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خالل ندوة بعنوان »القروض أزمة حقيقية وحلول واقعية« عقدت بديوان المنيس مساء أمس األول

المال: كنت مخطئًا حينما ساندت »صندوق المعسرين« وصّوت لصالحه
العنجري: قضية القروض موضوع فني وعلينا محاربة الثقافة االستهالكية

ظهور فئة املعسرين، عن طريق 
دراسة وحتليل األرقام في جميع 
املؤسس����ات املالية واملصرفية 
سواء كانت قروضا تقليدية أو 
إسالمية وتصنيف بياناتها على 
النحو التالي: حتديد عدد وقيمة 
القروض اإلجمالية املمنوحة لألفراد وتصنيفها وفقا لنوع القرض 
سواء كان استهالكيا، عقاريا أو استثماريا من عام 2000 وحتى عام 
2009، حتديد قيمة أصل القرض وقيمة الفوائد احلالية واملستقبلية 
بالنسبة للبنوك التقليدية وقيمة عوائد املرابحة احلالية واملستقبلية 
بالنسبة للبنوك اإلسالمية وحتديد القروض التي مت اتخاذ إجراء 

قضائي بشأنها من حيث العدد والقيمة والنوع.
وشدد على ضرورة الوقوف في وجه كل من يحاول الترويج لفكرة 
تسييل ثروة البالد لتحقيق مكتسبات سياسية ضيقة، موضحا أن 

كال من احلكومة واملجلس مؤمتنني على األموال العامة.

أحكام قضائية

بدوره أكد ممثل املقترضني وأول من حصل على حكم قضائي 
ضد أح����د البنوك التجارية خالد الزام����ل أن اجنازه احلقيقي هو 
وصول صوته للناس وكش����ف جت����اوزات البنوك من خالل فتح 
ثغرة ف����ي جدار لم يجرؤ أح����د على االقتراب من����ه، موضحا أن 
أساس املشكلة هو جتاوز بعض البنوك في ظل غياب رقابة البنك 
املركزي لدرجة جعلت أحد البنوك يستحوذ على 90% من إجمالي 

جتاوزات البنوك.
وأس����تغرب حب احلكومة للحلول املؤقتة وجتاهلها للحلول 
اجلذرية، مشيرا إلى أن صندوق املعسرين معيب وفصل تفصيال 
ملصلحة البن����وك، الفتا إلى أنه ضد إس����قاط القروض ألنها هدر 
للمال العام وتنمية للنمط االستهالكي ولكنه مع إسقاط الفوائد، 
مش����يرا إلى أنه قّدم دراس����ة متكاملة بهذا الصدد لرئيس مجلس 
األمة في 20 نوفمبر 2006، مشددا على أن إسقاط فوائد القروض 
هي مطلب عادل في ظل بعثرة املال العام وغياب التنمية باإلضافة 

إلى حرمانية الربا من الناحية الشرعية.
وأوضح أن القضاء الكويتي العادل والذي أنصفه بحكم تاريخي 
من محكمة التمييز ضد احد البنوك التجارية هو املالذ اآلمن لكل 
مظلوم، موضحا أن احلكم نص على عدم أحقية البنك برفع الفائدة 
على القرض املقسط )طويل األمد( وإرجاع قيمة القرض وفوائده 

ملا مت االتفاق عليه في يوم التعاقد.

ضيق�ة سياس�ية  مكتس�بات  لتحقي�ق  الب�الد  ث�روة  تس�ييل  لفك�رة  التروي�ج  يح�اول  م�ن  كل  بوج�ه  الوق�وف  ض�رورة  الس�يف: 

الزام�ل: نس�تغرب ح�ب الحكومة للحل�ول المؤقت�ة وتجاهلها للحل�ول الجذري�ة وصندوق المعس�رين معي�ب وُفّص�ل تفصياًل لمصلح�ة البنوك
واعترف أنه كان مخطئا حينما ساند صندوق املعسرين وصوت 
لصاحله، معلنا أنه ضد حتى التعديالت على املعسرين، داعيا لتلمس 
مشاعر أهل الكويت من املتضررين وأال نكتفي بالتحليل والتنظير، 

متمنيا أال تكون جلسة 17 اجلاري بداية لشتاء ساخن.

سنوات من التقاعس

من جهت����ه، أكد اخلبير االقتصادي د.وليد الس����يف أن قضية 
القروض ليس����ت ولي����دة اليوم، بل نتاج س����نوات من التقاعس، 
باإلضاف����ة إلى أنها أحد أهم أعراض مش����كلة أكبر وهي أن الدولة 
لم تسع بش����كل جاد لالرتقاء باملستوى املعيشي للمواطن ورفع 
مستوى دخله كما نصت املادة 20 من الدستور »االقتصاد الوطني 
أساس����ه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بني النشاط 
العام والنشاط اخلاص، وهدفه حتقيق التنمية االقتصادية وزيادة 
اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة وحتقيق الرخاء للمواطنني، وذلك في 
حدود القانون. وبالتالي لو حتققت العدالة والتنمية لزاد اإلنتاج 

والختفت مشكلة القروض.
وأشار الس����يف إلى مخاطر إس����قاط القروض على االقتصاد 
الكويت����ي ومنها ارتفاع معدالت التضخم مما س����يؤدي إلى تآكل 
املستوى املعيشي لألفراد وتدهور القوة الشرائية للدينار، باإلضافة 
إلى افتقار هذا املقترح للعدالة بني املواطنني، الفتا إلى أن إس����قاط 
القروض لن يحل املشكلة بصورة جذرية، ولكن يعمل على تفاقمها 

بشكل أكبر من خالل تشجيع املواطنني على االقتراض.
وأعرب عن خش����يته من تقلص الطبقة الوسطى في املجتمع 
الكويتي واتس����اع الفجوة بني الغني والفقير بس����بب محدودية 
الدخل من مصدر واحد، حيث ان املوظف احلكومي غير مسموح له 
مبمارسة أي عمل إضافي بجانب وظيفته احلكومية، غالء املعيشة 
بالرغم من ارتفاع اإليرادات النفطية، عدم السماح لألبناء دون سن 
ال� 21 عاما باجلمع بني العمل والدراسة، ضعف قدرة املتقاعد على 
تلبية احتياجات أس����رته املالية وارتفاع معدالت التضخم لتردي 

األوضاع املالية وضعف السياسات النقدية في البالد.
ودعا لتحليل مش����كلة القروض من خالل الوقوف على أسباب 

اإلس����المية وتقس����يط أصل الدين على 15 عاما عل����ى أال يتعدى 
القسط الشهري 30% من الراتب، أما الثاني فيقترح إلغاء الفوائد 
املركبة واالحتفاظ بأصل النسبة التي وقع عليها العميل مع البنك 
وتقس����يطها على 20 عاما على أال يتعدى القسط الشهري ال� %25 
من الراتب، الفتا لطلب اللجنة املالية الرأي الفني من البنك املركزي 

بشأن املقترحني.

أعداد المقترضين

وأوضح أن 3.3% من عدد املقترضني هم من مت تقدميهم للقضاء 
مبا يعني أن ما يقارب 96% ملتزمون بالس����داد وبالتالي توصلت 
اللجنة املالية إلى قناعة مفادها أن صندوق املعس����رين هو اآللية 
التي من املمكن أن تعالج هذه املشكلة، مشيرا لفتح باب التسجيل 
بالصندوق مرة أخرى، السماح بالتظلم أمام القضاء وفتح إمكانية 
االقتراض مرة أخرى للمتعس����ر في حدود 50% من املتبقي، داعيا 

إلى ضرورة نشر ثقافة اإلنتاج ومحاربة الثقافة االستهالكية.

جلسة ساخنة

وب����دوره لفت النائب صالح املال الى أن جلس����ة يوم 17 القادم 
ستكون جلسة ساخنة نظرا لتعدد االقتراحات واآلراء، مستغربا 
حديث البعض عن الكلف����ة املالية كلما عرض أمر يخص املواطن 
الكويتي بينما يلتزمون الصمت حيال الهبات والعطايا غير املبررة 

لدول أخرى كان آخرها تبرع الكويت ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
وأش����ار املال الى أن قضية القروض قضي����ة اقتصادية ولكنها 
لها عدد من اجلوانب االجتماعية واإلنسانية والتي لم يلتفت لها 
أحد، مش����ددا على أنه ال ميكن أن نس����تبعد املعسر بالسداد ألنه 
صندوق املعسرين وليس املتعثرين حيث ان املشكلة ال تخص 9 
أالف مواطن صدر بحقهم إلقاء قبض فقط ولكنها تخص شريحة 
كبيرة من املواطنني، موضحا أنه ضد مقترح ش����راء القروض ألن 
هناك فئة كبيرة جدا لن تلتزم بالسداد للدولة، داعيا للتفكير في 
حلول منطقية كلفتها أقل من صندوق املعسرين مشيرا لكذب من 

يدعي أن صندوق املعسرين يحافظ على املال العام.

أسامة دياب
أكد مقرر اللجنة املالية مبجلس 
األمة النائب عبدالرحمن العنجري 
أن قضية القروض هي موضوع 
فني مالي اقتصادي بحت يجب أن 
يوكل للمتخصصني وأال يتدخل 

فيه الساسة، مشيرا إلى أن الكويت دولة ريعية تعتمد على مصدر 
واحد طبيعي هو النفط الذي تبلغ عوائده حوالي 94.4% من ميزانية 

الكويت والباقي من الطوابع احلكومية، الكهرباء واملاء واجلمارك.
ج����اء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء الندوة التي عقدت 
في ديوان املرحوم سامي املنيس في منطقة العديلية حتت عنوان 
»القروض أزمة حقيقية وحلول واقعية« بحضور عدد من الناشطني 

املهتمني بالشأن العام.
واستطرد العنجري قائال: نحن دولة تتراكم ثرواتها دون إنتاج 
حقيقي، مش����يرا لدول تقترض من البنك الدولي وصندوق النقد 
لتس����تثمر في بناها التحتية والتعليم ألن االستثمار البشري هو 
االستثمار احلقيقي، ضاربا املثل باالقتصاد املصري الذي كان يعادل 
االس����تثمار الكوري اجلنوبي عام 1966 إال أن كوريا اقترضت من 
البنك الدولي وصندوق النقد واس����تثمرت في عنصرها البشري 
وبناها التحتية وكانت احملصلة أن االقتصاد الكوري اآلن أكبر ب� 

8 مرات من االقتصاد املصري.

تحمل المسؤولية

وأوض����ح أن البنك املركزي والبنوك التجارية تتحمل 90% من 
املسؤولية عن قضية القروض باإلضافة إلى10% يتحملها املواطن، 
الفتا إلى أنه من أه����م اختصاصات البنك املركزي مراقبة البنوك 
التجارية وشركات االستثمار باإلضافة إلى وضع السياسة النقدية 
وضخ الس����يولة أو سحبها وتخفيض س����عر الفائدة أو أو رفعه، 
موضحا أن الدول ذات االقتصاديات القوية هي التي تأثرت باألزمة 
املالية العاملية مما أدي إلى انخفاض أس����عار األصول فيها من 40 
إلى 50% ولذلك سارعت البنوك املركزية مع بداية األزمة لتخفيض 
سعر الفائدة ولكننا في الكويت ولألسف تأخرنا في ذلك باإلضافة 
إلى ضخ هذه الدول مليزاني����ات حتفيزية بينما خفضنا نحن من 

ميزانية الباب الرابع.
وأش����ار لوجود عدد من املقترحات املقدمة للجنة املالية بشأن 
معاجلة موضوع قروض املواطنني عرض منها اقتراحان بقانون 
األول يقوم بإلغاء فوائد البنوك التجارية والعوائد للبنوك والشركات 

عبدالرحمن العنجري عبدالرحمن العنجري ود.وليد السيف ود.أحمد املنيس خالل الندوة صالح املال

عاشور: وجهات نظر أعضاء »المالية« 
متباينة حول قروض المواطنين

الدويسان يطالب وزير اإلعالم
بمتابعة التعليقات الطائفية

من هذا التوجه وما ش���اهدناه 
حول قضية القروض واهتماما 
املواطنني واالستماع  مبشاركة 
آلرائهم حول صندوق املعسرين 
وشراء املديونيات، سنقيم يوم 
االحد املقبل في منطقة الرميثية 
ندوة جماهيرية بعنوان هموم 
املواطنني واضحوكة املعسرين 
سيشارك فيها العديد من النواب 
وسنبني من خاللها وجهة نظرنا 
حول شراء املديونيات وصندوق 
املعسرين ودعا عاشور في ختام 
تصريحه املواطنني للمشاركة 
الندوة ملعرفة  واحلضور بهذه 
الكثير من االمور اخلافية حول 
صن���دوق املعس���رين وم���دى 

فشله.

استنكر النائب فيصل الدويسان ما نشر في احد 
املواقع االلكترونية إلحدى الصحف اليومية الكويتية 
من مس بأبناء الطائفة اجلعفرية في الكويت مبا يخالف 
النظام العام واآلداب والقوانني املعمول بها وقبل ذلك 
كله توجيهات صاحب الس����مو األمير. ودعا النائب 
الدويسان وزير اإلعالم الى التحرك الفوري التخاذ 
ما من شأنه ضبط القارئ املسيء التخاذ االجراءات 
القانونية بحقه درءا ألي فتنة محتملة، ولكي يكون 
عبرة ملن يعتبر. وأعرب الدويسان عن عميق أسفه 
لعدم حرص اإلدارة القائمة على موقع اجلريدة على 

منع تعليق طائفي ممقوت خارج عن حدود اللياقة 
واألخالق ألحد القراء باسم »النجف األجنس« مت رصده 
الساعة اخلامسة والدقيقة احلادية والثالثني صباحا 
وظل منشورا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا 
وذلك بعد االتصال باجلريدة صاحبة املوقع. وشدد 
الدويس����ان على أهمية احلفاظ على وحدة املجتمع 
الكويتي ومتاسكه في وقت متوج فيه املنطقة بالفنت 
واالضطراب، داعيا جميع املواطنني الى االلتفاف حول 
والد اجلميع صاحب السمو األمير والتمسك بالثوابت 

الوطنية للمحافظة على نعمة األمن واألمان.

القانونية وان تتحمل فروقات 
فوائد املدة التي تزيد على 15 سنة 
بسبب مخالفة القانون وانطالقا 

قال النائب صالح عاشور: إن 
صندوق املعسرين ثبت فشله 
من واقع تصريحات وزير املالية 
ومحاولة ادخال التعديالت عليه 
والتي ال تس���من وال تغني من 
جوع وبالتالي املشروع ال ينفع 
املواطنني،  حلل مشكلة غالبية 

وهذا ما ثبت.
واض���اف عاش���ور: ان م���ا 
يؤكد ذلك تباين وجهات النظر 
لدى اعض���اء اللجنة املالية في 
مناقشتهم لصندوق املعسرين 
بالرغ���م من التعدي���الت عليه 

ومحاولة تسويقه.
وبني عاش���ور: كان االجدر 
باحلكومة ف���رض حلول على 
الفوائد غير  بالغ���اء  البن���وك 

صالح عاشور

عدنان املطوع

مخلد يشكر الحكومة الهتمامها بمربي الماشية
اقترح إنشاء صاالت رياضية متعددة األغراض في مناطق سلوى والرميثية

وحتقيقا لذلك يجب ان تتوافر 
لهم الصاالت الرياضية املتخصصة 
مبا ميكنهم من ممارسة انشطتهم 
وحتقيق تقدمه����م، فإنني أقترح 
»قي����ام الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة بإنشاء صاالت رياضية 
متعددة األغراض ألنواع الرياضات 
املختلف����ة في مناطق )س����لوى � 
الرميثية � بيان � مشرف � الدسمة(، 
وجتهيزها باملراف����ق واخلدمات 
الالزمة على ان تشتمل على ناد 
صحي«. وطلب في االقتراح الثاني: 
»قيام وزارة الشؤون االجتماعية 
بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب 
والرياضة إلنشاء مراكز رياضية 
متخصصة جلمي����ع األلعاب في 
املناطق التالية )سلوى � الرميثية 
� بيان � مشرف � الدسمة( لتساهم 
في تنمية قدرات ومواهب الشباب 
الرياضية وتدعمهم جس����مانيا 

وخلقيا«.

الكويت في املسابقات الرياضية 
التنافس����ية احمللية  وال����دورات 
والدولية لتظل راية الكويت خفاقة 
بني أعالم الدول املختلفة في احملافل 
الرياضي����ة مدعومة بانتصارات 
ابنائها في األلعاب واملس����ابقات 

الرياضية املختلفة.

تقدم النائ����ب مخلد العازمي 
بجزيل الش����كر واالمتنان لسمو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد الستجابته وحرصه 
على ابنائ����ه وازالة معاناة مربي 
االغن����ام واالبل ومرب����ي االبقار 
وتوفي����ر االعالف لهم بأس����عار 
مناسبة. وان هذه الرعاية الكرمية 
لهذه الفئة املنتجة تنعكس على 
جميع املواطنني، حيث تس����اعد 
هذه االجراءات على خفض اسعار 

املستهلكني.
داعني اهلل لسمو رئيس مجلس 
الوزراء بالتوفيق والصحة ملا فيه 

خير البالد.
وقدم مخل����د اقتراحني برغبة 
أكد في االقتراح األول ان الشباب 
ميثلون قاعدة أجيال لبناء الوطن 
في حاضره ومستقبله، لذا يجب 
تبن����ي قدراتهم وتنمية مواهبهم 
ودعمهم لإلس����هام في مشاركات 

مخلد العازمي

الصانع: نستنكر االعتداءات 
على الحدود السعودية

من بقاع العالم املختلفة.
واختت���م د.ناص���ر الصانع 
تصريح���ه بدع���وة احلكومات 
والفعاليات العربية واإلسالمية 
الى التصدي اجلاد لألزمات القائمة، 
والتي تؤثر سلبا على أمن وازدهار 

دول املنطقة وشعوبها.

استنكر األمني العام للحركة 
الدستورية االسالمية )حدس( 
د.ناصر الصانع االعتداءات التي 
وقعت عل���ى احل���دود والقرى 
الس���عودية وقال ف���ي تصريح 
صحافي: »اننا في الكويت نقف 
وبشدة مع اخواننا في اململكة ضد 
كل من يعك���ر صفو أمنها وأمن 
الش���ريفني، ونصطف  احلرمني 

معهم ضد اي عدوان«.
وأك���د األمني الع���ام للحركة 
الدستورية اإلسالمية ان موقف 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد م���ن األحداث، قد 
عبر عن موقف أهل الكويت الداعم 
لألش���قاء في اململكة السعودية 
وحمايتها من اي عدوان، مثمنا 
التاريخي  دور الشقيقة الكبرى 
الكوي���ت والدفاع  في حتري���ر 
الكويتية، وعمارة  عن احلقوق 
احلرمني الشريفني وإكرام زوارهما 

د.ناصر الصانع

ق���دم النائب فالح الصواغ اقتراحا برغبة اكد فيه انه من خالل اعالن احلكومة 
خلطتها وما نش���ر بالصحف عن بعض اخلطوط العريضة لهذه اخلطة، جند انه 
قد مت تخصيص مبالغ كبيرة لتحس���ني الوضع الصح���ي بالبالد، ونظرا للكثافة 
الس���كانية العالية في محافظتي االحمدي ومبارك الكبير س���واء من املواطنني او 
املقيمني وبسبب عدم قدرة املستشفى الوحيد مبحافظتي االحمدي ومبارك الكبير 
على استيعاب االعداد الهائلة من املرضى واملراجعني، فانني اقترح االستعجال في 

بناء مستشفى جديد يخدم سكان محافظتي االحمدي ومبارك الكبير.

الصواغ لالستعجال بإنشاء مستشفى جديد في األحمدي

المطوع: ما شروط مراقبي المدارس العربية؟
وجه النائب عدنان املطوع سؤاال لوزيرة 
التربية ووزي���رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بشأن شغل الوظائف، وقال املطوع: 
تقدمت وزارة التربية باعالن صادر من مكتب 
الوكيل املساعد للش���ؤون االدارية بتاريخ 
2009/10/25 ملوظف���ي ال���وزارة واملناط���ق 
التعليمية بطلب شغل وظيفة مراقب املدارس 
العربية بادارة التعليم اخلاص، متسائال: ما 
الشروط الواجب توافرها في مراقب املدارس 
العربية باالدارة العامة للتعليم اخلاص حسب 

القوانني والقرارات والتسلسل الوظيفي للترقي 
لتلك الوظيفة؟ وهل تختلف الش���روط عن 
اي مراقب���ة بالش���ؤون التعليمية للمناطق 
االخرى؟ مع صورة من تلك القرارات والقوانني 
بالتعليم العام واخل���اص، واجلهة الطالبة 
للوظيفة املذكورة مع تزويدي بصورة من 
الطلب واملراس���الت املعنية بها اجلهة التي 
حددت الش���روط مع تزويدي بصورة عن 
املراسالت التي حتدد تلك الشروط االعتبارات 
التي وضعت لها تلك الشروط واجلهة التي 

حددتها واملنصب وس���بب استبعاد وظيفة 
مدير/ مديرة مدرسة من الشروط املذكورة 
بتجاوز للسلم الوظيفي علما بأن الوظيفة 
ادارية، وما سبب حتديد طلب رئيس قسم 
موجه فني فقط؟ وهل مت تعميم الكتاب املذكور 
على مدارس التعليم اخلاص؟ مع تزويدي 
بصورة من التعميم، وما الوظائف االشرافية 
التي من املمكن ان يترقى لها مدير مدرسة؟ 
مع تزويدي مبخطط الترقي لتلك الوظائف 

والشروط الواجب توافرها.


