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قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا ملا 
تسببه خطوط األسالك الكهربائية 
الضغط العالي من أضرار صحية 
لذا فإننا نتقدم  على اإلنس���ان، 

باالقتراح برغبة إللغاء خطوط 
الضغط العال���ي الكهربائية في 
منطقة جنوب السرة وضاحية 
علي صباح الس���الم واستبدالها 

بخطوط أرضية.

الطبطبائي إللغاء خطوط الضغط العالي 
في جنوب السرة

الخرافي: إقرار قانون معالجة القروض في مداولته الثانية دون توافق 
السلطتين يعطي ذريعة للحكومة لرد القانون والخاسر األكبر هو المواطن

أكد أنه بإمكان اللجنة المالية البحث عن صيغة توافقية مع الحكومة من خالل صندوق المعسرين

شدد رئيس مجلس االمة جاسم 
التوافق بني  اخلرافي على اهمية 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
قبل التصويت في املداولة الثانية 
على تقرير اللجنة املالية في شأن 
قروض املواطنني، مؤكدا ان اخلاسر 
االكبر من دخول جلسة اخلامس من 
يناير املقبل بال توافق هم املواطنون 
الذين من اجلهم مت اقرار »القانون« 

في املداولة االولى فجر امس.
اض����اف في رده على اس����ئلة 
الصحافيني امس ان اقرار »القانون« 
بال توافق يعطي احلكومة الذريعة 
التخاذ اج����راءات من بينها اعادة 
القان����ون الى املجل����س، ما يعني 
عمليا ترحيل����ه الى دور االنعقاد 
املقبل، وتأخر حل مشكلة املواطنني، 
لصعوبة توافر 44 صوتا يحتاجها 
القانون القراره في دور االنعقاد 

اجلاري اذا ما اعادته احلكومة.
وقال »رب ضارة نافعة«، مؤكدا 
ان ع����دم اقرار املداولة الثانية في 
جلس����ة االمس يعطين����ا فرصة 
اخرى للعمل على ايجاد التوافق 
املأمول قبل جلس����ة اخلامس من 
يناير، متمنيا على اللجنة املالية 
واحلكوم����ة العمل مع����ا من اجل 
التوصل الى هذا التوافق، خصوصا 
اننا جميعا متفقون على مساعدة 
املواطنني املتضررين والتخفيف 

من معاناتهم.
واوضح ان امام السلطتني اآلن 
مالحظات ع����دة اثيرت حول هذا 
القانون باالمكان االستفادة منها 
قبل التصويت في املداولة الثانية، 
مشيرا الى ان بإمكان اللجنة املالية 
املختصة البحث عن صيغة توافقية 
مع احلكومة م����ن خالل صندوق 
املعسرين عبر ادخال املالحظات 
واملقترحات التي يرغب فيها النواب 
حتى نصل في النهاية الى توافق 
يحل املشكلة بشكل جذري، مؤكدا 
باملثل الشعبي القائل: »اللي بقلبه 

صالة ما تفوته«.
وحول حقيقة ما مت في جلسة 
االمس لدى التصويت في املداولة 
الثانية قال: »ان املجلس لم يصوت 
عل����ى املداولة الثاني����ة، بل على 
استثناء القانون من املادة 104 التي 
تلزم املجلس بتأجيل التصويت في  
املداولة الثانية الى جلسة مقبلة، 
اال ان التصوي����ت لم يحصل على 
االغلبية املطلوبة وهي 33 صوتا 

مرزوق الغامن مرحبا بوزير الشؤون د. محمد العفاسيالشيخ أحمد الفهد متحدثا للصحافيني

موظفو االمانات العامة ملجالس الشورى والنواب والوطني واالمة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في لقطة تذكارية في مجلس األمة أمس

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا اثنني من متدربي االمانات العامة في مجالس الشورى والنواب واألمة في دول مجلس التعاون 

والذي حل وكان يتمحور حول 
300 الى 400 ش���خص هم من 
استفادوا من هذا القانون بنحو 

4 مليارات دينار.

المطوع: تعديل جديد

وأكد النائب عدنان املطوع انه 
تق����دم مبقترح م����ع مجموعة من 
النواب وذلك في جلسة القروض 
املاضية عقب اق����رار القانون في 
املداول����ة االول����ى حتى يتس����نى 
للحكومة من خ����الل هذا املقترح 
ان تدرس ما يتعارض مع الشريعة 
االسالمية وتدرس التكلفة املالية 
التي يرتبها، فضال عما اثاره وزير 
املالي����ة من تع����ارض ومخالفات 
للقوانني الدستورية والتي بدورها 
قد تعرض هذا القانون للفشل وان 

يولد ميتا.
واضاف املطوع انه من مصلحة 
املقترضني ان يذهب هذا القانون 
الى التعديل حتى يتم االنتهاء منه 
مبوافقة عامة ويتم الرد على جميع 
االعذار التي تقدمت بها احلكومة 
او بعض الكتل السياس����ية اثناء 

اجللسة.
وبني املطوع ان الفقرة االولى 
من القانون تشوبها مثالب تؤدي 
ال����ى تأجيل وتأخير دراس����ة كل 
حالة، الفتا انه اذا لم تصغ الكلمات 
بطريقة س����ليمة كما كانت عليه 
في صندوق املعس����رين فإن ذلك 
يؤدي ال����ى اجراءات مطولة حتى 

في حال اقراره.

استكمال جلسة القروض

أم����س األول  وكانت جلس����ة 
اس����تمرت حتى الس����اعة الثالثة 
والنصف فجر أمس حيث صوت 
املجلس على املداولة األولى لقانون 
معاجلة القروض في حني لم يتمكن 
النواب من تأمني االغلبية الالزمة 
القراره ف����ي املداولة الثانية التي 
مت تأجيله����ا إلى جلس����ة 5 يناير 
املقبل وفيما يلي نص اس����تكمال 

اجللسة.
استؤنفت اجللس����ة في متام 

العاشرة والثلث مساء.
عبداهلل الرومي: مو معقول ان 
نس����تمر اكثر من ذلك ألن اللجنة 
حتتاج ألكثر من س����اعتني والكل 
أبدى وجهة نظ����ره وبالتالي مو 
معقول ان نس����تمر ط����وال الليل 

بحد أدنى، وبالتالي تأجلت املداولة 
الثانية الى اجللسة املقبلة«.

واش����ار الى ان الس����وابق في 
املجلس عديدة، وفيها كان املجلس 
يصوت باملوافقة على االستثناء من 
املادة 104 بحصوله على االصوات 
املطلوبة ويعتب����ر حينها ان هذا 
التصويت هو نفسه على املداولة 
القابل����ة للقوانني التي مت اقرارها 

بهذه الطريقة في السابق.

الفهد: القانون سيمر

ب����ني نائب رئيس  من جانبه 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
الشيخ احمد الفهد، أنه علينا القبول 
بالدستور وقوانينه، وعموما هناك 
توجه عام لدى السلطة التشريعية 
بأن افضل طريقة القرار مش����كلة 
الذي  القانون  اقرار  القروض هي 
اعدته اللجنة املالية، ومتت املوافقة 
عليه في املداولة األولى، وأصبح 
القانون ساريا مبدئيا حتى املداولة 
الثانية، وعلينا احترامه والتعامل 
مع����ه، ولك����ن هن����اك مالحظات 

دستورية ومالية حوله.
ف����ي تصريح  الفهد  ومتن����ى 
صحافي في مجل����س األمة أمس 
اذا كان اجلميع مؤمنا بحساسية 
قضية القروض، وان هناك مواطنني 
يعانون من التزاماتهم املالية، وال 
ريب انها مش����كلة واقعة فعلينا 
ايجاد احلل والتحاور بشكل اكبر 

للوصول الى احلل األمثل.
وتابع الفه����د: وبحكم خبرتي 
وليس طبقا لقناعتي فأنا مؤمن بأن 
القانون سيقر في املداولة الثانية، 
اال اننا يجب ان ننأى عن أي شيء 
يعرقل ترجيع القانون او حتويله 
الى جه����ات قانونية ملعرفة مدى 
دستوريته، من خالل التنسيق بني 
اللجنة املالية والسلطة التنفيذية 
ملناقشته بشكل أوسع، لعل وعسى 
ان نحقق شيئا حقيقيا قابال للتنفيذ، 
انطالقا من امياني الكامل بأن كل 
ال� 64 املوجودين داخل  االعضاء 
قاعة عبداهلل السالم يريدون حل 

هذه املشكلة.
وردا على سؤال حول موقف 
احلكومة من التلويح باستجوابات 
عل����ى خلفية موض����وع الوحدة 
الوطنية، ق����ال الفهد: ان التلويح 
باالستجوابات هو حق دستوري ال 

واحدة فقط حلماية اشخاص 
معينني دون الرجوع الى علماء 

شريعة.

الهاجري: ال إلعاقة مسيرة التنمية

وقال أمني سر مجلس األمة 
النائب دليهي الهاجري »أهدي 
قانون العمل األهلي للش���عب 
الكويتي كافة وأبارك له إقرار 
هذا القان���ون الذي ظهرت فيه 
آثار تعاون السلطتني واستطعنا 
بحم���د اهلل قطف ثم���ار هذا 
التعاون«، معربا عن ش���كره 
ألعض���اء مجلس األم���ة على 
اجلهد ال���ذي بذلوه إلقرار هذا 
القانون وأخص بالشكر اإلخوة 
واألخوات في جلنة الش���ؤون 

الصحية واالجتماعية.
وأضاف الهاجري في تصريح 
صحافي »كما أشكر احلكومة على 
تعاونها في إجناز هذا القانون 
وق���د كان التعاون واحلضور 
احلكومي أثناء اجللسة ممتازا 
جدا، كما وفقنا اهلل إلقرار قانون 
ش���راء مديوني���ات املواطنني 
وإعادة جدولتها بعد إس���قاط 
الفوائد عنها في مداولته األولى 
كما وعدنا الشعب الكويتي بأن 
الي���وم، وبفضل اهلل  منررها 
اس���تطعنا ان نقر قانونني في 

جلسة«.

يختلف عليه اثنان، وهي اداة يتم 
استخدامها متى رأى النائب احلاجة 
اليه����ا، لذلك نحن نحترم وجهات 
النظر بش����تى اشكالها، والتعامل 
معها سيكون وفق األطر الدستورية 

داخل قاعة عبداهلل السالم.
وشدد الفهد على ان استخدام 
لغة هابطة في االنتقاد امر مرفوض 
من الناحيتني الشرعية والقانونية، 
وان كان����ت حتدث في العالم كله، 
اال ان املجتم����ع الناج����ح هو من 
يس����تطيع تقليص هذا النوع من 
الثقافة، التي اذا ما انتشرت ادت الى 
تدمير املجتمع، لذلك نحن كحكومة 
عندما اتخذنا اجراءاتنا الدستورية 
والقانوني����ة لم نخرج عن االطار 
الدستوري والقانوني في مواجهة 
تلك القضايا، وفّعلنا قانوني اجلزاء 
واملرئي واملسموع، وسيتم التعامل 

مبسطرة مع اجلميع.

الحربش: يعالج خلاًل كبيرًا

واك���د النائ���ب د.جمع���ان 
املداولة  اق���رار  ان  احلرب���ش 
االولى من قانون اعادة جدولة 
املديونيات وشراء الفوائد قد مت 
متريره رغم انف احلكومة وان 
النواب ماضون في اقرار املداولة 
الثانية بأغلبية نيابية عادية 
ومبعارضة احلكومة، اضافة 
الى انه يعالج خلال كبيرا في 

الهاجري »كما مرت  وتابع 
املداولة االولى لقانون املديونيات 
س���نمرر املداولة الثانية بإذن 
اهلل، وهذا هو املطلوب من نواب 
األمة، ولن نسمح ألي جاهل بأن 
يعوق مسيرة التنمية، وبإذن 
اهلل سيكون مجلس 2009 هو 
فاحتة مجالس اإلجنازات على 

أهل الكويت«.

دميثير: بشرى للمواطنين

النائب  أك���د  م���ن جهت���ه 
خلف دميثير ان قانون شراء 
مديونيات املواطنني سيقر في 
املداولة الثانية وسنزّف البشرى 
للمواطنني ان ش���اء اهلل داعيا 
احلكومة ان تتعاون مع املجلس 
وتكون هناك مرونة القرار هذا 

القانون.
وق���ال دميثير في تصريح 
للصحافي���ني: اعتقد ان موقف 
احلكوم���ة كان مبالغا فيه من 
خالل تصريحات وزير املالية 
واالرق���ام الت���ي ذكرها حول 
الق���روض وعدم دس���تورية 
القانون، داعي���ا الى مزيد من 
الى  البس���مة  التعاون العادة 

وجوه املواطنني.
الفتا ان هن���اك العديد من 
السوابق في هذا الشأن وبخاصة 
موضوع املديونيات الصعبة 

منظومة االقراض ويعيد جدولة 
قروض املواطنني بنسبة %35 
مضافة عليها االقساط احلكومية 
ليكون اجمالي ديون املواطن ال 

يتجاوز ال� 50% من راتبه.
ف���ي  وذك���ر د.احلرب���ش، 
ان  للصحافي���ني،  تصري���ح 
القانون كاد ينجح في جلسة 
يوم اول م���ن امس بعد ثالث 
س���نوات من احملاولة، بيد ان 
التكتيك احلكومي اجل املداولة 

الثانية.
التي  التعدي���الت  وح���ول 
القان���ون بعد  اضيف���ت على 
اجتم���اع اللجن���ة املالية على 
هام���ش اجللس���ة، اوض���ح 
د.احلرب���ش انه مت���ت اضافة 
العديد من الضوابط الشرعية 
ومت الرد على كل الشبهات، الفتا 
الى اجبار احلكومة على عدم 
اخلروج من اجللسة والزامها 
بحض���ور اللجن���ة ليتم اقرار 

جميع التعديالت.
واش���ار د.احلربش الى ان 
الوزراء اصبحوا علماء شريعة 
ويطالبون بوجود رأي مفت في 
اي مشروع بقانون، مستذكرا 
ازمة بنك اخلليج حني اجتمعت 
احلكومة وقدمت قانون الودائع، 
فضال عن من���ح البنك ودائع 
جتاوزت 400 مليون في ساعة 

واألخوات النائبات تعنب.
الب����راك: ال تقول مو  مس����لم 

معقول.
عبداهلل الرومي: متنح اللجنة 
فترة ساعة إلجناز تقريرها وإذا لم 
تنجز تقريرها بعد الساعة فسأرفع 

اجللسة.
استؤنفت اجللس����ة في متام 

الساعة 11.45 مساء.
الروم����ي: هل يوافق  عبداهلل 
املجلس عل����ى تثبيت التقرير في 

املضبطة دون تالوته؟
موافقة

وتال مقرر اللجنة د.يوس����ف 
التي أدخلت عليها  املواد  الزلزلة 

التعديالت.
د.علي العمي����ر: هذه املادة لم 
تستهدف مادة محددة وإجراءات 

البنك املركزي محكمة.
عبداهلل الرومي: نحن تأخرنا 

وايد وأقترح: مؤيد ومعارض.
الس����عدون: ملاذا توزع  أحمد 
الصنادي����ق؟ نح����ن متفقون منذ 
البداية على االنتهاء من القانون.

د.جمعان احلربش: صار اتفاق 
على استكمال الدور وواحد مؤيد 

وواحد معارض ونخلص.
عبداهلل الروم����ي: هناك ورقة 

مكتوب فيها »فيصل«.
د.وليد الطبطبائي )مؤيد(: هذا 
نفس جديد للمجلس ان يس����هر 
ويحل قضايا الناس، استمرار وجود 
املواطنني في مشكلة القروض التي 
تسببت فيها احلكومة بسبب غياب 
رقابتها عل����ى البنوك والفوائض 
النفطية تستثمرها احلكومة في 
مشاريع استثمارية، وهذه املشاريع 
غالبا ما تخسر ألنها غير رشيدة في 

استثمار األموال والفوائض.

جريمة بحق المال العام

مصطفى الش����مالي: احلكومة 
تعترض على ما ورد على لس����ان 
النائب الطبطبائي مثل »س����فه« 
و»غير رشيدة« القانون بالتعديالت 
الواردة فيه هو جرمية بحق املال 

العام.
روضان الروضان: أثق في ان 
األخ وليد سيعتذر للحكومة فيما 

يخص كلمة السفاهة.
د.وليد الطبطبائي: احلكومة كما 

تضيع فلوسها تضيع الوقت.

السلطان: قانون القروض الموافق عليه هو األقرب للشريعة واألقل كلفة
اكد النائب خالد السلطان ان قانون معاجلة قضية القروض الذي اقره 
املجل��س في مداولته االولى امس هو االعدل واالقرب للش��ريعة واالقل 

كلفة على املال العام بل ان كلفته في احلدود الطبيعية.
وقال الس��لطان، في تصريح للصحافيني في مجلس االمة امس، انه 
لم يغير رأيه بالقانون بل يؤيده، واذا كنت وراء القانون بنسبة 100% في 
السابق فإنني وراءه 300% اآلن، خصوصا بعدما اجرينا عليه التعديالت 

املطلوبة.
واضاف ان التأخير في اقرار القانون في مداولته الثانية جاء العطاء 
احلكومة فرصة لس��ماع رأيها حتى ال تكون لديه��ا ذريعة لرد القانون، 
اضافة الى كسب تأييد املشايخ ورجال الدين عندما يطلعون على تفاصيل 
القانون. واشار الى ان هناك تعديالت ادخلتها اللجنة املالية على القانون 
والت��ي صوتت عليها بأغلبية اربعة الى ثالث��ة، حيث وافق على التقرير 
يوسف الزلزلة واحمد السعدون وخلف دميثير، اضافة الى السلطان، فيما 
عارضه محمد املطير وروال دش��تي وعبدالرحمن العنجري، موضحا ان 
من ابرز هذه التعديالت ان يكون تنفيذ مواد القانون متوافقا مع الشريعة 
االس��المية. وذكر ان من التعديالت التي ادخلت ايضا إلغاء املادة الثالثة 

من املشروع والتي كانت تنص على ان الدولة تتحمل تكاليف الفوائد، اذ 
لم يعد لوجود هذه املادة مبرر كون من يتحمل الغاء الفوائد البنوك التي 
عندها من االرباح االفتراضية ما يغطي هذه التكلفة من ودائع احلكومة. 
واوضح ان اللجنة عدلت احدى املواد بحيث مينع حجز او وضع منع سفر 
ملن يقع في اشكال بدفع التزاماته من القروض اال بوجود حكم قضائي.

واكد السلطان ان القانون تضمن جعل جميع معامالت قروض املواطنني 
في املستقبل وفق احكام الشريعة االسالمية وان متنح البنوك التقليدية 

ادوات شرعية العطاء القروض.
وكش��ف السلطان انه س��يقوم بعمل حس��ابات افتراضية عن حجم 
الق��روض وكلفتها لعدم وجود معلومات دقيق��ة من احلكومة، مؤكدا ان 
عدالة القانون احلالي فوق اي مش��روع آخر، كما ان كلفته هي األقل، اذ 
انه في خالل 10 س��نوات من الغاء الفوائد سيكون هناك التزام مبكر في 
دفع اصل الدين وعندما يحصل هذا االمر فإن قيمة املليارين التي وضعت 
كتقدير لكلفة القانون س��تنخفض الى مليار ونصف املليار ورمبا اقل، 
وهذا الفرق لن يدفع من قبل الدولة امنا سيؤخذ من فائض ارباح الودائع 

احلكومية في البنوك.

براءة جميع المتهمين في فرعيات »مطران« الرابعة
مؤمن المصري

قضت الدائرة اجلزائية العاشرة باحملكمة 
الكلية أمس برئاسة املستشار عدنان اجلاسر 
وأمانة سر سالم الوهيبي ببراءة 26 شخصا، 
منهم نواب حاليون وسابقون، من تهمة إجراء 
تشاوريات لقبيلة »مطير« قبل بدء الترشيح 
الرسمي النتخابات مجلس األمة 2009 في دعوى 

فرعية مطران الدائرة الرابعة.
وخالل جلسة املرافعة حضر احملامون نواف 
ساري املطيري وماجد أبو رمية وشعيب الكندري 
ودفعوا ببطالن إذن النيابة العامة الصادر بضبط 
وتفتي����ش املتهمني البتنائه على حتريات غير 
جدية. كما دفعوا بانتفاء أدلة الثبوت في حق 
املتهمني وطلبوا في نهاية دفاعهم براءة املتهمني 

مما هو منسوب إليهم. وعقب صدور احلكم صرح احملامي نواف 
ساري ل� »األنباء« بأن هذا احلكم قد أكد خلو الدعوى من أي جرمية 
وأنها كانت قائمة على افتراضات ال تقوى على حمل اإلدانة، وأن 

املشورة بني أبناء القبيلة الواحدة هي حق ال 
يجرمه القانون وتأتي ف����ي إطار من الترابط 

والتالحم بني أبناء القبيلة الواحدة.
كما صرح احملاميان أبو رمية والكندري بأنهما 
يش����كران الهيئة املوقرة على تطبيق صحيح 
القانون والتزامها بالقرينة الدس����تورية وأن 
األصل براءة األفراد وعدم محاكمتهم بالظنون 

والشبهات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمني أنهم 
نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية 
قبل امليعاد احملدد إلج����راء انتخابات أعضاء 
مجلس األم����ة 2009 بغرض اختيار ممثل عن 
قبيلة »مطير« عن الدائرة االنتخابية الرابعة 
للترش����ح لعضوية مجلس األم����ة، وذلك بأن 
اش����تركوا في إجرائها ورشح كل منهم نفسه فيها واتخذ كل من 
املتهمني من األول حتى الس����ابع من ديوانياتهم ومساكنهم مقرا 

إلجرائها واالقتراع فيها.

احملامي نواف ساري
األمانة العامة اختتمت برنامجًا تدريبيًا لموظفي المجالس الخليجية

اختتمت االمانة العامة مبجلس االمة امس 
برنامجها التدريبي اخلاص مبوظفي االمانات 
العامة ملجالس الش����ورى والنواب والوطني 
واالم����ة بدول مجلس التع����اون لدول اخلليج 

العربية الذي عقد في الفترة من 20 الى 24 من 
الشهر اجلاري حتت مسمى »التدريب على رأس 
العمل للعاملني في املجال القانوني«. وقد قام 
كل من االمني العام املس����اعد للتطوير االداري 

والتدريب عبدالعزيز الس����اعي واالمني العام 
املساعد لشؤون البحوث واملعلومات عبداهلل 
جبر الشريف بتوزيع الشهادات على املتدربني 

الذين اجتازوا هذا البرنامج التدريبي.

البقية ص7




