
في القضاء على معاناة أهالي أم 
الهيمان جراء السموم املنبثقة عن 
املصانع، اال انه اشترط تعويض 
سكانها بأراض أخرى في أماكن 
جديدة، مش���يرا الى ان الغازات 
السامة امتدت الى املناطق املجاورة 

املنكوبة،  الهيم���ان  أم  ملنطق���ة 
موضحا انه بدأ يسمع عن األمراض 
املسرطنة التي أصابت الكثير من 
األهالي واألطفال، وشدد الهاجري 
بصوت مرتفع على ضرورة عقد 
ندوة عاجلة ب���ني املصانع التي 
تطلق غازاتها السامة على أطفالنا 
وأهالينا، وتس���ليط الضوء من 
جمي���ع اجلوانب عل���ى املعاناة 
احلقيقية التي يقاس���يها قاطنو 

هذه املناطق.
االشتراطات البيئية

من جانبه أكد مراقب مجلس 
األمة د.محمد احلويلة ان جلنة 
البرملانية تس���عى من  البيئ���ة 
خالل عملها ال���ى ان جتعل هذه 
املأساة قضية الكويت، الفتا الى 
ان املتضرر املباشر هم أهالي أم 
الهيمان السيما ان األغلب منهم فقد 
أفرادا من أسرته وغيرهم أصيب 
بأمراض مختلفة منها األمراض 

السرطانية.
واس���تنكر احلويل���ة قائال: 
ان »األده���ى واألم���ر ان بعض 
تلك املصانع ال تلتزم بأبس���ط 
البيئية وال حتترم  االشتراطات 
مس���اعيها، خصوصا ان التجار 
همهم األكب���ر جني األرباح دون 
االكتراث لألرواح، مش���ددا على 
ضرورة محاسبة كل من تخاذل 
التجاوزات  وس���اهم في مترير 
التي يق���وم بها هوالء املتنفذون 
واملفسدون، األمر الذي سبب في 

الكارثة البيئية.

البصيري: الحكومة ستطلب عقد جلسات خاصة إلنجاز 
المشاريع التي تقدمت بها إلى لجنة األولويات في مجلس األمة

كش���ف وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري 
عن نية احلكوم���ة اللجوء الى طلب عقد 
اجللسات اخلاصة إلجناز املشاريع بقوانني 
التي تقدمت بها الى جلنة األولويات في 
حال عدم القدرة على اجناز هذه املشاريع 
خالل اجللس���ات احملددة سلفا في جدول 
األولويات ل���دور االنعق���اد املقبل وذلك 
بسبب كثرة املواضيع املدرجة على جدول 

األولويات.
وق���ال البصي���ري في تصري���ح الى 
الذي عقده  الصحافيني عقب االجتم���اع 
مع جلنة األولويات في مجلس األمة يوم 
امس ان احلكومة قدمت الى اللجنة جميع 
املالحظات على جدول األولويات السابق 
سواء باملواضيع املدرجة في اجلدول، او 
التواريخ احملددة للجلس���ات كاشفا عن 
تقدم احلكومة مبشاريع بقوانني جديدة 
الى اللجن���ة، متمنيا من اللجنة اخذ هذه 

املشاريع بعني االعتبار.
وأضاف: نحن بالنسبة لنا في احلكومة 
اصبحت الرؤية واضحة بشأن اولوياتنا 
خصوصا بعد ان اوفت احلكومة بالتزامها 

جتاه املجلس وقدمت برنامج عملها.
وفي رده على سؤال حول الترتيبات 
احلكومي���ة جتاه التلويحات باملس���اءلة 

السياسية التي قد تقدم في دور االنعقاد 
املقبل قال البصيري: نحن ال نريد ان نبدأ 
دور االنعقاد املقبل مبثل هذه األسئلة، مؤكدا 
ان احلكومة أتت ببرنامج عمل واضح وخطة 
تنموية وروح من التعاون والش���فافية، 
متمنيا من اجلمي���ع التفاؤل ببداية دور 

انعقاد جديد تسود فيه روح التعاون.
وحول نق���اط االختالف واالتفاق بني 
احلكومة واملجل���س في جلنة األولويات 
أكد البصي���ري ان نقاط االتفاق اكثر من 

االختالف.
وحول برنامج عمل احلكومة وامكانية 
اجناز املشاريع فيه قال البصيري: نحن 
متفائلون وبال ش���ك ه���و برنامج ضخم 
ومليء باملشاريع االستراتيجية التي نعول 
عليها، مش���يرا الى ان مدة السنوات ال� 4 
قد ال تك���ون كافية لتنفيذ كل ما ورد في 
برنامج عمل احلكومة ولكن نحن في سباق 
مع الزمن وحتد مع املش���اريع إلجنازها 
بتعاون الس���لطتني. وعن م���دى التزام 
احلكومة بجدول األولويات بعد اقراره من 
اللجنة، اكد البصيري ان احلكومة ستلتزم 
بترتيب األولويات بعد التصويت عليها 
في مجلس األمة وصدورها بقرار، متمنيا 
من النواب كذلك االلتزام بهذه االولويات 

بعد اقرارها.

الحويلة: توقيعي على عريضة استجواب 
رئيس الحكومة من باب اإلصالح

حماد: محور استجواب رئيس الحكومة
 سيكون عن التلوث في منطقة أم الهيمان

الدوسري: نستغرب استغالل معاناة أهالي
 أم الهيمان في التهديد بالمساءلة!

الطاحوس يسأل الشمالي
 عن بيع حصة »التجاري« في بنك بوبيان

أكد مراقب مجل���س األمة النائب د.محمد 
احلويلة ان توقيعه على مش���روع عريضة 
االستجواب مع زميليه سعدون حماد وخالد 
الطاحوس واملزم���ع تقدميه لرئيس مجلس 
الوزراء بش���أن كارثة التلوث بضاحية علي 
الصباح إمنا يأت���ي من باب اإلصالح وليس 
التأزمي بدليل املهل���ة التي أعطيناها لرئيس 
الوزراء ومدتها 60 يوما إلصالح اخللل واحلد 
من التدهور البيئي بضاحية علي الصباح من 
خالل إصدار التعليمات للجهات ذات الصلة 
بتلوث املنطق���ة )الصحة، البلدية، التجارة، 
النفط، الهيئة العامة للبيئة وغيرها( بسرعة 
التحرك وتكثيف اجلهود ف���ي هذه القضية 
التي أصبحت تهدد صحة قاطني تلك املنطقة 
واملناطق املجاورة. وذك���ر احلويلة انه من 

أشد املؤمنني بالتدرج في املساءلة السياسية 
واستخدام كافة األدوات الدستورية قبل الوصول 
الى مرحلة االس���تجواب بدليل تقدمي العديد 
من األس���ئلة البرملانية واملقترحات للوزراء 
أصحاب الشأن بالتدهور البيئي بضاحية علي 
الصباح هذا عالوة على التصريحات والندوات 
املتعاقبة بوسائل اإلعالم والتي حذرنا فيها 
من حجم هذه الكارثة البيئية. واسترس���ل 
احلويل���ة بأننا عندما لم جن���د آذانا صاغية 
من اجلان���ب احلكومي ومت جتاهل الرد على 
أسئلتنا ومقترحاتنا ومطالباتنا املستمرة بوقف 
هذه الكارثة التي باتت تهدد صحة املواطنني 
بل ان هناك حاالت وفيات جراء هذا التلوث 
البيئي عند ذلك ايدنا وبشدة مشروع عريضة 
التطوعية  اللجنة  الذي صاغته  االستجواب 

البيئية لضاحية علي الصباح وقمنا بالتوقيع 
على مشروع عريضة االستجواب الذي نؤكد 
للجميع اننا س���نفعله ما لم تتم االستجابة 
للمطالبة العادلة واإلنسانية ألهالي ضاحية 

علي الصباح واملناطق املجاورة.
واستغرب احلويلة غياب احلس الوطني 
ألصحاب املصانع والشركات التي تبث سمومها 
البيئية باملنطقة اجلنوبي���ة من البالد دون 
رادع من ضمير او احساس باملسؤولية ولكن 
قدميا قالوا من أمن العقوبة أساء األدب، فهذا 
التواطؤ احلكومي إزاء ما يحصل من مهزلة 
إنسانية جتاه املواطنني بتلك املناطق شجع 
اصحاب النفوس املريضة على  التالعب بصحة 
املواطن لإلثراء على حساب آدميته وكرامته 

وحقه بالعيش في بيئة صحية آمنة.

أعلن النائب س����عدون حماد ان احملور األول من االستجواب املزمع 
تقدميه منه اضافة الى النائبني خالد الطاحوس ود.محمد احلويلة الى 
رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد سيكون عن التلوث في منطقة 
أم الهيمان. وقال حماد إننا ال نخشى من العودة الى الشارع على خلفية 
مطالباتنا بقضايا الشعب سواء أكانت قضية القروض أم التلوث في ام 
الهيمان، مش����يرا الى ان استجواب رئيس الوزراء بشأن التلوث البيئي 
احلاص����ل في تلك املنطقة يعتبر احلل الذي ليس لدينا غيره اذا لم يتم 
اصالح الوضع. وزاد ال نخاف من صناديق االقتراع، والناخبون الذين 

قدمنا االستجواب من اجلهم سيعيدوننا الى قاعة عبداهلل السالم مشيرا 
الى انه اذا متت معاجلة املشكلة فنحن نبي العنب ال الناطور.

وق����ال حماد: طفح الكيل من وع����ود احلكومة التي ال تنفذها ونحن 
نريد رؤية شيء ملموس ملعاجلة التلوث الناجم عن املصانع واال سوف 
نس����تجوب رئيس احلكومة. وفي موضوع مختلف طالب حماد وزير 
الداخلية بتقدمي اس����تقالته، مؤكدا ان ما تضمنه رد وزير العدل راشد 
احلماد حول االعالن����ات االنتخابية والذي بني احلقائق يزيد من اهمية 

مبادرة اخلالد باالستقالة.

رفض النائب د.بادي الدوسري االسلوب 
الذي انتهج���ه البعض خالل التجمهر الذي 
شهدته ضاحية علي صباح السالم »أم الهيمان 
سابقا« مساء أمس األول واستغاللهم معاناة 
األهالي من اجل التكس���ب واملهاترات التي 
يعلمون جيدا انها س���توصلهم الى طريق 
مسدود فيما يتعلق مبعاجلة هذه القضية، 
مؤكدا متسكه مبوقفه الذي اعلنه عن قناعة 
بأن احلل ال يتحقق بالتأزمي وإمنا بالتدرج 

والتعقل في املساءلة السياسية.
وقال الدوسري في تصريح للصحافيني 
في مجلس األمة اننا ش���اركنا في التجمهر 
الذي اقيم في ضاحية علي صباح الس���الم 
للتعبير عن تضامننا معهم في املعاناة التي 
يعيشونها وانا شخصيا لدي اخوة يسكنون 
في نفس املنطقة وف���ي النهاية هم جميعا 
اخوتي وابناء دائرتي ولكن مع األسف بعد 

ان خرجنا بعدة حلول اخذ بعض املزايدين 
يدفعون باس���تجواب سمو رئيس مجلس 

الوزراء بناء على هذه القضية.
واضاف ان لنا موقف���ا ونحن مع ابناء 
الدائرة ونش���عر بآالمهم وقد اقسمنا على 
ان نداف���ع عن حقوقه���م ونحفظ ارواحهم 
وممتلكاتهم ومتمسكون بقسمنا ولكن األمر 
ال يحل بهذه الطريقة، مبينا ان حل قضية 
التلوث في املناطق اجلنوبية لن يتم اال من 
خالل التدرج في استخدام االدوات الدستورية، 
بينما القفز عليها مباشرة الى استجواب سمو 
رئيس مجلس الوزراء سيوصلنا الى طريق 

مسدود وكأنك »يابوزيد ما غزيت«.
وشدد على أننا لن نألو جهدا في متابعة 
هذه القضية مع املسؤولني وسنطرح احللول 
املتاحة عبر القنوات الدستورية ووفق اطر 
العقل واملنطق التي تق���ول ان آخر الدواء 

الكي ال أوله معربا عن امله في ان يستوعب 
املواطنون ما ي���دور من حولهم واال يدعوا 
الفرصة ألي طرف للتكس���ب على حساب 
استمرار معاناتهم من خالل استغالل قضايا 

شعبوية لتحقيق أجنداته اخلاصة.
وعن حقيقة ما جرى في التجمهر الذي 
مت مس���اء امس األول في منطقة ام الهيمان 
وان كانت هناك اطراف تسعى لتحقيق مآرب 
سياسية على حس���اب هذه القضية بدليل 
اعدادها االستجواب مسبقا قال الدوسري: 
نحن ذهبنا الى هذه الندوة ولم نكن نعلم 
أن هناك استجوابا معدا وال نريد ان ندخل 
في النيات بل نفترض دائما حس���ن النية 
فإذا كانت هناك جهات تسعى للتكسب من 
خالل هذه القضية فهي تتحمل مسؤوليتها 
ولكننا لس���نا مع التأزمي ألننا نعرف ماذا 

سيحدث في النهاية.

الكويت لالوراق  أفاد س����وق 
املالية بأن البنك التجاري اعتمد 
في اجلمعي����ة العمومية العادية 
للبنك على توزي����ع فائض بيع 
حصته في بنك بوبيان في شراء 
دائنية االفراد وصغار املستثمرين 
إلحدى الشركات املتعثرة، وذلك 
بعد احلصول على موافقة اجلهات 
املختصة، وذكرت صحيفة القبس 
في عدده����ا الصادر يوم االربعاء 
2009/9/2 خبرا مفاده بأن هناك 
توجها لدى البنك التجاري الكويتي 
ب����أن يتم توزي����ع الفائض حتت 
اشراف البنك املركزي، اذ سيتم معه 
حتديد الشريحة، وكذلك النسب، 
حيث كانت هذه احلصة محل نزاع 

حتت أروقة احملاكم.
النزاع  وتس����اءل عن طبيعة 
القائم حول هذه االسهم ودور البنك 
املركزي في نشوئه؟ وما اسباب 
قيام البنك التجاري بإدخال البنك 
املركزي اجلهة الرقابية احلكومية 
بالنزاع؟ وهل قرار اجلمعية العامة 
االستباقي هو محاولة من البنك 
لتفادي اي قضايا محتملة ومنع 
حقوق االقلية حتت رقابة ومباركة 

البنك املركزي نتيجة لقرار اجلمعية 
العامة االستباقي؟ وما االسباب 
واملبررات التي اعتمد عليها البنك 
املركزي في اعتماد جدول اعمال 
اجلمعية العمومية للبنك في ظل 

وجود نزاع قضائي؟
هل اطلع واعتمدها مجلس ادارة 
بنك الكويت املركزي؟ وهل يعتبر 
هذا تدخال في مجرى قضية مازالت 
تتداول حتت أروقة القضاء؟ من 
هم اعضاء مجل����س ادارة البنك 
التجاري الكويتي؟ هل فيهم اقرباء 
لكبار القياديني في البنك املركزي؟ 
وهل لديهم مديونية أو اقربائهم 
من الدرجة االولى جتاه الشركة 
املتعثرة؟ واذا كانت االجابة بنعم 
فهل يعتبر هذا تداخال وتضارب 
مصالح؟ وهل سيوافق بنك الكويت 
املركزي على تسديد مديونيتهم؟ ما 
نسبة حضور اجلمعية العمومية 
للبنك التي أقرت هذه التوصيات؟ 
هل قام  البنك املركزي بإقرارها؟ 
الكويت املركزي  وهل قام بن����ك 
املذك����ور حلفظ  البنك  بتنبي����ه 
حقوق االقلية من املساهمني في 
البنك؟ وهل ق����ام البنك املركزي 

بأي اجراءات تأديبية جتاه البنك؟ 
وهل اعتمد بنك الكويت املركزي 
وجود هذه االسهم في ميزانيات 
البنك حت����ى تاريخه على الرغم 
من وجود نزاع قضائي؟ وهل مت 
وضع مخصصات جتاهها؟ وهل 
اعتمد ووافق بنك الكويت املركزي 
جدول اعمال اجلمعية العمومية 
قبل انعقادها؟ ووجه الطاحوس 
س����ؤاال آخر للش����مالي جاء فيه: 
ذكرت جري����دة القبس في عددها 
الصادر يوم االح����د 2009/8/30 
ف����ي مقابلة مع رئي����س مجلس 
ادارة بنك اخلليج وعضو فريق 
االستقرار االقتصادي طرحا مفاده: 
هل املطل����وب تكديس املال العام 
واقامة العبادات له؟ وان االقتصاد 
ضحية شدة التسييس وان قانون 
االستقرار املالي قد أدى الغرض 
االول بتخفيف الهلع، وأوضح ان 
البنك سيباشر اجراءات قانونية 
ضد عمالء خسروا في املشتقات، 
متسائال: ما االسباب واملبررات التي 
استند اليها املذكور في انتقاداته 
حلفظ املال العام؟ وما االس����باب 
واملبررات والدوافع التي أدت الى 

تأخر البنك املذكور من رفع قضايا 
واسترداد خسائر املشتقات حتى 
تاريخه؟ وهل قام البنك املركزي 
بتوجيه أي مراسالت وتوقيع اي 
جزاءات على البنك املذكور نتيجة 
القضايا؟ وهل  تأخره في رف����ع 
اثارتها تقارير التفتيش الدورية 
على البنك املذكور؟ وما االجراءات 
التي اتخذها مجلس ادارة البنك 
املركزي حيال هذا املوضوع؟ مع 
تزويدي بنسخة من كل املراسالت 
واملستندات والقرارات ومحاضر 
االجتماعات املتعلقة باملوضوع.

كما ذكرت جري����دة اجلريدة 
في عدده����ا الصادر يوم االربعاء 
2009/9/2 ان بنك الكويت املركزي 
وجه مجموعة من االس����ئلة الى 
البنوك احمللية بشأن حجم عمالئها 
املتعثرين في سداد التزاماتهم جتاه 
تلك البنوك، السيما عمالئها من 
الشركات االستثمارية الكبيرة، اذ 
طلب »املركزي« بيانا وكشوفات 
كاملة وتفصيلية عن نسبة العمالء 
امللتزمني بالسداد، والعمالء غير 
امللتزمني ودرجة ع����دم االلتزام 

بالسداد.

خالد السلطان

فضل النائب خالد السلطان التركيز على ملف 
التنمية واالجناز بدال من اخلوض في قضايا تصب 
في خانة التصعيد. وقال الس���لطان في تصريح 
للصحافيني: ُج���ّل ما يهمنا حاليا ان نقدم اجنازا 
للشعب الكويتي قبل ان يحل مجلس االمة حتى 
ال يصاب الناخب باالحباط، ورأينا العزوف عن 
انتخابات مجلس 2008، وتوقع الس���لطان فشل 
اجللسة اخلاصة ملناقشة القروض املقرر عقدها 
في 17 نوفمبر املقبل، اذ ل���م تنته اللجنة املالية 
البرملانية من دراس���ة املقترحات املقدمة لها، ولم 

يتم االتفاق على صيغة موحدة. وانتقد السلطان 
صندوق املعسرين الذي لم يحقق العدالة وفيه ظلم، 
اذ انحاز الى البنوك، وجتاهل مشاكل املقترضني 
الناجتة عن الفوائد الربوية »نحن نريد حال وعادال«. 
وافاد السلطان بأن هناك ممارسات نيابية حتتاج 
الى جلنة تقيي���م او مثل هذه اللجنة معمول بها 
في الكونغ���رس االميركي، وفي بريطانيا، ودول 
عريقة في املمارسات الدميوقراطية، وهناك اكثر 
من مشروع مقدم في هذا الصدد، وسنرى االفضل 

حتى ندعمه.

السلطان: لنركز على ملف التنمية واإلنجاز

 د.محمد البصيري 


