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اقترح النائب د.محمد احلويلة رفع قيمة مساعدات 4
اخلدمات االجتماعية لفئة املعاقني غير العاملني في 
أجهزة الدولة ملواجهة متطلبات ومستلزمات ظروفهم 
اخلاصة م���ع دعم خاص وكامل بالنس���بة لألجهزة 
العلمية التي يحتاجها املعاق الستخدامه الشخصي 

بناء على التقارير الطبية املعتمدة.
كما اقترح وضع خطة إعالمية بوس���ائل اإلعالم 

الرس���مية لتفعيل دور املجتمع جتاه املعاقني ودعم 
طباعة املؤلف���ات واملطبوعات اخلاصة بهم، وتوفير 
املرافق الرياضية املتخصصة في املعاقني حسب اإلعاقة 
سواء كانت حركية او دماغية او مكفوفني او ذهنية او 
صما( متوافقة مع املواصفات العاملية وتوفير الكوادر 

املدربة واملتخصصة للتعامل مع هذه الفئات.
كما اقترح ان تقوم وزارة الشؤون بتشكيل جلنة 

تتولى حصر أرامل شهداء الغزو العراقي الغاشم من 
الكويتيني وأوالدهم القصر ودراس���ة كل حالة على 
حدة لبيان االحتياجات الضرورية التي ال تتوافر لها 
)في مجال الظروف املعيشية او التعليم او الصحة 
او غيره���ا(. واتخاذ االج���راءات الالزمة لتلبية هذه 
االحتياجات وتقدمي معون���ات مالية دورية لها عند 

االقتضاء.

الحويلة يقترح رفع المساعدات للمعاقين غير العاملين في أجهزة الدولة

13
القلب هو من أهم أعضاء اجلسم حيث يضخ الدم إلى 

جميع أجزاء اجلسم حاماًل الغذاء واملواد احليوية الهامة 

األخ��رى – يدق القلب مبعدل 70-75 دقة في الدقيقة 

الواحدة – ما عدد دقات قلبك كل 24 ساعة؟

حوالي 100 ألف دقة

حوالي 200 ألف دقة

حوالي 250 ألف دقة

أحمد السعدون

خالد العدوة

ناجي العبدالهادي

الصيفي مبارك الصيفي

الصيفي يسأل عن مخالفات
عضو هيئة تدريس في »التطبيقي«

التطبيقي عل���ى اإلجراءات 
التي قامت باتخاذها ضد عضو 
هيئة التدريس؟ ما اإلجراءات 
التي قامت بها الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي حيال 
هذه املخالفات في جان����بها 
اإلداري؟ مع تزويدنا بالقرارات 
ذات الصل���ة باإلج���راءات 

املتخذة.
هل مت تشكيل جلنة حتقيق 
للنظر في املخالفات اإلدارية 
التي قام عضو هيئة التدريس 
بارتكابها؟ فإذا كانت االجابة 
بنع���م، فم���ا النتائ���ج التي 
اللجنة، مع  إليه���ا  توصلت 
تزويدنا بنسخة من محاضر 
اللجنة واملستندات املؤيدة 
لذلك؟ وهل مت اتخاذ اإلجراءات 
التأديبية املنصوص عليها 
الش���أن، مع  قانونا في هذا 
املؤيدة  تزويدنا باملستندات 

لذلك.

وجه النائب الصيفي مبارك 
الصيفي عدة أسئلة إلى وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
جاء فيها: مل���ا كانت العدالة 
واملساواة من أهم الركائز التي 
تقوم عليها الدساتير، ومنها 
الدستور الكويتي، وكانت مهنة 
التعليم محال الهتمام املشرعني 
في الدول املتقدمة، حيث ان 
التعليم رسالة رفيعة  مهنة 
الش���أن عالية املنزلة حتظى 
باهتم���ام اجلميع، ملا لها من 
تأثير عظيم في حاضر األمة 
ومستقبلها ويتجلى سمو هذه 
املهنة ورفعتها في مضمونها 
األخالقي الذي يحدد مسارها 
املسلكي، ونتائجها التربوية 
والتعليمي���ة، وعائدها على 
الفرد واملجتمع، وقد تواترت 
التي تنقلها الصحف  األنباء 
اليومية واملص���ادر املوثقة 
عن إحالة احد اعضاء هيئة 
التدريس ف���ي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
العام���ة ومن قبل  للنياب���ة 
جمعية احملامني، وذلك نتيجة 
الرتكابه العديد من املخالفات 

اإلدارية.
وحي���ث إن االج���راءات 
اجلنائية قد أخذت مسارها 
القانون���ي املناس���ب فه���ي 
بالتالي تخرج عن نطاق هذا 

السؤال.
لذلك: ه���ل قامت جمعية 
الكويتي���ة باطالع  احملامني 
العام���ة للتعلي���م  الهيئ���ة 

ردد النائب ناجي العبدالهادي 
جملة مفادها »محاذير.. محاذير.. 
ليس بالتمويل وحده تتحقق خطة 
التنمية«، معلقا على ما أسفرت عنه 
جلسة اللجنة االقتصادية مبجلس 
الوزراء امس واخلاصة مبناقشة 
اع����داد رؤية موحدة ب����ني البنك 
املالية ووزارة  املرك����زي ووزارة 
ش����ؤون التنمية لتدبير التمويل 
الالزم خلطة التنمية، وقد س����بق 
للنائب توجيه سؤال لوزير الدولة 
لشؤون اإلسكان في شهر يناير 2010 
سائال عن مدى قدرة اجلهاز القدمي 
والقيادات العاملة باملؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وحتديدا في قطاع 
االستثمار والقطاع اخلاص ومدى 
قدرتهم وكفاءتهم وسابقة أعمالهم 
التي أهلته����م لتولي هذا املنصب 
وقيادة مش����اريع القطاع اخلاص 
ذات الطابع اإلس����كاني، وكان رد 
احلكومة على هذا السؤال عبارة 
عن »ق����ص ولصق« ملجموعة من 
املس����تندات القدمية والتي نخرج 
منها أيضا بعدم تأهيل تلك القيادات 
لتنفيذ املشاريع اجلديدة والدليل 

على ذلك ما يلي:
� ضمن تنفيذ مش����اريع خطة 
التنمية مشروع البيوت املنخفضة 
التكالي����ف والصادر ل����ه القانون 
رقم 45 لسنة 2008 والذي قامت 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بإعداد مستندات الطرح له وتكليف 
مكتب استشاري اقتصادي يلتزم 
بتطبيق رؤية وفكر املؤسسة من 
حيث ادراج القيم املالية وطريقة 
عرضه����ا والعوائ����د املتوقعة من 
املشروع لتنفيذ املشروع والقيم 
االيجاري����ة املتوقع����ة للوحدات 
التجارية باملشروع وتكاليف انشاء 
املباني العامة طبقا ملا يتم تنفيذه 
مبشاريع املؤسسة ووزارة األشغال 
مما نتج عنه خروج دراسة جدوى 
موجهة من ناحية واحدة دون اي 
فكر ابداعي يوضح أساليب مشاركة 
القطاع اخلاص مع احلكومة وفق 

داخل املؤسسة فسيحدث ما ال حتمد 
عقباه على املواطن وعلى احلكومة 

وعلى املال العام.
وقد أفاد النائب ناجي العبدالهادي 
عندما سأل عن رأيه في شأن ما ورد 
من تصريح النائب أحمد السعدون 
رئيس اللجنة اإلسكانية مبجلس 
األمة بضرورة تعديل ما ورد من 
القانون  أخطاء ومخالفات لنص 
50 لسنة 2010 فيما يخص تأهيل 
الشركات األجنبية غير املدرجة في 
البورصة واحلصول على موافقة 
مجلس الوزراء قبل االعالن عن هذا 
التأهيل وقال العبدالهادي انني أود 
أن أضيف الى ما تفضل به النائب 
الس����عدون بأن القانون 50 لسنة 
2010 ل����م يصدر عن مجلس األمة 
فيما يخص الرعاية السكنية ملدينة 
اسكانية واحدة بل هو قانون عام 
يخص املدن االسكانية جميعها وهذا 
يعني انه عندما تقوم املؤسس����ة 
بتأهيل الشركات غير املدرجة فهي 
تقوم به����ذا التأهيل جلميع املدن 
)اخليران � املطالع( وما يستجد، 
وه����ذا يعني أيض����ا ان احلكومة 
التنفيذية  الالئح����ة  اعدادها  عند 
لهذا القانون يجب ان تراعى بأنه 
لي����س قانونا للرعاية الس����كنية 
فقط بل هو قانون حلق االنتفاع 
العام مما يعني انه على احلكومة 
ان تقوم بتجهيز فريق العمل من 
عدة جهات صاحب����ة اختصاص 
في هذا املش����روع إلعداد الالئحة 
التنفيذية املطلوبة واعتمادها من 
مجل����س الوزراء عل����ى ان يلحق 
بذلك بتجهيز خطة العمل الفنية 
واالقتصادية للبدء في االعالن عن 
مشروع اخليران وفق املراحل التي 
نص عليها القان����ون، األمر الذي 
نخشى منه على تأثر تنفيذ خط 
التنمية اإلس����كانية ان تسير في 
دهاليز العمل النمطي البيروقراطي 
من خالل األدوات غير املؤهلة ملثل 
طبيعة هذا العمل حتى ولو توافر 

التمويل لهذه املشاريع.

ما يحدث في جمي����ع دول العالم 
املتقدمة ومما يؤكد على ذلك هو 
قيام املؤسسة بطرح نفس املشروع 
على 5 شركات استثمارية محلية 
قبل ش����هور من تطبيق القانون 
وقد قامت جميعها بوضع األفكار 
اإلبداعي����ة واس����تعدادها لتمويل 
املشروع بالكامل مع حتقيقها ألعلى 
نسبة عائد خالل فترة استغاللها 
للمشروع، ومن هنا تقدمت املؤسسة 
بطلب زيادة مساحة األرض ورفع 
نسب البناء التجاري واالستثماري 
في الط����رح اجلديد ألنه لم يتقدم 
الشخص املراد الترسية عليه الى ان 
وصل األمر بقيام نائب املدير العام 
لشؤون االس����تثمار في املؤسسة 
خالل اجتماعه مع الشركات )عدد 
16 ش����ركة( والتي سددت 32 ألف 
دينار للمشاركة في هذا املشروع 
وق����د تبرع س����يادته بالتصريح 
ب����أن احلكومة س����تقوم بتمويل 
هذا املشروع )اس����كان منخفض 
التكاليف( لصالح املس����تثمرين 
مخالف����ا بذلك ن����ص القانون مما 
أدى الى عدم تقدم اي ش����ركة في 
املوعد احملدد له����ا في 2010/8/15 
مما يؤكد على وجهة نظرنا بأنه 
حتى لو توافر التمويل بأي شكل 
يدرس بني اجلهات املعنية فإنني 
أؤكد أنه إذا تنفذ املشروع بنفس 
الفكر والقيادة واألدوات املتهالكة 

العدوة لصفر: هل هناك توجه
إللغاء مشروع الدائري الثامن؟

وجه النائب خالد العدوة استفسارات لوزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيها: تواترت خالل الفترة 
املاضية انباء تناقلتها بعض وسائل االعالم املختلفة حول احتمالية وزارة 
االشغال إلغاء مش����روع الدائري الثامن، لذا يرجى افادتي بالتالي: هل 
قامت وزارة االشغال بإعادة تقييم شبكة الطرق مبا يتناسب واملخطط 
الهيكلي اجلديد للكويت؟ ان كانت االجابة بنعم فيرجى افادتي بنتائج 
الدراس����ات التي نتجت عن ذلك التقييم، وهل اس����فر ذلك التقييم عن 

حتمية انشاء الدائري الثامن؟

العبدالهادي محذرًا: ليس بالتمويل وحده 
تتحقق خطة التنمية!

أكد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس األمة أن ما نفذ من الخطة صفر في المائة

السعدون: نحن مع منح صندوق التنمية حق تمويل المشاريع 
أو هيئة االستثمار أو البنك المركزي بعد تعديل قوانينها

رفض عضو التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون 
انشاء أي كيانات جديدة لتمويل مشاريع اخلطة التنموية 
كما رفض رفضا قاطعا ايداع أموال الدولة لدى البنوك 
التجارية بفائدة واعطائها للشركات بفائدة أعلى ورفض 
كذلك ايداعها لدى الشركات املدرجة في سوق االوراق 

املالية.
وحذر الس���عدون من الذهاب الى اي من اخليارات 
الثالثة واال »فسنذهب الى اي مدى يسمح به الدستور«، 

موضحا ان عملية االقراض البد ان تكون بقانون.
واكد ان نس���بة تنفيذ احلكوم���ة للخطة التنموية 
»صف���ر« وليس كما يقولون 25% أو 27% ولكن عليها 
تنفيذ الش���ركات املطروحة حاليا كاملطالع والبيوت 
املنخفضة واملدن الطبية واملستودعات العامة ومحطات 

الكهرباء.
وقال النائب احمد الس���عدون في مؤمتر صحافي 
عقده في اللجنة االسكانية البرملانية ظهر امس استمر 
90 دقيق���ة ان الكتلة طالبت م���رارا بأن يكون للقطاع 
اخلاص دور في الناجت احمللي من خالل طرح املشاريع 
الكبرى، مش���يرا الى ان هذا هو ما ملس���ته الكتلة في 

اخلطة االمنائية.
اضاف: ان الكتلة وافقت على اخلطة االمنائية التي 
أقرها املجلس، كما أيدت مبدأ دعم اخلطة وفق األسس 
التي اعلنتها احلكومة قبيل اقرار اخلطة، وكان ابرزها 
منح قروض حكومية تس���دد بعد فترة زمنية محددة 

يتم االتفاق عليها.
واشار السعدون الى ضرورة متويل بعض املشاريع 
السيما تلك ذات الكلفة العالية شريطة وجود ادارة كفؤة 
وجهاز قادر على متابعة تنفيذ املشاريع في مواعيدها، 

وفي ضمان اجلودة وحتصيل اموال الدولة.
واكد ان الكتلة رفضت انشاء أي كيان جديد يتولى 
هذا التمويل للحد من الواسطات واحملسوبية، بل نحن 
مع منح هذا احلق ألي كي���ان قائم كصندوق التنمية 
مثال او هيئة االس���تثمار او البنك املركزي ش���ريطة 
تعديل قوانني هذه اجلهات ومبا يتيح لها االقراض، أما 
البنك الصناعي فهو ش���ركة مقفلة وال مجال لدخوله 

في االقتراض.
واستغرب السعدون صمت احلكومة عن ادعاء البنوك 
أنها جت���اوزت األزمة املالية م���ن دون إنقاذ حكومي، 
وتساءل: ماذا يعني قانون ضمان الودائع في البنوك 
واملقدرة ب� 24 مليار دينار؟ مؤكدا ان هذا القانون ساهم 

في وقوف البنوك على أرجلها.
واضاف ان هذا القانون لم يحدد سقفا اعلى للضمان، 
كما وضعت الدولة ودائع في البنوك من االموال العامة 
بأقل من سعر الفائدة التي تقدم من البنوك نفسها ألي 

مستثمر، حتى كانت الفائدة 1.5% فقط.
وقال: ال توجد عندنا مشكلة في التمويل حتت مظلة 
البنك املركزي، لكن لن نقبل بان تعطى للبنوك بفائدة 

ميسرة او دون فائدة.
واشار الى ما قاله الوزيران احمد الفهد ود.فاضل صفر 
من انه مت تنفيذ 25% من اخلطة، مبينا انه قال للوزير 
الفهد في اللجنة املالية ان ما مت تنفيذه هو صفر% ألن 

املشاريع املنفذة كانت قبل اقرار اخلطة.
واوضح ان املشاريع الضخمة التي ينبغي ان تنفذها 
احلكومة في اطار اخلطة عديدة ومنها املدن االسكانية 
ومن بينها مدينة اخليران بكلفة 4.2 مليارات دينار، حيث 
وضعت املؤسسة سيناريو لتحقيق العائد املستهدف 
من املش���روع والبالغ نح���و 15 او 16% بهدف حتفيز 

الشركات على املشاركة.
واضاف ان املرحلة االولى للمش���روع تكلف نحو 
3 مليارات خالل 6 س���نوات، وه���و مبلغ ضخم ليس 
بحوزة الش���ركات، ما يعني ض���رورة وجود دعم او 

متويل حكومي.
وشدد الس���عدون على ضرورة اضطالع احلكومة 
بتحديد شروط واضحة لكيفية حتصيل االموال، سواء 
من البنك املركزي او البنوك، مؤكدا ان احلكومة وحدها 
ستكون مسؤولة عن افشال خطة التنمية اذا لم حتسم 
امورها وسنعجل طرح املشاريع حسب املهلة الواردة 

في القانون.
وحذر السعدون من ان الكتلة ستذهب الى ابعد مدى 
يسمح به الدستور اذا ما رضخت احلكومة للضغوط 
املمارسة عليها، وقال: اذا ال ترغب احلكومة في اعتماد 
صندوق التنمية كخيار، فال مش���كلة عندنا في اقرار 
جهة اخرى س���واء هيئة االستثمار او البنك املركزي، 
لكن ش���ريطة تعديل قوانني هذه اجلهات ومبا يتيح 
االقت���راض، لكنه حذر من ان تؤول األموال العامة الى 

من ينتظر التهامها.
وتطرق السعدون الى تصريح وزير التجارة احمد 
الهارون ال���ذي وصف فيه بعض الش���ركات املدرجة 
في البورصة بالعفن، مؤك���دا انه ومع هذا التصريح 
فإن على احلكومة استبعاد هذا »العفن« من املشاركة 
في املش���اريع، كما ش���دد على ان »الشعبي« ستتقدم 
مبقترحات تتعلق بهذا النوع من الش���ركات وتتعلق 
بترتيب وتنظيم املكافآت والرواتب، ألننا ال نريد لهذا 

العفن ان يشارك في املشاريع.
وأشار الى تصريحات املسؤولني التي أضرت بصغار 
املستثمرين حني صرح البعض ونصح بشراء األسهم، اال 
ان األسعار انخفضت وساهم ذلك في خسارة املواطنني 
أموالهم، وقال لو مت هذا في بلد آخر لتمت محاكمة هذا 

املسؤول الذي ورط الناس.
وأعلن الس���عدون رفضه الضغ���وط الرهيبة التي 
متارس على »املركزي« عبر سوء التصرف في األموال 
العامة، وحتويل »املركزي« الى ما يشبه »االحتياطي 
الفيدرالي األميركي«، وقال: سنقاوم اي محاولة من هذا 

النوع ولن نترك هذا األمر.
وحذر السعدون احلكومة مجددا من الرضوخ الى 
الضغوط التي متارسها أطراف تعتقد ان خطة التنمية 
ستس���ير بالطريق التقليدي عبر املناقصات، ولذلك 
يسعون الى افش���الها، مؤكدا ان اخلطة أعطت القطاع 
اخلاص دورا كبيرا في الناجت احمللي وفي تنفيذ املشاريع 
العمالقة كمدينة اخلي���ران واملدن العمالية ومحطات 
الكهرباء واملصفاة الرابعة واملدن الطبية واملستودعات 
العامة، مذكرا بأن العراق مقبل على مشاريع ضخمة، 
خصوص���ا في اجلنوب، وهو ما يوجب على احلكومة 

االستعجال بطرح »املستودعات«.
وفيما أكد الس���عدون مرونة الكتلة في التعامل مع 
اي مقترحات تتعلق بتمويل املش���اريع غير أنه أعلن 
أن الكتلة ال متلك إال املواجهة السياسية وستذهب إلى 
أبع���د مدى إذا خرجت احلكومة عن إطار القانون، كما 
جدد املوقف الرافض لقيام احلكومة بضمان القروض 

التجارية.
وأوضح الس���عدون ان الشعبي بصدد الكشف عن 
قضايا متس املال العام وتعج بالفساد في بعض اجلهات، 
كالبلدية وهيئات الشباب والزراعة والصناعة، مشيرا الى 

انه سيتم الكشف عن هذه القضايا في وقت الحق.
وساق السعدون مثال على الفساد من خالل تقرير 
لديوان احملاس���بة اكد انه مت في مشروع مبنى البنك 
املركزي اجلديد حتديد 7800 دينار لشباك مساحته 2 × 

2.4 متر فقط، رغم أن كلفته ال تتجاوز 550 دينارا.
من جانب آخر، اثنى السعدون على القرار الذي اتخذه 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد بوقف االجراءات التي اعلنت عنها املؤسسة 
العامة للرعاية الس���كنية في ش���أن تأهيل الشركات 
ملشروع مدينة اخليران، خصوصا ان املؤسسة منحت 
نفسها سلطات مجلس الوزراء في االعالن املنشور في 

الصحف قبل ايام.
وفي موضوع مختلف انتقد السعدون التعميم الصادر 
عن اللجنة التأسيسية املعنية مبتابعة حتويل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى شركة والذي حدد موعدا 
نهائيا للموظفني لتسوية اوضاعهم قبل حتديد موعد 
تأسيس الشركة، داعيا الى إعادة النظر في هذا التعميم 

وإال فإن من حق املوظفني اتخاذ موقف.

البن�ك الصناع�ي ش�ركة مقفل�ة
اإلقراض عملية  ف�ي  لدخوله  مجال  وال 

ضرورة تمويل بعض المشاريع ذات 
الكلفة العالية بشرط وجود إدارة كفؤة 

الت�ي  الرهيب�ة  الضغ�وط  نرف�ض 
تم�ارس على البن�ك المرك�زي لتحويله
إلى ما يشبه االحتياطي الفيدرالي األميركي

مدى  ألبعد  س�تذهب  »الش�عبي« 
يس�مح ب�ه الدس�تور إذا م�ا رضخت 
الحكومة للضغوط وأضاعت المال العام


