
الثالثاء 22 ديسمبر 2009   11الجامعة والتطبيقي
»التدريب اإلنشائي« دّشن برامج بلدية الكويت تحت شعار »نحو سواعد وطنية واعدة«

صفر: دورات بين »التطبيقي« و»البلدية« لمواكبة التطورات في مجال الرقابة

محمد الخالدي
حتت شعار »نحو س����واعد وطنية واعدة« وحتت رعاية وحضور 
وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، أقام معهد 
التدريب اإلنش����ائي حفل تدش����ن البرامج التدريبي����ة لبلدية الكويت 
وذلك بحضور مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي ونوابه ومدير ع����ام البلدية م.أحمد الصبيح وعضو املجلس 
البلدي م.جنان بوش����هري وعدد من القيادات والشخصيات من الهيئة 
والبلدية وذلك على مسرح معهد التدريب اإلنشائي في الصباحية. وبهذه 
املناسبة، قال وزير األش����غال ووزير الدولة للشؤون البلدية د.فاضل 
صف����ر »بعد 23 عاما توقفت فيها عملي����ة تدريب كوادرنا الوطنية في 
بلدية الكويت في مجال الرقابة، نعود اليوم من جديد لتعزيز التعاون 
مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب متمثلة مبعهد التدريب 
اإلنشائي الذين تلمسنا منهم األيدي والقلوب املفتوحة لتقدمي برامجهم 
التدريبية على أس����س وتقنيات حديثة والتي نعول عليها كثيرا على 
انتعاش دور بلدية الكويت الرقابي بعد تخريج الدفعة األولى من هذه 
البرامج التي ستكون على ثالث مراحل، باإلضافة إلى أملنا في استمرار 
الدورات التنش����يطية لتواكب التطورات املوجودة في مجال الرقابة. 
وأضاف: نحن منذ س����بتمبر املاضي بدأنا برامجنا بالتعاون مع الهيئة 
في دورات تخصص مساح أراض ورسام هندسي ونحن مقبلون على 
دورتن في شهر يناير املقبل في تخصص مراقب بناء وتخصص نظافة 
وإعالنات، وتعاوننا سيزيد في املستقبل القريب مع الهيئة التي هي رمز 
نفتخر فيه بأساتذتها وخبرائها من أبناء الكويت والوطن العربي الذين 

يعملون من أجل نهضة الكويت، وبالتعليم تنهض األمم وهو مكس����ب 
لألوطان. كما ألقى مدير الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعق����وب الرفاعي كلمة قال فيها: لعلنا جنتمع اليوم )امس( لنحتفل 
بأول نتائج تعاوننا املشترك واملستحدث ممثلن مبعهد التدريب االنشائي 
وبن إحدى جهات س����وق العمل املتمثلة في بلدية الكويت لنستشرف 
املستقبل الذي يترجم طموحات الهيئة ويرسم أملها ورؤيتها ملوقعها 
والذي نسعى من خالله إلى بناء مرتكزات ودعائم هذا املستقبل الذي 
نرجوه، ألن اآلمال اذا انفصلت عن الواقع حتولت من رؤية تس����تهدف 
العلم احلقيقي إلى حلم بعيد املنال. وأضاف: وما التدريب اإلنش����ائي 
سوى لبنة في بنيان الهيئة وثمرة جلهود العاملن ودليل على صدق 
مساعيهم وهو حلقة في سلس����لة، ونحن ندرك أهمية قطاع التشييد 
والبناء، هذا القطاع البكر الذي نحتاجه إلعداد ش����باب من هذا الوطن، 
وهذا خطوة من خطوات الهيئة الرائدة في مس����اعيها نحو االستغالل 
األمثل إلمكانياتها املتوافرة، ونتلمس منها اليوم ما قدمه معهد التدريب 
اإلنشائي من برامج تلبي احتياجات بلدية الكويت، وهو على استعداد 
تام القامة برامج أخرى متى دعت احلاجة إليها، ولقد حان الوقت ليأخذ 
اخلري����ج الكويتي مكانه بدال من اللج����وء لعمالة وافدة نادرا ما تكون 
مؤهلة علميا وعمليا كحالة خريجي معاهدنا وكلياتنا. من جانبه، أكد 
مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن الدورات التدريبية في مجال الرسم 
الهندسي واملس����اح ومراقب املباني والتي يتم تنظيمها باملشاركة بن 
بلدية الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تهدف لتأهيل 
وتدري����ب مجموعة من الكوادر الوظيفية ف����ي مجاالت العمل املختلفة 

بالبلدية نظرا للنقص الش����ديد في الكوادر الفنية والرقابية بالبلدية 
نظرا لتوقف تلك الدورات فترة طويلة قربت من 23 عاما، مشيرا الى أن 
هذه الدورات تأتي كبداية لتنظيم العديد من الدورات األخرى املتعلقة 
مبج����ال قطاع اخلدمات وغيرها من املهام الرقابية األخرى بهدف س����د 
الش����واغر والنقص الذي تعاني منه البلدية نظرا لنمو وزيادة أعمال 
البناء والعمران وكذلك احملالت التجارية على النحو الذي يس����اهم في 
تطوي����ر العمل واالرتقاء به ويعود بالنف����ع على املصلحة العامة. من 
جهتها، أكدت نائب املدير العام لشؤون التدريب سعاد الرومي أن هذا 
احلدث يدل على أننا نعيش أمام مرحلة التطوير التي تعيشها الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرة الى أن هذه الشراكة التي 
نت����ج عنها هذه البرامج لتدلنا على إمي����ان الهيئة بأن التدريب املهني 
هو اس����تثمار حقيقي في الناجت القومي للبالد، مؤكدة أن الشباب هم 
الثورة احلقيقية التي يجب أن نس����تثمرها بالتعليم والتدريب وحتى 
يكون االستثمار رابحا كان البد أن نرفع شعار ضمان جودة التدريب، 
وكان سبيلنا إلى ذلك التعاون مع املؤسسات التدريبية الرائدة علميا 
والعمل على االستفادة من جتارب من سبقونا والبدء من حيث انتهوا، 
وأوضحت الرومي أن قطاع التدريب في الهيئة يتعامل مع املؤسسات 
ذات الصل����ة كديوان اخلدمة املدنية وبرنامج إعادة الهيكلة في البحث 
عن اجلديد من البرامج والتخصصات وفق بيانات مسحية لسوق العمل 
الكويتي وحتليل دقيق للمعايير املهنية، عمال على توفير فرص عمل 
حقيقي����ة خلريجينا في القطاعن احلكومي واخلاص، مبينة أن الواقع 
الذي نتواجد فيه هو دليل ملموس على مدى حرص الهيئة على إقامة 

معاهد تدريب مجهزة بأحدث التجهيزات واملباني الذكية، فكان احلرص 
على اختيار مهندسن ومساعدي مهندسن ذوي خبرة عالية بسوق العمل 
الكويتي فيتم تدريبهم للحصول على شهادات مهنية، وذلك استكماال 
لعناصر العملية التدريبية والتعليمية، لكي تأتي لنا بأفضل النتائج. 
من جهته، أوضح نائ����ب املدير العام للش����ؤون التخطيط والتطوير 
اإلداري في بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي أن بلدية الكويت وجدت من 
خالل تقييمها لهيكلها الوظيفي أن هناك عددا قليال من املراقبن لديهم 
احلق في الكشف وكتابة التقارير واملخالفات باملقارنة مع عدد القسائم 
واحملالت التي يجب أن تضعها حتت حيز الرقابة مما يساهم في تقليل 
نسبة إجناز املعامالت بشكل أسرع، لذا وضعت ثالث مراحل حلل هذه 
املشكلة، فاالولى تتمثل في اقامة دورات تدريبية بالتعاون مع التدريب 
اإلنشائي للثانوية العامة )مساح أراضي � رسام هندسي � مراقب بناء � 
مراقب نظافة � مراقب اعالنات(، ثم تأتي املرحلة الثانية بإقامة دورات 
ملوظفي بلدية من حملة املتوسطة، ثم تأتي املرحلة األخيرة وهي تشجيع 

موظفي بلدية الكويت على استكمال دراستهم التعليمية.
الى ذلك، اكد مدير املعهد اإلنشائي د.علي اخلميس أن املعهد يعمل على 
اعداد 99% من املهارات، فإذا أردنا حتقيق رؤية صاحب السمو األمير في 
حتويل الكويت ملركز مالي وجتاري البد لنا من إضافة مهارات الكوادر 
البشرية الفنية وهذا دور معاهد التدريب، فإن محصلة مهارات وإنتاجية 
أي امة هي عبارة عن مجموع مهارات وإنتاجية أفرادها، مشيرا الى أن 
املعهد اآلن بصدد عمل Branding له، حيث أقرت اخلطة اإلس����تراتيجية 

له، موضحا انه مت وضع مسابقة لعمل شعار للمعهد.

فيصل مقصيد د.انور اليتامى

جاسم السعدون ومشاري العنجري ويوسف اجلاسم خالل الندوة

د.صفر يتجول على مشاريع التدريب مع مدير عام الهيئة د.فاضل صفر خالل إلقاءه كلمته في احلفل درع تكرميية جلنان بوشهري

لجنة العمداء تستكمل اجتماعاتها اليوم

اليتامى لـ »األنباء«: تخصيص ميزانية للتعليم 
اإللكتروني والتعليم عن ُبعد العام المقبل

»ماذا تفعل إذا ظلمك إنسان؟« في »الخليج«
محمد المجر

اعلنت رئيسة اللجنة الثقافية برابطة طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا اسرار االنصاري ان 
الرابطة اقامت ندوة دينية بعنوان »ماذا تفعل اذا 
ظلمك إنس���ان؟« وألقاها الداعية مشاري اخلراز 
وذلك في مسرح اجلامعة، حيث أوضح اخلراز أنه 
لو وقع الظلم على أحد امامه ثالثة خيارات اما ان 
يدعو على من ظلمه، او ال يدعو عليه ولكن يأخذ 

حق���ه يوم القيامة، او ال يأخذ حقه بالدنيا وال في 
يوم القيامة حي���ث ان اهلل يعطيه من االجر اكثر 
مما أخذ منه، الفتا الى انه يجب اتقاء دعوة املظلوم 

حيث انها تصعد للسماء مثل الشررة.
واشارت االنصاري الى ان اخلراز قد امد الطلبة 
احلضور باالدعية التي يحتاجونها لو وقعوا في 
مث���ل هذا املوقف باالضافة ال���ى انه فتح بابا ألي 

سؤال او استفسار يوجه اليه من قبلهم.

والتعليم العالي فال يتناسب ان 
تكون هناك رعاية بأموال زهيدة، 
وهذا الوضع ينطبق على مشاريع 
تخرج الطلبة ألنه كان هناك سوء 
استخدام لبعض الطلبة في بعض 
الرعايات واإلعالن عنها بطريقة 
ال تناس���ب الهدف من مشاريع 
التخرج ولك���ن ال توجد مبالغ 
خصصت في امليزانية ولم تصرف 

على مشاريع الطلبة.
أعل����ن املتحدث  من جانب����ه، 
الرس����مي باس����م جامعة الكويت 
العامة  العالق����ات  إدارة  ومدي����ر 
واإلعالم فيصل مقصيد ان جلنة 
العمداء ستستكمل جدول أعمالها 
في االجتماع اليوم، ومن أبرز البنود 
املطروحة على جدول األعمال التي 
ستتم مناقش����تها اليوم: مشروع 
الالئحة املالي����ة لوحدة اخلدمات 
البحثية واملقدمة من مكتب نائب 
مدي����ر اجلامعة لألبح����اث. خطة 
جامع����ة الكوي����ت ملقاوم����ة وباء 
انفلون����زا اخلنازير )اخلطة ب(. 
التقومي اجلامعي للعامن اجلامعين 
2011/2010 و2012/2011. مقت����رح 
مكتب نائب مدير اجلامعة للشؤون 
العلمية حول تعديل نظام اجلوائز 
التقديرية للتدريس املتميز. مقترح 
عمادة القبول والتس����جيل بشأن 
تس����جيل طلب����ة دبل����وم اإلعداد 
التربوي وفقا لنظام الطلبة غير 

املقيدين.

الرعايات في السابق تأتي من جهات 
خارجية، وبعدما خصصت اللجنة 
التعليمية ميزانية ملشاريع تخرج 
الطلبة لم تذهب تلك األموال إليهم، 
وما مصير تلك املبالغ التي تقدر 
بنص����ف مليون دين����ار؟ أوضح 
د.اليتام����ى ان اللجنة التعليمية 
مبجل����س األمة ال تخصص مبالغ 
فهي تقدم مقترحات ومن ثم تدخل 
في امليزانية، وال يوجد في امليزانية 
الطلبة  أموال خصصت ملشاريع 
ولكن الرعايات االعالمية موجودة 

ملشاريع التخرج ومستمرة.
متابع���ا: ونحن لس���نا ضد 
الرعايات وليس هناك احتكار لتلك 
الرعايات، فعندما بدأت األمانة في 
تقدمي مشروع املعقمات ملكافحة 
إنفلونزا اخلنازير جاءتنا رعاية 
من البنك األهلي بهذا اخلصوص، 
إعادة نظر  ولكن حاليا هن���اك 
ووضع ضوابط لتلك الرعايات 
والتبرعات فهناك بعض الرعايات 
والتبرعات ال نراها تتناسب مع 
احلاج���ة املخصصة لها، فليس 
كل رعاية ستقوم جامعة الكويت 
باملوافقة عليها، فسنوافق فقط 
على الرعايات التي حتقق ضوابط 
وشروط جامعة الكويت، فأحيانا 
يأتينا تبرع بأموال زهيدة بحوالي 
30 � 40 دينارا فهذا األمر ال يناسب 
جامعة الكويت، خاصة ان هناك 
السياس���ية  القيادة  دعما م���ن 

آالء خليفة
أكد أمن ع����ام جامعة الكويت 
د.انور اليتامى انه قد متت مناقشة 
موض����وع التعليم ع����ن بعد في 
جلنة العم����داء،  ولفت د.اليتامى 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
الى ان هناك ارتياحا ش����ديدا له 
واإلدارة اجلامعي����ة مهتمة كثيرا 
بالتعليم االلكترون����ي والتعليم 
عن بع����د ومت تخصيص ميزانية 
لتلك املش����اريع ف����ي العام املقبل 
من برنام����ج عمل احلكومة نراها 
كافية لتغطية تلك االحتياجات، 
واملوضوع يناقش حاليا في اللجنة 
التنفيذي����ة ملدير اجلامعة وهناك 
اهتمام ش����خصي م����ن قبل مدير 
اجلامعة بهذا املوضوع، ونرى ان 
العام املقبل سيشهد نقلة نوعية 
التعليم االلكتروني  في موضوع 
والتعليم عن بعد، السيما ان هناك 
متابعة لهذا املوضوع ليس فقط 
داخ����ل جامعة الكويت وإمنا على 

مستوى مجلس الوزراء.
وفي رده على سؤال »األنباء« 
ح����ول: هل م����ا تق����وم اجلامعة 
بتوزيعه من مواد تعقيم وغيرها 
من األمور اخلاصة مبكافحة مرض 
إنفلون����زا اخلنازير تدخل ضمن 
ميزاني����ة اجلامعة أم هي رعايات 
خارجية، لف����ت د.اليتامى الى ان 
جزءا من مواد التعقيم جاءت من 
رعايات خارجي����ة واجلزء اآلخر 
كان من ميزانية اجلامعة،  وتابع 
د.اليتامى قائال: وبفضل اهلل فإن 
الوضع طبيعي جدا باجلامعة فقد 
كنا نخش����ى ان يكون هناك تأثر 
للعملية التعليمية والتدريس����ية 
من جراء هذا املرض ولكن الهدف 
حتقق ولم تتأثر العملية التدريسية 
فقد كنا نخشى إغالق اجلامعة او 
إغالق فصول دراسية ولم يحدث 

ذلك األمر.
وبش����أن ما أثير مؤخرا حول 
اإلدارة اجلامعي����ة احتك����رت  ان 
الرعاية االعالمية ملشاريع تخرج 
طلبة الهندسة والطب بعد ان كانت 

رفض أي مشاريع تعرض على الميزانية العامة للدولة دون مراعاة لمستقبل االجيال المقبلة

ندوة »تداعيات إسقاط القروض« في العلوم اإلدارية:
نعم لمساعدة المتعثرين من خالل صندوق المعسرين فقط

عظيم وامكانياتها هائلة وشعبها 
مبدع ولدي����ه العديد من املواهب 
ولكن احلقيقة املج����ردة ان تلك 
اذا  االمكانيات واملواهب ستتبدد 
استمرت السياسات احلالية وفي 
ظل سيناريو بقاء احلال كما هو 
عليه فسيكون املستقبل غامضا 

وقد يكون قامتا.
ولفت اجلاسم الى ان احلملة 
الوطنية التي قامت بها مجموعة 
26 كانت بهدف معرفة اسباب زيادة 
الفساد وتراجع معدالت  معدالت 
التنمي����ة في الكوي����ت منذ فترة 

التحرير وحتى وقتنا هذا.
وذكر اجلاسم اننا دولة قانون 
ودولة برملان حر وصحافة حرة 
ودولة دس����تورية ولدينا ديوان 
محاسبة وجمعيات نفع عام ولكن 
منذ 20 عاما وحتى اآلن فإن تقارير 
مدركات الفساد احمللية والعاملية في 
تصاعد وهذا املؤشر الذي جعلنا 
ندق ناقوس اخلطر. متسائال عن 
عدم وجود مش����اريع تنموية في 
الكويت ومش����اريع بنية حتتية 
باالضافة الى استش����راء الفساد 
وتوقف عجلة التنمية في البالد.

مستغربا من تسابق احلكومة 
واملجلس على تبديد الثروة القومية 
في دولة تص����رف على مصارف 
استهالكية وتش����ح في الصرف 
على مص����ارف تنموية، موضحا 
ان التاري����خ لن يرحم اي جيل ال 
يسلم لالجيال املقبلة ثروات بلده 
لكي يستغلها، موضحا ان العناوين 
الرئيسية لتبديد ثروات البلد هو 
مقترح اس����قاط فوائد القروض، 
مؤكدا ان املشروع يفتقر الى العدالة 
بن املواطن����ن املقترضن وغير 
املقترضن.  قائال: ليس من املنطق 
ان نتفرد بتلك البدعة االجرائية 
غير املسبوقة، فقرار االقتراض قرار 
فردي والعقد شريعة املتعاقدين 
والشخص املقترض مسؤول ولكن 
ان يتحمل املجتمع قرارا فرديا فهذا 

االمر مرفوض.
وأكد اجلاس����م ان اي معاجلة 
خارج اط����ار القانون القائم الذي 
قب����ل على مضض حلل مش����اكل 
انسانية واجتماعية وهو قانون 
صندوق املعس����رين، س����يكون 
العام وتاكيدا الهدار  هدرا للمال 
مبادئ العدالة واهدار قيم االنتاج، 
الفتا الى ان املشروع غير شرعي 
وغير دستوري، فالفارق بن قيمة 
االقتراض واالقراض هو اس����اس 
العمل املصرفي فكيف نحرم النظام 
املصرفي من االس����اس القانوني 

القائم عليه.

ان مت فسيكون هناك عدم التزام 
بالدستور، 

وحول قضية اسقاط القروض، 
لفت العنجري ال����ى ان احلقائق 
والوقائع احلالية تؤكد اننا نعيش 
على ثروة ناضب����ة وان الكويت 
عليها التزامات عظيمة في االسكان 
والتعليم والصحة وتوفير فرص 
العمل للش����باب، متس����ائال هل 
موضوع اس����قاط القروض الذي 
يكلف الدولة املليارات اصبح من 

االولويات؟
وتاب����ع قائ����ال: ف����اذا كان من 
االولويات حلاالت محددة حددها 
البنك املركزي بنسبة 2.5% وهم 
املتعثرون ألس����باب معينة، فال 
يوجد مشكلة في مساعدة هؤالء اما 
تعميم القانون ليشمل املقترضن 
القادرين على سداد قروضهم فهذا 
امر غريب وسيرهق ميزانية الدولة 
ويكلفها الكثير، مش����يرا الى ان 
الوضع احلالي س����يخلق الرغبة 
لدى األجيال املقبلة في القيام مبا 
قام ب����ه املواطنون في عام 2009 
باالقتراض دون التفكير في سداد 
قروضهم الن النواب سيسقطون 
تلك القروض او يسقطون فوائدها، 
موضحا ان مجموعة 26 ش����كلت 
من اج����ل الدفاع عن قضية اهدار 

املال العام.
ومن جانب����ه حتدث االعالمي 
يوسف اجلاسم مشيرا الى تقرير 
رئيس وزراء بريطانيا األس����بق 
توني بلير في الدراسة التي قدمها 
للكوي����ت عن مس����تقبل الكويت 
عام 2030، والتي ج����اء فيها: ان 
الكويت بحاجة ال����ى اتخاذ قرار 
جوهري بشأن مستقبلها فتاريخها 

من ناحيته اعرب النائب السابق 
مش����اري العنجري عن استيائه 
الش����ديد ملا حدث مؤخرا من شق 
الوطنية والتطاول على  الوحدة 
االخرين مشيرا الى حتذيره السابق 
في احدى ندواته االنتخابية الى 
ظهور ثقافة جديدة على املجتمع 
الكويتي مفادها تكريس الكراهية 
ب����ن ابناء الش����عب الكويتي في 
التعاون  مجتم����ع جب����ل عل����ى 
والتعاض����د والتكاتف، الفتا الى 
ان تل����ك احملاوالت تص����در عن 
اشخاص اما بسبب اجلهل واجلهل 
قاتل صاحبه او بسبب مصلحة 
لركوب املوجة، مشددا على اهمية 
النظر الى جتارب الدول االخرى 
التي ونتيجة للمصالح السياسية 

حطمت اليابس واالخضر.
واك����د العنجري عل����ى اهمية 
تفعيل تطبي����ق القانون واحلزم 
في تطبيقه الفتا الى ان مش����اكل 
البالد السياس����ية واالجتماعية 
واالقتصادية سببها التراخي في 
تطبيق القوانن، كما طالب مجلس 
االمة واحلكومة في التعاون فيما 
بينهما الصدار قانون يس����د تلك 

الثغرات.
ومن جانب اخر اشار العنجري 
الى احمل����اوالت احلالية لتنقيح 
الدس����تور والتجاوز عليه، الفتا 
الى ان تنقيح الدستور امر مشروع 
لكن البد من معرف����ة الهدف من 
التعديل واملشاكل التي من اجلها 
تتولد الرغبة في تعديل الدستور، 
موضحا انه وبشهادة اجلميع فإن 
املواد احلالية بالدستور ال حتتاج 
الى تعديل، محذرا من ان اخلطوة 
األصعب هي تعليق الدستور الذي 

املقترضن  الى 44% م����ن  تذهب 
مؤكدا ان����ه ال عدالة في ذلك ابدا،  
ولفت السعدون الى عدد املقترضن 
من اجمالي الكويتين يبلغ %23 
مبا يعني ان كل مقترض كويتي 
امام����ه 4 من املواطنن الكويتين 
العدالة  املقترضن فأي����ن  غي����ر 
اعطاء املقترض واحلجب عن غير 

املقترض االكثر التزاما.
واشار السعدون الى ان املشكلة 
عميقة في انعكاساتها على القيم، 
فلم ينجح اي ش����عب في العالم 
صن����ع بل����ده دون منظومة قيم 
ايجابية، مش����يرا ال����ى ان قانون 
القروض سيجعل  اسقاط فوائد 
منظومة القيم في الكويت كالتالي 
»ان املكافاة بقدر التهور، والعقوبة 
بقدر االلتزام«. وافاد السعدون ان 
مش����روع البلد املقبل هو حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
متسائال هل يعقل ان نتعامل مع 
القطاع املصرف����ي بتلك الرخاوة 
مشددا على ان اصل االستراتيجية 
ان نتفوق في اخلدمات املصرفية 

واحترام القيم.
وعلى جانب اخر اكد السعدون 
ان هناك امال في مجلس االمة ان 
يعي ويوقف هذه املهزلة، اما على 
املس����توى احلكومي فأعرب عن 
تفاؤله نظرا للمؤشرات االيجابية 
من وزير املالية مصطفى الشمالي 
الذي رفض املش����روع واعلن انه 
ضد مترير القانون حتى لو كان 
على حساب خسارة منصبه مؤكدا 
ان على اجلميع دعم موقف وزير 
املالية ومساندته، امال ايقاف هذا 
املشروع الذي ان مت سيعزز ثقافة 

انقسام البلد بدال من تنميته.

آالء خليفة
اجمع اعضاء مجموعة 26 على 
انه ال هدر للمال العام وال السقاط 
القروض ونعم ملساعدة املتعثرين 
من خالل صندوق املعسرين وما عدا 
ذلك فهو تعزيز لثقافة االستهالك 
وتكريس ملفاهيم االنقسام في البلد 

والبعد عن املشاريع التنموية، 
واع����رب املنتدون خالل ندوة 
»تداعيات اسقاط القروض« والتي 
نظمها نادي التمويل بكلية العلوم 
االدارية صباح امس حتت رعاية 
العربية لالستثمار، عن  الشركة 
رفضهم القاطع الي مشاريع تقضي 
على امليزانية العامة للدولة دون 

مراعاة ملستقبل االجيال املقبلة.
وف����ي البداي����ة اك����د اخلبير 
انه  االقتصادي جاسم السعدون 
انتش����ر حاليا في الكويت ثقافة 
مؤداها ان البلد لالقتسام وليس 
للتنمية، مش����يرا الى ان الكويت 
اصبحت حاليا في موقع اش����به 
متاما مبا كان عليه في نهاية القرن 
19، الفت����ا الى ان الكويت في تلك 
املرحلة بعدم����ا كانت تعيش في 
اوائ����ل القرن كدولة غنية نتيجة 
موقعها في نقل الثروة من الشرق 
للغرب وكان هناك حكم واع وخرج 
الدستور وظهرت شركات متقدمة 
جدا، تعرضت لفترة من الضنك 
بعدما ظهرت العديد من املشاكل 
االقليمي����ة والعاملية وكان هناك 
صراع على السلطة بدأ بأول حل 
غير دس����توري سبقه تزوير في 
االنتخاب����ات ارادت منه احلكومة 
استعادة السلطة وحتويل الدولة 
الى مشروع حكم واختزال مشروع 
الدولة،  الفتا الى انه في عام 76 
بدأت مرحلة استخدام املال العام 

لالستيالء على السلطة.
وذكر السعدون انه من السهل 
جدا وأد مش����روع اسقاط فوائد 
الق����روض من بدايت����ه ولكن الن 
املنطق ال يسود فلم يحدث ذلك، 
القروض تبلغ  موضحا ان قيمة 
5.8 مليارات دينار ومعدل القرض 
االستهالكي يساوي 20% من معدل 
القروض  القرض املقسط، وهذه 
تضم 3.4 للمتعثرين اما النسبة 
العامة في دول العالم فتبلغ %2.1 
وهذه الزيادة نتجت عن دعاوى 

اسقاط القروض وفوائدها.
متابعا: والقرض املقسم يبلغ 
القرض االس����تهالكي  5 اضعاف 
وبالتال����ي فال توج����د عدالة بن 
الفئتن، مش����يرا الى ان 16% من 
الق����روض تذهب ال����ى 56% من 
القروض  املقترضن و84% م����ن 
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