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وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير الصحة د.هالل 6
الساير تساءل فيه: هل توجد مشروعات صحية يجري 
تنفيذها بالبالد حاليا ام ال؟ ان كانت اإلجابة باإليجاب، 

يرجى تزويدي بتقرير عن تلك املشروعات.
وقدم الدقباسي اقتراحا برغبة بشأن فتح مستوصف 
منطق���ة الرحاب أثن���اء العطل الرس���مية وأيام الراحة 

االسبوعية.

الدقباسي يسأل عن المشروعات الصحية

نواب: األغلبية ستقّر اليوم قانون إسقاط فوائد القروض في مداولته الثانية
حذروا الحكومة من رفضه وإعادته للمجلس وأكدوا أنهم يملكون األغلبية إلقراره في دور االنعقاد المقبل

الخراف�ي: مع إع�الن الحكومة رده�ا للقانون علين�ا اعتماد »صندوق المعس�رين« لمعالج�ة أوض�اع المتعثرين عن س�داد ديونهم بعد إدخ�ال التعديالت

تكاب�ر وأال  النيابي�ة  الرس�الة  ق�راءة  الحكوم�ة  عل�ى  الخنف�ور: 

الب�راك: نس�تغرب اس�تخدام ورق�ة الش�ريعة لتقوي�ض القان�ون 

دليهي: المجلس ل�ن يخيب آمال المواطنين ونطال�ب الحكومة بالتعاون

عسكر:   على الحكومة احترام رأي األغلبية النيابية وعدم رد قانون القروض

د. ضيف اهلل بورمية متحدثا للصحافينيالرئيس جاسم اخلرافي خالل حديثه للصحافيني )متين غوزال(مرزوق الغامن وخالد السلطان ود. يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون اثناء اجتماع اللجنة املالية أمس

سامح عبدالحفيظ 
اكد نواب ف���ي تصريحات 
متفرق���ة ان االغلبية النيابية 
ستقر قانون إسقاط الفوائد عن 
القروض في مداولته الثانية.

وقال���وا إذا ردت احلكومة 
القانون، فسوف يحصل على 
األغلبية في دور االنعقاد املقبل، 
وتساءلوا: منذ متى واحلكومة 
تسعى الى الفتاوى االسالمية 
ف���ي ش���أن القوان���ن، واين 
كانت هذه الفتاوى في قانون 
االستقرار االقتصادي.وفيما 

يلي نص التصريحات:
رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي جدد دعوته الى اعتماد 
صندوق املعسرين في معاجلة 
اوض���اع املدين���ن الكويتين 
املتعثرين عن سداد ديونهم، 
التي  التعديالت  ادخ���ال  بعد 
يراها األعضاء بالتنسيق مع 
احلكومة، مؤكدا ان هذا اخليار 
هو األفضل، خصوصا مع اعالن 
احلكومة عدم تأييدها تقرير 
اللجنة املالية الذي صوت عليه 
املجلس في اجللسة السابقة.

وأعرب الرئيس اخلرافي عن 
اليوم  القانون  تفاؤله بحسم 
الثالثاء م���ن خالل التصويت 
موضحا انه احال الى اللجنة 
املالية مالحظات البنك املركزي 
على م���ا مت اق���راره باملداولة 
األولى، باالضافة الى تعديالت 
نيابية على التقرير، والتي نأمل 
في توصل اللجنة الى نتيجة 

حولها.
وأملح اخلرافي الى احتمال 
اعادة احلكومة »القانون« الى 
مجلس األمة اذا ما صوت عليه 
املجلس اليوم، خصوصا انها 
اعلن���ت في الس���ابق رفضها 
الصيغ���ة التي انته���ت إليها 
املالي���ة، وقدم���ت  اللجن���ة 
مالحظاته���ا عليها، ورأت أنه 
ال ميكن تطبيقه، ما يعني ان 
القانون سيحتاج الى 44 صوتا 
على األق���ل، وهو غير ممكن، 
الى  القانون  ما يعني ترحيل 
دور االنعقاد املقبل، واطالة امد 
معاناة الناس، متمنيا معاجلة 
املديونيات من خالل صندوق 
املعسرين بعد إدخال التعديالت 

املناسبة عليه.

التحذير من التالعب

النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
حذر احلكومة من التالعب في 
مل���ف اس���قاط فوائد قروض 
املواطنن، موضحا ان احلكومة 
تش���يع دائم���ا ان املجلس ال 
يتعاون معها وتتهمه بالتأزمي 
بينما هي تقف حجر عثرة في 
وجه اي حل ممكن ان يخفف 
من معاناة املواطنن، واضاف 
ان االجم���اع النيابي على حل 
هذه القضي���ة هو دليل قاطع 
على وجود معاناة يعيش���ها 
املواطن ونح���ن كنواب لالمة 
نتلم���س ذلك من الش���عب ال 
احلكومة التي تعيش في واد 
آخر بعيد كل البعد عن هموم 
املواطنن ومشاكلهم، وقال اذا 
ردت احلكومة قانون اسقاط 
فوائد املديونيات فسنقره في 
دور االنعق���اد املقبل وحينها 

ال���ى ان  الب���راك  واش���ار 
اليوم هناك وزراء س���ابقون 
الكويت  يجوب���ون ديوانيات 
وف���ي كل موق���ع يتحدث عن 
عدم جواز اتخ���اذ هذا القرار 
اقرار قانون اسقاط فوائد  او 
املواطن���ن وتكلفته على املال 
العام، متسائال: اين كان هؤالء 
املديونيات  اقرار  الوزراء من 
الصعبة واصدار قانون احليتان 
»قانون االستقرار املالي« واين 
دور الشريعة االسالمية التي 
تستخدمونها كورقة من هذه 

القوانن؟
ان  الب���راك  واس���تغرب 
يستخدم البعض اليوم ورقة 
الشريعة االسالمية لتقويض 
قانون اسقاط فوائد مديونيات 
الت���ي تفاقمت بعد  املواطنن 
صم���ت البنك املرك���زي على 
جت���اوزات البن���وك احمللية، 
متمنيا ان يتم حسم هذا امللف 
في جلس���ة الغ���د بتصويت 
االغلبية النيابية ليرفع القانون 

الى احلكومة.
وشدد البراك على ضرورة 
اتخاذ النواب موقفا جماعيا في 
حال مت اقرار املجلس لقانون 
اس���قاط مديونيات املواطنن 
وارجعته احلكومة للمجلس، 
مؤك���دا ان احلكوم���ة اآلن ال 
متلك احال���ة االقتراح بقانون 
الى احملكمة الدستورية اال بعد 
اقراره كقانون ونشره باجلريدة 
الرسمية، وبالتالي ال تتالعب 
احلكومة على النواب مبسألة 
الدستورية  االحالة للمحكمة 
الت���ي ال جت���وز اال بعد اقرار 

القانون.

احترام رأي األغلبية

اك���د رئيس جلنة  بدوره، 
البرملانية  الداخلية والدف���اع 
ان  العنزي  النائ���ب عس���كر 
قانون اسقاط فوائد القروض 
الذي سيناقشه مجلس االمة 
اليوم سيمرر بأغلبية نيابية، 
متمنيا على احلكومة احترام 
رأي االغلبية النيابية وعدم رد 
القانون الذي سيقر في مداولته 

الثانية بكل سهولة.
وقال العنزي، في تصريح 
صحافي، ان العام 2010 سيكون 
باذن اهلل عاما لالجنازات التي 
ينتظرها املواطنون وستكون 
جلسة اسقاط فوائد القروض 
صباح الي���وم افتتاحية هذه 
االجنازات من خ���الل مترير 

القانون في مداولته الثانية.
واضاف العنزي ان ارجاع 
قانون اسقاط فوائد القروض 
بعد اقراره في املداولة الثانية 
س���يزيد من تفاقم املش���كلة 
ويزيده���ا تعقيدا، لذلك يجب 
اغالق ه���ذا امللف الذي اصبح 
هاجس���ا ملعظ���م املواطنن، 
مشيرا الى ان احلكومة يجب 
ان تتفهم وتساهم في رفع هذه 
املعاناة الت���ي ارهقت جيوب 

املواطنن.
واوضح العنزي ان احلديث 
عن عدم عدالة قانون اسقاط 
فوائد الق���روض غير منطقي 
ألن هناك مشكلة واقعة يجب 

ل���ن تس���تطيع احلكومة رده 
وس���يتضح للشعب الكويتي 
حقيق���ة ان احلكومة ال يهمها 
معاناة املواطن البسيط وانها 
خير من يدافع عن طبقة التجار 

والبنوك.
وتساءل أبورمية: منذ متى 
واحلكومة تسعى الى الفتاوى 
في ش���أن اقرار القوانن واين 
كان���ت من ه���ذه الفتاوى في 
قانون االستقرار االقتصادي 
الذي كل���ف الدولة 5 مليارات 
دينار، وقان���ون دعم البنوك 
الربوية واي���ن احلكومة من 
فت���وى الضوابط الش���رعية 
واين هي من فتوى منع سفر 
املرأة من دون محرم؟ محذرا 
احلكومة من الزج بالفتاوى في 
قانون اس���قاط فوائد قروض 
املواطنن فهي سالح خطير وذو 
حدين ومن املمكن استخدامه 
في جميع القوانن احلكومية 

احلكومة هذا القانون فانه سيقر 
ف���ي دور االنعقاد املقبل دون 
العادية،  اال لالغلبية  احلاجة 
مبينا انه في ذلك الوقت سيقر 
القانون حت���ى من دون رضا 
احلكومة هذا ما حمل أبورمية 
على ان يطالب احلكومة باغتنام 

الفرصة في جلسة اليوم.
أبورمية احلكومة  وح���ذر 
من اللعب بهذه القضية وذلك 
امللف ومن محاولة ادخال بعض 
التعديالت التي ترمي الى ايقاف 
هذه القوانن والتشريعات التي 

تفيد املواطنن.
وبن أبورمية انه في حالة 
اذا اع���ادت احلكومة القانون 
فان���ه من املمك���ن التصويت 
عليه في ح���ال اذا توافر عدد 
44 نائبا واذا لم يتوفر العدد 
سنقدم نفس املشروع في دور 
االنعقاد املقبل، موضحا انه بعد 
موافقة االغلبية العادية عليه 

املستقبلية.
واضاف ان قانون اسقاط 
فوائد القروض سيمر اليوم في 
مداولته الثانية بأغلبية النواب 
الفتا الى ان االغلبية املطلوبة 
هي العادية التي تعني النصف 
مضافا الي���ه واحدا، مبينا ان 
اجللسة املاضية شهدت املداولة 
الثانية تصويت عدد 32 عضوا 

وهي كافية القرار القانون.
إبورمية احلكومة  وطالب 
بضرورة ان تقدم الى املواطنن 
شيئا ملموسا توضح من خالله 
ان الشعب الصربي ليس اعلى 
مكانة م���ن مواطني الكويت، 
موضحا ان���ه في الوقت الذي 
انعقدت فيه جلس���ة مناقشة 
فوائ���د الق���روض كان الوفد 
الكويتي في صربيا يعيد جدولة 
قروضها املستحقة للكويت من 

دون فوائد.
اعادت  اذا  أبورمي���ة  وقال 

ال تستطيع احلكومة ان ترده 
مرة ثانية.

وحول امكانية احالة القانون 
الى الدستورية، اكد بورمية انه 
ليس هناك نواب سيوافقون 
على هذا االمر، مشيرا الى ان 
ه���ذه قوان���ن ال تتدخل فيها 
احملكمة الدستورية وليس مجال 
عملها تغيير مشاريع القوانن 

واملقترحات النيابية.

الشريعة اإلسالمية

م���ن جانبه، دع���ا النائب 
النواب  البراك جميع  مس���لم 
الذين ساندوا الفريق احلكومي 
النظر في املوقف  الى  احلالي 
احلكومي من ملف مديونيات 
املواطنن ال���ذي يعد من اهم 
ملفات الساحة، متسائال: ماذا 
فعلت لكم احلكومة اآلن جتاه 
هذه القضية التي متثل القضية 

االولى للشعب الكويتي؟

حلها، متسائال: اذا كان قانون 
اس���قاط الفوائد غي���ر عادل، 
فهل هناك عدالة في صندوق 

املتعثرين؟
واشار الى ان مترير القانون 
سيكون باكورة االجنازات التي 
ينتظره���ا املواطنون، ونتمنى 
م���ن احلكومة التع���اون وعدم 
رد القان���ون وتعطي���ل عجلة 
التنمية، الفت���ا الى ان االجناز 
الثاني للمجلس في العام اجلديد 
سيكون باقرار مشروع قانون 
احلقوق املدني���ة واالجتماعية 
لغير محددي اجلنسية في جلسة 

12 اجلاري.
ومتنى العنزي بلورة كلمة 
صاحب السمو االمير باالبتعاد 
عن التأزمي بكل اشكاله والعمل 
على ما يخ���دم مصلحة الوطن 
واملواطنن وحتريك عجلة التنمية 
التي توقفت بس���بب التجاذب 
النيابي � احلكومي، مشيرا الى ان 
الكل يتمنى ان يكون العام اجلديد 

فاحتة خير واجناز للجميع من 
اجل الكويت.

من جانبه، قال النائب سعد 
اخلنفور ان على احلكومة قراءة 
الرسالة النيابية في شأن اسقاط 
فوائد القروض على املواطنن 
جيدا، مضيفا: وعليها أال تكابر 
وحت���اول عرقل���ة اقرارها في 
جلسة اليوم، مش���يرا الى ان 
الشعب الكويتي يستحق اكثر 
من اسقاط الفوائد الربوية عن 
قروضه ألنه »راعي االولة« في 

املواقف الوطنية.
بدوره، ق���ال النائب دليهي 
الهاج���ري ان انظار املواطنن 
تتجه الى مجلس االمة ملتابعة 
اق���رار قانون اس���قاط فوائد 
القروض، الفتا الى ان املجلس 
آماله���م ونأمل من  لن يخيب 
احلكومة التعاون لطي هذا امللف 
املغلق حتى تتفرغ الجناز بقية 
القضايا والقوانن واعتماد خطة 

التنمية.

الزلزلة: »الشعبي« قّدم تعديالت على »القروض«
وافقت اللجنة املالية باالجماع على خطة التنمية احلكومية وعلى التعديلني 

املقدمني إلى اللجنة بشأن قانون اسقاط فوائد القروض.
وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيني عقب 
اجتماع اللجنة امس انه مت االنتهاء من مناقش��ة اخلطة االستراتيجية للدولة 
وكان هناك تناغم كبير بني اجلانبني احلكومي واعضاء اللجنة، مشيرا الى ان 

املجلس األعلى للتخطيط استجاب لكل مالحظات النواب بشأن اخلطة.
وبني د.الزلزلة أنه من بني التعديالت التي مت التوافق عليها، ان يتم حتديد 
السياسات العامة والتفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات، وكذلك التزمت 
احلكومة بإحالة اخلطة السنوية منسجمة مع امليزانية وأن تكون املشروعات 

الكبرى والنفطية للشركات املساهمة وذات التخصص.
وأكد أ ن اللجنة وافقت باالجماع على اخلطة مسجال الشكر والتقدير للجانب 
احلكومي بش��أن التجاوب مع التعديالت النيابية »وهو ما أوصلنا إلى توافق 

مطلق وسيتم رفع تقرير اللجنة بهذا اخلصوص غدا الى املجلس«.
وعلى صعيد التعديالت النيابية املقدمة على قانون اس��قاط الفوائد، أكد 
د.الزلزلة ان اللجنة تلقت رسميا تعديلني على القانون األول من رئيس اللجنة 

والثاني من كتلة العمل الش��عبي والنائب الصيفي، وبني د.الزلزلة ان املقترح 
األول كان يعالج موضوع القضايا املرفوعة ضد املقترضني ومت ادراجه ضمن 
القانون احلالي بإجماع اعضاء اللجنة فيما كان مقترح »الشعبي« خاصا بعدم 
اس��تفادة فئات معينة من القانون كالوزراء ورؤس��اء مجالس اإلدارات التي 

تساهم فيها الدولة ب� 25% أو أكثر من رأس املال.
واوضح ان اللجنة وافقت باالجماع على مقترح »الشعبي« وادرج في املادة 
12 بالقانون مش��يرا الى انه س��يتم رفع تقرير اللجنة التكميلي الى املجلس 
اليوم »أمس«. من جهته، قال مقرر جلنة الشؤون املالية والبرملانية عبدالرحمن 
العنجري »إن اللجنة أقرت في اجتماعها اليوم »أمس« االطار العام اقرت في 
اجتماعها اليوم »أمس« االطار العام للخطة اخلمس��ية بإجماع احلضور من 
اعضاء اللجنة، مش��يرا الى ان القانون يتك��ون من 11 مادة، مؤكدا ان اللجنة 

املالية استطاعت تقدمي شيء ملموس فيما يخص اخلطة اخلمسية.
واش��ار العنجري في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس الى انه مت بحث 
تعديلني مقدمني على قانون اس��قاط فوائد قروض املواطنني، ومتت املوافقة 

عليها وسيتم تقدميها في جلسة اليوم.

»المالية« وافقت على خطة التنمية الحكومية

الحركة السلفية تدعو النواب للموافقة على شراء المديونيات

النيباري: أناشد النواب مراجعة قانون القروض وعدم الموافقة عليه

دعت احلركة السلفية أعضاء مجلس األمة الى املوافقة على شراء املديونيات 
وإسقاط الفوائد الربوية. جاء ذلك في بيان للحركة هذا نصه: نظرا ألن مجلس 
األمة سيستعرض اليوم مشروع شراء املديونيات والتصويت على املقترحات 
النيابية املقدمة بهذا الش��أن فإن احلركة الس��لفية تدعو أعضاء الس��لطتني 

التش��ريعية والتنفيذية الى ضرورة النظر بعني املس��ؤولية وتلمس حاجات 
املواطنني الذين وقعوا ضحية لتخبط السياسات احلكومية. 

لذا فإن احلركة الس��لفية تدعو اعضاء السلطتني الى املوافقة على شراء 
املديونيات وإسقاط الفوائد الربوية التي أرهقت كاهل املواطنني.

قال النائب السابق عبداهلل النيباري 
في بيان أصدره امس: أناشد أعضاء 
مجلس األمة وهم ينظرون في املداولة 
الثانية إلقرار قانون معاجلة القروض 
الشخصية بإعادة النظر في املشروع 
ومراجعته وعدم املضي في إقراره، 
والبحث في معاجلة مجدية تيس��ر 
على املدينني الوفاء بالتزاماتهم دون 
إرهاق أوضاعهم ومداخيلهم  وأشير 
الى بعض العوائق التي قد تقف حائال 
دون تطبيقه أو عل��ى األقل تؤخره 
لفترات طويلة، ما مينع وصول الفائدة 
ملن يس��تحق. أوال: في حالة إقراره 

هنالك احتمال كبير لرد القانون وعدم 
حصول��ه على أغلبي��ة موافقة ثلثي 
أعضاء املجلس للتغلب على رد القانون 
وهذا يعني تأخر اإلقرار الى الدورة 
املقبلة. ثانيا: تقدر املبالغ املطلوب ان 
تودعها احلكومة لدى البنوك بحوالي 
20 مليار دينار، فقد نصت املادة الثانية 
من مشروع القانون على إعادة جدولة 
املديونيات وإسقاط الفوائد والعوائد 
املستقبلية على رصيد املديونية، على 
ان تقوم احلكومة بإيداع مبالغ تكون 
فوائدها مساوية لقيمة الفوائد املطلوب 
إس��قاطها عن املدينني وقدر تقرير 

اللجنة ودائع املؤسسات احلكومية لدى 
اجلهاز املصرفي مببلغ 8.5 مليارات 
دينار مبعدل فائدة 1.5% وتعيد البنوك 
إقراضها للمواطنني مبعدل فائدة %6، 
كما قدر قيمة املديونية مببلغ 5.159 
مليارات دينار وبناء على هذه األرقام 
ميكن استنتاج التالي الفوائد املطلوب 
إسقاطها سنويا ب� 5 مليارات × %6 
= 300 مليون دينار املبالغ املطلوب 
إيداعها تقدر فائدة سنوية بقيمة 300 

مليون دينار سنويا.
20 ملي��ار × 1.5 = 300 مليون 

عبداهلل النيباريدينار سنويا.


