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سامح عبدالحفيظ
قال النائب خالد الطاحوس ان 
كتلة العمل الشعبي ملتزمة بتقدمي 
اس���تجواب وزير االعالم الشيخ 
احمد العب���داهلل، الفتا الى ان هذا 
االستجواب هو استحقاق سياسي 
الن الوزير لم يقم بدوره في تطبيق 
قانون »املرئي واملس���موع« جتاه 
بعض القنوات الفضائية التي قامت 
بالتطاول عل���ى جزء من املجتمع 
الكويت���ي، الى جانب عدم تطبيق 
بعض مواد القانون على القنوات 
الفضائية مثل وجود مراقبني ماليني، 
الى ان وصلت الى ضرب الوحدة 

الوطنية.
وقال الطاحوس في تصريحات 
على هامش مأدبة العشاء التي اقامها 
على شرف الصحافيني البرملانيني 

امس االول بديوانيته.
ان���ه بعد جتم���ع العقيلة كان 
هناك رأي واضح ف���ي بيان وقع 
عليه 20 نائبا بأنه ستتم مساءلة 
وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل، 
وكل من وقع على البيان هو ملتزم 
بهذا االس���تحقاق السياسي الذي 

يجب ان ميارس بالش���كل الصحيح وذلك دفاعا عن القانون وعن وحدة 
الش���عب الكويتي، وملعاقبة القنوات التي خرقت القانون وأس���اءت الى 

اهل الكويت.
واضاف ان استجواب وزير االعالم سيدرج على جلسة يوم 16 مارس 
املقبل تقريبا، في حال تقدميه، الفتا الى انه لو قدم االستجواب خالل هذا 
االسبوع فإنه لن يدرج على جدول اعمال جلسة يوم 2 مارس املقبل، النه 

يجب ان يقدم قبل موعد اجللسة بأسبوعني على االقل.
لجنة لصياغة االستجواب

واوضح ان هناك جلنة مش���كلة لصياغة االستجواب، وتوقع ان يتم 
تقدمي االستجواب خالل الفترة القليلة املقبلة.
حقيقة توقيع السعدون

وحول ما تردد عن ان عدم توقيع النائب احمد السعدون، على الئحة 
االستجواب وراء تأجيله العتراض كتلة التنمية واالصالح واشتراطها 
توقيع الس���عدون اوال لتؤيد الكتلة االستجواب، قال الطاحوس: اعتقد 
ان ه���ذا الكالم غير صحيح، ولم يتطرق النواب املؤيدون لالس���تجواب 
لهذا االمر، فهناك التزام من كتلة العمل الش���عبي بهذا االستجواب، وهذا 
الكالم اول مرة اسمعه بصراحة، وانني انفيه جملة وتفصيال، النه غير 

صحيح.
واضاف قائال: اننا ملتزمون مع بقية الزمالء النواب املوقعني على بيان 
العقيلة بتقدمي االستجواب واملتوقع ان يكون ذلك خالل الفترة املقبلة.

وعن تقلص عدد النواب املؤيدين لالستجواب بسبب حسابات ومساومات 
سياس���ية، قال الطاحوس: هن���اك 20 نائبا وقعوا عل���ى البيان وايدوا 
االستجواب في جتمع العقيلة، وفيما يتعلق بتأييد النواب اآلخرين فإنه 
يجب ان يستمع هؤالء النواب ملادة االستجواب، النه في النهاية ما يهمنا 
هو ان يلتزم اي وزير لالعالم بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، ومن 

حقنا كنواب ان نحاسب الوزير اذا اخطأ ولم يلتزم بالقانون.
اإلعالم وزارة مهمة

وأش���ار الى ان كل الكويت تعلم ان وزي���ر االعالم لم يطبق القانون 
ول���م يهتم بتلك الوزارة احليوية، ولم يذه���ب اليها منذ توليها اال مرة 
او مرتني رغم انها من اه���م وزارات الدولة، ومن املفترض أن يكون بها 
اهتمام، وأن يكون هناك وزير متفرغ لهذه الوزارة املهمة، ولكن الهتمام 
الش���يخ العبداهلل أكثر بوزارة النفط يبدو أن وزارة اإلعالم كانت متثل 
آخر اولوياته، الى أن وصلنا الى آخر مرحلة عانت منها الكويت والشعب 
الكويتي في قضية التطاول واملساس بالوحدة الوطنية وازدراء فئة كبيرة 
من أبناء الش���عب الكويتي، وهذا ما ميكن قبوله فال ميكن السكوت عن 

املساس بالبدو أو احلضر أو السنة أو الشيعة.
ولفت الى أن جتمع العقيلة الذي ضم جميع اطياف الشعب الكويتي 
أكدوا هذا املبدأ، واس���تنكروا عدم تطبيق وزي���ر اإلعالم لقانون املرئي 
واملس���موع وال���ذي اوصلنا إلى هذه املرحلة، موضحا ان س���بب تقدمي 
االستجواب ليس فقط بس���بب برنامج بثته قناة فضائية هنا أو هناك 
أخيرا، لكن مادة االس���تجواب تتناول ما حدث خالل 3 سنوات ماضية، 
خاصة تهاون احلكومة ووزارة اإلعالم مع اإلعالم الفاسد، ويبدو أنه كانت 
هناك اطراف مستفيدة مما يحدث من ضرب للوحدة الوطنية، ميكن قبول 

كل شيء في بلد دميوقراطي إال املساس بالوحدة الوطنية.
وضرب الطاحوس املثل بدولة دميوقراطية مثل اميركا التي يوجد  بها 
اكثر من 50 والية وفيها كثير من االعراف، ويتكلمون في أي شيء حتى 
في الرئيس االميركي، وينتقدون كل السياس���ات العامة في أميركا، لكن 
هن���اك امرا مهما ال ميكن أن يتعرض له أحد وهو قضية وحدة الواليات 
االميركية، ووحدة الش���عب االميركي ويدفعون املليارات للحفاظ على 
وحدة الواليات االميركية ووحدة الشعب االميركي، بينما هنا في الكويت 

تدفع ماليني الدنانير حتى تضرب الوحدة الوطنية.
وذكر ان عدم حترك االجهزة احلكومية، ابتداء من عدم تطبيق قانون 

املرئي واملسموع إلى املرحلة التي وصلنا إليها يؤكد أن احلكومة لم تكن 
ق���ادرة على حماية الوحدة الوطنية، وعل���ى ردع كل من يحاول العبث 

بالوحدة الوطنية، وبالتالي وصلنا الى هذه املرحلة.
وتابع قائال: اننا نحتاج الى 10 سنوات لنعيد ما كنا عليه في السابق، 
هناك ش���يء في النفوس اآلن، فاألمر لم ينته، وبالتالي اعتقد أن الدولة 
مطالبة بكل اجهزتها ومؤسساتها أ ن تعمل على تكريس مفهوم الوحدة 
الوطنية بالش���كل الصحيح وان تكون االجهزة االعالمية عاملة في هذا 

االجتاه.
استجواب الشمالي مازال قائما

وفيما يتعلق بتلويحه أكثر من مرة باستجواب وزير املالية مصطفى 
الش���مالي، قال الطاحوس: ان مادة هذا االس���تجواب جاهزة عندي منذ 
فترة، لكن الظروف التي مر بها البلد اعتقد أنها لم تكن مناس���بة لتقدمي 
هذا االس���تجواب، فقد مررنا مبرحلة االستجواب األول لوزير الداخلية، 
ثم اس���تجواب وزير الداخلية الثاني، ثم سلسلة االستجوابات االخرى، 
حتى جاءت قضية القنوات الفضائية التي خرقت قانون املرئي واملسموع 
واساءت الى الوحدة الوطنية، لذا فإن كل االجواء لم تكن مناسبة لتقدمي 

استجواب وزير املالية.
وأوضح أ ن هدف اس���تجوابه ضد وزير املالي���ة هو حماية القانون، 
وحماية املال العام الذي يتم هدره في البنك املركزي وفي الهيئة العامة 
لالستثمار، وبعض اجلهات االخرى التابعة لوزير املالية، والهدف ليس 
فقط تقدمي االستجواب، بل الوصول إلى نقطة مهمة وهي حماية القانون، 
والكشف عن حجم العبث الذي يتعرض له املال العام من خالل اخلسائر 
الفادحة في هيئة االستثمار واملقدرة بنحو 94 مليار دينار، وهو ما يؤكده 

تقرير لألمم املتحدة.
واضاف قائال: لذا فإني اعتقد ان املواءمة السياسية بالنسبة الستجواب 
وزير املالية اهم شيء، وانني ملتزم بإعالني بتقدمي االستجوابواخلروقات 
في املؤسس���ة، وأنتظر ردود وزير املالية فيما يتعلق بالتأمينات حتى 
نعرف مدى صدق املعلومات التي وصلتنا من عدمه، فإننا عندما نوجه 
األسئلة نعطي الوزير املدة الدستورية املناسبة للرد، ونتمنى ان يلتزم 

بها وزير املالية.
واشار الطاحوس الى ان وزير املالية كان قبل يومني على قناة »الراي« 
وقال ان النائب خالد الطاحوس وجه له 18 س���ؤاال بينما احلقيقة انني 
وجهت اليه 120 سؤاال، ويجب على الوزير ان يجيب عن االسئلة البرملانية 
املوجهة اليه، ووفق املدة الدس���تورية، واذا وجد انه يجب التمديد فإنه 
ال توجد أي مش���كلة. ألن هناك جتاوزا عل���ى القانون واملال العام، لكن 
املواءمة السياس���ية لي هي أمر مهم، ويجب ان تكون األجواء السياسية 
مناسبة لتقدمي االستجواب، ألن الهدف هو حماية القانون وليس فقط ان 
أتقدم باس���تجواب، ما يهمني ان يسمع الكل ما جرى في هذه املؤسسات 

التابعة لوزير املالية.
خسائر التأمينات

وحول موقفه من خسائر املؤسسة العامة للتأمينات، قال الطاحوس: 
انني وجهت عدة اسئلة برملانية الى وزير املالية حول خسائرها باالعتماد 
على تقرير ديوان احملاسبة، وسأتقدم بأسئلة أخرى الى الوزير قريبا، 

وعندي بعض املعلومات عن وجود بعض التجاوزات.
وأكد الطاحوس ان أي مؤسس���ة س���تصل الي���ه معلومات عنها بأن 
بها جتاوزات فس���نمارس دورنا الدس���توري ابتداء من تقدمي الس���ؤال 

البرملاني.
الرياضة والمساس بسمعة الكويت

وبصفته عضو اللجنة الرياضية البرملانية وموقفه من األزمة احلالية، 
قال الطاحوس: كان لي رأي واضح في هذه القضية، فإن األزمة الرياضية 
التي تعيشها البالد هي من ضمن امللفات التي أساءت احلكومة معاجلتها، 

وصار لهذه األزمة 3 سنوات.

ولف���ت الى انه في مجلس األمة احلال���ي كان هناك اجراء حرك املياه 
الراكدة والذي اتخذه وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
وهو مش���كور على هذا االجراء، وهو قيامه بتطبيق القانون على بعض 

األندية التي لم تلتزم بالقانون.
واضاف ان ما تتعرض ل���ه الكويت حاليا ال يتعلق فقط بالرياضة، 
بل هو مس���اس بس���معة الكويت التي تهدر بطريق���ة فجة، فاليوم علم 
الكويت الذي كان يرفرف في احملافل الرياضية اإلقليمية والدولية، اليوم 
النش���اط الرياضي الكويتي معلق، وعلق بفعل فاعل، بفعل مجموعة ما 
طبق القانون عليها فقامت مبمارسات سلبية أثرت على متثيل الكويت 

في احملافل الدولية.
وقال الطاحوس: انني اليوم غير متفائل بحل أزمة الرياضة في مثل 
ه���ذه األوض���اع، الفتا الى ان تلك األزمة يتدخل فيه���ا 8 أطراف، لذا من 
الصعب حلها، وال ميكن ان يحلها مجلس األمة، وال احلكومة، والشخص 
الوحيد الذي يس���تطيع حل أزمة الرياضة هو صاحب الس���مو األمير، 
ليتدخل ويطالب بتطبيق قانون االصالح الرياضي رقم 5 لسنة 2007، 

ألن هناك أطرافا ال تريد تطبيقه.
واضاف قائال: انني أريد رفع اإليقاف عن النشاط الرياضي الكويتي، 
وان تعود الرياضة بالكويت الى سابق عهدها، مشيرا الى ان اجلهات ال� 
8 التي تتولى األزمة الرياضية ه���ي: محكمة الكاس، واللجنة األوملبية 
والفيفا ومجلس األمة واحلكومة وأندية التكتل، وهيئة الشباب والرياضة 
وأندية املعايير، وبالتالي ال ميكن ان حتل األزمة حتى لو صدرت أحكام 
قضائية، ألنه ميكن أال تلتزم بع���ض األطراف بتلك األحكام القضائية، 
ألنه���ا أصال لم تلتزم بتطبيق القانون، لذا اعتقد ان تلك األزمة لن حتل 

إال بتدخل من صاحب السمو األمير.
ولفت الى ان البعض »يقص« على البعض اآلخر بالقول بأنه يجب ان 
ننتظر الى يوم 23 حتى يصدر احلكم القضائي، واحلقيقة ان أزمة الرياضة 

الكويتية هي أزمة نفوس وليست أزمة نصوص، هذا هو الواقع.
الخبراء والقضاء

وعن أبرز القوانني املدرجة على جلس���ة مجلس األمة املقبلة وموقف 
احلكوم���ة منها قال الطاح���وس: ان احلكومة تخبطت ف���ي تعاملها مع 
مشروع قانون ادارة اخلبراء، فإنها كانت في اجتماع اللجنة التشريعية 
موافقة على القانون، وفوجئنا برفضها للقانون بعد ذلك، وحتى خالل 
االجتماع املشترك للجنة املالية والتشريعية لألسف كان هناك تصويت 
على قضية تأجيل قوانني اخلبراء والقضاء والفتوى والتش���ريع ملدة 3 
شهور لتقدم مع الكوادر، ولتقدم احلكومة تقريرا بشأنها لتحديد الكلفة 

املالية للقوانني الثالثة.
واضاف الطاحوس انه رفض ان يرحل قانون اخلبراء 3 أشهر، وانه 
يج���ب ان يذهب الى جلس���ة مجلس األمة ويت���م التصويت عليه، ومت 
التصويت باللجنة أثناء تواجد بعض األعضاء باخلارج باملسجد وبالتالي 
رف���ع االجتماع رغم انه ال يحتاج الى نصاب، ألنه حدث تكتيك ما داخل 
اللجنة، مؤكدا ان هناك أغلبية نيابية إلقرار مشروع قانون اخلبراء وفق 

التقرير السابق للجنة التشريعية.
ملف البدون

وح���ول قضية البدون، قال الطاحوس: ان هذا من ضمن امللفات التي 
لم تعاجلها احلكومة بش���كل جيد منذ س���نوات طويلة، واآلن يبدو ان 
هناك ش���عورا من احلكومة بش���يء ما فيما يتعلق بقضية البدون، وما 
أمتن���اه من احلكومة ومن النواب الذين يقفون ضد موضوع البدون، ان 
يصير احلل داخل البيت الكويتي، وال أمتنى ان يأتينا حل من اخلارج، 
أو يأتينا ضغط دولي حلل قضية البدون، فالكل يعرف إذا جاءت احللول 
من اخل���ارج فإنني أعتبرها كارثة، وهي من أطراف خارجية تقوم بحل 

قضية البدون داخل الكويت.
واش���ار الى ان ممثلة العمل الدولية عندما زارت الكويت األس���بوع 
املاضي كان لها مالحظات على عدم حل قضية البدون، وهذه مؤش���رات 

طال���ب النائب د.وليد الطبطبائي وزارة الكهرباء باالس���راع باس���تبدال 
خطوط الضغط العالي مبنطقة جنوب الس���رة نظرا خلطورتها على صحة 

املواطنني.
وقال الطبطبائي ان البلدية حتذر من خطورة الضغط العالي على املخيمات 

الربيعية فكيف تقبل وزارة الكهرباء بإحلاق أذى باملواطنني.
وأضاف الطبطبائي ان خطورة الضغط العالي تؤثر على س���كان الظهر 

وأم الهيمان باالضافة الى جنوب السرة.

الطبطبائي يطالب باستبدال خطوط الضغط العالي بمنطقة جنوب السرة

سالم النمالن

قدم النائب سالم النمالن 
اقتراحا برغب���ة اكد فيه ان 
ه���واة الرياض���ة يواجهون 
صعوبات كبيرة بسبب ندرة 
الرياضة واملالعب  املنشآت 
املناسبة واملتوافرة لالستخدام 
العام، فأصبح هواة الرياضة 
ينتظ���رون لعدة أس���ابيع 
للحصول على حجز املالعب 
القدم  ملمارس���ة هواية كرة 
على س���بيل املث���ال كما ان 
ندرة املالعب اجليدة تسببت 
في ارتفاع رس���وم تأجيرها 
مما يش���كل عبئا كبيرا على 

الشباب الكويتي الراغب في ممارسة الرياضة، 
مضيفا ومب���ا ان املالعب والصاالت الرياضية 
التابعة مل���دارس وزارة التربية من املنش���آت 

التي من املمكن ان تس���اهم في 
تطوير قدرات الشباب واستثمار 
طاقاتهم ومواهبهم وشغل اوقات 
فراغهم بالشكل االمثل، على ان 
تكون حتت اشراف الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وبسعر رمزي 
ال يتجاوز العش���رة دنانير في 
املبالغ  الساعة وان تس���تثمر 
احملصلة في اعادة تأهيل وصيانة 

تلك املالعب.
وينص االقتراح على ايجاد 
آلية الس���تخدام مالعب وزارة 
التربية في فترة ما بعد الدراسة 
)الفترة املسائية( سواء من خالل 
التنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة 
او باالشراف املباشر من االدارة املختصة بوزارة 

التربية.

النمالن إليجاد آلية الستخدام
مالعب »التربية« في الفترة المسائية الحويلة: شهر فبراير يحمل دالالت وطنية نفتخر بها 

أهمها الذكرى السنوية لتولي األمير مقاليد الحكم

نواف األحمد عضيد صاحب السمو ومواقفه تشهد حبه للكويت وشعبها

أكد مراقب مجلس األمة النائب د.محمد احلويلة 
ان شهر فبراير يحمل عدة دالالت وطنية يفتخر بها 

الشعب الكويتي بجميع طوائفه وانتماءاته.
وقال احلويل���ة ان اولى هذه الدالالت الوطنية 
اننا نس���تقبل هذا الشهر مبرور الذكرى السنوية 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم وهي ذكرى غالية على قلوبنا، فأمير 
الديبلوماسية هو ربان السفينة والداعي دائما الى 
الوحدة الوطنية وتضاف���ر اجلهود نحو التنمية 

الشاملة في جميع املجاالت.
وأضاف احلويلة: بعد هذه املناس���بة العزيزة 
تأتينا ذكرى تولي سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد والية العهد وهو عضيد صاحب الس���مو 
األمير والذي تش���هد له جميع املواقف مبدى حبه 

للكويت وشعبها.

وتابع: في اخلامس والعش���رين والس���ادس 
والعش���رين من ش���هر فبراير حتل على الكويت 
مناسبة العيد الوطني املجيد وذكرى يوم التحرير 
وهما مناسبتان غاليتان على قلوب كل الكويتيني 
ففي العيد الوطني نحتفل جميعا بعيد بلدنا احلبيب 
الذي لم يبخل علينا يوم���ا وهو اخليمة الكبيرة 
التي يستظل بها الكويتيون بجميع مشاربهم كما 
انها مناس���بة عزيزة تدعونا جميعا لنبذ اشكال 
التعصب والتمييز والعمل يدا واحدة ألجل كويت 

زاهرة وواعدة.
وأش���اد احلويلة ببطوالت الش���عب الكويتي 
مبناسبة يوم التحرير وقافلة الشهداء التي قدمها 
فداء لتراب الكويت اضافة الى قافلة األسرى الذين 
قبعوا في سجون الطاغية صدام فمنهم من مت فك 

د.محمد احلويلةقيده ومنهم من استشهد في أسره.

د.حسن جوهر

بأن هناك ضغطا دوليا قادما فيما 
يتعلق بقضية البدون، وما أمتناه 
ان جتلس احلكومة مع مجلس االمة، 
على االق���ل فيما يتعلق باحلقوق 
املدنية للبدون، وهذه ابسط احلقوق 
االنس���انية التي يج���ب ان تقدم 
لالنسان، لنصل مع احلكومة الى 
نقاط التقاء في مشروع القانون، 
ومن ثم نبدأ بعد ذلك في احلديث 

عن قضية التجنيس.
ويستدرك الطاحوس انه يجب 
أال يكون هناك خلط في االوراق كما 
يحاول البعض اخللط بني احلقوق 
املدنية والتجنيس، ألن هذا اخللط 
يؤدي الى تعطيل قضية البدون، 
وما أمتناه اول شيء ان يتم اقرار 
قانون احلقوق املدنية ومن ثم نبدأ 

التحدث عن قضية التجنيس.
وحول احال���ة احلكومة مللف 
الب���دون ال���ى املجل���س االعل���ى 
للتخطيط، ق���ال الطاحوس: انني 
أمتنى ان تكون تلك اخلطوة بداية 
لتعاون مع مجلس االمة في قضية 
احلق���وق املدنية للب���دون، ودعا 
النواب في  الى مشاركة  احلكومة 
اجتماع جلنة البدون البرملانية برئاس���ة النائب د.حسن جوهر، وكذلك 
مشاركة احلكومة في مناقشة قانون احلقوق املدنية للبدون، فقد نختلف 
أو نتفق، لكن قد نصل الى نتيجة بالنهاية، وناش���د احلكومة واعضاء 
مجلس االمة مناقش���ة هذه القضية داخل البيت الكويتي، حتى ال تأتي 
ضغوط من اخلارج، وحتى تش���عر هذه الفئة بأن أهل الكويت يقدرون 

حقوق البدون االنسانية واملدنية.
مبادلة الديون العراقية مرفوضة

وانتقل احلوار مع النائب خالد الطاحوس الى ملف الديون الكويتية 
املستحقة على العراق، فقال: ان موقفي من هذه القضية ميثل موقف كتلة 
العمل الشعبي، وهو ان هناك أمرين: االول قضية التعويضات الكويتية 
عن طريق االمم املتحدة جراء الغ���زو، والثاني قضية الديون الكويتية 

ع لى العراق وقيمتها 25 مليارا.
وأوضح انه بالنس���بة للتعويضات فإنه تأت���ي كل فترة دفعة منها 
عن طريق االمم املتحدة تطبيقا للفصل الس���ابع الذي صدر به قرار من 
املنظمة الدولية، أما فيما يتعلق بالديون فهنا االش���كالية، وال ميلك أي 
احد التفاوض فيه اال مبوافقة مجلس االمة، خاصة ما يتعلق بإس���قاط 
تلك الديون، أو حتويلها الى اس���تثمارات كويتية في العراق، أو أن يتم 

مبادلتها باملاء أو الغاز العراقي.
وأكد ان الديون الكويتية املستحقة على العراق والبالغة 25 مليارا، 
ال ميكن قبول التفاوض بشأنها من أي طرف، ألن مجلس االمة موجود 
وفق دورته الدس���تورية، وكل هذه االطراف التي تفاوضت داخل أو 
خارج الكويت هي ال متثل اال نفسها، ويبقى القرار بيد مجلس األمة.

نرفض تعديالت احلكومة على »املعسرين«
أما ع���ن املوقف من صندوق املعس���رين ومصير قانون ش���راء 
فوائ���د القروض ال���ذي أصدره مجلس األمة وردت���ه احلكومة فقال 

الطاحوس:
هناك أغلبية نيابية صوتت السقاط فوائد الديون، واحلكومة اآلن 
اصبحت في موقف حرج بعد ردها لهذه املوافقة النيابية الكبيرة جدا، 
وحتى نعيد طرح القان���ون خالل دور االنعقاد احلالي فإننا بحاجة 
إل���ى 44 صوتا وهذا العدد غير متوافر حاليا، لذلك إذا مت عرضه في 
دور االنعق���اد املقبل فإنه يحتاج الى 33 صوتا القراره وصدوره وال 

متلك احلكومة رده مرة ثانية.
وأشار الى انه يعتقد أن هذا العدد من االصوات لن يكون موجودا 
في دور االنعقاد املقبل، وس���ينخفض عدد النواب املؤيدين لقانون 
اس���قاط الفوائد، واحلكومة تبحث حاليا عن تعديالت على صندوق 
املعسرين. ويرى الطاحوس ان حل االزمة في اسقاط فوائد القروض، 
وليس في صندوق املعسرين، منتقدا جتاهل احلكومة تقدمي املعلومات 
الصحيح���ة الى اللجنة املالي���ة واالقتصادية باملجلس، بل كانت كل 
معلوم���ات وزير املالية خاطئة، وبالتالي كل مرة يزودون رأس���مال 
الصندوق، مرة يضعون فيه 500 مليون دينار، واملرة املقبلة يضعون 
1000 مليون، وبعد س���نتني قد يصل املبلغ االجمالي بالصندوق الى 

مبلغ قريب من قيمة قروض املواطنني املتعثرين.
وقال الطاحوس: ما علينا نحن كنواب في املجلس بأننا ملتزمون 
مبا طرحناه، ونتمنى من كل من صوت لصالح اس���قاط الفوائد في 
املداولتني األولى والثانية، ان يلتزم ويتماسك حتى يتم اقرار القانون 

مرة أخرى في دور االنعقاد املقبل.
دراسة البنك الدولي

وحول الدراس���ة االخيرة للبنك الدولي والتي انتقدت نظام الرواتب 
والك���وادر بالكويت وان املرتبات في البالد ه���ي األعلى في العالم، قال 
الطاح���وس: انني ارف���ض وجهة نظر البنك الدول���ي، وأرى أن الوضع 
املعيشي للمواطن يحتاج الى زيادة راتبه ملواجهة غالء املعيشة وجنون 
االس���عار، الفتا الى ان البنك الدولي ال يعلم ش���يئا عن حقيقة معيشة 

املواطن الكويتي.

تحدث في لقاء مع الصحافيين البرلمانيين عن لجنة لصوغ محاوره

الطاحوس: استجواب وزير اإلعالم استحقاق سياسي وسيدرج في جلسة 16 مارس 
صاحلب السلمو هو الشلخص الذي يسلتطيع التدخل لحل األزملة الرياضيلة ألن هناك أطرافلاً ال تريد تطبيلق قانون اإلصلالح الرياضي

الطاحوس متوسطا الصحافيني البرملانيني خالل مأدبة عشاء أقامها على شرفهم أمس األول

5 نواب يقترحون  قانونًا
في شأن »التجارة والصناعة«

تقدم النواب د.حسن جوهر 
العبدالهادي وحس���ني  وناجي 
احلريتي وصالح عاشور وخالد 
السلطان باقتراح بقانون بشأن 
غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
مش���تمال على 68 مادة مشفوعا 

مبذكرته اإليضاحية.


