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بينت النائبة د.أسيل العوضي موقفها من عدم 
موافقتها على قانون اسقاط القروض بقولها ان 
القانون الذي مت التصويت عليه في املداولة االولى 
فيه شبهة دستورية واضحة تتعلق باالخالل 
مببدأ العدالة الذي ينص عليه الدستور في املادة 
7، حيث ال يفرق القانون بني املقترضني وغير 
املقترضني وال بني املقترض املتعثر وغير املتعثر. 
واضافت العوضي انه عوضا عن شبهات القانون 
الدس���تورية، فالنتائج االقتصادية واالخالقية 

التي تترتب عليه ال تقل خطورة.

المتعثر غير مستفيد

وأشارت العوضي الى ان القانون بصيغته 
احلالية ال يحل مشكلة الفئة احلقيقية املتضررة 

من ضعف رقابة البنك املركزي والتي من اجلها متت اثارة قضية 
القروض. وتطرقت العوض���ي الى خلط غير واقعي وغير قابل 
للتنفيذ في مواد القانون بشكله احلالي، حيث القروض املذكرة 
تشمل كل االلتزامات كالقرض االسكاني والنفقة االجتماعية، وهذا 
لي���س له عالقة أصال بضعف رقابة البنك املركزي على البنوك. 
واكدت العوضي »هدفنا االول هو مس���اعدة املتعثرين من سداد 
قروضهم املتراكمة اثر ضعف رقابة البنك املركزي اسقاط فوائد 

القروض ال يساعد هذه الفئة املتضررة«..

حقوق وواجبات

وذكرت العوضي ان قانون اس���قاط فوائد القروض بش���كله 
احلالي حيث يس���اوي بني املتعثر واملقت���رض غير املتعثر فيه 

مثالب اخالقية عوضا عن مثالبه الدس���تورية 
واالقتصادية. واضافت العوضي انه كما للمواطن 
حقوق فعليه واجبات جتاه وطنه، وهنا تكمن 
معادلة املواطنة احلقة، حيث احلقوق مكتسبة 
والزم���ة، وكل يتحمل واجباته ومس���ؤولياته 
القانونية والدستورية، وانه متى ما اخل بهذه 
املعادلة فاالضرار االخالقية املصاحبة لهذا اخللل 
قد تصنع قضايا أش���د اثرا من ازمة القروض 

في املستقبل.

التكلفة أكبر الغائبين

واستغربت العوضي كيف يتم اقرار قانون في 
مداولته االولى دون معرفة التكلفة احلقيقية على 
املال العام وعدم توافر معلومات وارقام تساعد 
املشرع في اتخاذ موقف منطقي ويراعي املصلحة العامة. وقالت 
العوضي: اكبر الغائبني عن هذا القانون هو التكلفة. ويجب على 
النواب التروي في اقرار مثل هذا القانون الى ان نعرف التكلفة 

احملددة لهذا القانون.

صندوق المعسرين

ودعت العوضي الى ايجاد حل جذري لكل املتعثرين في سداد 
القروض اثر ضعف رقابة البنك املركزي من خالل تطوير فكرة 
صندوق املعسرين وتقدمي التعديالت عليه ومناقشتها. وأوضحت 
ان املتعثرين في س���داد الديون هم الفئة التي يجب ان يضعها 
املش���رع نصب عينيه حتى ال يتم خلط االوراق، وبذلك ال تكون 

قد استفادت اجلهة املتضررة من احللول النيابية.

أصدر النائب فيصل الدويس����ان بيانا مبناسبة عاشوراء جاء 
فيه: بذكرى يوم عاش����وراء احلسني گ، نعزي البشرية واالمة 
االسالمية والشعب الكويتي الوفي بذكرى استشهاد سيد الشهداء 
وسبط خامت االنبياء وشهيد كربالء االمام احلسني بن علي بن أي 
طالب عليه افضل الصالة والسالم. واننا في هذه املناسبة االليمة، 
نستحضر القيم النبيلة التي عكسها االمام احلسني گ في نهضته، 
حيث امتزج دمه الش����ريف بدماء كل من ناصره واستنصره من 

مختلف االجناس والطوائف واالعراق. فحق علينا ان نتأسى بتلك 
القيم االنسانية واالسالمية االصيلة، وان نسعى لتطبيقها على 
واقعن����ا الكويتي بني افراد مجتمعه. فلم نزل بالكويت مجتمعني 
على حب آل البيت النبي األكرم صلوات اهلل عليه وآله وصحبه 
االخيار، وعلى الرغم من ظهور بعض اصوات النشاز والتي تدعو 
للفرقة والتشرذم، اال ان أملنا بوحدتنا كبير واستنادنا على وعي 

مكونات هذا املجتمع هو الرهان احلقيقي لدرء الفنت.

الدويسان: أملنا في وحدتنا كبير

بلدية الكويت
)اإدارة املناق�صات والعقود(

عن املزايدة رقم 2010/2009/6

توفريخدمات الت�صوير والطباعة للمراجعني

يف مبنى بلدية الكويت مبحافظة العا�صمة

اإعــالن رقم )2009/186(

مدير عام البلدية

الت�صوير  خدمات  توفري   2010/2009/6 رقم  املزايدة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

ال�صركات  فعلى  العا�صمة.  مبحافظة  الكويت  بلدية  مبنى  يف  للمراجعني  والطباعة 

يف  الدخول  يف  والراغبة  يلي  فيما  اأ�صماوؤها  املو�صح  البلدية  لدى  املوؤهلة  واملوؤ�ص�صات 

املناق�صات  مراقبة   - والعقود  املناق�صات  )اإدارة  الكويت  بلدية  مراجعة  املزايدة  هذه 

)فقط  د.ك   50/- مبلغ  مقابل  املزايدة  وثائق  على  للح�صول   )c( باملبنى  واملزايدات( 

خم�صون دينارا  لغري( غري قابل للرد باأي حال من الأحوال.

التاأمني الأويل ليقل عن )2%( من قيمة العطاء. الإجتماع التمهيدي مع املزايدين الذين 

ح�صلوا على وثائق املزايدة �صيعقد يف متام ال�صاعة العا�صرة من �صباح يوم الربعاء املوافق 

البلدية  فرع  قطاع  ل�صئون  العام  املدير  نائب  مكتب  مببنى  الكويت  ببلدية   2010/1/13
على  الإت�صال  ميكن  ا�صتف�صار  ولأي   ) ال�صناعية  )بال�صويخ  واجلهراء  العا�صمة  مبحافظتي 

هاتف 24827180.

تو�صع مظاريف العطاءات يف  ال�صندوق اخلا�ص املوجود باإدارة املناق�صات والعقود - مكتب 

مدير اإدارة املناق�صات والعقود املبنى الإداري )1( - الدور العا�صر-   يف موعد اأق�صاه ال�صاعة 

الثانية ع�صر  ظهر يوم الثنني املوافق 2010/1/25 وهو اآخر موعد لقبول العطاءات.

مدة �صريان العطاء ت�صعون يومًا تبداأ  من تاريخ ف�ص املظاريف.

املزايدة حمدودة على ال�صركات واملوؤ�ص�صات املوؤهلة لدى بلدية الكويت وهي كالتايل:

واملقاولت  العامة  للتجارة  املعايل  دار  جمموعة   -  1
واملقاولت  العامة  للتجارة  امل�صيل  جمموعة  �صركة   -  2

والكمبيوتر الت�صوير  خلدمات  املتحدة  الكويتية  ال�صركة   -  3
العامة  للخدمات  البحار  �صركة   -  4

العامة للتجارة  �صريف�ص  كويك  �صركة   -  5
اليل  للحا�صب  الق�صى  �صركة   -  6

بلدية الكويت

العبداهلل: »اإلعالم« عّينت 24 موظفة 
من خريجات دورة الوسائط المتعددة

رداً على سؤال للنائب الدقباسي

يناير س�تكون حاسمة لحل   5 جلس�ة 
مشكلة المقترضين وندعوهم للتفاؤل بالخير

طالبها بعدم المكابرة في القضية

زنيفر يناشد الحكومة عدم رد 
قانون إسقاط فوائد القروض

»ثوابت األمة«: كيف يطالب 
القس عمانويل بتهنئة النصارى؟

رفض التعقيب على الفتاوى اإلسالمية

ق���ال وزير النف���ط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
ان ادارة الشؤون االدارية بوزارة 
االعالم قامت خالل الفترة من 
2008/1/1 الى 2009/12/20 بتعيني 
ع���دد 24 موظفة من خريجات 
املتعددة قسم  الوسائط  دورة 

مونتاج واخراج.
ج���اء ذلك ردا على س���ؤال 
للنائب علي الدقباس���ي بشأن 
اس���باب عدم تعيني خريجات 
دورة الوسائط املتعددة والبالغ 
عدده���ن 120 طالب���ة والالئي 

تخرجن منذ عامني.
واكد العبداهلل ان ال� 24 موظفة 
مت تعيينهن بناء على ترشيحهن 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية، 
مش���يرا الى ان الوزارة طلبت 

اك���د النائب س���عد زنيفر 
العازم���ي ان قضي���ة قروض 
املواطنني اشبعت بحثا ودراسة 
وعلى احلكومة ان حتسم هذه 
القضية باملوافقة على مقترح 
اللجنة املالية واس���قاط فوائد 
القروض وعدم التعمد في رد 
القانون بعد متريره في جلسة 

5 يناير املقبل.
ان املشكلة  وأوضح زنيفر 
القائم���ة تتمث���ل ف���ي رفض 
احلكومة ع���الج هذه القضية، 
اال من خالل صندوق املعسرين، 
مبينا ان حجة احلكومة تتمثل 
في ان املقت���رح يكبد ميزانية 
الدولة خسائر وهذا الكالم غير 
صحيح، مستنكرا تصريحات 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
حول هذا االمر الذي طاملا يعاني 
منه الكثير من املواطنني، مبينا 
ان صندوق املعسرين لم يف 
بالغرض املن���وط به ومازالت 
املش���كلة موجودة وملموسة 
على ارض الواقع، مشيرا الى 
انه ال مجال اال باالعتراف بأن 
احلل االمثل والعادل واملرضي 
جلميع االطراف هو اسقاط فوائد 
املواطنني واعادة  مديوني���ات 
جدولة اصل الدين وإراحتهم من 
ثقل الفوائد املركبة واملتراكمة 

على كواهلهم.
وشدد على ان هذا املقترح 
اصبح مطلبا حتميا وواجبا على 
احلكومة ان ترضى بحكم اكثر 
من 35 نائبا، مؤكدا ان املشكلة 
تتحمله���ا احلكومة في االصل 

وعليها التعاون مع املجلس.
وطال���ب احلكوم���ة بعدم 

استغرب جتمع ثوابت االمة 
ما صرح به الق���س عمانويل 
غريب من استغرابه ممن يدعو 
لعدم تهنئة النصارى في عيد 
امليالد، وهذا االستغراب ليس 
في محله لو فهم عقيدة االسالم 
املبنية على التوحيد، فالنصارى 
يحتفلون بالعيد املزعوم مليالد 
اله الكون واهل االسالم يرون 
ان اهلل احد ل���م يلد ولم يولد 
ولم يك���ن له كفوا احد، فكيف 
التي  بالتهنئة  الق���س  يطالب 
فيها اقرار على ما هم عليه من 
شعائر دينهم بل االولى االنكار 

عليهم في فعلهم الذي فيه اهانة 
وانتقاص هلل عز وجل، بدليل ان 
القساوسة هم من نزهوا انفسهم 
عن الصاحبة والولد العتقادهم 
انها من صفات النقص وليست 
من صفات الكم���ال، لكنهم لم 
ينزه���وا اهلل � جل وعال � عن 
هذا النقص الذي نزهوا انفسهم 
عنه بل نسبوا له ذلك وهذا هو 
االمر والشيء الغريب يا قس 
نويل غري���ب وليس ألحد ان 
يوجه الشارع او ان يعقب على 
بعض الفتاوى في ش���ريعتنا 

االسالمية.

املكابرة في هذه القضية، معتبرا 
ان احلل االمثل يتمثل في اسقاط 

فوائد القروض.
واضاف زنيفر ان جلسة 5 
يناير ستكون اجللسة احلاسمة 
القروض، وبإذن اهلل  لقضية 
ستحل مشكلة املقترضني، داعيا 
املواطنني املتضررين منها الى 

التفاؤل باخلير.
واكد ان احلكومة عليها ادراك 
ان املواطنني املقترضني يعانون 
من ازمة اث���رت في اوضاعهم 
االجتماعية وتسببت في الكثير 
من املشاكل التي يعانون منها، 
مطالبا احلكوم���ة بأن تتحلى 
بالشجاعة لتتدارك اخلطأ الذي 
تس���ببت فيه بشكل او بآخر، 
الرقابة املشددة  وذلك باهمال 
على البنوك التي اقترض منها 
هؤالء املواطنون، مش���يرا الى 
ان الدفاع عن حقوق املواطنني 
واجب علينا كسلطة تشريعية 
ولن نتوانى ع���ن ايجاد احلل 

لها.

فاضل صفر

شعيب املويزري

مبارك الوعالن

سعد زنيفر

علي الدقباسي

الوعالن لصفر: استجوابك للمرة الثانية قائم 
بعد شبهة التالعب في نتائج »التحقيق« ب� »مشرف«

أسيل تعليقًا على إسقاط فوائد الديون:
القانون بعيد عن إيجاد حل للمتعثرين الحقيقيين

استغربت إقرار القانون دون معرفة التكلفة الحقيقية

المويزري لعمل المستوصفات والمراكز الصحية 24 ساعة يوميًا
تقدم النائب شعيب املويزري باقتراح برغبة 
طالب فيه بأن يكون العمل في جميع املستوصفات 
واملراكز الصحية في كافة احملافظات على 3 نوبات 
عمل يومية على مدى 24 ساعة خلدمة املترددين 
عليها من املرضى مع تزويد هذه املس���توصفات 
باحتياجاتها من كوادر طبية ومتريضية وخدمات 
طبية مساعدة كي تقوم بعملها على مدار الساعة 
يوميا. وقال املويزري ف���ي اقتراحه: ان العديد 
من املستش���فيات يقتصر تقدمي اخلدمة الطبية 
والعالجية بها على االشخاص القاطنني في نفس 
احملافظة مما يضطر املرضى واملراجعني ومن بينهم 
كبار السن وذوو االحتياجات اخلاصة الى اللجوء 
الى هذه املستشفيات طلبا للعالج في اوقات اغالق 

املستوصفات واملراكز الصحية ألبوابها.
واض���اف انه وبالنظر الى ما يتكبده املرضى 
واملراجعون لهذه املستشفيات من اعباء التنقل في 
غير ساعات العمل في املستوصفات مما يضطرهم 
الى املستشفيات احلكومية، وغالبا ما تكون بعيدة 
عن املناطق السكنية التي يعيشون بها وتقع بها 
املستوصفات، ولتسهيل تقدمي اخلدمات الطبية 
والعالجية ملراجعي هذه املستوصفات وللتخفيف 
من الزحام في االوقات احملددة لعملها يكون من 
املناسب ان يستمر العمل في املستوصفات على 
3 نوبات عمل يومية على مدى 24 س���اعة خدمة 
للمرضى ولتكون جاهزة ف���ي حاالت الطوارئ 

املاسة.

وتزييف احلقائق فهو مارسها من 
قبل وميارسها في الوقت الراهن 
حلماية نفسه من املسألة النيابية، 
ولكن اساليبه وأالعيبه ومخالفاته 
انكشفت للجميع والعيان، مؤكدا 
ان استجواب الوزير من قبل ليس 
نهاية املطاف، بل بداية لكش���ف 
مسلسل الفساد الدائر في وزارتي 
االشغال والبلدية والذي يقوم بدور 
البطولة فيه الوزير فاضل صفر 
معربا عن اسفه ان يدير وزارات 
هي عصب البلد كاألشغال البلدية 
وزراء ومتنفذون اتخذوا الفساد 
منهجا لهم والتضليل اس���لوب 
حياة والغش دس���تورا لتحقيق 
مصاحلهم ومصالح املتجاوزين 
احملس���وبني عليه���م، مبينا ان 
الظروف السياس���ية التي شابت 
االس���تجواب األول للوزير صفر 
كانت كفيلة ملنحه فرصة للنجاة 
م���ن أفعاله. ولكن الظروف قد ال 
تخدمه مرة أخرى والكل يعرف 
م���اذا ح���دث في االس���تجوابات 
االربعة من توازنات سياس���ية 
نحترمها ونعتبرها لصيقة بالعمل 

الوع���الن قائال:  واس���تطرد 
يجب ان يعلم الوزير صفر اننا 
لن نسكت عن جتاوزاته وحالة 
التي يدير به���ا وزارة  الفس���اد 
االشغال والبلدية، واذا كان يعتقد 
انه بانتهاء االستجواب ان كل شيء 
اصبح حتت سيطرته فهو خاطئ، 
مؤكدا ان الدستور سيكون رادعا 

له وللمتجاوزين امثاله.
واردف الوعالن يبدو ان الوزير 
صفر قد استساغ لعبة التضليل 

التالعب والتضليل.  لبناء فكرة 
وتساءل عن اسباب تأخير نتائج 
اللجنة ملا بعد االستجواب بفترة، 
مؤكدا ان ذلك اثر بشكل كبير على 
االس���تجواب وعل���ى االجراءات 
املتخذة ض���د الوزير صفر الذي 
اصبح مثاال للفس���اد والتالعب 
بالقوانني واللوائح، حتى وصل 
به األمر ال���ى التالعب في نتائج 
اللجان التي تش���كل للبحث عن 
احلقائق ومعرفة اوجه القصور.

أكد النائب مبارك الوعالن أن 
العامة  استجواب وزير األشغال 
ووزير البلدية فاضل صفر مازال 
قائما للمرة الثانية خصوصا بعد 
شبهة التالعب في نتائج اللجنة 
املشكلة للتحقيق في حادث محطة 
مش���رف التي مت تش���كيلها قبل 
االستجواب، ومت تأخير نتائجها 
عم���دا والتي توصل���ت فيها الى 
ادانة الوزير الى ما بعد استجواب 
الوزير صفر حلمايته من املسألة 
القانونية. وقال الوعالن إن نتائج 
اللجنة التي شكلت ملعرفة احلقائق 
في حادث محطة مشرف، وتعمد 
تأخير نتائجها الوزير أو غيره، هذا 
أمر ال ميكن السكوت عنه، فالنتائج 
التي توصلت إليها اللجنة تؤكد مبا 
ال يدع مجاال للشك صدق املعلومات 
التي وردت في استجوابنا املقدم 
ال���ى الوزير صفر وتدين الوزير 
إدان���ة صريحة وتكش���ف حجم 
الفساد في قضية محطة مشرف، 
مش���يرا الى ان عدم اجابته عن 
االس���ئلة املقدمة بش���أن البلدية 
تثير الريبة وتوفر ارضا خصبة 

د.أسيل العوضي

ضم���ن احتياجاتها للموظفني 
للسنة املالية 2010/2009 عدد 

25 موظفة.


