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العبداهلل: ملتزمون بالنهج الوسطي في برامج اإلذاعة 
وندعم فكرة بث قناة تعليمية لتقوية الطالب

الصرعاوي يتمنى عدم مشاركة المجلس
في وأد خطة التنمية بإفراغها من محتواها

20 ألف أسرة من البدون تلقت معونات شهرية 
ومقطوعة من بيت الزكاة

..أسعار المنتجات البترولية منخفضة مقارنة باألسعار العالمية

اورد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل 
وزير االوقاف والشؤون االسالمية رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة 
اجابته على سؤال النائب عادل الصرعاوي عن دور بيت الزكاة في 
مساعدة املقيمني بصورة غير قانونية )البدون(، وجاء في االجابة: 
يعتبر بيت الزكاة من املؤسس����ات احلكومية التي اخذ على عاتقه 
منذ تأسيسه عام 1982 املساهمة في دعم ومساعدة فئة غير محددي 
اجلنس����ية انطالقا من رسالته الس����امية التي يؤديها في املجتمع 
والهادفة الى تطبيق فريضة الزكاة وتعزيز مبدأ التكافل االجتماعي 

وتقوية اواصر احملبة واالخوة والتراحم بني ابناء املجتمع.

المنطلقات الرئيسية لبيت الزكاة في مساعدة المقيمين

 بصورة غير قانونية )البدون(

المنطلقات الشرعية

ملا كانت تلك الفئة من اكثر الفئات االجتماعية حاجة وعوزا نظرا 
للظروف التي تعيشها، فقد اصبحت هذه الفئة من الفئات التي تدخل 
ضمن مصرف الفقراء واملساكني، لذا كان بيت الزكاة من املؤسسات 
التي تتعامل مع مرجعيات ومنطلقات شرعية دون االخالل بالقواعد 

واالجراءات املنظمة واحلاكمة في تقدمي مساعداتها.

المنطلقات اإلنسانية

اخذ بيت الزكاة في تقدمي مس����اعداته لتلك الفئة بعدا انسانيا 
تتناول من خالله احلاجات االساس����ية والضرورية وامللحة لهذه 
الفئة، ولقد كان متسك بيت الزكاة في بعده االنساني في مساعدتهم 

نقطة مضيئة في ظل االوضاع املعيشية الصعبة لهذه الفئة.

المنطلقات االجتماعية )األمن االجتماعي(

تؤكد الدراسات والتقارير ان الفقر احد اهم االسباب املؤدية 
الى العنف واجلرمية والس����لوك العدواني ضد املجتمع، ومن 
هذا املنطلق تشير التقارير والبحوث ان من يعانون من الفقر 
واحلرمان يكونون معرضني اكثر من غيرهم للتطرف والعنف 
ضد املجتمع نتيجة للحرمان املادي والضغط النفس����ي بسبب 
االوضاع املعيشية الصعبة، لذا يسعى بيت الزكاة الى التخفيف 
من املعاناة النفس����ية لهذه الفئة حفاظا على االمن االجتماعي 

والتماسك املجتمعي.

مســاعدات بيــت الزكــاة لفــئة الـمـقيمين بصــورة غير قانونية )البدون(

أوال: في مجال الرعاية االجتماعية: املساعدات املالية النقدية: يقدم 
بيت الزكاة املساعدات املالية الشهرية واملقطوعة لتلك الفئة وذلك منذ 
انشائه عام 1982، حيث بلغ اجمالي عدد االسر املستفيدة من هذه الفئة 
حتى 2009/12/17 نحو 20.259 اسرة، ويبلغ عدد افرادها 89.362 فردا 
وصرف عليها مبلغ وقدره 62.131.000 دينار. وفي عام 2009 بلغ عدد 
االسر املس����تفيدة 12.363 اسرة بلغ عدد افرادها 61.648 فردا وصرف 
عليها مبلغ 8.748.000 دينار وهي متثل ما نسبته 38% من اجمالي عدد 
االسر املستفيدة في 2009. جتدر االشارة الى ان هذا العدد من االفراد 
والذين شملتهم مساعدات بيت الزكاة يعادل 58% من فئة البدون في 
الكويت والبالغ عددهم 105.633 الف نس����مة حسب احصائية وزارة 
التخطيط في االصدار الثالث والثالثون � ديسمبر 2008، وقد بلغ عدد 
االس����ر التي تتقاضى مساعدات شهرية في عام 2009 نحو 977 اسرة 
بتكلفة سنوية تبلغ 2.288.000 دينار، وهي متثل ما نسبته 68% من 

اجمالي عدد االسر املستفيدة من املساعدات الشهرية عام 2009.
املساعدات العينية: قدم بيت الزكاة املساعدات العينية لهذه الفئة 
والتي تشمل املواد الغذائية )االرز � الزيت � اللحوم � احليب � السكر، 
الخ( واالثاث واحلقيبة املدرس����ية واملالب����س والبطانيات واالجهزة 
الكهربائية الضرورية كالثالجات والغساالت والطباخات والتكييف.

وقد بلغ عدد االسر عام 2009 التي تستلم مواد غذائية بصفة شهرية 
من فئة البدون 3.180 اسرة بلغ عدد افرادها 22.260 فردا، وهي متثل ما 
نسبته 42% من اجمالي الذين يستلمون مساعدات عينية، وقد بلغت 

تكلفة املواد املصروفة لهذه الفئة 612.000 دينار.
ثانيا: في مجال الرعاية الصحية: الصندوق اخليري للرعاية الصحية 
للمحتاج����ني: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 855 بتاريخ 2003/9/7 
بتكليف بيت الزكاة بالتع����اون مع وزارة الصحة واللجنة التنفيذية 
لشؤون املقيمني بصورة غير قانونية باالشراف على الصندوق املذكور، 
فقد باش����ر بيت الزكاة بالتعاون م����ع وزارة الصحة باصدار بطاقات 
الضمان الصحي لالسر احملتاجة واملس����جلة لدى بيت الزكاة، حيث 
اس����تفاد من هذه اخلدمة حت����ى 2009/12/17 ما يزيد عن 39.090 فردا 
من فئة البدون، وقد بلغت التكلفة املالية االجمالية حتى 2009/12/17 

نحو 1.172.719 دينارا.

ورد العب��داهلل على اقتراح برغبة قدمه النائب 
حسني مزيد لتخفيض اسعار احملروقات البترولية 
بحيث تصبح اسعارها كالتالي: البنزين 35 فلسا 
لكل لتر خصوصي، 25 فلسا لكل لتر ممتاز، والكاز 
20 فلسا لكل لتر، والكازولني »انبوبة الغاز« 500 
فلس لالنبوبة حيث قال: تعتبر أس��عار املنتجات 
البترولية وغاز البترول املسال املباعة في السوق 
احمللي منخفضة إذا ما متت مقارنتها بأسعار هذه 
املنتجات في األس��واق العاملية وفي دول مجلس 

التعاون اخلليجي. وأضاف تتحمل احلكومة دعما 
مرتفعا على أسعار املنتجات البترولية وغاز البترول 
املسال املباعة في السوق احمللي وذلك نتيجة الرتفاع 
اسعار هذه املنتجات في األسواق العاملية، باالضافة 
إل��ى حتمل تكاليف توزيعها في الس��وق احمللي، 
وميثل الدعم حوالي 103% بالنسبة ألسعار املنتجات 
وحوالي 207% بنسبة لسعر غاز البترول املسال. 
وأسعار الكويت هي تقريبا في املتوسط بالنسبة 
لدول مجلس التعاون. مرفق جدول مقارنة ألسعار 

املنتجات البترولية في دول مجلس التعاون، وزاد 
بقول��ه قد يترتب على تخفيض اس��عار املنتجات 
البترولية وغاز البترول املسال املباعة في السوق 
احمللي حسب االقتراح ارتفاع االستهالك احمللي من 
هذه املنتجات وانخفاض ترشيد استخدام املوارد 
البترولية، مما يؤثر على حجم الصادرات النفطية 
والعوائ��د املالية احملصلة من بيعها في االس��واق 
العاملية، باالضافة إلى زيادة مخاطر تهريب الوقود 

املدعوم الى دول اجلوار. 

احلكومة اش���ار الى ان ما قدم 
هو اطار سيقدم بناء عليه خطة 
التنمية اخلمس���ية وهو ما اكد 
عليه رئيس مجلس االمة خالل 
خطابه بافتت���اح دور االنعقاد 
احلالي، وهو االمر الذي لم يتحقق 
حتى اآلن ولم تلتزم به احلكومة، 

متنى النائب عادل الصرعاوي 
أال يك���ون املجلس ش���ريكا في 
التنمية بإفراغها من  وأد خطة 
محتواها من خالل اقرار االطار 
العام خلطة التنمية كونه بديال 
عن خط���ة التنمية، مؤكدا على 
ضرورة اال تكابر احلكومة على 
القانون بشأن اخلطة  مشروع 
اخلمسية للتنمية من اجل حتقيق 
املكاسب واالجنازات على حساب 
املضم���ون واحملتوى من خالل 
متسكهم بأن مشروع االطار العام 
خلطة التنمية هو بديل عن خطة 
التنمية اخلمسية، والذي جاء 
خاليا من أي اشارة للمشاريع 
االنشائية واي اشارة الى جداول 
زمني���ة لتنفي���ذ مضمون هذه  
اخلطة باالضافة لعدم تضمينها 
للجهات املسؤولة عن تنفيذ كل 
هدف عن اهداف اخلطة على ما 
الى بع���ض املخالفات  تضمنه 

الدستورية، مناشدا احلكومة أال 
تخلق قضية مواجهة بني املجلس 
واحلكومة من خالل فرض مفهوم 
جديد خلطة التنمية حتى تبرر 
عجزها ع���ن اعداد خطة تنمية 
خمسية من خالل اكتفائها باالطار 
العام ملش���روع خط���ة التنمية 
اخلمس���ية، واك���د الصرعاوي 
ض���رورة ان تأخذ احلكومة في 
االعتبار م���ن جتربة اعداد عن 
التنمية الصادرة س���نة  خطة 
1986 ومقترح اخلطة اخلمسية 
املعدلة باالضافة )2002 � 2003 
الى 2005 � 2006( باالضافة الى 
مقترح خلطة التنمية لسنة 2004 
� 2006/2005 من حيث املضمون 
واحملتوى والبيانات التفصيلية 
املرفقة واملشروعات االنشائية 
التنفيذية، س���واء  واملتطلبات 
املالية او التشريعية او غيرها، 
كما ان مشروع االطار املقدم من 

وختم الصرعاوي حديثه بتقديره 
للجهود التي تبذلها اللجنة املالية 
بهذا اخلصوص لدراسة مشروع 
االطار العام للخطة اخلمس���ية 
والتي شاركه في احد اجتماعاتها، 
حيث ابدت مجموعة من املالحظات 
بهذا اخلصوص، كما ادعو جميع 
اقدر حرصهم  االعضاء والذين 
على هذه القضية ان تتاح لهم 
الوثائق  الفرصة لالطالع على 
السابقة والتي قدمتها احلكومة 
بشأن خطط التنمية ومقارنتها 
مع ما هو مقدم حاليا حتى تتضح 
الص���ورة لديهم ان ما هو مقدم 
من قب���ل احلكومة ه���و خطة 
للتنمية تعكس اميانا راس���خا 
التخطيطي  التنم���وي  بالنهج 
ام هو اب���راء ذمة لقضية كانت 
ومازالت متثل مطلبا رئيس���يا 
للجميع لرسم العالقة بني املجلس 

واحلكومة.

أكد وزير اإلعالم ووزير النفط 
الشيخ احمد العبداهلل ان اذاعة دولة 
الكوي�ت ملتزمة بالنهج الوسطي 
فيما يخص اذاع����ة وبث البرامج 

الدينية.
ج����اء ذلك ردا عل����ى االقتراح 
برغبة الذي قدمه النائبان د.علي 
العمير وخالد السلطان في شأن 
قيام وزارة اإلعالم بإعادة هيكلة 
البرامج بإذاعة القرآن الكرمي وذلك 
بزيادة فترات تالوة القرآن الكرمي 
لكبار الشيوخ القراء بحيث تكون 
فت����رة التالوة ال تقل عن 75% من 
البرامج املبثوثة مع تقليل الفترات 
املخصصة للمقابالت واألحاديث 
واألناشيد وإلغاء اي مواضيع مثيرة 

للخالف ما أمكن.
وجاء في االجابة نود افادتكم 
بأنن����ا ف����ي اذاعة دول����ة الكويت 
ملتزمون بالنهج الوس����طي وقد 
حرصنا على ذلك وقمنا بتقليص 
عدد البرامج واالطالع على املواضيع 
املطروحة قبل بثها منعا للخالف 
واجلدل وان سياستنا في متابعة 
الوقت  ب����ني  البرام����ج وتقييمها 
واآلخر مستمر وقد بدأنا في شهر 
رمضان تكثيف وزيادة فترات البث 
املخصصة لت����الوة القرآن الكرمي 
واالستعانة بتالوات جديدة لكبار 
الشيوخ القراء من داخل وخارج 
الكويت. وجاء في رد العبداهلل على 
اقتراح برغب����ة آخر قدمه العمير 
في ش����أن نقل جميع املسارح من 

املناطق السكنية وبناء مركز متكامل 
للمسارح يخدم جميع املناطق.

ان املس����ارح التابعة للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
تقع جميعها في املنطقة االدارية 
اخلدماتية وهي حسب اآلتي: مسرح 
الدسمة، مسرح  كيفان، مس����رح 
الش����امية، كما أن جميع املسارح 
املذكورة اعاله مت بناؤها في مرحلة 

الستينيات من القرن املاضي.
ومت تسليم موقع واحد مبساحة 
اجمالية وقدرها 2500 متر مربع 
ويقع في منطقة الساملية )منطقة 
اخلدمات االدارية ملنطقة الساملية( 
وجار حاليا العمل على اعداد وثائق 
العقد لتنفيذ مش����روع مس����رح 
الس����املية مع االخذ بعني االعتبار 
أن املساحة املذكورة اعاله تستوعب 

بناء مسرح واحد فقط.

ويوجد موقع آخر في منطقة 
ضاحية مبارك العبداهلل الصباح 
بالقرب من ارض املعارض )منطقة 
ادارية( ومبساحة اجمالية وقدرها 
7000 متر مربع وكان هناك مقترح 
من املجلس ببن����اء مجمع ثقافي 
يشتمل على مبان تغطي احتياجات 
الثقافية  املجلس للبنية التحتية 
ولكن لألسف لم يتم تسليم املوقع 

الى وقتنا احلالي.
ويتقدم املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الى النائب د.علي 
العمير بالشكر اجلزيل على مقترحه 
واهتمامه بإيجاد الس����بل لتوفير 
الراحة لس����كان املناطق السكنية 
وسوف نس����عى الى ايجاد بدائل 
بالتعاون مع اجهزة الدولة وبشكل 
خاص بلدية الكويت لتنفيذ وبناء 
مسارح خارج املناطق السكنية في 

حالة توفير امليزانية الالزمة.
كما جاء في رد العبداهلل على 
اقتراح برغبة آخر قدمه السلطان 
والعمير في شأن تخصيص احدى 
قنوات التلفاز الرسمية لبث برامج 
دروس التقوي����ة لطالب املدارس 
الدراسية وجلميع  املراحل  بكافة 
املناهج األساسية، وذلك للمساهمة 
في رفع مستوى التحصيل العلمي 
للطلبة وتخفيف العبء املادي على 
اولي����اء االمور، ان����ه مت عقد عدة 
اجتماعات م����ع االخوة في وزارة 
التربية وذلك من اجل املساهمة في 
احياء هذه الفكرة، ونود افادتكم 
بأن هذه القناة سوف تبث بالقريب 
العاجل من قبل وزارة التربية وان 
مث����ل هذه الفك����رة رائعة وتخدم 
ابناءنا، لذا فإننا حريصون مبثل 

هذه االفكار.

في رده على اقتراحات برغبة قدمها السلطان والعمير

د.علي العمير خالد السلطان الشيخ احمد العبداهلل

عادل الصرعاوي
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