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قدم النائب د.حسن جوهر اقتراحا برغبة جاء فيه: 6
رغبة في استفادة أبناء منطقة بيان من الساحات الترابية 
اخلالية واملوجودة باملنطقة وملا كانت الساحة الترابية 
واملطلة على الدائري اخلامس والتي يوجد بها حاليا 
بعض النفايات كم���ا انها غير مزروعة مبا يؤثر على 
جمال املنطقة وشكلها احلضاري، لذا فمن األفضل ان 
تتحول هذه الساحة الى مساحة خضراء ميارس فيها 

ابناء املنطقة رياضة املشي ويرتادها الصغار والكبار 
من ابناء املنطقة. لذا أتقدم باالقتراح برغبة في ان تقوم 
الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة السمكية او 
اجلمعية التعاونية باملنطقة بزراعة وتخضير الساحة 
الترابية املوجودة بالقطع رقم )1 � 2 � 4( في منطقة بيان 
وانشاء ممشى رياضي بها ملمارسة ابناء املنطقة لهذه 

الرياضة مع تزويده مبا يلزم من خدمات املمشى.

جوهر لزراعة وتخضير الساحات الترابية في بيان

وافق على ميزانيات »األمة« والجامعة والمعلومات المدنية وإدارة اإلطفاء وهيئة التطبيقي و»الزراعة« و»القصر« و»التعويضات« و»الرياضة« و»البيئة«

المجلس أنهى مناقشة  ميزانيات »التسليف« و»المركزي« و»السكنية« و»البلدية«
حسني الرمضان ـ سامح عبداحلفيظ

وافق مجلس االمة في جلسـته اخلاصة امس على مشـروع القانون 
بربط ميزانيات بعض الهيئات امللحقة للسـنة املالية 2011/2010 
بعد التصويت عليه، وهي: مجلس االمة وجامعة الكويت والهيئة العامة 
للمعلومات املدنية واالدارة العامة لالطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان 

العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون، الذي انتهى املجلس 
من مناقشته في جلسة خاصة سابقة، مبوافقة 38 عضوا من اصل احلضور 

وعددهم 53 عضوا، فيما رفضه اربعة اعضاء وامتنع عضو عن التصويت.
وقدرت املادة االولى من القانون املصروفات مبيزانيات عشر جهات 
ملحقة بنحو 948.408 مليون دينار، فيما قدرت االيرادات بنحو 21.943 

مليون دينار.
وقدرت املـادة الثالثة من القانون زيادة املصروفات عن االيرادات 
لتلك اجلهات بنحو 926.465 مليون دينار وتغطى من ميزانية الوزارات 

واالدارات احلكومية ـ وزارة املالية.
كما وافق املجلس على اقتراح يقضي بتكليف ديوان احملاسبة بالتحقيق 
في تفاصيل التعويضات البيئية وما مت اقراره واستالمه واملتبقي منه، مع 

االخذ في االعتبار قيمة املطالبات واملبالغ املستلمة العادة تأهيل البيئة 
وقرارات اللجنة املركزية باعادة تأهيل البيئة واستثمار اموال التعويضات 
وامليزانيات واحلسابات اخلتامية للجنة املركزية العادة تأهيل البيئة 
منذ انشائها على ان يقدم الديوان تقريره خالل ثالثة اشهر متضمنا كل 

املالحظات التي مت تسجيلها خالل التحقيق.
وناقش املجلس بعد ذلك مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف 
واالدخار للسنة املالية 2011/2010 وميزانية بنك الكويت املركزي 
وميزانية املؤسسة العامة للرعاية السكنية وميزانية بلدية الكويت، اال ان 
فقدان النصاب داخل القاعة حال دون التصويت على اي من امليزانيات 
السابقة، ما حدا برئيس اجللسة دليهي الهاجري الى رفعها بعد االنتهاء 

من املناقشة.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف ايرادات البنك للسنة 
املالية املذكورة بنحو 58.977 مليون دينار، فيما قدرت املصروفات 

بنحو 24.680 مليون دينار.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانية البنك املركزي ايرادات البنك للسنة 
املالية املذكـورة بنحو 25.225 مليون دينار فيما قدرت املصروفات 

بنحو 67.359 مليون دينار.
وقدر مشروع القانون ايرادات مؤسسة الرعاية السكنية للسنة املالية 

املذكورة 2.605 مليون دينار .. وفيما يلي التفاصيل:

افتت����ح رئي����س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة في متام 
الساعة التاسعة والنصف بعد ان 
كان قد رفعها ملدة نصف ساعة لعدم 
اكتمال النصاب وتال األمني العام 

أسماء احلاضرين واملعتذرين.
الرئيس اخلرافي: جلستنا اليوم 
ملناقش����ة امليزانيات واحلسابات 
اخلتامية. هل يوافق املجلس على 

ميزانيات 2010/ 2011؟
)موافقة(.

وجرى التصويت نداء باالسم 
عل����ى مش����روع القان����ون بربط 
ميزانيات بعض الهيئات امللحقة 
للسنة املالية 2010/ 2011، وكانت 

نتيجة التصويت كالتالي:
موافق����ة 38، ع����دم موافقة 4، 

امتناع 1، حضور 43.
موافقة وحتال إلى احلكومة.

الرئي����س اخلرافي: هل يوافق 
املجلس على توصيات اللجنة؟

)موافقة(.
وتال األمني العام توصية خاصة 
بشأن الهيئة العامة للبيئة مقدمة 
من النواب بش����أن تكليف ديوان 
احملاسبة بالتحقيق في التعويضات 
واألغراض املخصصة لها والتحقق 
من أسباب نقل املنشآت من معهد 
األبحاث الى كلية العلوم جامعة 
الكويت، ومالحظات حول مناقصة 
مستش����ار اإلش����راف، واستثمار 
األموال املتسلمة من األمم املتحدة 
ونتائج هذه االستثمارات، واجلهات 
التي تقوم مبراقبة كل تعويضات 
البيئة على ان يقوم الديوان بتقدمي 
تقريره خالل فترة 3 أش����هر من 
تاريخه وان يشتمل التقرير على 
كل مالحظ����ات الدي����وان في هذا 

الشأن.
د.علي العمي����ر: جلنة البيئة 
تناقش كل هذه األم����ور وعقدنا 
اجتماع����ا م����ع الهيئ����ة العام����ة 
للتعويضات، وفيم صرفت، فأرجو 
إمهال اللجنة حت����ى االنتهاء من 
ذلك، مع تقديرنا ملقدمي التوصية، 
كما ان هذه األموال ليست أمواال 

حكومية.
عدن����ان عبدالصمد: هذا األمر 
يتعلق فقط بامليزانيات واحلسابات 
اخلتامي����ة هناك جلنة مركزية ال 
توجد عليها رقابة من وزارة املالية 
أو الديوان وبالذات قضية الرقابة 
التعويضات  ان  املالية، خاص����ة 

مبالغها باملليارات.
رئي����س املجلس: ه����ل يوافق 

املجلس على هذه التوصية؟
)موافقة(.

وتال األمني العام توصية أخرى 
بشأن تشكيل جلنة من وزارة املالية 
وديوان اخلدم����ة املدنية لتنظيم 
تس����كني الوظائ����ف للعاملني في 

الهيئة.
)موافقة(.

وتال األمني العام توصية أخرى 
بشأن اقتصار بند املهمات العلمية 
اخلارجية على هيئة التدريس من 

الكويتيني فقط.
وزيرة التربية د.موضي احلمود: 
اختلف متاما م����ع هذه التوصية 

فاملهمة العلمية للجميع.
د.سلوى اجلسار: نحن نأتي 
بالوافدين لنستفيد بهم في جامعة 
الكويت فقط وما قدمناها إال بعد ان 
أتت لنا مالحظات عديدة نحن جئنا 

بهم لنستفيد بهم ال لندربهم.
وزي����رة التربي����ة د.موض����ي 
احلمود: حصيلة هذا االس����تثمار 
والتدري����ب ينعكس على طلبتنا 
واملفروض ان احلقوق تتساوى 
التدريس  والتفرقة بني أعض����اء 

غير مقبولة.
الرئي����س اخلرافي: هل يوافق 

املجلس على التوصية؟
10 م����ن 45. لم يوافق املجلس 

على التوصية.
)عدم موافقة(.

وتال األمني العام العام توصية 
بش����أن زيادة رفع دعم ميزانية 
الزراعة  العامة لش����ؤون  الهيئة 
والثروة السمكية الى 48 مليونا 
و600 ألف بدال من 29 مليونا و100 
ألف لدعم األعالف ودعم االنتاج 

النباتي ودعم األنواع األخرى.
17 من 45

)عدم موافقة(.
الرئيس اخلرافي: كان مخصصا 
جلسة 14 و17 ملناقشة امليزانيات 
وبينوا في اللجنة انهم يحتاجون 
ال����ى هذين اليوم����ني وبناء عليه 
لن تكون هناك جلس����ة في هذين 
اليومني وسأجمع كل ما مت االتفاق 
عليه بحيث ميكن االستفادة من 

الالئحة.
)موافقة(.

هل يوافق املجلس على متديد 
اجللسة حتى االنتهاء من امليزانيات 

املوجودة؟
)موافقة(.

وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
التقرير اخلامس للجنة امليزانيات 
عن مشروع القانون بربط ميزانية 
بنك التسليف واالدخار عن السنة 

املالية 2010/ 2011.
الفهد: استأذن  الش����يخ أحمد 

كثير من األسر الكويتية ال جتد 
ما يؤويها.

د.علي العمير: هذه امليزانية من 
أهم امليزانيات فهي تتعلق مبصدر 
ومأوى الكثير من األس����ر، ولكن 
الذي يتم  القس����ط  استغرب من 
خصمه من الراتب، فهناك اشكالية 
عدم توافق املشاريع الواردة في 
ميزانية بنك التسليف مع املشاريع 

الواردة بشأنه في اخلطة.
مبارك اخلرينج: نشكر الشيخ 
الفهد عل����ى تفهمه ملعاناة  احمد 
املواطنني ومنها رفع سقف املبالغ 
التي كان����ت منذ البداية 200 ألف 
الى 300 ألف اضافة الى التسهيل 
في تسديد األقساط ونشكر األخ 
محم����د النومس على جتاوبه مع 

املواطنني.
س����عدون حماد: األش����خاص 
الذين خصصت لهم الدولة بيوت 
تركيب مساحتها أقل من 400 متر 
وال توسع فإما ان تزيد مساحتها 
أو تثمن كما ان العشرة آالف التي 
منحت لهم ال تكفي لتوس����يعها، 
وهناك بيوت مساحتها 250 مترا 
فيفترض على الدولة تعويضهم 
بتعويض م����ادي حتى تصل الى 

400 متر.
البنك لم يعالج حاالت األرامل 
واملطلقات بالنسبة للقروض فهو 
ق����روض ترميم  يرفض منحهن 
بس����بب انهن مطلق����ات أو أرامل 
ويج����ب على املرأة ف����ي مجلس 
األم����ة ان يكون له����ا دور في هذا 
اخلصوص ويجب عدم حرمانها 
من قرض ال� 25 ألف دينار. يجب 
إنصاف املطلقات واألرامل بإصدار 
وثائق متلك في منطقة الصوابر 

وصباح السالم.
خالد العدوة: نناقش ميزانية 
بنك التس����ليف واالدخار ونشكر 
االخوة في ه����ذا الصرح الوطني 
الذي يتولى التصدي ألكبر مشكلة 
وهي السكن. لذلك يجب ان تتغير 
دائما اللوائح التي يفرضها البنك 
كمشكلة الكويتيني الذين بيوتهم 
أق����ل م����ن 400 مت����ر كاألحمدي 
واملنقف والفردوس وصباح السالم 
فمساحتها أقل من 250 مترا فكيف 
تعيش أسرة مكونة من 4 أفراد أو 
أكثر. لذلك هناك ضرورة لطرح 
احللول والتش����ريعات حلل هذه 
املشكلة، أيضا املطلقة يجب منحها 
قرضا إسكانيا اجتماعيا في ظل 
الفوائض املالية الهائلة بس����بب 
ارتفاع أسعار النفط. واطالب البنك 
بترميم ش����قق األرامل واملطلقات 

ألنه����ا ال تأخذ القرض وال وثائق 
التملك.

الدقباسي: هناك مناطق  علي 
أصبحت غير صاحلة مثل الفردوس 
والعارضية ويفاجأون بأن البنك ال 
يعطي قروض ترميم فهي قروض 
وليست منحا وما صرفه البنك من 
أموال س����يعود اليه، ونطلب من 
ادارة البنك منح كثير من القروض 
للترميم والبناء لكي تواجه األسر 
الكويتية هذه املش����كلة ومشكلة 
الس����كن، والبنك مطالب  طابور 
بإيجاد حلول ملثل هذه املشاكل، 
قانون البنك صريح وواضح وال 
يتيح ملسؤولي البنك التصرف دون 
لوائح، ولكن نحن على استعداد 
لزيادة ميزانية البنك ملنح قروض 

وتسهيالت للمواطنني.
د.حسن جوهر: بنك التسليف 
يلع����ب دورا محوري����ا في حياة 
التي  ب����ل هو املظل����ة  املواطنني 
تستظل بها كل أسرة كويتية وله 
تاريخ طويل جدا ويوفر للمواطن 
الك����رمي، تعرض  س����بل العيش 
الى هزات لعدم االستقرار  البنك 
الداخلي ولكن اليوم هذا االستقرار 
انعكس إيجابا على اخلدمة وعلى 
املواطنني، موضوع االبن األصغر 
لألسرة الكويتية الذي يدفع ضريبة 
كبيرة من حيث حرمانه من قروض 
الترميم وال رعاية س����كنية حتى 

يكون البيت قابال للسكن.
نتمنى من الشيخ أحمد الفهد 
ان يعطي انتباهه لهذا املوضوع، 
وأمتنى ان تكون هناك فرق ميدانية 
تطلع على املناطق السكنية القدمية 

التي يكون لها أعمار افتراضية.
حضرة صاحب السمو األمير 
في هذه القاعة طالب مبنح وثائق 
التملك للمطلقات واألرامل الالتي 

سددن القروض بالكامل.
د.محمد احلويلة: هناك انتظار 
طويل حتى يحصل املواطن على 
حقه في الرعاية السكنية ويجب 
منحه����م قرضا من ش����أنه متكني 
رب األس����رة من عمل التعديالت 
والترميمات ف����ي البيت والبد ان 
يقوم البنك بدراس����ة معاناة هذه 
الفئة، مطلوب من البنك أيضا قرض 
يشمل جميع أفراد األسرة، فهذا أمر 
خطير وله تداعيات خطيرة على 

األسرة واملجتمع.
الش����يخ أحمد الفهد: نش����كر 
توصياته����م  عل����ى  األعض����اء 
ومالحظاته����م وآخ����ر العنق����ود 
فتحنا له التس����جيل وس����يمنح 

الفري����ق  بدخ����ول  املجل����س 
احلكومي.

)موافقة(.
الزلزلة: دور بنك  د.يوس����ف 
التس����ليف دور جي����د لكن هناك 
مالحظات منها فما هو معروف ان 
الكل يلجأ الى البنك دون استثناء 
حتى األجيال املستقبلية لتكوين 
األسرة، فاملهمة األولى حيث انها 
تتعلق بجمي����ع املواطنني فنريد 
لهذه احلال����ة االجتماعية اجليدة 

ان يؤكدوا عليه����ا ومبا ان هناك 
أشخاصا ال ميلكون األدوات التي 
تهيئهم للمعاملة مع املواطنني فالبد 

من عمل الدورات التدريبية.
الكويت احل����ار يجعل  ج����و 
البي����وت متهالكة بعد س����نوات 
بس����يطة ولذلك ضوابط قروض 
الترميم التي وضعت من قبل البنك 
يجب اعادة النظر فيها فكثير من 
الناس يش����تكون انه في أقل من 
9 سنوات تهالكت بيوتهم، ألنها 

بنيت على أس����س ضعيفة يجب 
تش����جيع املواطنني على االعتماد 
على أنفس����هم في بن����اء البيوت 
ويحتاج ذلك الى متويل من قبل 
البنك لتقليل امل����دد الزمنية ألن 

فترات االنتظار طويلة.
د.ضيف اهلل بورمية: ال يخفى 
على اجلميع دور بنك التس����ليف 
واالدخار في حل مشكلة االسكان 
فهناك تعام����ل راق مع املواطنني 
ونشيد بقرار مجلس االدارة األخير 

اخلاص مبن يقومون ببيع منازلهم 
للمرة األولى مبنع زيادة قس����ط 
القرض االس����كاني. ومن اشترى 
عن طريق بنك التس����ليف بيوتا 
حكومية ب� 70 ألفا وعندما أرجع 
القرض الى بنك التسليف ارتفعت 
قيمة البيوت، فيحتاجون الى نظرة 
من وزارة االسكان ألن هذا املبلغ 
ال يقدر ان يشترى به حتى شقة، 
وبنك التسليف يشترط ان يكون 
هناك أرض أو بيت وال يوجد ذلك، 

د.فاضل صفر يتحدث لفيصل الدويسان ود.معصومة املبارك

الرئيس جاسم اخلرافي ومرزوق الغامن وعادل الصرعاوي على املنصة

مسلم البراك مخاطبا الشيخ أحمد العبداهلل ويبدو عدنان عبدالصمد ود.ضيف اهلل أبورمية ود.محمد احلويلة

سعد زنيفر ود.ضيف اهلل أبورمية ود.محمد البصيري ود.محمد احلويلة

البقية ص 7

مبارك الوعالن خالل حديثه عن ميزانية البلدية

الترميــم قــروض  ضوابــط  فـي  النظــر  إعــادة  مـن  البـد  الزلزلـة:    

  العميـر: هنـاك عـدم توافـق بيـن مشـاريع بنـك التسـليف وأرقـام الميزانيـة
  أبورميـة: البنـك المركـزي قام برفـع سـعر الفائدة 11 مـرة علـى المواطنين

  حمـاد: بنك التسـليف لـم يمنـح قروضًا لترميـم بيـوت المطلقـات واألرامل

الخرافي لم نتوصل إلى نتائج إيجابية حول قضية الرياضة حتى اآلن
اكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ان هناك اجتهادا 
اليجاد تصور بشأن قضية الرياضة لكن حتى هذه اللحظة 
ل���م يتم التوصل الى نتيجة ايجابية نس���تطيع ان نتكلم 

عنها.
واضاف اخلرافي في تصريح للصحافيني عقب جلسة 
االمس ان ما نس���تطيع تأكيده هو ان هناك اكثر من طرف 
حريص على انهاء هذا املوضوع، وال استطيع القول بأننا 

توصلنا الى نتائج، لكن ما استطيع قوله هو ان االجتهاد 
مستمر »وادعوا معنا ان نتوصل الى نتيجة ايجابية«.

وردا على سؤال بشأن ما اذا كان قد ملس تنازال من كال 
الطرفني محل القضية اج���اب اخلرافي »ال اعتقد ان هناك 
طرفني مهما كان اخلالف واالجته���اد، بالنهاية نحن ابناء 
بلد واحد، وكلنا طرف واحد، وقد نختلف في اجتهادنا لكن 

اعتقد ان مصلحة الكويت هي التي ستسود«.

)متين غوزال(
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واملديونيات وعندما ظهرت املشكلة 
بدأوا يطبقون اللوائح واملتابعة، 
هناك مجموع����ة من املوظفني في 
البن����ك ظلموا وأخ����ذت حقوقهم 
وارجو إنصافه����م واالهتمام بهم 
ورفع املعاناة عنه����م واعطاءهم 

احلقوق.
علي الدقباسي: وجهت سؤاال 
الى وزير املالية قبل سنة وحتى 
الس����اعة لم تأتني االجابة حول 
عقود توظيف م����ن دول عربية، 
هذه صورة من ص����ور اإلحباط 
الذي مازالت مؤسساتنا  الشديد 
تنتهجه من عدم وجود فرص عمل 
للكويتيني واستعانة املؤسسات 

بعمالة وافدة.
البنك املركزي هو الذي ادى او 
ساهم في تسريح العمالة الكويتية 
فعليه تكويت أجهزته، مؤسسات 
الدف����اع، وزارة  أمني����ة، وزارة 
الداخلية، الكويتيون ال يشتغلون 
بها بل وافدون، وهذه بادرة خطيرة 
تهدد املجتمع، أمتنى ان يكون هناك 
رد في هذا االطار، هناك عشرات 
اآلالف من اخلريجني الكويتيني ال 
يشتغلون وال يجدون فرص عمل، 
والذنب هو ذنب مجلس الوزراء 
الذي ال يس����تطيع اتخاذ سياسة 

قوية لتكويت مؤسساته.
د.ضيف اهلل أبورمية: ال يخفى 
البنك املركزي  على اجلميع دور 
في قضية القروض الذي قام برفع 
سعر الفائدة 11 مرة، البنوك اخذت 
م����ن املواطنني مليارات ثم جاءت 
احلكومة وطبقت عليهم غرامات 
باملاليني، كان املفروض ان تعود 
االقساط الى اصلها وازالة اي فوائد 
على املواطنني، بعد صحوة البنك 
املركزي عام 2008 التزال البنوك 
تأخذ من املواطنني الفوائد خالل 
السنوات االولى ثم تقوم بعد ذلك 
باس����تقطاع اصل الدين واذا اراد 
املواطن تسديد قرضه يقال له انه 

كان يسدد الفائدة.
خالد العدوة: اكبر حام للربا هو 
البنك املركزي، وحتى القرآن ميز 
العادي  الفاحش والربا  الربا  بني 
م����ع ان كله ح����رام، الربا مرض 
اقتصادي والبنوك استغلت حاجة 

قرضا حتى يرمم بيته وبالنسبة 
لألعزب سيكون له رعاية سكنية، 
هناك آليات أخرى ملنح القروض 
االس����كانية ع����ن طريق ش����ركة 
تس����هيالت عقارية فنحن نقوم 
بدراسة هذا األمر، ويوم االثنني لدينا 
اجتماع مع اللجنة االسكانية للبت 
في األرملة واملطلقات ونقوم اآلن 
بدراسة هذا املوضوع وفق اللوائح 
التسهيالت فهي تتجاوز  وتقدمي 
اسبوعني في قضية الترميم، واشكر 

لالخوان اشادتهم.
الرئي����س اخلرافي: ليس لدي 
امليزانية  نصاب للتصويت على 
التس����ليف( لذا س����أؤجل  )بنك 

التصويت.

بنك الكويت المركزي

وانتقل املجلس ملناقشة التقرير 
امليزانيات عن  الس����ادس للجنة 
مش����روع القانون بربط ميزانية 
بنك الكويت املركزي للسنة املالية 

.2011 /2010
د.يوسف الزلزلة: في كل دول 
العالم البنوك املركزية مسؤولة عن 
متابعة احلالة املالية للدولة وميكن 
من خاللها تنظيم األمور واحملافظة 
على قيمة العملة ومحاولة احلفاظ 
على سعر العملة، وهناك متابعة 
جيدة، لكن أنبه الى ما كان عليه 
البنك في السابق والظروف السيئة 
وما حلق ذلك بالتزام البنك املركزي 

ملتابعة البنوك األخرى.
وإن ل����م تك����ن هن����اك لوائح 
وضواب����ط عل����ى البن����وك وهي 
املؤسس����ات الربحية وسيتجاوز 
البنك ه����ذه اللوائح، وإن لم يقم 
البنك املرك����زي على البنوك فإن 
حجم املخالفات سيتجاوز عشرات 
املاليني ألن����ه يريد ان يس����تغل 

املواطنني.
املواط����ن يذه����ب ال����ى البنك 
ليأخذ قرضا فيس����هل البنك هذا 
الق����رض للمواطن ولكن من بنك 
خارجي، فالبنك املركزي لم يقم 
ب����دوره ف����ي املتابع����ة واملراقبة 
حتى أدى الى مش����كلة القروض 

تنبيه املواطن الى خطورة هذا االمر 
امتنى ان يزودنا االخوة في البنك 
بنسبة الكويتيني العاملني في البنك 
فالبد من االستفادة من اخلبرات 
الكويتية وعدم حرمان املواطن من 

وظيفته التي يستحقها.
البنك  العنجري:  عبدالرحمن 
املركزي مع احترامنا له اخطأ في 
مراقبة الشركات االستثمارية في 
الكويت، فال توجد لديه االدارات 
الفنية ملراقبة ادائها ووقعنا اآلن 

في احملظور.
وعدم وجود قنوات استثمارية 
فقط س����وق عقارية تضخم الن 
البيئة االستثمارية طاردة، وعلى 
الرغم من ان لدى البنك قدرات فنية 
اال انه ال يوج����د لديه املوظفون 
بشكل كاف للقيام مبهام الرقابة، 
مصروفاته 67 مليون دينار هذا 

يعني انخفاضا.
ملاذا يس����اهم البنك مبليونني 
و500 الف دينار في رأسمال البنك 
الصناعي؟ فكيف يش����رف عليها 

وهو مساهم فيها؟
البن����ك املرك����زي س����اهم في 
انخفاض اسعار الفائدة 2009/2008 
مقارنة باالسعار النقدية لليورو 
وال����دوالر فكان املف����روض عليه 
الفوائد بشكل  تخفيض اس����عار 

سريع.
مرزوق الغامن: البنك املركزي له 
دور رئيسي في اقتصاد الكويت، 
الدول مرت واجتازت  الكثير من 
االزمة اال اننا مازلنا في هذه االزمة 
وقلت سابقا ان قانون االستقرار 
املال����ي ال يغني وال يس����من من 
جوع. بعد مرور ع����ام أثبت هذا 
القانون عجزه وفشله، وهذا خطأ 
البنك املركزي الذي يقر السياسة 
النقدية. هناك تفاوت في األرقام 
في خطة التنمية وبني ما جاء في 
امليزانية، أقول للبنك أين كنتم عن 
شركات االستثمار، هناك مرونة 
وتساهل مقابل نوع من التعسف 
مع املواطنني، يجب محاسبة البنوك 
املخالفة. نتمنى من االخوة النظر 
الى األوضاع االقتصادية  بجدية 
الس����يئة وال تتطرقوا الى الدور 

السياسي.

وزي����ر املالية: بعد س����ماع ما 
قيل أبدأ بأسئلة النائب الدقباسي 
فجميع أسئلته أجبت عنها بنسبة 
100% وإذا لم يرها فله 7 أس����ئلة 

أجيب عنها كاملة.
أش����كر األخ علي العمير على 
كلمات����ه الطيبة، أؤك����د ان البنك 
املرك����زي حريص عل����ى اختيار 
العاملني به وثابت على ان يكونوا 
من ذوي الكفاءات املطلوبة، ونرفض 
قول ان البنك لديه عدم قدرة على 
الرقابة، أتصور ان االخوان قادرون 
على الرد على هذه االسئلة، فهذه 
مؤسسة كبيرة نعتز بها كما نعتز 
بالدور الرقابي الذي تقوم به هذه 
املؤسسة وآمل اذا هناك انتقاد ان 
يكون هناك انتقاء الكلمات بشكل 

مهذب.
مرزوق الغامن: الغالبية العظمى 
تكلمت بأدب، الكويت بحالة اختناق 
والبنك املركزي عليه دور كبير في 
حل هذه املشكلة، وأمتنى ان يكون 
طرح البنك في اللجان البرملانية 
واضحا، فال يجوز اصدار قوانني 
تخل أو تتعارض مع قوانني البنك 
املركزي، وأال يكون بها مجامالت 
سياسية على حساب البنك املركزي، 
وأال تتم االستجابة إال ملا ترون به 

املصلحة العامة.
ع����ادل الصرع����اوي )املقرر(: 
أشكر كل االخوة األعضاء وهناك 
مالحظ����ات كثي����رة عل����ى البنك 
وسياساته وآثارها على السياسة 

العامة النقدية للدولة.
املركزي: محمد  البن����ك  ممثل 
الهاش����ل )نائب احملاف����ظ(: دور 
البنك املركزي يبذل جهودا حثيثة 
لتحقيق أغراضه بشكل أساسي 
والرقابة على الوحدات مبا يدعم 
منو االقتصاد بشكل مستمر، العام 
املالي املنصرم 2008/ 2009 كان 
غير عادي بكل املقاييس، النصف 
انكماش،  األول صعودي واآلخر 
حريصون على تكريس االستقرار 
في سعر الصرف والبيانات تدلل 
على ذل����ك: الدوالر م����ع اجلنيه 
أدنى سعر  االسترليني 47% بني 
وأعلى س����عر، الدوالر مع الفرنك 

املواطن هناك ح����االت كثيرة في 
التي  السجون بسبب »االفخاخ« 
تنصبها البن����وك للمواطن، وانا 
اتكلم عن سياسة بنك وسياسة 
احلكومة التي ال تعمل على معاجلة 
ارتفاع االسعار وتستغل كل زيادة 
للمرتبات التي يقابلها زيادة في 

االسعار.
د.حسن جوهر: وجود االخوة 
في مجلس ادارة البنك املركزي مهم 
لتسليط الضوء على اهم مشكلة 
في الكويت وهي »مصيبة الكويت« 
الس����احة السياسية  التي شقت 
نصفني، فمهام املركزي السياسة 
البنوك،  النقدية والرقاب����ة على 
وهو لم يحقق اال الفشل وادخال 

البلد في نفق مظلم، وكاد ذلك ان 
يودي بحياة البلد، والدليل على 
القروض اخلارجية وامتنى  ذلك 
من االخ����وان ان يعلنوا بش����كل 
فوري عدم استغالل البنوك لالسر 
الكويتية فلتضعوا اسماء البنوك 

املخالفة.
فيجب ان يك����ون هناك اعالن 
للخطأ حتقيقا ملبدأ الثواب والعقاب 
هناك مش����كلة من خالل االبواب 
اخللفية، السياسة النقدية للدولة 
وارتفاع سعر الفائدة اكثر من عشر 
مرات في اقل من س����نتني فيجب 
ان يك����ون هناك حذر وتوازن في 

سعر الفائدة.
الفوائد مخالفة وغير شرعية 

وغير قانونية وغير اخالقية اضافة 
الى االحكام القضائية.

الصيفي مبارك الصيفي: الشك 
ان االزمة يعانيها املجتمع واملواطن 
الكويتي وأحد اسبابها البنك املركزي 
وضعف رقابته على البنوك، وعدم 
القدرة على الرقابة الذاتية، 400 
مليون دوالر )111 مليون دينار( 
تكلفة انشاء هذا البنك، هل انتم 
مبنى فيدرال����ي؟ ونحن مقبلون 
على خطة تنموية، فهذا ناقوس 
خطر، وهذه املناقصة للمبنى بها 
رائحة فس����اد واضحة، خرسانة 
متر 30 دينارا، وضعتوها ب� 145 
دينارا، فرقابتكم على البنوك فاشلة 
الن رقابتكم الذاتية بها ش����بهات 

كثيرة، 125 مليونا قيم�ة مبناكم، 
ما تعرف��ون ال� Cost Plus؟ هناك 
سرقة وفس����اد في هذه املناقصة 
ولالس����ف الش����ديد هي مناقصة 
مقننة وعليها مالحظات من ديوان 
احملاسبة، وبها 20 ضعفا للتكلفة 
احلقيقية، وعلى املجلس وضع حد 
لهذه السرقات املبرمبة القادمة من 

املشاريع االنشائية.
د.عل����ي العمي����ر: نتكلم  عن 
شخوص االخوان الكرمية في البنك 
وجهودهم املتميزة وال يوجد احد 
في القاعة أمهر من االخوة موظفي 
البنك. يج����ب ان نوجه الكلمات 
بش����كل عام في قضي����ة التعامل 
الربوي الذي اهلك املواطن، ضرورة 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد الفهد خالل دخولهما املجلسسمو رئيس الوزراء يوجه وزيرة التربية د. موضي احلمود الشيخ د.محمد الصباح وعبداهلل الرومي في قاعة املجلس

النائب األول الشيخ جابر املبارك في حديث مع مصطفى الشماليأحمد السعدون ود.فاضل صفر في حديث جانبي

عدنان املطوع خالل حديثه عن امليزانيةد.سلوى اجلسار متحدثة د.حسن جوهر وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي ومرزوق الغامن وصالح املال في اجللسة

والمطلقـات  األرامـل  لشـقـق  التملـك  وثائــق  منـح  يجــب  العـدوة:    

األسـرة أفـراد  جميـع  يشـمـل  قـرض  بمنـح  البنـك  نطالــب  الحويلـة:    
الترميـم؟! قـروض  مــن  األصغــر  االبـن  القانـون  يحـرم  لمــاذا  جوهـر:    

واضحـة فســاد  رائحـة  بهـا  المركــزي  البنـك  مبنـى  مناقصـة  الصيفـي:    

قدم النائب د.ولي���د الطبطبائي اقتراحني 
برغبة جاء في األول ال يخفى على اجلميع مدى 
انتشار امراض السرطان في العالم وفي الكويت 
كذلك ألسباب منها ما هو معلوم كالتدخني مثال 
وأخرى أسباب غير معروفة كما يعتبر مرض 
الس���رطان األكثر تكلفة من ناحية العالج ملا 
يدخل به من تشخيص وعالج إشعاعي وكيماوي 
وجراحي وذلك لفترات طويلة مما يكلف الدولة 
مبالغ طائلة م���ع العلم أنه ميكن خفض تلك 
الفحوصات والعالجات وما يصاحبها من تكلفة 
مالية لو مت اكتشاف املرض مبكرا األمر الذي 
له من تأثير ايجابي على صحة املواطنني طبقا 

ملبدأ الوقاية خير من العالج.
لذا فإنني اتق���دم باالقتراح برغبة إلصدار 

قانون يلزم املواطنني واملقيمني بالفحص املبكر 
للسرطان screening programs بالطريقة املثلى 

والتي تراها اجلهات املختصة.
وجاء في اقتراحه الثاني تقديرا لدور الرعيل 
االول ولكبار الس���ن عامة ومراعاة لظروفهم 
الصحية وعدم مقدرتهم على االنتظار الذي قد 
يستغرق وقتا طويال للحصول على الغرف او 
مواعيد الدخول على الطبيب أو غيرها وذلك 
في املستشفى االميري والذي يعاني من ضغط 
وكثافة في املراجعني لذا فإنني اتقدم باالقتراح 
برغبة الستحداث قسم خاص لالهتمام باملراجعة 
الطبية لكبار السن سواء للمواعيد الطبية او 
حجز الغرف للدخ���ول جتنيبا لهم من طول 

االنتظار وذلك في مستشفى األميري.

قدمت النائبة د.روال دشتي اقتراحا بقانون 
بشأن اعادة تسوية املعاشات في بعض احلاالت 

وجاء في القانون:
مـادة اولى: تعاد تسوية املعاشات التقاعدية 
املس���تحقة ملن انتهت خدمتهم في الفترة من 
2001/5/20 حت���ى 2003/1/31 في اجلهات غير 
احلكومية التي تسري عليها حكم املادة 3 من 
القانون رقم 19 لس���نة 2000 املشار اليه على 
اساس اضافة العالوة االجتماعية وعالوة االوالد 
املستحقتني في تاريخ انتهاء اخلدمة الى املرتب 
الذي س���وي على اساسه املعاش. وال تصرف 

فروق مالية عن املاضي.
مادة ثانية: تتحمل اخلزانة العامة األعباء املالية 

املترتبة على العمل بأحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على الوزراء � كل فيما يخصه � تنفيذ 
احكام هذا القانون، ويعمل به من اول الشهر 

التالي لتاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
وجاء في املذكرة االيضاحية للقانون: تقتضي 
املادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن 
دعم العمالة الوطنية وتش���جيعها للعمل في 
اجلهات غي���ر احلكومية، بأن تؤدي احلكومة 
للمواطنني اصحاب املهن واحلرف وملن يعملون 
في جميع اجلهات عالوة اجتماعية وعالوة اوالد 
حتدد قيمتها وشروط استحقاقها واملهن واحلرف 
واالعمال واجلهات التي تطبق عليها ومدة ادائها 

بقرارات تصدر من مجلس الوزراء.

الطبطبائي إللزام المواطنين والمقيمين
بالفحص المبكر للسرطان

لمن انتهت خدمتهم خالل الفترة من 20 مايو 2001 وحتى 31 يناير 2003

روال تقترح إعادة تسوية المعاشات التقاعدية
بإضافة عالوات األوالد و»االجتماعية« إلى المرتبات

الدقباسي: مستعدون لزيادة ميزانية بنك التسليف 
إلنهاء طابور انتظار المواطنين وحل مشكلة اإلسكان

تتمة المنشور ص 6

البقية ص 8

الجلسةمن أجواء

 سـجال البشـت: قال النائب خالد العدوة وهو يتحدث مع 
وزير البلدية »أبو بشت يهز أركانه«.

وعليه ضحك النائب أحمد السعدون.
ورد النائب دليهي الهاجري بصفته رئيس اجللسة ماذا 

تقصد بأبوبشت.
ورد خال���د العدوة لدين���ا صحافة دقيقة ان���ا لم اقصد 
بوعبدالعزيز احمد السعدون ولكن هناك من يترجل في البلدية 

ويرتدي البشت وتلني له كل األمور وتهتز له االركان.
وعندما جاء دور النائب حس���ن جوهر في احلديث قال 
االخ الرئيس أتنازل الى األخ أبو بشت قاصدا احمد السعدون 

وتعالت الضحكات في املجلس.
  رجاء .. كتلة العمل الوطني: بعد افتتاح اجللس���ة واثناء تالوة 
األمني العام اسماء احلاضرين الحظ الرئيس اخلرافي جتمع 
النواب: اس���يل العوضي وعبداهلل الرومي ومرزوق الغامن 
وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي امام املنصة فخاطبهم 
اخلرافي في اشارة منه الى ان يجلسوا في أماكنهم فقال لهم 

»رجاء كتلة العمل الوطني«.
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ما ح����دث في قضي����ة القروض. 
لالسف هناك عدم تعاون مع معظم 
مؤسسات الدولة في قضية خلق 

فرص عمل للكويتيني.
العمير: يؤس����فني ان  د.علي 
املالحظ����ات س����بق ان اوضحها 
النواب، صندوق املتعثرين نحن 
وافقنا عليه النقاذ املواطنني من 
أالعي����ب البنوك ولي����س لتنفيع 

البنوك.
الرئي����س اخلرافي: ليس لدي 
نصاب للتصويت لذا فس����أؤجل 
البنك  التصويت عل����ى ميزانية 

املركزي.

مؤسسة الرعاية السكنية

وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
التقرير السابع للجنة امليزانيات 
واحلس����اب اخلتامي عن مشروع 
القانون بربط ميزانية املؤسسة 
العامة للرعاية الس����كنية للسنة 

املالية 2011/2010.
امامنا قضية  الدقباسي:  علي 
بالغة االهمية فهي تخص اكثر من 
نصف املجتمع الكويتي او ثلث عدد 
السكان ان لم يكن اكثر من ذلك،  
واكثر من وزير لالس����كان قدموا 
جملة من الوعود للناس بأنها »قاب 
قوس����ني او ادنى من احلل« لكن 
العكس من ذلك كان هناك ارتفاع 

كبير في عدد الطلبات.
نتمنى عل����ى احلكومة اتخاذ 
اجراءات حقيقية عن طريق توفير 
اراض ومناطق قادرة على استيعاب 
الناس، ومطل����وب من احلكومة 
قرارات من خالل بنك التسليف، 
وبدل االيجار واستحقاقه حلاالت 
مس����تحقة، هناك كويتيات ارامل 
او مطلقات يواجهن مش����اكل في 
احلصول على طلبات بدل االيجار 
وأيضا قانون املعاقني فهناك الكثير 
من املؤسس����ات غير قادرة على 
اس����تيعاب وتطبيق هذا القانون 
وتوفير الرعاية السكنية لهم، وبناء 
مدن على مستوى الطموح، نريد 
الطويل  الطابور  اجراءات تعالج 
للسكن، هناك أكثر من أسرة تسكن 
في بيت واحد بسبب طابور السكن 
الطويل الذي يحل بفلسفة ورؤية 

واضحة.
القضي����ة  س����عدون حم����اد: 
اإلسكانية تهمنا جميعا، وحسب 
التقرير نشكر االخوان في امليزانية 
ومدينة اخليران كانت كلفتها مليارا 
و826 مليونا ومدينة صباح األحمد 
وجابر األحمد وس����عد العبداهلل 
واملطالع وعندما نرى األرقام نريد 
معرفة كم تغطي من الطلبات، وكنا 
نأمل ان تشمل هذه املشاريع األرامل 
واملطلقات ولكن الى اآلن لم نر حال 
واضحا بالنسبة لهن، وإذا لم حتل 
املشكلة االسكانية في عهد الشيخ 

أحمد الفهد فلن حتل.
أمتنى ان يشمل الطلب االسكاني 
دور الزوجة لتحصل على الطلب 
بس����رعة، ونتمنى م����ن الرعاية 
االسكانية مراعاة حاالت املواطن 
الكويتي الذي باع بيته بالكامل، 
ان يرجع للطلب االس����كاني مرة 
اخرى. وزير االسكان خرج معنا 
ملنطقة الظهر ووعدنا بتأهيل بيوت 

مدينة الظهر.
د.حسن جوهر: الرعاية السكنية 
لها دور كبير في مشكلة وهاجس 
كبير لدى األسر الكويتية، لم تعالج 
مشكلة طوابير االنتظار التي لها 
آثار سلبية على املجتمع كله، ال 
عذر قادما في الفترة املقبلة في ظل 
تعاون املجلس واحلكومة في حل 

هذه املشكلة.

السويس����ري 34%، والدوالر مع 
الني  اليورو 28%، وال����دوالر مع 
الياباني 26%، والدوالر مع الدينار 

الكويتي %10.
بعد ان تغيرت الظروف وجاءت 
األزم����ة بدأن����ا نواج����ه ضغوطا 
تضخمية وس����ارعنا بتخفيض 
سعر الفائدة من 6 إال ربع إلى 4 
إال رب����ع أي 2% أقل حتى نتواءم 
ونوفر أدوات مناسبة، هناك 353 
فرعا ووحدة يشرف عليها البنك 
وعلينا تقدير ذلك، ورقابة البنك 
رقابة الحقة وليست سابقة، نعم 
تقع مخالف����ات ولكن دوري بعد 
املخالفة وتكشفها من خالل رقابتي 
املكتبية وامليدانية ويجب محاسبة 
البنك على تقاعسه في استخدام 

دوره كمراقب.
البنك املركزي منذ فترة بعيدة 
القروض االس����تهالكية  يراق����ب 
واملقسطة فتصويب البنك ينقسم 
الى جزأين أولهما تصويب اخلطأ 
وتعويض املواطن، وهذا ال ينطبق 

على القروض املقسطة.
التنبيه  اجلزاءات تتدرج من 
والعزل الوظيفي والشطب، فهناك 
جهات شطبت، وأوقفنا نشاطات 
بع����ض اجله����ات ملدة 9 أش����هر، 
اجلزاءات املالية 9 ماليني حتملتها 
البنوك التي خالفت لوائح القروض 
القانون  االستهالكية واملقسطة، 
ال يس����مح بالفحص أو إفشاء أي 
بيانات للوحدات اخلاضعة لرقابة 
البنك املركزي بل يعاقب بالسجن 
إذا أفشيت بيانات احدى الوحدات 

اخلاضعة لرقابتنا.
البنك املرك����زي حريص على 
املالية  الك����وادر  تأهيل وتدريب 
واملناسبة ملهمة البنك املركزي وذلك 
من مرتني الى 3 مرات لذوي اخلبرة 
وحلديثي التخرج، ونختار منهم 
االفضل وفق معايير فنية بحتة، 
فهناك 6 اختبارات اجنليزية، فنية، 
حتى االختبارات الوجدانية ومن ثم 
يدخل املقابلة الشخصية، ووفرنا 
االجابة على النائب الدقباس����ي، 
وحريصون على توظيف اخلبرات 
الكويتية، 938 موظفا من الكويتيني 
وغير الكويتيني منهم 790 كويتيا 
85%، عمالة متخصصة، وعمالة 
الكويتيون ميثلون  يعزف عنها 
15%، وعيّنا 111 كويتيا في س����نة 

مالية واحدة.
الصيفي مب����ارك: عندما اقول 
سرقة ال اقصد املساس بأشخاصكم 
الكرمي����ة، ولكن عندي معلومات 
اكيدة، 370 دينارا ملتر اخلرسانة 
املكعب وفي ارض الواقع املكتب 
االستشاري في ديوان احملاسبة 
قدره ب� 180 دينارا، وس����عر املتر 
اصال ب� 50 دينارا، وعندما اقول 
س����رقة ال اجتنى على احد، واربأ 
بنفسي عن اتهام احد دون دليل.

د.حس����ن جوهر: اشيد بكالم 
د.محمد الهاش����ل ال����ذي رد على 
الن����واب وان اختلفنا  مالحظات 
من باب القناعات الشخصية، فلو 
كان البنك حريصا على تصويب 
االخط����اء ملا دخلنا في مش����كلة 
القروض، وف����ي قضية االفصاح 
القانون  ممكن نقدم تعديال على 

حتى يكون هناك شفافية.
د.محمد احلويلة: تفعيل الرقابة 
امر مهم، فنوصي ان يكون هناك 
مق����رات وممثلون من قبل ديوان 
احملاس����بة لعمل الرقابة الالحقة 
والسابقة، وممثلون للبنك املركزي 
في البنوك االخرى حتى ال يحدث 

عن غيره من الوزراء.
عدنان املطوع: نطالب البلدية 
بأن تهت����م باألراضي املخصصة 
للرعاية السكنية، منطقة أمغرة 
تأخذ ش����كال غريبا من الفوضى 
دون ان تتخذ الوزارة اي اجراءات 
بشأن تنظيمها وكأنها منطقة خارج 
الكويت، مس����اكن العزاب صارت 
خطوة جب����ارة لتثمني األراضي 
وتركها فارغ����ة األمر الذي يؤدي 
الى عدم وجود مس����اكن للعمالة 
الداخلية وعلى  وتترك للمناطق 
البلدية مسؤولية عدم ايصال التيار 
الزراعة يذهب  الكهربائي، ودعم 

الى الصقيع وال يصرف.
د.سلوى اجلس����ار: مختبرات 
األغذية مازالت املبالغ املخصصة 
لها قليلة وهي من األشياء األساسية 
واملهمة لصحة االنسان، كذلك املوقع 
اجلغرافي لهذه املختبرات، بوابات 
الكويت جميلة ملاذا ال توضع في 
برامج الزيارات الرسمية للوفود؟ 
وأنا أخشى ان يأتي يوم تزال فيه 
هذه البلديات، اعادة تأهيل بوابات 

الكويت وجعلها جميلة.
ال يوجد دعم مليزانية تنظيم 
قضية العمالة الهامش����ية وعمال 
النظافة هل م����ن املعقول وجود 
نص����ف مليون عام����ل نظافة في 

البلد؟
د.حسن جوهر: شجون البلدية 
من القضايا التي لها مردود واسع 
فهي التي تتولى خدمة االنس����ان 
من املهد ال����ى اللحد ومالحظاتنا 
يتم جتاهلها في كثير من األحيان، 
هناك اقتراح مقدم من أحمد املليفي 
العبدالهادي  واحلني تبناه ناجي 
بإعادة تنظيم مجالس البلدية الى 
مجالس احملافظات خللق نوع من 
التنافس الشريف بني احملافظات 
خلدمة املواطن، وقد يكون مدخال 

لالصالح احلقيقي للبلدية ككل.
وقانون 5 لسنة 2005 خلق نوعا 
من التصادم بني املجلس والوزير، 
والسبب في ذلك هو القانون وأمتنى 
اعادة النظر في هذا القانون، وعلى 
املجلس البلدي أن يكون له قراره، 
واألعض����اء املعني����ون يتمتعون 
بكفاءات وخبرات عالية، وأمتنى 
شرح قضية اخلسائر في االدارة 
القانونية وأمتنى أخذ مالحظاتنا 
بعني االعتبار. قضية الساملية ق 
12 و3 و4 في الس����املية وسكانها 
20 الف ضربت هذه املناطق بعدم 

مساهمتهم في التثمني.
مبارك اخلرينج: أؤكد ان الوزير 
حاول واجتهد في مكافحة فساد 
البلدي����ة وان كان الفس����اد أكبر 
مما يتحمل����ه ه����ذا الوزير الذي 
جاء منذ فت����رة صغيرة وان كان 
هناك اخوة يطبقون هذا القانون 
لكن املش����كلة في األشخاص غير 
القياديني حتى الفراشني األجانب 
الذين يفعل����ون بعض املخالفات 
ويرفض كبار املس����ؤولني نقلهم 
بعد كشف مخالفاتهم. وأمتنى من 
الوزير إيجاد احلل الناجح لالرتقاء 
بعمل البلدية خاصة فيما يتعلق 
بقضية أوصاف البناء في منطقة 

جليب الشيوخ.
عادل الصرعاوي: إصدار شهادة 
أوصاف البناء ألي تيارات مخالفة 
هو ضياع لهيبة الدولة والقانون 

ويحمل الوزير املسؤولية.
إدارة األغذية، وما يشوبها من 
جتاوزات، بعض اعضاء املجلس 
البلدي ميلك سكرتارية األعضاء 
بطريقة مباشرة او غير مباشرة 
تفوق السبعني او الثمانني عضوا، 
املخطط الهيكلي اجنز بعد تعثر 

سنوات لكن امتنى التأكد من ان 
كل ما ينفذ من مشروعات يتم وفق 
املخطط الهيكلي وامتنى االلتزام به 
وهي مسؤولية مباشرة للوزير.

مبارك اخلرينج: نحن نؤكد على 
تطبيق القوانني، ولكن كالمي واضح 
فيما يتعلق بشهادات املواصفات 
انا قلت يج����ب ايجاد حل جذري 
ولم اقل اس����تثناءهم خاصة انها 
التي  تختص باألرامل واملطلقات 

صار لها اكثر من 20 سنة.
د.فاض����ل صفر وزير البلدية: 
نتعاون م����ع كل اجله����ات وفق 
اخلط����ط، ونطب����ق القانون ولم 
نطبق االجتهادات خارج اللوائح او 
النظم وهذه نقطة سجلها االخوان 
في قياس الشفافية ومرجعنا في 
ذل����ك هو القان����ون حينما نرجع 
لقرار مجلس الوزراء او الفتوى 
والتشريع وينبغي اال يالم اجلهاز 

التنفيذي في البلدية.
املجلس البلدي عالقتي به جيدة 
جدا لكن اخلالف في وجهات النظر 
نعاجلها بطريقة هادئة فقرارات 
كثيرة في املجلس البلدي تطبق إال 
املخالفة للوائح والنظم ولقاءاتي 
متك����ررة معهم ول����دي لقاء يوم 
االثنني املقبل ملناقش����ة مضامني 

اخلطاب األميري.
امللكية عندما  ادعاءات  قضية 
صدر قانون 2002 بعدم السماح ألي 
شخص بعد 2002/12/31 باملطالبة 
باالدعاءات امللكية فتم تقدمي 2680 
طلبا بادعاءات ملكية مت االنتهاء 
منها لصالح الدولة وباقي 70 قضية 
ومجموعها ال تزيد بأي حال من 
األحوال على 100 مليون دينار ولكن 

ربحنا اضعاف هذا الرقم.
اإلدارة القانونية وجلنة التعدي 
الدولة قائمتان بواجبهما  ألمالك 

على أكمل وجه.
مقبل����ون على عق����ود جديدة 
بالنسبة للنظافة وسنتالفى كل 
العي����وب املوجودة ف����ي العقود 

السابقة.
فيم����ا يخص إيص����ال التيار 
الكهربائي للمناطق املخالفة فكيف 
يطالب النواب مبخالفة القانون.

بدأنا نعمل على املخطط الهيكلي 
القادم لكي نتعرف على التحديات 
واملشاكل حلني اصداره مبرسوم، 
وسنستفيد منه في إقرار املخططات 

الهيكلية القادمة.
حس����ني احلريت����ي: د.فاضل 
جه����ودك واضحة، ونحن ندعمك 
في تطبيق القانون ولكن احلكم 
فيما يتعلق بايصال التيار ينص 
التيار وازالة،  على غرامة وقطع 
وملاذا ال يتم تنسيق بينكم وبني 

بنك التسليف؟
أحمد الس����عدون: م����ا عندي 
اعتراض على أي شيء فيما يتعلق 
بتطبيق القانون 6/7 لعام 2008 
والتعديالت على العقود متت قبل 
هذا القانون، وانا اؤكد ان العقود 

لم تعدل اصال.
مبارك اخلرينج: ال يعتمد الوزير 
على االرشيف، ألنه اذا كانت امللفات 

موجودة فإنها تكون مزورة.
عدن����ان عبدالصم����د: االحكام 
القضائية قدمية جدا، ومبلغها 15 
مليون دينار اآلن في هذه امليزانية 
ال يوجد إال مليون دينار، امليزانية 
السابقة كانت 16 مليونا و400 الف 
وهناك حكم ابتدائي واس����تئناف 

ومتييز.
الهاجري )رئيس اجللسة(: لعدم 
وجود نصاب تؤجل التصويتات 
على ميزانية بلدية الكويت وترفع 

اجللسة في متام الساعة 2.25.

الكويت محتكرة  شركة نفط 
كل أراض����ي الدولة بحجج واهية 
تعوق املواطن والدولة عن القيام 

مبشاريع تنموية.
قضية احلف����ر والتنقيب عن 
النفط أصبح بالوسائل احلديثة 
وإلى اآلن قضية التخلف في العقلية 
تقع حائال دون اقامة املش����اريع 
وأمتنى خالل 5 سنوات أال يكون 

عندنا مشاكل مثل هذه.
وأطالب في التوسع في البيوت 
احلكومية وهذا هو احلل اجلذري 

وليس القروض.
العمي����ر: ثلث رواتب  د.علي 
املواطنني تذهب لإلس����كان سواء 
لإليجار او غيره ومع ذلك ال نرى 
هناك نوعا من التطوير أو تذليل 
هذه املشكلة وهذا ما جعل املجلس 
يتدخل إلقرار قانون توفير 200 ألف 

وحدة سكنية خالل 3 سنوات.
د.سلوى اجلسار: »ناسا« تعمل 
عل����ى التصوير اجلوي وموقعها 
يبني األراضي الصاحلة للس����كن 
اآلدمي، ومع االحتباس احلراري 

هناك رأي لها.
الوكالة قالت في تقريرها انه 
بحلول عام 2050 س����يكون عدد 
األجانب في الكويت 19 مليونا وعدد 

املواطنني 7 ماليني.
الناس تفكر للعام 2050 ونحن 
لآلن نخطط، الفلسفة ان يكون لكل 
مواطن سكن خاص، في السابق 
املواطن كان يأخذ قسيمة ألف متر 
ثم بدأت املساحات تنزل الى 400 
متر. القضية ليست لوضع املواطن 
حتت وطأة جش����ع التجار. %20 
فقط من األراضي او مساحة الدولة 
صاحلة لالستعمال اآلدمي، حتى 
عام 2050 هل لدى الدولة دراسة عن 
األراضي الصاحلة للسكن؟ وملاذا 

ال نفكر في البناء العمودي؟
الرئيس )دليهي(: لعدم وجود 
نص����اب يؤج����ل التصويت على 
مشروع القانون اخلاص مبيزانية 

الرعاية السكنية.

بلدية الكويت

انتقل املجلس ملناقشة ميزانية 
البلدية.

س����عدون حماد: البلدية غير 
قادرة على توفير األراضي اخلاصة 
بالرعاية السكنية وهناك تناقض 
في قضية تقرير االيرادات، والبلدية 
التمويل  يتزايد اعتمادها عل����ى 
احلكوم����ي وعدم االلتزام بقضية 
االحالل وخالل السنوات السابقة 
حتى ان عراقيني مت تعيينهم في 
البلدية. ويوجد كويتيون لديهم 
نفس الشهادات وأنا أحتدى الوزير 
اذا لم يعني عراقيني، لدي أسماء 

وكشوفات.
وجه����ت س����ؤاال للوزير عن 
خسارة البلدية للعديد من القضايا 
حّملت املال العام 77 مليون دينار، 
اهم����ال البلدية حّم����ل املال العام 
هذا املبلغ، وأمتنى الرد على هذه 

املالحظات.

ارض قيمتها مليار.
عسكر العنزي: كنت زميال لوزير 
البلدية ومديرها العام، وأش����يد 
باالثنني، انا جربت بوعبداهلل هو 
يحاول بأقصى احلدود وال ميشي 
االستثناء وكان حتى نحن ال ميشي 
لنا شيئا ولكنه كان يعمل ذلك مع 
اجلميع وهذا انصاف، سأحتدث 
عن ش����ركات النظاف����ة بها خلل 
البلدية تضيع  واضح، وارشيف 
منه امللفات، مساكن العزاب كثيرة 
في محافظة اجلهراء والفروانية، 
هناك بيت به 120 غرفة، كيف يتم 
الترخيص له، نتمنى اجناز مشروع 
واجهة الصليبخات، قدمته مع االخ 
خليفة اخلرافي في السابق، اقول 
لبوعبداهلل ان����ت منصف وعادل 
ولم نر املش����اريع في االشغال اال 

بعد رؤية الوزير صفر.
حس����ني احلريتي: هناك خلل 
في العالق����ة بني وزي����ر البلدية 
البلدي،  واألعضاء في املجل����س 
هناك كثرة الس����تخدام املادة 14 
بسبب اعتراض الوزير، يجب ان 
تكون هناك عالقة ود بني الوزير 
البلدي، يجب ان تكون  وأعضاء 

هناك جلسة مصارحة.
الوزير صفر كان عضو بلدي 
سابقا وكان متبنيا لقضية تثمني 
الساملية واليوم هو يعارض هذا 

األمر.
البيوت تؤجر مثال لش����خص 
ايراني ويقس����مها ال����ى 40 غرفة 
ويؤجرها، جتاوزات السكن اخلاص 
بفه����د األحمد في آخر املطاف قال 
الوزير للمواطنني اذهبوا للمحكمة 
ومن يأتي بحكم توصل له الكهرباء، 
ملاذا تنتظرون حتى ينتهي املواطن 

من البناء ثم تتحركون؟
خالد الطاحوس: هناك شركة 
تعدت على ام����الك الدولة مبقدار 
2 كيلومت����ر، كيل����و ونصف في 
أمغ����رة ونصف كيل����و في ميناء 
عبداهلل، الهيئة العامة للصناعة 
منحت الشركة األرض مبباركة من 
البلدية، العقد ينتهي في 2010/7/5، 
األرض قيمتها 2 مليار وهي تدفع 
للدولة 30 الف دينار في السنة، 
حدثت الوزير صفر بأن هذا تعد 
على امالك الدولة، وقبل 3 سنوات 
قدمت لرئيس الوزراء عندما كنت 
رئيسا الحتاد العمال وحتدثت عن 
املوضوع، شركة تقطيع املعادن، 
تعمل كل هذا، واألرض كانت ملك 
للرعاي����ة الس����كنية وكان لديها 

مشروع اسكاني يبدأ عام 2010.
لو ان مواطنا عاديا تعدى مبتر 
واحد يهدون بيته، ملاذا هذا الهجوم 
على فاضل صفر؟ النه حترك وألغى 
العقد، هناك عب����ث، وعلى وزير 
التجارة فيما يتعلق بهذا األمر ان 
يتحرك، وقلت للوزير عن هذا األمر 
وعليه ممارسة صالحياته وأقول 
لوزير التجارة نحن ال نهدد لكن 
نحذر من اس����تمرار هذه الشركة 
بهذه املواقع، ترى رئيس الوزراء 
أتينا اليه ونحن لس����نا عاجزين 

عدنان عبدالصم����د: ميزانية 
الس����نة احلالي����ة، بن����د االحكام 
القضائية نزل مبعدل 15 مليونا، 
في الس����ابق كان 16 مليونا واآلن 
وصل بند األحكام الى مليون دينار 

فقط.
حماد: حديثي عن حجم القضايا 
التي خسرتها البلدية 77 مليون 
دينار وحتى البلدية شكلت جلنة 
تقص����ي حقائق، أنا عندي تقرير 
لكن أريده رسميا، ملاذا لم يضعوا 

املبلغ في امليزانية؟
د.فاضل صفر: ما أثاره النائب 
حماد موضوع قدمي وسنجيب عنه 

بعد جتميع املالحظات.
اريد اس����ماء  الع����دوة:  خالد 
العراقيني املعينني في البلدية، نحن 
نتحدث عن املبدأ، واملعروف انه 
في البلدية ال احد يستطيع الدخول 
اال بواس����طة في اي شيء، حتى 
تعيني الوكالء املساعدين اخترتوا 
مجموعة على احملسوبيات، الوزير 
قال لي انه رفع اس����ماء للخدمة 
املدنية ومنهم محس����ن الشامري 
ولم يرف����ع ملجلس ال����وزراء اال 
كم واحد، انظ����روا للكويت على 
انها اس����رة كبي����رة واحدة ليس 
للمحس����وبيات، تراخيص البناء 
في ضاحية الش����هيد فهد االحمد، 
القضاء يحكم للمواطنني بايصال 
الكهرباء هن����اك، مخالفات هناك 
اما املخالفات  الثكلى  تضحك لها 
في املجمعات فكبيرة ومتشي، نحن 
لسنا من النواب الذين يبحثون عن 
جنازة حتى يلطموا فيها او يعملون 
مسرحيات بل نحن ننحاز ملصلحة 
املواطن ونحن لس����نا خصومك، 
له����ا كهرباء  البص����رة وصلتوا 
ومعونات واملواط����ن متنع عنه 
الكهرباء، وأبوبشت يهز أركانكم 
النواب الن السعدون  »ويضحك 
كان يجلس امامه ويرتدي بشت« 
ثم اوضح اقصد من يضع البشت 

حتت ابطه.
الوع����الن: صدق قول  مبارك 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ان البلدية بها فساد ال حتمله 
البعارين، وكان لي اس����تجواب 
لوزير البلدية واتهمت بالطائفية 
وغيرها لك����ن القضاء اوضح ما 

قلته، هن����اك خالفات بني الوزير 
البل����دي وهناك تخبط  وأعضاء 
البعض  وقرارات تصدر ملصالح 
دون دراس����ة، بالنسبة للتكويت 
نحن نعل����م املركزية في الديوان 
للتوظيف لكن كنا نتمنى ان يكون 
نصيب املواطنني في البلدية اكبر، 
مت توظيف اشخاص عليهم احكام 
قضائية، كنا نتمنى هذا احلماس 

الكبير خلدمة ابناء الكويت.
البلدي����ة تخس����ر العديد من 
القضايا بحج����ج كثيرة واحدى 
املوظفات في االدارة القانونية في 
البلدية لديها اآلن شركتان وكانت 
البلدية تخسر القضايا بسبب عدم 
حضور احملامي او عدم التوقيع او 
غير ذلك، هناك مشاكل في اجلليب 
وغيرها م����ن املناطق وخصوصا 
حول ش����هادات االوصاف ونحن 
لسنا ضد شخص الوزير بل نريد 

احللول.
احمد السعدون: اوجه سؤاال 
املالية والبلدية  مباشرا لوزيري 
حول امالك الدولة وقضية ايقاف 
املش����اريع الت����ي كان����ت تصور 
بالكل����ك، كتاب موجه من مواطن 
ال����ى فيصل اجلزاف معه مخطط 
من غوغل يطلب فيه تخصيص 
ارض واجلزاف خاطب البلدية لذلك 
وأحذر وزير البلدية من اقرار هذا 
االمر، كلنا نذكر قضية اجلزيرة 
اخلضراء، خصصت ارض مبساحة 
353 الف متر مربع في الساملية، 
الكل يعلم قضية عقد ابوفطيرة 
وكلنا طالبنا بالغاء العقد ونحن 
بانتظار ذلك، وس����أوجه اسئلة 
لوزيري البلدية واملالية، القانون 
رق����م 2007/7 كان واضحا نأتي 
لقضية سليل اجلهراء وملا لم يجد 
طريقا جعل الزراعة تكتب للبلدية، 
والفت����وى والتش����ريع معروفة 
الش����يء  بفتاواها املعلبة، نفس 
حصل في األڤني����وز كانت هناك 
قرارات اوقفها احمد باقر وعندما 
ذهب حتركوا، هذه مسؤوليتك يا 
وزير البلدية، سأوجه سؤاال عن 
بايبر كيف خصص واسئلة عن 
التوس����عة التي ال جتوز لسليل 
اجلهراء واالرض التي طلبها واحد 
من اشبيلية وطلعها من غوغل، 

د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك خالل جلسة أمسد.علي العمير ومحمد املطير وخالد العدوة أثناء اجللسة خالد الطاحوس يجري مكاملة من على املنصة

د.روال دشتي وناجي العبدالهادي

املجلس يصوت على امليزانيات امللحقة في بداية اجللسةجانب من جلسة أمس

  العنجـري: »المركـزي« أخطأ فـي مراقبة الشـركات االسـتثمارية داخل الكويت

  الوعـالن: البلديـة تخسـر العديـد مـن القضايا بسـبب عـدم حضـور محاميها
اآلدمـي لالسـتعمال  صالحـة  الدولـة  أراضـي  مـن  فقـط   %20 الجسـار:    

  عسـكر: الوزير صفر متعاون ألبعد الحدود ويسعى لتطبيق القانون حتى على النواب
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الغانم: قانون االستقرار المالي ال يسمن وال يغني من جوع
الطاحوس: أقول لوزير التجارة نحن ال نهدد بل نحذّر وعليك تطبيق القانون


