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الخرافي: صندوق المعسرين اآللية المقبولة لحلّ »القروض« بعد تعديله

الطاحوس: تكليف البراك والحربش لإلش�راف على قضايا الوحدة الوطنية

حماد: ملف استجواب »أم الهيمان« اليزال مفتوحًا لحين إغالق المصانع

المطوع: إذا لم توافق الحكومة على قانون الفوائد فستلجأ لصندوق المعسرين
سموه عليها وسموه سيقول كل ما لديه بكل محبة وصراحة«.

البراك والحربش

أكد النائب خالد الطاحوس ان املجاميع النيابية التي أقسمت على 
االلتزام باملطالب التي اعلن عنها في منطقة »العقيلة« على خلفية ما 
أثير في برنامج السرايا الذي تبثه قناة السور الفضائية لم يتخذوا 
أي قرار خالل اجتماعهم ف���ي ديوانية النائب مبارك الوعالن حول 
اخلطوات التي اعلنوا عنها في وقت سابق واملتعلقة بتقدمي مساءلة 

سياسية لوزير االعالم الشيخ أحمد العبداهلل.
وقال الطاحوس في تصريح للصحافيني: ان االجتماع الذي عقد 
امس االول في ديوانية النائ���ب مبارك الوعالن تناول عدم تطبيق 

االجهزة احلكومية لقانون املرئي واملسموع جتاه ما شهدته الفترة 
املاضي���ة من تعدي بعض وس���ائل االعالم عل���ى الوحدة الوطنية. 
مشيرا الى ان االجتماع لم يتم خالله اتخاذ أي قرار بشأن املساءلة 

السياسية أو اخلطوات الالحقة لها.
واستدرك الطاحوس: سيتم عقد اجتماع آخر خالل الفترة املقبلة 
في موقع آخر ليتم اتخاذ وحتديد االجراءات املناسبة التي من شأنها 
حفظ الوحدة الوطنية ومحاس���بة املقصرين جتاه مسألة احلفاظ 

على هذه الوحدة.
الفتا الى انه مت تشكيل جلنة تنسيقية مكونة من النائبني مسلم 
البراك ود.جمعان احلربش لالشراف على تنسيق اجتماعات النواب 
وعرض كل القضايا واملس���تجدات املرتبطة مبلف الوحدة الوطنية 

ال تزال قضية معاجلة القروض تفرض نفس���ها على الس���احة 
السياسية حيث يسعى العديد من النواب إلنهاء هذه القضية وطي 

ملفها.
وفي هذا اإلطار شدد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي على 
ضرورة الوصول إلى احلد األدنى من التنسيق املمكن للوصول 
إلى نتيجة واضحة فيما يتعلق بالقوانني املطروحة على الساحة 
من إس���قاط فوائد املديونيات وقوان���ني الرياضة وكذلك قضية 
البدون، مجددا تأكيده على أن صندوق املعسرين واآللية املقبولة 

بعد تعديل املالحظات التي يشتكي منها املواطن.
وقال الرئيس اخلرافي ان الوصول الى احلد األدنى من التنسيق 
هو في صالح املواطن آمال في الس���عي اليجاد احللول للمشاكل 
التي يشتكي منها املواطن من صندوق املعسرين، مبينا ان تلك 
هي اآللية املقبولة من احلكومة »وإذا عوجلت فحينها نستطيع 

التحدث والتفاوض من خالل االختالف حول الصندوق«.
واض���اف الرئيس اخلرافي أن »القانون مت تنفيذه ومت توضيح 
املالحظات والعيوب التي يشتكي منها املواطن فدعونا ندرس هذه 
العيوب ومن ثم يتم التنس���يق حول ه���ذه اجلزئية فقط ونقوم 
بتعديله���ا أو إزالتها والوصول إلى نتيج���ة ترضي املواطن وفي 
الوقت نفسه ترضى اجلهة التي ستقوم بتنفيذها« وقال اخلرافي ان 
القرار في النهاية في يد صاحب السمو األمير واحتمال رد املقترح 
بقان���ون وارد متمنيا في حال الرد ع���دم تضييع الوقت ولنحاول 
الس���عي ملعاجلة مشاكل املواطن حتى يستفيد منها ويفرح الفرح 

الذي يستحقه.
وبسؤاله عن احتمال تقدمي صاحب السمو األمير تعديالت على 
القانون أجاب اخلرافي نافيا »فقط س���موه يبدي مبررات الرفض 
وعلى املجلس اعادة النظر من خ���الل التعديالت أو التصويت أو 
باقي االجراءات الدس���تورية«، مبينا ان ذل���ك ينطبق على جميع 
القوان���ني التي نريد الوصول فيها إل���ى نتيجة وخاصة تلك التي 

فيها عبء مالي.
وفيما يخص جلس���ة البدون قال الرئيس اخلرافي: »أرجو أال 
حتدد جلس���ة ما لم يكن هناك تنسيق واستماع إلى رأي احلكومة 
ومالحظاتها، مس���تدركا »ليس من صال���ح املواطن أو من صالح 
التعاون بني الس���لطتني ان جتتمع اللجن���ة وتضييع الوقت دون 

اخلروج بنتيجة واضحة«.
وفيم���ا يخص اللقاء املزمع من قب���ل بعض النواب مع صاحب 
السمو األمير بشأن قانون اسقاط فوائد املديونيات قال: »صاحب 
الس���مو األمير والد اجلميع ومرجع الكل مجلس���ا وحكومة وبابه 
مفتوح ألبنائه جميعا وهذه عادة إن ش���اء اهلل ال تتغير ونش���كر 

وعدم تطبيق االجهزة احلكومية لقانون املرئي واملسموع.
وأكد الطاحوس انه حتى اآلن لم يتم حتديد محاور أو مقدمي 
اس���تجواب وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل، الفتا الى ان كل 
املجاميع النيابية املشاركة في االجتماع وامللتزمة بقسم منطقة 
»العقيلة« ستشارك في اعداد وصياغة محاور أي مساءلة سياسية 
س���تقدم بهذا اجلانب، خاصة ان هناك عددا من النواب لم تسنح 
لهم الفرصة للمش���اركة في اجتماع يوم امس االول »وبالتال��ي 
من حقهم ان يش���اركوا في أي قرار سيتم اتخاذه خالل االجتماع 

املقبل«.
وبسؤاله عما اذا كان هناك أي قرار بشأن مساءلة وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد على خلفية ملف الوحدة الوطنية، أوضح الطاحوس 

ان اجتماع يوم امس االول لم يشهد اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

ملف أم الهيمان

كما أكد النائب سعدون حماد ان ملف استجواب ام الهيمان اليزال 
مفتوحا حلني اغالق املصانع املخالفة مشيرا الى ان احلكومة طلبت 
مهلة اس���بوعني خالل االجتماع الذي عقد مع جلنة البيئة اخلميس 

املاضي.
وبني حماد انه س���يكون لنا اجتماع عقب انتهاء مدة االسبوعني 
لتقييم القرارات احلكومية في هذا االجتاه، الفتا الى اننا ابلغنا خالل 
االجتماع بأنه مت توجيه انذار الى املصانع كما مت توقيع عقد تشجير 

املنطقة احمليطة بأم الهيمان.
م���ن جهة أخرى، اكد حماد ان الب���الغ الذي اعلن عن تقدميه الى 
النائب العام سيطلب فيه سحب مشروع »الفحم املكلسن« ومحاسبة 
املتسببني في منح القروض مبينا ان البالغ ضد املشروع والشركاء 
اخلمسة فيه. واضاف اذا انتهينا من مراجعة البالغ فسنقدمه اليوم 

او بحد اقصى خالل االسبوع اجلاري.

ثقة في الحكومة

وأب���دى النائب عدنان املطوع ثقته في احلكومة بأن يكون هناك 
توافق بش���أن قبول االقتراح بإس���قاط فوائد املديونيات الذي أقره 

مجلس االمة االسبوع الفائت.
وأوضح ان احلكومة له���ا وجهة نظرها في عدم قبول االقتراح، 
وأبدت متسكها بصندوق املعسرين كبديل أو كحل ناجع لهذه القضية، 
خاصة انه مبادرة أميرية منذ عام 2008، موضحا انه اذا لم يتم موافقة 
احلكومة على اقتراح املجلس )اس���قاط الفوائد( فعلينا اللجوء الى 
صندوق املعسرين، ولكن بعد ادخال التعديالت عليه، مشيرا الى انه 

من املمكن ان تتوافق مع االقتراح الذي أقر من قبل املجلس.

تمنى التنسيق وعدم االستعجال لعقد جلسات »البدون« و»الرياضة« قبل الدراسة بشكل مستفيض

سعدون حمادجاسم اخلرافي عدنان املطوعخالد الطاحوس

الزلزلة لتعديل الخطة الخمسية للدولة
لتصبح رباعية تبدأ من أول أبريل 2010

الصرعاوي: هل أخذت الحكومة موافقة المجلس
األعلى للتخطيط على إلغاء السنة األولى من خطة التنمية؟

استفسر عن البعد القانوني والدستوري لتنفيذ المشاريع النفطية والكبرى

السعدون يسأل وزير الخارجية 
عن وفاة جواد حسين في أميركا

العبدالهادي لتحسين الصورة الجمالية
للحدائق العامة من أشجار وإضاءة كافية

تحديد ساعات عملها لتغلق في أوقات متأخرة مساءً

هايف يحّذر وزير الداخلية 
من دخول أحد المشعوذين للبالد

وجه النائب احمد السعدون سؤاال لنائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح جاء فيه:  فجعت اس���رة الفقيد 
املرحوم باذن اهلل جواد حس���ني حيدر علي محمد بخبر وفاة ابنهم 
الذي يتلقى تعليمه في الواليات املتحدة االميركية ومع التس���ليم 
بقضاء اهلل وقدره اال ان الطريقة التي ابلغت بها اسرته بوفاته وبيان 
وزارة اخلارجية عن س���بب الوفاة بحاجة الى املزيد من االيضاح، 
مضيفا: وملا كان من مسؤولية الدولة ممثلة بوزارة اخلارجية متابعة 
املوضوع للوقوف على االسباب احلقيقية للوفاة وتكليف من يقوم 
بذل���ك وفقا لالجراءات القانونية في الدولة التي وقعت فيها ورغبة 
في معرفة الدور الذي قامت به وزارة اخلارجية في هذا الشأن، يرجى 
افادتي عما اذا قامت وزارة اخلارجية بتكليف اي جهة قانونية ملتابعة 
املوضوع والتأكد من وجود اي حتقيقات اجرتها السلطات املختصة 

في الواليات املتحدة لتحديد اسباب الوفاة.

حذر النائب محمد هايف وزارة الداخلية واجلهات املعنية من دخول 
مشعوذ لبناني يدعى مايك فغالي الى البالد، مشددا على اضطالع احلكومة 
مبسؤوليتها في منع هذا الساحر من دخول البالد، خصوصا مع توافر 
معلوم���ات لديه بأن فغالي خرج في احدى الفضائيات ليعلق انه بصدد 
دخ���ول الكويت اليوم. وبني ان املعلوم���ات املتوافرة لديه تفيد بأن هذا 
الش���خص ميارس السحر والشعوذة في خداع الناس املساكني والسذج 
واخذ اموالهم، مؤكدا ان القول ان فغالي متخصص في الفلك ليس صحيحا، 

ألنه شخص مشعوذ ويجب عدم السماح بدخوله الى البالد.

قدم النائب ناجي العبدالهادي 
اقتراح���ا برغبة بش���أن قيام 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية بعمل صيانة شاملة 
على احلدائق العامة في مناطق 
اخلالدية وكيف���ان والعديلية 
وقرطب���ة واليرموك وخيطان 
وابرق خيطان والسرة والروضة 
واجلابرية وانشاء حدائق جديدة 
وف���ق التخصيص في مناطق 
جنوب السرة حتى يستفيد منها 
اهالي ه���ذه املناطق في قضاء 
اوق���ات فراغهم في جو عائلي 
وصحي، وبس���ط مسطحات 

خض���راء وادخال اعمال ال���ري احلديثة وازالة 
املباني غير املرخصة داخل هذه احلدائق واسناد 
اعمال احلدائق املخصصة التابعة لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل )قط���اع تنمية الطفل( الى 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وانشاء 
مالعب صغيرة داخل احلدائق لالطفال والشباب 
ملمارسة هواياتهم وايجاد العاب ترفيهية لالطفال 
وحتسني الصورة اجلمالية للحدائق العامة من 
اش���جار واضاءة كافية وعمل صيانة لالسوار 
احمليطة بهذه احلدائق وتوفير حراس���ة امنية 
له���ذه احلدائق على مدار الس���اعة حفاظا على 
املمتلكات العامة والرقابة املس���بقة تالفيا ألي 
اعمال مخلة باآلداب العامة وحتدد ساعات لفتح 

هذه احلدائق وتغلق في اوقات 
متأخرة من املساء.

كما قدم العبدالهادي اقتراحا 
آخر بشأن قيام وزارة االشغال 
العامة بعمل صيانة للشوارع 
الرئيس���ية والداخلية ملناطق 
اخلالدية وكيف���ان والعديلية 
وقرطب���ة واليرموك وخيطان 
واب���رق خيط���ان والس���رة 
والروضة واجلابرية وجنوب 
السرة وبسط البالط املتداخل 
بني الشوارع الرئيسية وعلى 
جانبي الطرق كناحية جمالية 
اماكن لوضع  مع تخصي���ص 
مزروعات وشجيرات بني هذه الشوارع، وتشكيل 
فريق مهني ذات اختصاص في س���المة الطرق 
مطعم بخبرات اجنبية لدراسة مخارج ومداخل 
املناطق املذكورة اعاله ووضع احللول الناجعة 
لدرء املخاطر التي تس���بب حوادث ملستخدمي 
الطرق مع االخذ بعني االعتبار فتحات االلتفاف 
داخل تلك املناطق والطرق الرئيس���ية والت��ي 
تربط بني املناطق وتوفير مواقف الكبر عدد من 
السيارات ملراك��ز اخلدمات احلكومية )مسجد، 
الخ(، واجن��از املشاريع  مستوصف، مدارس.. 
املدرجة في خطة وزارة االش���غال العامة لتلك 
املناطق وبالسرعة املمكنة حتى يستفيد االهالي 

من تلك اخلدمات.

المويزري: ما مثالب استثمارات أموال الصناديق التأمينية 
وأسباب حدوث انخفاض في قيم األوعية االستثمارية؟

وجه النائب شعيب املويزري سؤاال لوزير املالية مصطفى الشمالي جاء فيه: أولت 
الدولة كامل اهتماماتها وتوجهاتها بتوظيف سياستها واستراتيجيتها نحو احلفاظ 
على اموال صناديق التأمينات االجتماعية واس���تثمارها في اقل قنوات االس���تثمار 
مخاط���رة واكثرها عائدا وربحية، مضيفا: اال ان تقارير ديوان احملاس���بة عن نتائج 
فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للسنة املالية 
2009/2008 جاءت متضمنة الكثير من املالحظات التي لها تأثير مباشر او غير مباشر 
على احتياطيات الصناديق التأمينية بصورة ال تتماشى مع السياسات والتوجهات 

التي تنشدها الدولة.
وتس���اءل املويزري: ما الظروف واملالبس���ات التي أدت الى حدوث مثالب شابت 
استثمارات أموال الصناديق التأمينية للس���نة املالية 2009/2008 والتي متثلت في 
ضياع مبلغ 1882.8 مليون دينار كخس���ائر صافية ناجتة عن استثمارات املؤسسة 
للمرة األولى منذ انش���ائها، انخفاض ارصدة االحتياطات العامة لبعض الصناديق 
التأمينية، وحدوث انخفاض حاد في قيم معظم األوعية االس���تثمارية، وهل تكررت 

هذه املالحظات او بعضها خالل الس���نوات املالية من 2004/2003 وحتى 2008/2007 
وما الظروف واملالبس���ات التي ادت الى تكرار هذه املالحظات؟ وما قيمة اخلس���ائر 

واالنخفاضات في استثمارات املؤسسة ونتائجها خالل السنوات املالية املذكورة؟
وطلب املويزري تزويده مبذكرة تفصيلية تبني اخلسائر موزعة على مستوى كل 
صندوق تأميني وكل سنة مالية، متسائال هل قامت املؤسسة بدراسة األسباب املنتجة 
لتلك املالحظات؟ وما نتائج تلك الدراسات وتشخيص اسباب تلك املالحظات مع توضيح 
اوجه القصور التي شابت االداء االستثماري للمؤسسة؟مع موافاتنا بصورة من تلك 
الدراسات وتفاصيلها ونتائجها ومبررات حدوث التكرار لتلك املخالفات التي شابت 
االستثمارات، وفي حالة عدم اجراء تلك الدراسات يرجى ابراز الصعوبات واملعوقات 
التي حالت دون اجرائها، وما الضوابط التي وضعتها املؤسس���ة لضمان اس���تثمار 
اموال الصناديق التأمينية في االستثمار االكثر عائدا واألقل مخاطرة؟ وما االجراءات 
االحترازية التي اتخذتها املؤسس���ة او التي تنوي اتخاذها لضمان عدم استمرار او 

تكرار تلك الظواهر التي شابت استثمار اموال الصناديق التأمينية مستقبال؟

د.يوسف الزلزلة

عادل الصرعاوي

ناجي العبدالهادي

أحمد السعدون

محمد هايف

قال النائب د.يوسف الزلزلة 
ان الدعوات املس���تمرة من قبل 
مجلس االم���ة للحكومة لتقدمي 
اخلطة االستراتيجية للدولة حتى 
الطريق للتنمية  تكون خارطة 
والتطور جعلت احلكومة ملزمة 
بحكم القانون ان تقدمها ملجلس 
االمة. وقد اجتمعت اللجنة املالية 
مع احلكومة لدراسة هذه اخلطة 
وقدمت اللجنة املالية واالقتصادية 
مجموعة تعديالت على مشروع 
القانون اخلاص باخلطة وبتوافق 
مع احلكومة. مضيفا: لذلك كان 

البد من تسجيل التقرير لالمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتي استجابت ملالحظات اللجنة 
املالي���ة البرملاني���ة، حيث كان 
له اكبر االثر ف���ي التوافق بني 
احلكومة واملجلس بشأن اخلطة 

االمنائية.
وقال: تعديل اخلطة اخلمسية 
للدولة لتصبح خطة رباعية تبدأ 
م���ن اول ابري���ل 2010، وقدمت 
احلكوم���ة ج���زءا متكامال عن 
التنموية موزعة  املش���روعات 
بالتفصيل على الوزارات واجلهات 

احلكومية وعلى سنوات، وقدمت 
احلكوم���ة السياس���ات العامة 
والسياسات التفصيلية الالزمة 
لتنفيذ اهداف اخلطة االمنائية، 
املالية  املتطلب���ات  ووضح���ت 
والتشريعية والبش���رية، كما 
التزمت احلكومة بتقدمي اخلطة 
السنوية التفصيلية منسجمة مع 
امليزانية العامة للدولة وبرنامج 

عمل احلكومة. 
واض���اف الزلزل���ة: التزمت 
احلكومة بأن تقدم مش���روعات 
القوانني الواردة في اخلطة الى 

جزء من برنامج عمل احلكومة 
جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية 
في حني ان االطار العام املقدم 

املجلس لدراس���تها واصدارها، 
الكبرى  خاص���ة املش���روعات 
التي  النفطي���ة  واملش���روعات 
التزمت  الدستور،  ينص عليها 
احلكومة أيضا بتأسيس شركات 
مساهمة للخدمات العامة يساهم 
فيها املواطنون لتوزيع عوائد 
التنمية على اجلميع، كما زودت 
احلكومة اللجنة املالية البرملانية 
بالبيانات والدراسات التفصيلية 
التي طلبتها وقدمت التعاون التام 
والتفهم ملالحظات اللجنة املالية 

بشأن اخلطة االمنائية.

اكد النائب عادل الصرعاوي 
على تقديره واعتزازه بالدور 
الذي قام����ت به اللجنة املالية 
اعداد تقريرها اخلاص  بشأن 
بخطة التنمية، مؤكدا في هذا 
الصدد ما ذهبنا اليه سابقا باال 
يكون التسابق في االجناز على 
حساب املضمون وبأال يكون 
التنمية  الع����ام بخطة  االطار 
بديال ع����ن خطة التنمية التي 
انتظرناها وانتظرها اجلميع، 
واكد انه سيصدر بيان غدا ان 
شاء اهلل حول كل املالحظات 
اللجن����ة مقدرا  على تقري����ر 
مرة اخ����رى جهود كل اعضاء 

اللجنة.
وتس����اءل الصرعاوي: هل 
اخذت احلكومة موافقة املجلس 

االعلى للتخطيط على التعديل 
بالغاء السنة األولى من اخلطة 
وتقليصها الى اربع سنوات بدال 
من اخلمس استنادا للقانون 

)60 لسنة 1986(.
واوجز النائب الصرعاوي 
مالحظات����ه من حي����ث املبدأ 

وحصرها بعدد من النقاط:
اوال: كيفية استبعاد السنة 
األول����ى من س����نوات اخلطة 
واعتبارها خطة رباعية بدال ان 
تكون خماسية حيث ان االهداف 
وفق السنوات اخلمس مرتبطة 
ارتباط����ا كليا ف����ي باالهداف 
املرجوة في ح����ني كان يجب 
ترحيل اخلطة لسنة اضافية 

بدال من الغاء السنة األولى.
ثانيا: هل باالمكان اعتبار 

من احلكومة يؤكد ان برنامج 
عمل احلكومة يعد بناء على 
خطة التنمية وليس العكس.

القانوني  البع����د  ثالثا: ما 
والدستوري لتنفيذ املشاريع 
الكبرى  النفطية واملش����اريع 

بقوانني وفق تقرير اللجنة؟
رابع����ا: هن����اك تباين بني 
امل����واد فيما  نصوص بعض 
انتهت اليه اللجنة مع ما ورد 
في املذك����رة االيضاحية لهذه 

املواد.
واضاف الصرعاوي خامسا: 
ما البعد القانوني والدستوري 
في تضمني مش����روع القانون 
اخلاص باخلط����ة مبا يتعلق 
باالعتم����ادات التكميلي����ة في 

ميزانية الدولة؟

سادسا: كان من االجدر اجراء 
التعديالت املطلوبة على مقترح 
االط����ار العام للخط����ة )أربع 
سنوات( ويرفق مع مشروع 
القانون ال ان يرفق االطار العام 
التعديل )خمس  للخطة قبل 

سنوات(.
وخت����م الصرع����اوي هذه 
املالحظات التفصيلية اخلاصة 
مبشروع اخلطة فيما يتعلق 
ببعض املؤشرات واالحصائيات 
ال����واردة باخلطة س����واء مبا 
يتعل����ق باجلانب االقتصادي 
او التركيبة السكانية وغيرها 
مؤكدا ح����رص اجلميع على 
القراءة املتأنية في هذا املشروع 
واعطائه القدر الكافي باالهتمام 

قبل اقراره.


