
االحدمجلساألمــــــة
20  ديسمبر 2009

9 توجه النائب شعيب املويزري بخالص التهنئة 
مبناسبة العام الهجري اجلديد الى صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوزراء، وإلى رئيس 
واعضاء مجلس األمة، والى اهل الكويت جميعا 

واملقيمني على ارضها الطيبة. 

المويزري هنأ بالعام الهجري 
أك����د النائ����ب س����عدون حماد ان نائ����ب رئيس ال����وزراء ووزي����ر الدولة 
لش����ؤون التنمية واإلس����كان الش����يخ أحم����د الفهد ق����د وعد جلن����ة البيئة 
 مبعاجل����ة جذرية لقضي����ة التل����وث البيئي ف����ي أم الهيمان وذل����ك بإغالق 
6 مصانع فورا، مش����يرا الى انه مت االتفاق على إمهال 19 مصنعا مهلة 3 أشهر 
للنقل أو اإلغالق. وأبدى حماد ثقته في احلكومة وإجراءاتها للقضاء على هذه 
املشكلة نهائيا، مشيرا الى ان االستجواب املزمع تقدميه لسمو رئيس الوزراء 

على خلفية هذه القضية ليس له مجال اآلن.

حماد: ال مجال الستجواب رئيس الحكومة حول قضية أم الهيمان

الزلزلة: تغيير تاريخ شمول المستفيدين من قانون معالجة القروض من 30 سبتمبر إلى 14 ديسمبر 2009

حمد العنزي
أثار ما بثته فضائية السور أمس 
األول، قب����ل أن تقطع وزارة اإلعالم 
بثها نحو التاسعة من مساء أمس، 
حفيظة واستنكار عدد كبير من أعضاء 
مجلس األمة األمر الذي حداهم على 
االستنفار للوحدة الوطنية ورفض 
محاوالت البعض بث بذور الفتنة بني 
أبناء املجتمع الكويتي الواحد سواء 
عبر الشاش����ات أو املناشير أو حتى 

ما ينشر في بعض الصحف.
وشهدت ندوة ش����عبية حاشدة 
أقيمت في ديوان النائب مسلم البراك 
مبنطقة األندلس حضورا نيابيا واسعا 
تخلله استنكار ملضمون البرامج التي 

بثتها قناة »السور«.
كما شهدت الندوة التي حضرها 
نح����و 8 آالف مواطن، هجوما الذعا 
عل����ى كل ال����وزراء املعنيني بإغالق 
القن����اة، وحضره����ا الن����واب أحمد 
السعدون وخالد الطاحوس ومحمد 
هايف وسعد اخلنفور وحسني مزيد 
ومبارك اخلرينج وشعيب املويزري 
ود.جمعان احلربش ود.فيصل املسلم 
الوعالن  الدقباس����ي ومبارك  وعلي 
وخالد العدوة ود.ضيف اهلل أبورمية 

ود.محمد احلويلة.
كم����ا حضرها عدد م����ن النواب 
السابقني بينهم محمد اخلليفة وعضو 
املجلس السابق ماجد موسى ووزير 
اإلعالم األسبق د.سعد بن طفلة وأمني 
عام التحالف الوطني خالد الفضالة 

وغيرهم.
وتعليقًا على ذل����ك أعرب نائب 
رئي����س مجلس الوزراء للش����ؤون 
الدولة لشؤون  االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد عن امتعاضه من 
الوطن  أبناء  الفتنة بني  تصريحات 
الواحد التي تخرج علينا بأوجه فئوية 
تارة وطائفية تارة أخرى. ودعا الفهد 
اجلميع إلى الكف عن تلك الدعوات 
والتصريحات غير املسؤولة، مؤكدا أن 
احلكومة بتوجيهات من سمو رئيس 
مجلس الوزراء لن تقف مكتوفة األيدي 
وستتخذ إجراءات بكل حزم مستخدمة 

كل الوسائل املتاحة أمامها.
وفي اإلطار ذات����ه، أعرب وزير 

ضرب بعضه ببعض.
وقال النائب خالد العدوة: ان ما 
قامت به احدى القنوات املش����بوهة 
من تدمير للوحدة الوطنية ونسيج 
املجتمع الكويتي يعتبر أمرا خطيرا 
وفي غاية السوء ويهدف الى زعزعة 
األمن واالستقرار بني مختلف شرائح 
املجتمع الكويتي وسابقة خطيرة لم 
تقع من قبل ويجب على اجلميع ان 
يحاربها صفا واحدا وعلى رأس����هم 
وزيرا اإلعالم والداخلية وكذلك رئيس 
احلكومة ووزراؤه ورئيس مجلس 
األمة وجميع اعضائه وان لم ينهض 
وزير اإلعالم مبسؤوليته فسنحاسبه 
على ذلك ولن مي����ر تدمير الوحدة 

الوطنية مرور الكرام.
النائب د.محمد احلويلة  وحمل 
وزير االعالم املسؤولية حيال ما تقوم 
به بعض القنوات اخلاصة من تفتيت 
الوطنية واالساءة لنسيج  للوحدة 
الكويتي، مطالبا بضرورة  املجتمع 
التحرك اجلاد والسريع لوقف هذه 
احملاوالت واتخاذ االجراءات الالزمة، 
وإال فس����تكون لنا وقفة محاس����بة 
للس����كوت عن تصني����ف املجتمع 
الكويتي. من جانب����ه أصدر جتمع 
ثوابت األمة بيان����ا حول املوضوع 
جاء فيه: يستنكر جتمع ثوابت األمة 
االنحطاط في أسلوب اخلطاب الذي 
الكويتية  القن����وات  تنتهجه بعض 
والتي أخذت في االزدياد والتمادي 
دون حسيب وال رقيب مستغربا صمت 
احلكومة وتنصلها من مسؤولياتها 
جتاه وسائل اإلعالم الفاسد. من جهتها 
حملت مظلة العمل الكويتي � معك 
� وزير اإلعالم املسؤولية باعتباره 
اجلهة الرسمية املسؤولة عن الضامن 
اإلعالمي وما تبثه كافة وسائل اإلعالم 
املرخصة من قبله����ا وعدم التحرك 
جتاه ذلك املدعو وتصحيح ما يبثه 
من فساد وإفساد أخالقي ومعنوي 
ميزق به اجلسد الكويتي، يشير إلى أن 
وزارة اإلعالم ممثلة بوزيرها موافقة 
على ما يبثه من مواد س����امة تنخر 
باجلسد الوطني الكويتي مما يؤسس 
ألزمة قادمة مع البرملان إذ لم توقف 
هذه القناة عند خطوط حمراء يعاقب 

عليها القانون.

النفط ووزير اإلعالم الش����يخ أحمد 
الشديد ملا  العبداهلل عن اس����تيائه 
قامت به »السور« من مس بالوحدة 
الوطنية، مؤكدا ان وزارة اإلعالم تقوم 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة في 
الدولة التخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
جت����اه هذه القناة وم����ا يتم بثه من 

خاللها.
وذكر ان وزارة اإلعالم لم متنح أي 
ترخيص بث لقناة »السور« الفضائية، 
مضيفا ان الوزارة ال تألو جهدا في 
تطبيق قانون اإلعالم املرئي واملسموع 
الذي ينظم عمل القنوات الفضائية 

داخل الكويت.
وقال ان أجهزة الوزارة تتابع ما 
يتم بثه على كل هذه القنوات وتقوم 
مبراجعته واتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيال أي مخالفة ألحكام القانون.
وقال ان وحدة الصف تتعلق بأمننا 
الوطني الذي ال ميكننا التهاون أمامه، 
داعيا املولى أن يحفظ الكويت من كل 

مكروه حتت راية صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد حفظهما اهلل.

م����ن جانبه����ا، قال����ت النائ����ب 
د.معصومة املبارك ان الوحدة الوطنية 
خط احمر وال نقبل املس����اس به او 
بوطنية اي نائ����ب، واضافت: كلنا 
جنتهد وان اختلفنا فإننا نتفق على 
خدمة الكويت، والدين هلل والوطن 
للجميع، مؤكدة ان اي ممارسات متزق 

نسيجنا الوطني مرفوضة.
النائب د.س����لوى اجلسار قالت 
من جهته����ا ان كرامات الناس اكدها 
الدس����تور والقانون ونحن نرفض 
التجريح، واجلميع مطالب مبواجهة 

هذا التعدي واولهم وزير االعالم.
النائب عسكر العنزي طالب من 
ناحيته وزير االعالم بضرورة مخاطبة 
وزير االعالم ل� »النايل سات« لوقف 
بث ما اسماه على حد وصفه »قناة 

السوء«.
اما النائب خلف دميثير فقال: ال 

نقبل ان ميس النواب مسلم البراك 
ود.فيصل املس����لم وسعدون حماد 
ألنهم مجتهدون في عملهم. واضاف 
ان ما تقوم به هذه القناة شيء مخز 
بحق الكويت واذا لم تتحرك احلكومة 
فسنخصص جزءا من جلسة الثالثاء 

املقبل ملناقشة هذا الوضع.
م����ن جهته، ق����ال النائب د.علي 
العمير: نحن بلد دس����تور وقانون، 
وكرامة املواطنني واعراضهم لها حرمة، 
ونطالب باتخاذ اجراءات س����ريعة 
وجادة، وتطبي����ق القانون ضد من 
الوطنية، وان  الوحدة  ميارس شق 
تكون وس����ائل اإلعالم حتت الرقابة 

واملسؤولية.
أما النائب د.جمعان احلربش فقال 
إن الكويت تتع����رض للخيانة، وما 
نتعرض له أخطر من الغزو وإذا لم 
ندافع عن كرامتنا فال نس����تحق أن 

نكون رجاال.
من جهته قال د.ضيف اهلل بورمية: 

إذا لم تتخذ احلكومة اجراءات رادعة 
في هذا األمر فستحاسب حسابا عسيرا 
وسنجتمع في ساحة اإلرادة في حال 

لم يتم غلق تلك القناة املشبوهة.
النائب مبارك الوعالن هدد بتقدمي 
استجوابات قائال: لن يرتاح لنا بال إال 
بعد أن نفعل أدواتنا الدستورية ضد 

من يحرك ويقف وراء ما حدث.
أمني عام التحالف الوطني خالد 
الفضالة قال: إن على النواب الذين 
ميثلون األمة وليس الذين ميثلون 
عليها أن يقدموا استجوابات لرئيس 
الداخلية  الوزراء وكذلك لوزي����ري 
واإلعالم عل����ى خلفية ما مت بثه في 

هذه القناة.
م����ن جهته، ق����ال النائب عدنان 
عبدالصمد ل� »برملاني«: حرام ما يجري 
في البلد من فتنة تتمثل في ضرب 
الوحدة الوطنية س����واء عن طريق 
قناة فضائية أو من يدعي انه مركز 
للذكر، مضيفا: نحن جنري اتصاالت 

على أعلى مستوى التخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بحماية األمن الوطني.

أما النائب خالد السلطان فأكد أن 
شق الصف وإثارة الفتنة والتعرض 
لكرام����ات الن����اس وأعراضه����م من 
اجلرائم التي نخش����ى عواقبها على 

أمن البلد.
وفي املوضوع ذاته، قال النائب 
سعدون حماد في تصريح صحافي: 
أستغرب صمت احلكومة امام السموم 
التي تبثها تلك القناة، متسائال: هل هذا 
يعني انها راضية عن هذا الوضع؟

واض����اف: انا اقول لها اذا حصل 
مكروه لصاحبها ال يجب ان يحملنا 
احد املسؤولية ألنه مس كل ناخبينا 
وس����يكون لنا مواقف حازمة جتاه 

احلكومة.
النائب د.فيصل املس����لم قال من 
جهته: كيف يقبل رئيس الوزراء سمو 
الش����يخ ناصر احملمد بشتم احدى 
القن����وات ملواطنيه من اهل الكويت 

ونوابهم؟ واضاف: كيف يقبل رئيس 
الوزراء سكوت وزرائه وعدم اتخاذهم 
اي اجراء لدرء الفتنة، ورغم حتذيرات 
كتلة التنمية واالصالح املتكررة اال 
ان هذا االسفاف مازال مستمرا حتت 
نظر وسمع احلكومة وقد اعذر من 

انذر.
وقال النائب ش����عيب املويزري: 
نحن عائلة واحدة ومتاسك أفرادها 
عزز وجودنا وحفظ وطننا ويجب أن 
نعي جميعا ان هناك من ينتظر أي 
فرصة لتدمير البلد ومتزيق أهله وكل 
الكويتيني يرجون من اجلميع االبتعاد 

عن االساءة لوحدتنا الوطنية.
من جانب����ه ق����ال النائب محمد 
هايف: قريبا سوف نتحرك شعبيا 
ضد االب����واق املأجورة التي خرجت 
عل����ى القان����ون إذا اس����تمر جتاهل 
احلكومة لهذا اإلعالم الفاس����د الذي 
يرتكب جرائم أمن دولة في تصنيف 
الشعب الكويتي الى فئات ومحاولة 

أبورمية: الحكومة تراوغ وتماطل في حل قضية القروض وعليها عدم رد القانون في حال إقراره

د.ضيف اهلل أبورمية د.يوسف الزلزلة

د. سلوى اجلسارد. فيصل املسلم د.جمعان احلربشد.علي العميرد.معصومة املبارك

محمد هايف خالد السلطان

د. محمد احلويلة

خالد الفضالةخلف دميثير عدنان عبدالصمد عسكر العنزي

شعيب املويزري

وبعد مناقشات مط���ولة في 
اللجن���ة، قدمت اللجنة املالية 
واالقتصادي���ة تقريرها بعد 
موافق���ة االغلبي���ة حيث ان 
اهم ما تضمن���ه اآلتي: تقوم 
اجلهات الدائنة باعادة جدولة 
مديوني���ة العمالء املقترضني 
لديها حتى 30 سبتمبر 2009 
بعد اسقاط كل الفوائد والعوائد 
التي تترتب على  املستقبلية 
هذه املديونيات ويقسط رصيد 
القرض على العميل املقترض 
على اقساط شهرية متساوية 
وبقس���ط ال يتجاوز 35% من 
الدخل الشهري للعميل ومن 
دون فوائ���د وذلك نظير ما مت 
ايداعه م���ن مبالغ نقدية لدى 
البنوك من قبل املؤسس���ات 
احلكومي���ة حيثم���ا كان ذلك 
ممكنا، وعلى احلكومة ضمان 
وجود البديل في حال عدم كفاية 

قرض استه�����الكي او مقسط او 
كالهما نتيجة تع�����ثره بالوفاء 
بالتزام����ات���ه. وهناك غيرها 
من امل���واد املنظم���ة واملقننة 
لهذا املش���روع. وما سأقدمه 
شخصيا كتعديل واضافة هو 
تغيير التاريخ من 30 سبتمبر 
الى تاريخ 2009/12/14   2009
اللجنة  انتهاء  وه����و تاريخ 
من التقرير وايض��ا ش���مول 
القانون جميع املقترضني الذين 
التي  اعادوا ج���دولة ديونهم 
اخذوها قبل تاريخ 2009/12/14، 
اما لصن���دوق املتعثرين فمع 
احترامن���ا وتق����ديرنا لرأي 
احلكومة فهو ال يع����الج اال فئة 
قليلة ومحددة ويترك السواد 

االعظم من الناس.
من جانب���ه، صرح النائب 
د.ضي���ف اهلل أبورمي���ة بأن 
احلكومة التزال تراوغ ومتاطل 

في حل قضية قروض املواطنني. 
وقال: نق��رأ تصريحات احلكومة 
التي تدع����و مجلس االمة الى 
التعاون مع���ه���ا بينما تدير 
املواط����نني،  ظه��رها ملشاكل 
وان كان���ت احلكوم������ة فعال 
تنش����د حل مشكلة مديونيات 
التوجه  املواطن���ني فعلي����ها 
املديوني����ات  لش���راء ه���ذه 
واس���قاط فوائ����دها واعادة 
ج���دولته���ا وه���ذا هو احلل 
االمثل وه���و ال يكلف الدولة 

اي اموال.
واضاف انه في حال مت اقرار 
ش���راء املديونيات في مجلس 
االمة يج���ب على احلكومة اال 
التعاون  ارادت فعال  اذا  ترده 
مع مجلس االمة. واس���تغرب 
د.أبورمية من طرح فكرة اعطاء 
الثمانية مليارات قيمة  فوائد 
ودائ���ع الدولة ل���دى البنوك 

ه���ذه الودائع او في حال عدم 
وجودها وذلك وفقا للق���وانني 
واللوائح املرعية وايضا وفق���ا 
ملا تقرره الشريع���ة االسالمية، 
الفوائد  الدول���ة كل  وتتحمل 
املترتبة  والعوائد املستقبلية 

على مديونيات املواطنني املشار 
اليها سابقا، وفي جميع االحوال 
ال يجوز اتخ���اذ اي اجراءات 
حتفظية مبا في ذلك املن����ع من 
السفر بحق اي عميل مقترض، 
مينع بعد العمل بهذا القانون اي 

الحكومة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد أي تصريحات تثير الفتنة بين أبناء الوطن.. ولم نمنح أي ترخيص بث لـ »السور«   

مريم بندق
أعلن رئيس اللجنة املالية 
البرملاني���ة  واالقتصادي���ة 
النائب د. يوسف الزلزلة أنه 
ال يوجد اي اجتماع جديد مع 
احلكومة بخصوص مناقشة 
قضية الق���روض التي طوتها 
اللجنة بعد 7 اجتماعات عمل 
مكثفة حضرت منها احلكومة 
4 اجتماعات، وقال د. الزلزلة 
ف���ي تصريح���ات خاص���ة ل� 
املالية  اللجنة  »األنب���اء«: أن 
انتهت من مناقش���ة القروض 
ورفعت تقريريها النهائي إلى 
مجلس األمة األسبوع املاضي 
واألم���ر اآلن للمجلس ولس 

للحكومة.
ف���ي تصريح  واس���تطرد 
صحاف���ي: يبدو ان البعض ال 
يؤمن بالعمل التشريعي ملجلس 
االمة وان هذا العمل يقوم على 

اجتهادات تقرها رأي االغلبية 
في كل االحوال، واضاف: لقد 
اجتمعت جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية سبعة اجتماعات 
لبح���ث موض���وع ق���روض 
املواطنني حض���رت احلكومة 
اربعة اجتماعات منها ممثلة 
في البن���ك املرك���زي ووزارة 
املالية واس���تمعت اللجنة في 
الى  هذه االجتماعات االربعة 
كل املعلومات املت����وافرة لدى 
احلكومة بخصوص االقتراحات 
املقدمة عن القروض، كما عرض 
املالية مقترح احلكومة  وزير 
بخصوص اعادة فتح صندوق 
املتعثرين وكذلك زيادة رأسمال 
الصن���دوق ال���ى 750 مليونا 
والسماح باالقتراض مرة اخرى، 
لكن لم تناق���ش اللجنة االمر 
لقناعتها بأن ه���ذا ليس حال 
ملشكلة القروض، وزاد بقوله: 

امل���حلية ال���ى البنوك مقابل 
الفوائد  البنوك  اس���قاط هذه 
ع���ن املواطن���ني، موضحا ان 
هذه الفكرة يراد منها حتقيق 
مكاسب اكثر للبنوك التي دفعها 
جش���عها الى نحر املواط����ن 
م���ن الور���ي���د ال���ى الوريد، 
وكأن من يط����رح هذه الفكرة 
يريد مكافأة هذه البنوك على 

مخالفتها للقانون.
وحذر د.أبورمية احلكومة 
التالعب مبش���اعر  من مغبة 
املواطنني ومن محاولة خداع 
النواب من خالل اجراء بعض 
التعدي���الت الوهمي�����ة على 
صندوق املعسرين والتي نعلم 
انها لن تصب في مصل�����حة 
املواطن بل تخدم البنوك وهذا 
هو اله���دف الذي انش������ئت 
من اجل���ه احلكومة صندوق 

املعسرين.

هددوا بمساءلة الوزير المختص وأكدوا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنسيج االجتماعي

نواب يستنكرون ما بثته »السور«.. و»اإلعالم« قطعت بث القناة
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