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وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس على املداولة األولى لقانون اسقاط فوائد القروض »وإنشاء صندوق األسرة« 

بأغلبية 33 صوتا ورفض 3 وامتناع 20، وأّجل املداولة الثانية على القانون لتقدمي التعديالت احلكومية والنيابية.

وكان املجلس في بداية جلسته رفض توصية »العرائض والشكاوى« بإيقاف قرار ترقيات شركة نفط الكويت حلني االنتهاء من التحقيق، 

كما وافق املجلس على متديد املدة احملددة للتحقيق في جتاوزات عقد شل لتقدم اللجنة تقريرها 

في دور االنعقاد املقبل، ورفض املجلس رفع احلصانة عن النائبني أحمد املليفي ونبيل الفضل في قضايا مرفوعة ضدهما، 

وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

كتب: سامح عبدالحفيظ 

صالح عاشور وخالد العدوة م.عادل اخلرافي متحدثا

إسقاط فوائد القروض .. مداولة أولى
باب االحتراز فقط وليس أكثر 

من ذلك.
٭ يوسف الزلزلة: وزير النفط 
أبلغني بأن كل قرارات الترقيات 
ق����د وقفت حل����ني االنتهاء من 
التحقي����ق، املطل����وب رفع هذا 
الظلم عم����ن ظلم، ولكن يجب 
ع����دم وقف الق����رارات االخرى 
اخلاصة بالترقيات في الشركات 
التابعة وأال تكون الترقيات وفق 
الكفاءات وليس الشخصانية، 
وبالنسبة للرسالة الثانية فهناك 
تقرير ص����ادر بأن الكويت من 
أكبر الدول التي ال حتافظ على 
حقوق االنس����ان، فهناك قرار 
صدر من وزارة الداخلية مينع 
بعض اجلنسيات من الدخول الى 
الكويت، لقد كرهنا الدول فينا 
وفي الكويت، وين رايحني بالبلد 
يا حكومة يجب أن نلتفت الى 

ذلك وننظر له نظرة حقيقية.
٭ خالد العدوة: أمتنى أن ترد 
احلكومة فيما يخص ملف حقوق 
االنس����ان، ونحن ف����ي اللجنة 
ذهبنا الى الس����جون، وتعقبنا 
االمور املتعلقة بحقوق االنسان، 
ولكن لم يتقدم الينا أي شخص 
بشكاوى واللجنة فاحتة أبوابها 

للجميع.
٭ صال����ح عاش����ور: عندم����ا 
طرحت الرس����ائل الواردة في 
ج����دول األعمال لم تطرح عبثا 
ونأخذ القرار وفقط، فأين رأي 

احلكومة.
٭ علي الراشد: أرى أن تؤجل 
هذه الرسالة )التجنيس( الى أن 
يصوت على القانون فإذا صوتنا 
على القانون انتهت الرس����الة 
وإذا لم نص����وت عليه تعرض 

في اجللسة املقبلة.
٭ صال����ح عاش����ور: أين رأي 

احلكومة؟
٭ وزير النفط )هاني حسني(: 
فيما يتعلق بالترقيات والتعميم 
الصادر، فنحن لم نثبت من متت 
ترقيتهم الى أن تنتهي اللجنة 
من تقريرها، ولن نخلق مناصب 
جديدة الستيعاب من ترى اللجنة 

استحقاقهم للترقيات.
وعن موض����وع القياديني 
ملناصب العضو املنتدب، فهذا 
كالم غير صحيح وستعرض 
النتائج بعدم����ا تنتهي اللجنة 

الوزارية من التحقيق.
٭ وزي����ر النف����ط: بالنس����بة 
للتعمي����م الصادر ف����ي 12/27 
لوقف الترقي����ات نحن وافقنا 
عليه من ب����اب التعاون، اما ان 
ميتد ذلك الى الشركات التابعة 
فهذا مرفوض وميثل تداخال بني 
السلطات ويؤثر على االنتاج 

ويشل القطاع.
٭ علي الراشد: الرسالة األولى 
اخلاص����ة بقان����ون التجنيس 
سترحل إلى اجللسة املقبلة.. 
موافقة. )موافق����ة عامة(، واذا 
صوتنا على القانون فالرسالة 

تسحب.
ه����ل يواف����ق املجلس على 
الرسالة الثانية بخصوص وقف 

الترقيات النفطية؟
٭ روال دشتي: نحن موافقون 
على من ش����ملهم التعميم من 
ش����ركة نفط الكوي����ت أما أى 

حدثت من فئة بعينها. فأرجو أن 
تكون هناك جدية في هذا امللف، 
فهو ملف خطير والكويتيون 
يشعرون باخلوف وعدم االرتياح 

من هذا امللف.
٭ صالح عاش����ور: الرس����الة 
الثانية موجه����ة لوزير النفط 
وه����ي لم تأت من ف����راغ وأتت 
بعد كم التج����اوز والظلم على 
موظفي القطاع النفطي من خالل 
التمييز واحملس����وبية، وأرجو 
من الوزير وق����ف التعيينات 
حلني االنتهاء من التحقيق، أن 
تعرف ان هناك أناس����ا ظلموا، 
الوزارة تنتهج أس����لوبا إداريا 
غير صحيح من خالل استحداث 
إدارات جديدة لتعيني املستحقني 
الذين استبعدوا من الترقيات، 
هناك ظلم فاحش في الشركات 

التابعة ملؤسسة البترول.
الرس����الة االولى من رئيس 
جلنة حقوق االنسان، احلكومة 
واملجلس يا إم����ا نحل قضية 
الب����دون أو ال نحلها، فالقانون 
يقول ان التجنيس للبدون فقط، 
وبالنسبة للش����رائح االخرى 
احلكومة تستطيع جتنيسهم 
مثل اخلدم����ات اجلليلة وأبناء 
الكويتيات وبالتالي هذا القانون 
يحل املشكلة وإذا أدخلنا شرائح 
أخرى فقد قللنا من عدم البدون 
الذين يس����تحقون اجلنسية، 
ولنضع خط����ة واضحة خالل 
5 س����نوات تنته����ي م����ن هذه 

القضية.
وبالتالي إدخال شرائح أخرى 
في هذا القانون فهي مصيبة ولن 
حتل القضية التي أصبحت قضية 
دولية وليست محلية، ويجب أن 
حتل بإرادة كويتية وإال ستفرض 
علينا احللول من اخلارج كما 
فرضت على كثير من الدول مثل 

أفغانستان والعراق.
٭ س����عود احلريج����ي: اتخاذ 
القرار بع����دم التثبيت هو من 

توافقوا على إحالته الى اللجنة 
االصلية وهي البدون.

٭ عدن���ان عبدالصمد: نحن 
لم نناقش تقريرا حتى يكون 

املقرر على املنصة.
٭ علي الراشد: من حق أي نائب 

أن يتحدث من منصة املقرر.
٭ عص����ام الدبوس: التجنيس 
وقف منذ عام 2007 ولم يخرج 
أي كشف، وهذا التأخير تتحمله 
احلكومة فأرجو من االخوة أن 
يكون هناك اتفاق على االعداد 

املستحقة فقط.
٭ عادل اجلاراهلل: أؤيد أعضاء 
اللجنة املختصة، ولكن اس����م 
اللجنة يوحي بأن هناك انتهاكا 
حلقوق االنس����ان في الكويت، 
وأرى أن الكوي����ت بعي����دة كل 
البعد عن ذلك لس����ببني أولهما 
ديننا احلنيف وثانيهما تاريخنا 
العريق. استغرب هل موضوع 
التجنيس معقد جدا لهذه الدرجة 
انه منذ 60 عاما لم نستطع حل 
هذه املشكلة، هل مواليد الكويت 
يواجهون هذه املعاناة؟ أال يوجد 
شخص متمكن أو نظام أو جهة 
تستطيع حل هذه املشكلة. ونذكر 
أن آخر جرمية حدثت في الكويت 

حت���ول كل القضايا املتعلقة 
بحق���وق االنس���ان والبدون 
الى اللجن���ة املختصة، لذلك 
أطالب باملوافقة على الرسالة 
لننظر في مشروع احلكومة 
بخصوص جتنيس ال� 2000 
لكي ننجزه مع كامل احترامنا 
للجنة الداخلية والدفاع، لكن 
هذه اللجن���ة أفقها كبير في 
الدفاع والداخلية والعسكريني، 
أما البدون فهي مختصة بهذا 
امللف وقطعنا شوطا ال بأس 
به، ونعدك���م بإجنازه خالل 

أسبوعني.
٭ عس���كر العن���زي: قانون 
أقررناه  التجنيس احلكومي 
في املداولة االولى وأمس االول 
رفعنا التقرير بعد التعديل، 
وأمتن���ى عرض���ه بع���د بند 
»القروض« ورفعنا الس���قف 
من 2000 الى 4000 شخص، 
واللجنة مختصة بهذا االمر 

اختصاصا أصيال.
٭ خال���د الع���دوة: إذا وافق 
املجل���س عل���ى تقرير جلنة 
الداخلي���ة والدفاع بتجنيس 
البدون »فبها ونعمت« واذا لم 
يصوت عليه املجلس فنرجو أن 

هو أمر طبيعي ف����ي الوزارات 
ولي����س عند ش����خص بعينه 

والتدوير شمل 8 أشخاص.
٭ سعدون حماد: كالم الوزير 
غير صحيح ولدي ما يثبت 
الكهرباء ووزارة  إدانة وزير 
الكهرباء عندما تس���لمها لم 
يجدد ملن حققوا معه، وكيل 
مساعد انتهت صالحيته وعينه 
الوزير من جديد، فكيف يكون 

ذلك؟
٭ وزير الكهرباء: هذا الكالم 
ق���رار مجلس  غير صحيح، 
الوزراء يعلو أي جلنة أخرى، 
وموضوع االخ صالح مسلم 
فلم يجدد له بعد الفترة احملددة 
له، وذلك وفق قانون اخلدمة 

املدنية.
٭ سعدون حماد: الوزير جدد 
لصالح مسلم واآلن مازال يعمل 
على رأس عمله، والوزير مدان 
من جلنة التحقيق في وزارة 

الكهرباء.
٭ مبارك النجادة: أتنازل خلالد 

العدوة.
٭ خالد العدوة: سبق وعرضت 
رسالة منذ أكثر من شهرين 
ووافق عليه���ا املجلس بأن 

القياديني في القطاع النفطي من 
ضمنهم مدير دائرة الغاز وعندما 
قدمت االس����تجواب قام وزير 
النفط واستبعده من الترقيات 
ألن اسمه محمد فهد العتيبي، 
لذلك نحذر احلكومة كاملة من 
سياسة االنتقام ومجلس األمة 
موجود ونرفض التجاوز على أي 

موظف له احلق في الترقية.
أما الرس����الة االولى فأقول 
ان اللجنة اتخذت قرارا، ولكن 
هناك مجموعة عدلت أوضاعها 
وليس من املعقول استبعادهم 
من التجنيس بعدما سمعوا كالم 
احلكومة بتعدي����ل أوضاعهم، 
وأرج����و أن يك����ون التجنيس 

مفتوحا للجميع.
والرسالة الثالثة.

٭ وزير الكهرب����اء عبدالعزيز 
اإلبراهيم: أوال لم أدن في وزارة 
الكهرباء فقد حصل انقطاع في 
2006 شمل الكويت كلها والوزير 
حينها أوقف 6 وكالء مساعدين 
ومجلس الوزراء ش����كل جلنة 
وبرأتني وشخص آخر، وكنت 
وكيال مساعدا ومدتي الى 2008 
وقدمت استقالتي في 2006/11 الى 
2008، وبالنسبة للنقل فالتدوير 

افتتح رئيس مجلس األمة علي 
الراشد اجللسة العلنية العادية 
الس����اعة التاسعة صباح امس 
الثالثاء وتال األمني العام اسماء 
االعضاء احلاضرين واملعتذرين 
عن اجللسة والغائبني من دون 

اذن او اخطار.

التصديق على المضابط

٭ انتقل املجلس ملناقشة بند 
التصديق على املضابط أرقام 
1303/ب و1304/أ و1304/ب و1305 
خاصة بتواريخ 20 فبراير و5 

و6 و7 مارس 2013.
٭ يوسف الزلزلة: هناك مجموعة 
من االخطاء املطبعية في مشروع 
بقانون املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة والتأمني ضد البطالة 

ارجو مراعاة ذلك.
٭ عادل اجلاراهلل: كان حوار بني 
سعدون حماد ووزير الكهرباء 
وكان احل����وار أصال بني حماد 

ووزير املواصالت.
٭ سعدون حماد: املضبطة رقم 
1305 خاصة مت ش����طب كالمي 
لكن لم يتم ش����طب كالم وزير 

الكهرباء.
٭ علي الراش����د: يصادق على 

املضابط؟
)موافقة عامة(.

كشف األوراق والرسائل

رس����الة من رئي����س جلنة 
حقوق االنسان ودراسة اوضاع 
غير محددي اجلنسية )البدون( 
يطلب احالة مشروع القانون في 
شأن حتديد العدد الذي يجوز 
منحه اجلنسية الكويتية سنة 
2013 الى اللجنة باعتبارها االكثر 

تخصصا في نظره.
رس����الة م����ن مق����رر جلنة 
العرائض والشكاوى بأن اللجنة 
توصي بعدم تثبيت من شملهم 
التعميم رقم 2012/20 الصادر من 
ش����ركة نفط الكويت أو اصدار 
اي ق����رارات ترقي����ة او تدوير 
للعاملني باجلهات التي شملها 
التحقيق حتى انتهاء اللجنة من 

التحقيق.
٭ رس����الة م����ن رئيس جلنة 
التحقيق في عقد ش����ل يطلب 
متديد امل����دة احمل����ددة للجنة 
لتقدمي تقريرها في دور االنعقاد 

املقبل.
٭ عصام الدبوس: فيما يخص 
رسالة جلنة العرائض والشكاوى 
فإن القرار صدر في الترقيات في 
12/27 وجرى العرف انه بعد 90 
يوما يثبت من حررت له الترقية 
والتكليف للجنة كان في 5 فبراير 
ونطلب من املجلس املوافقة على 

التمديد الى 5 مايو.
٭ س����عدون حماد: بالنس����بة 
للرسالة الثانية نحن لسنا ضد 
الترقيات ولكن ضد الظلم من 
املسؤولني ومن الوزير، مباشرة 
ومت استبعاد املستحقني، ونحن 
نخ����در احلكومة من سياس����ة 
االنتقام التي اتبعتها في وزارة 
الكهرباء، وشكلوا جلنة حتقيق 
وادانت الوزير واحلكومة كافأته 
وعينته وزيرا ولم يرد ملن حققوا 
معه، وهذه السياسة مرفوضة 
في القط����اع النفطي، وترقيات 

)متني غوزال( الرئيس علي الراشد متحدثاالرئيس علي الراشد ونائبه مبارك اخلرينج ود.روال دشتي على املنصة وتبدو األمانة العامة 

العبداهلل يؤكد اهتمام القيادة السياسية 
برفع املعاناة عن الشعب الكويتي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبداهلل 

حرص القيادة السياسية واهتمامها برفع املعاناة 
عن الشعب الكويتي من خالل إقرار قانون يأتي 
بشكل متوافق بني احلكومة ومجلس األمة حلل 

مشكلة قروض املواطنني. وقال العبداهلل أثناء 
مناقشة مجلس االمة في جلسته العادية أمس 
االقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق دعم 
االسرة »كلنا سمعنا توجيهات صاحب السمو 

األمير حفظه اهلل ورعاه في افتتاح دور االنعقاد 
وعند التقائنا مع سموه سمعنا منه حرصه 

واهتمامه برفع املعاناة عن الشعب الكويتي في 
هذا الشأن، ولكن يجب أن يأتي ذلك بشكل 

متوافق«. وأضاف انه بالنظر الى أهمية موضوع 
قروض املواطنني »وتلمسا من احلكومة الهتمام 

مجلس االمة بهذا املوضوع فقد استمر انعقاد 
مجلس الوزراء أول من أمس حتى الساعة الـ12 

ألنه لوال إمياننا بأهمية هذا املوضوع ملا استمررنا 
وناقشنا وحاولنا التوصل الى حل هذا املوضوع«. 

ولفت الى تعاون احلكومة مع جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية في مجلس االمة »بحضور 
االجتماعات املخصصة ملناقشة هذا املوضوع« 

نافيا وجود هدف لدى احلكومة لتأجيل هذا 

املوضوع، »بل ان هذا االمر غير وارد«. وذكر 
ان رأي احلكومة حول االقتراح بقانون بشأن 
انشاء صندوق دعم االسرة »يتمثل بأن الكلفة 
املالية لهذا االقتراح بقانون غير واضحة إضافة 
الى وجود رأي آخر من قبل بعض النواب بأن 

هذا القانون يعتبر قاصرا في بعض االمور 
ويستوجب إضافة أو حذف مواد معينة فيه«. 
وأعرب عن االمل في أن يستمر التعاون بني 

احلكومة ومجلس االمة »كما كان في القوانني 
السابقة وأن يتم التوصل الى حل توافقي بشأن 

هذا املوضوع ونحن نضع أيدينا بأيديكم من أجل 
نصرة الشعب الكويتي وتخفيف أعبائه«. وقال 
الشيخ محمد العبداهلل »ان ما مت اجنازه خالل 

ثالثة أشهر من الفصل التشريعي احلالي يوازي 
ما مت اجنازه في السنوات الثالث السابقة لهذا 

املجلس صاحب املكانة الكبيرة بسبب التعاون بني 
مجلس االمة واحلكومة«. وأشار الى حرص سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك والنائب االول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود في اجتماعات مجلس الوزراء »على 

إرسال رسائل واضحة بأن مجلس االمة احلالي 
أفضل مجلس ميكن أن يحقق اجنازات تنعكس 

على املواطنني وعلى مستقبل الكويت بشكل ايجابي«.

ندوة »العدالة والسالم«: ضرورة حل »القروض« بشكل عادل
شدد على ضرورة حتقيق العدالة في طريقة 
معاجلة قضية القروض ومحاسبة املتسبب 

في إرهاق املواطنني بفوائد ديون كبيرة وغير 
مستحقة، كما طالبوا مبحاسبة املؤسسات املالية 

املخالفة للقانون ورفع الظلم الكبير الذي وقع 
على املوطنني جراء تلك املمارسات غير القانونية، 

مشددين على ضرورة تأسيس ثقافة حقيقية 
تقوم على مساءلة املخطئ والزامه بتحمل تبعات 

تصحيح أخطائه.
وقال النائب نواف الفزيع في الندوة التي عقدها 

جتمع العدالة والسالم مساء امس االول أن 
قانون املعسرين أتى ليكافئ البنوك على ما قامت 

به من أخطاء وجتاوزات استغلت من خاللها 
املواطنني، الفتا إلى أن قانون املعسرين لم يشر 

إلى الفوائد التي مت أخذها من املواطنني بغير 
وجه حق.

وأضاف: نحن نعتقد أن الشعب الكويتي خدع 
ومت التدليس والنصب عليه في أكبر عملية 
نصب في التاريخ، مستغربا من عدم رغبة 

احلكومة مبساءلة من قام بتلك املخالفات الكبيرة 
التي أرهقت شريحة كبيرة من املواطنني.

وطالب البنك املركزي بإلزام البنوك بالفوائد 
غير املستحقة وذلك وفقا للقرار الذي صدر في 

تاريخ 24 مارس 2008 قائال ان من أخطأ عليه أن 
يتحمل ويصحح خطأه.

وقال ستكون لنا وقفة تاريخية حتقق العدالة 
حملاسبة املتنفذين الذين أصبحوا فوق القانون، 

مؤكدا أن ما يسعون له سيكون محاسبة 
املخطئني واملتسببني في ظلم املواطنني، معلنا 
استمراره في استجواب وزير املالية والعمل 

لوضعه على املنصة حملاسبة من أوصلنا إلى هذا 
احلال.

من جانبه، اعتبر النائب خليل الصالح قضية 
القروض هي القضية األولى في الدولة، مبينا 

أن املشكلة تكمن في عدة أطراف لهذه القضية 
ممثلة في املواطن املقترض والبنوك املقرضة 

واجلهة الرقابية ممثلة في البنك املركزي.
وقال ان البنوك اتخذت كل الطرق والسبل 

إلغراء املواطنني بالقروض كل حسب حاجته من 
خالل العديد من التسهيالت والطرق الدعائية، 

معتبرا ان البنك املركزي تراخى كثيرا في ضبط 
هذه العملية التي حملت خروقات كبيرة كتعدي 

الفوائد ألصل الدين مبراحل كبيرة. 
وشدد على ضرورة حل هذه القضية بصيغة 

عادلة حتى ال حتدث كارثة اجتماعية، الفتا إلى 
أن احلل العادل لها يكمن في فتح كل ملف على 

حدة وحتديد إن كان البنك متجاوزا على القانون 
وبالتالي تكون معاجلة القضية وفق هذا األساس.

ودعا إلى محاسبة املؤسسات املالية املخالفة 
للقانون ورفع الظلم الكبير الذي وقع على 

املوطنني جراء تلك املمارسات غير القانونية 
مشددا على ضرورة تأسيس ثقافة حقيقية لدى 
املواطن وعدم تسهيل عملية االقتراض له لظنه 

بأنها حتما سيتم إسقاطها باإلضافة إلى ضرورة 
وضع ضوابط على البنوك حتدد لها آلية إعطاء 

القروض مع عدم جتاوزها للقروض.
من جهته، شدد اخلبير االقتصادي جمال 

عبدالرحيم على ضرورة تبني ثقافة املساءلة التي 
يرى أنها انعدمت في الدولة قائال إن أي بلد ال 

يعيش ثقافة املساءلة سينتهي كما هو احلال في 
دولة كولومبيا.

واعتبر أن إسقاط القروض جرمية أخالقية من 
الدرجة األولى بحق املجتمع الكويتي، الفتا إلى 

أن إسقاط القروض سيؤدي إلى ارتفاع األسعار 
بشكل جنوني يجعل من الكويتيني من يبكي 

دما.
وأشار إلى ان الواليات املتحدة األميركية قامت 
مبحاسبة البنوك وأكبر الشركات واملؤسسات 
املالية وتغرميها مبالغ مالية ضخمة وتعويض 

املتضررين باعتبارها ساهمت في اإلضرار 
مبصالح عمالئها، الفتا إلى أن البنوك الكويتية 

لم تطبق عملية إدارة املخاطرة في القروض 
االستهالكية خوفا من ذهاب العمالء إلى بنوك 

اخرى.
عبداهلل البالول  ٭

حماد: لسنا ضد 
الترقيات ونرفض الظلم 

واستبعاد املستحقني 
بسبب أسمائهم

اجلاراهلل: ال يوجد 
انتهاك حلقوق 

اإلنسان في الكويت 
وملف البدون 

يخيف الكويتيني

شمس: كل املبالغ 
التي ستدفعها 

احلكومة سيتم 
استرجاعها ونحن 
بحاجة إلقرار هذا 

القانون

اإلبراهيم: التدوير 
في الوزارات أمر 

طبيعي وليس ضد 
شخص بعينه
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مصطفى الشمالي متحدثا الشيخ محمد العبداهلل وأنس الصالح

مجلس األمة يرفض توصية »العرائض والشكاوى« 
بإيقاف قرار ترقيات شركة نفط الكويت حلني االنتهاء من التحقيق

قرارات مستقبلية فلن تشملهم 
تلك الرسالة.

٭ عصام الدبوس: القرار واضح 
بخصوص مؤسس����ة البترول 

وشركاتها التابعة.
٭ وزير النفط: الرسالة تتضمن 
الش����ركات التابعة ملؤسس����ة 
البت����رول معنى ذل����ك أنه لن 
نستطيع اتخاذ اي ترقيات او 
قرارات مستقبال حلني ان تنتهي 
اللجنة م����ن التحقيق وطريقة 
الرسالة تشمل ايدينا من اتخاذ 
اي ق����رارات، وأرج����و تعديل 

الرسالة.
٭ عدنان عبدالصمد: الرسالة 
واضحة بأن كل القرارات ستقف 
سواء حدثت والتي ستحدث وإال 
تعدل الرسالة »بشأن القضايا 
التي يشملها التحقيق« فأرجو 

تعديل الرسالة.
٭ عصام الدبوس: الرسالة تتكلم 
عن مؤسسة البترول وشركاتها 
التابعة، فمعايير التقييم ظاملة، 
فالكف����اءة عليه����ا 50% واللغة 
االجنليزي����ة عليها 8% واألداء، 
أب وأبن����اؤه وأبناء اخوانه في 

مجلس االدارة هل يعقل هذا؟
٭ عدن����ان املطوع: س����أتقدم 
باستجوابي الى وزير النفط اذا 
لم يوقف الترقيات كلها، فالنفط 
املصدر الوحيد بالكويت يقوده 
حزب مقاطع، هل أنتم مؤمتنون 

على أموال الدولة.
٭ صالح عاشور: قرار اللجنة لم 
يأت من فراغ، فال توجد معايير 
للترقيات، هل يعقل مهندس كفاءة 
8% ويقيمه شخص ال يعرفه وال 
يدري عنه، فالترقيات شخصانية 

ومحسوبية وعوائل.
٭ وزير النفط: االستجواب حق 
دستوري »شنو بيخوفني فيه« 
الوظائف القيادية لها اسلوب 
ومنهج عمل وأسس واللجنة لن 
تستطيع النظر فيها ألنها خارج 

ونبيل الفضل.
٭ يعقوب الصانع: وصلنا طلب 
من النيابة عن رفع احلصانة عن 
النائ����ب أحمد املليفي في جنح 
صحافة وتوصلت اللجنة الى 

عدم رفع احلصانة.
ومت التصويت على تقرير 
اللجن����ة برفض رفع احلصانة 

ب� 23 »موافق«.
٭ يعقوب الصانع: وصلنا طلب 
من النيابة عن رفع احلصانة عن 
النائ����ب نبيل الفضل في جنح 
صحافة وتوصلت اللجنة الى 
عدم رفع احلصانة، ومت التصويت 

على تقرير اللجنة.
وتال األمني العام طلبا بتقدمي 
تقرير اللجنة املالية املختص 
باس����قاط فوائد القروض على 

غيره من البنود.
٭ صالح عاش����ور: حتى اآلن 
التكلفة املالية غير مبينة وقدمنا 
اقتراح����ا بتعديل على القانون 
واملشكلة ان البنوك هي نفسها 
التي ستدير صندوق االسرة، 
فإذن نحن كافأناها ولم نعاقبها، 
ونحن مع املواطنني ان يأخذوا 
حقوقهم، وهن����اك قانون آخر 

)موافقة عامة(.

بند األسئلة

وانتقل املجلس إلى مناقشة 
بند األسئلة:

٭ خالد الشطي: أشكر الوزير 
على ذلك وأمتن����ى من االخوة 
االعضاء متابعة الشأن النفطي 
ولكن هناك قرارات لتش����كيل 
جلان دون مختص����ني وهناك 
تضليل باملعلومات من ناحية 
التقدي����رات وهكذا وامتنى من 
النواب متابعة القطاع النفطي 
فهن����اك عدم التزام بترش����يح 
الترقيات وأيضا هناك وظائف 

ليس لها وصف وظيفي.
٭ هاني ش����مس: ندعو وزير 
النفط ألن يت����م توحيد نظام 
التقيي����م والترقيات واملكافآت 

في جميع شركات النفط.
٭ هاني حس����ني: اآلن ندرس 
توحيد نظام الترقيات، واملكافآت 

أمر تقديري.
٭ يوسف الزلزلة: هناك ظواهر 
سلبية البد من ان يكون لوزارة 
اإلعالم والش����باب دور في هذا 

األمر.

نطاق عملها، واخللط بني األمرين 
مرفوض، والترقيات متثل جميع 

طوائف املجتمع الكويتي.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على الرسالة الواردة من مقرر 
جلنة العرائض والشكاوى بأن 
اللجنة تطلب عدم تثبيت من 
ش����ملهم التعميم رقم 2012/20 
الصادر من شركة نفط الكويت او 
اصدار اي قرارات ترقية او تدوير 
للعاملني باجلهات التي شملها 
التحقيق حتى انتهاء اللجنة من 
التحقيق )التصويت على الرسالة 
كما جاءت من اللجنة( وكانت 

نتيجة التصويت كالتالي:
احلضور : 49، موافقة : 13، عدم 

موافقة: 23 وامتناع: 13.
)إذن ع����دم موافق����ة عل����ى 

الرسالة(.
٭ وزي����ر النفط: أؤكد أنه فيما 
يتعلق بالتعميم رقم 2012/20 
بش����أن الترقيات فس����نصدر 
تعليم����ات بعدم تثبيت اي من 
الترقي����ات حلني صدور تقرير 

جلنة التحقيق البرملانية.
٭ علي الراشد: هل يوافق املجلس 

على الرسالة الثالثة؟

ملعاجلة القضية.
٭ يوس����ف الزلزل����ة: القانون 
واضح والقضية واضحة واذا 
كان هناك تعديل يقدم بحينه، 
وغير صحيح نسف جهد اللجنة 
املالية، هذا القانون أنصف جميع 
املواطنني، واذا كان عندك تعديل 

قدمه.
٭ صالح عاشور: احلكومة البد 
أن تفهم أن هن����اك قانونا أقر، 
ويجب ان تأخذ احلكومة بعني 
االعتبار ان هناك قانونا أقر، ال 
نريد مكافأة البنوك مرة أخرى 

فأين ذهبت التجاوزات؟

٭ وزير اإلع����الم: هناك خطة 
لتوحيد اخلطاب اإلعالمي ونعلم 

أن هناك ظواهر سلبية.
٭ أحمد املليفي: وجهت اسئلة 
لوزير االش����غال حول تأثيث 
مبنى مجلس األمة واجابته كانت 
منقوصة فيما يخص جوابه عن 
األسعار ولم يحدد ما اتخذه من 

اجراءات حول هذا الشأن.
٭ وزي����ر الكهرب����اء: أنا رديت 
على قدر الس����ؤال ولم انقص 
منه وكان����ت اجابتي واضحة 
ان الوزير السابق شكل جلنة 
وجاءت بناء على توصيات من 

مجلس األمة.
٭ أحمد املليفي: ما الهدف من 
السؤال؟ وندعم جميع الوزراء 
ولكن اكتش����فت ان هناك خلال 
وهناك ادوات تبدأ من السؤال 
والبد من محاس����بة املسؤولني 
واال تتكرر املشكلة، واملعلومات 
التي ارس����لها غي����ر صحيحة 
ووزارة االشغال حتتاج »نسف« 

شاملة.
وانتقل املجلس للبند التالي 
واملختص بطلب النيابة برفع 
احلصانة عن النائب أحمد املليفي 

٭ نواف الفزيع: ليس واردا في 
اجلدول ه����ذا املوضوع، فكيف 
أدرج عل����ى ج����دول األعمال، 
واملفروض ان يناقش حتت بند 

ما يستجد من أعمال.
٭ علي الراش����د: القانون ادرج 
أمس وأخ����ذت موافقة املجلس 
على إدراجه وتقدميه على غيره 
من البنود وأدرجت املوضوع 

أمس.
٭ يعقوب الصانع: هذه سنة غير 
حميدة دخول قانون تكلفته 3 
مليارات وتقدمنا باقتراح بقانون، 
ملاذا ال تتحمل البنوك الفوائد غير 
القانونية، وحسب قرار البنك 
املرك����زي يقول هناك تصويب 

للمبالغ املستولى عليها.
٭ مصطفى الشمالي: التكلفة 
ق����د تزيد عل����ى 3 مليارات و4 
مليارات بعدما مت فتح س����قف 
الشرائح مثل البنوك اإلسالمية 
واملعس����رين، وأنا تسلمت هذا 
التقرير الس����اعة 10.45 أمس، 
واليوم صباحا لكي نعرف رأيا 
أعطيته الس����اعة 7.30 صباحا 
للفنيني واملالحظات كثيرة وهذا 

األسلوب غير صحيح.
واآلن هناك مشروع جديد قدم 
والبد ان يتضمن رأي احلكومة، 
ألن االجتماعات السابقة ناقشنا 
8 اقتراحات لكن اآلن فتح الباب 

الهاشم: 
هناك قصور واضح 

في الرقابة 
على البنوك

الفزيع: نرفض 
املزايدات أو التصدق 

على الشعب 
واستجوابنا موجود 

ولن نتنازل عنه

حسني: قررنا عدم 
تثبيت من متت 

ترقيتهم حلني انتهاء 
عمل جلنة التحقيق

اصدر النواب: خالد الشليمي، وحماد الدوسري، وخالد 
العدوة، وسعود احلريجي، ومحمد البراك، وسعد 
البوص، وبدر البذالي، وطاهر الفيلكاوي، ومبارك 

العرف، ومشاري احلسيني، وحمد الهرشاني، وفيصل 
الكندري ومحمد اجلبري بيان استنكار عن املساس 

بالصحابة رضي اهلل عنهم وجاء في البيان:
قال اهلل تعالى: )والسابقون االولون من املهاجرين 

واالنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي اهلل عنهم 
ورضوا عنه(. وقال ژ »من سب اصحابي فعليه لعنة 
اهلل واملالئكة والناس اجمعني«. من املعلوم ان للصحابة 
رضي اهلل عنهم مكانة عظيمة في قلوب املسلمني فهم 
حملة الدين وهم من بلغه بعد رسول اهلل ژ فالطعن 

فيهم طعن فيما نقلوه لنا.
ولالسف ظهرت امور مستحدثة على مجتمعنا وهي 
دخيلة عليه أال وهي الطعن في الصحابة على املنابر 

وفي وسائل االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، 
وآخرهم املدعو مرتضى القزويني حيث ظهر في 
تسجيل خاص في احدى احلسينيات وهو يطعن 
بصحابة رسول اهلل ژ ويتدخل بشأننا الداخلي 
مخالفا بذلك ما جبل عليه اهل الكويت من متسك 

بالعقيدة االسالمية وايضا مخالفا لقانون نبذ الكراهية 
واثارة الفنت.

كما اننا نحمل وزير الداخلية مسؤولية ما حدث في 
تلك احلسينية كما نطالبه بإحالة املسؤولني عن ذلك الى 

النيابة العامة ومعرفة املتسبب في ذلك ومحاسبته.
كما نشدد على ضرورة متابعة ومالحقة كل من يثبت 

تورطه باملساس بديننا الكرمي وصحابة نبينا ژ.
ونؤكد على اننا سنقف جميعا باملرصاد لتلك 

املمارسات اخلطيرة، وذلك بتفعيل دورنا كأعضاء 
باحملاسبة واملساءلة.

نواب: نرفض
 املساس بالصحابة
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هشام البغلي وهاني حسني وناصر الشمري ومبارك العرفد.يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم على املنصة د.علي العمير

مبارك النجادةعبداهلل التميمي أحمد الريعدنان عبدالصمد

خالد الشليمي

عبدالعزيز اإلبراهيم

حمد سيف وخلف دميثير ود.محمد الهيفي

 نبيل الفضل وبدر البذالي ومحمد اجلبري

الراشد: قضية القروض أصبحت مسمار جحا ويجب االلتفات إلى الغالء وهناك 
من ال يريد للمجلس أن يستمر والقانون احلالي به رضا شعبي وهذا ما يرفضونه

أما ان يعد التقرير ويقدم هنا 
لكي نصوت عليه، فهذا أسلوب 
نرفض����ه البد أن يك����ون لدينا 
ش����يء من العقالني����ة، فاليوم 
لدينا اقتراحات ولدينا اقتراحات 
جديدة، وبالتالي أعتقد أن هذا 

الكالم الصحيح.
٭ علي الراشد: بدأنا ندخل في 
املوضوع وعندي مس����جلون 

وسندخل في املناقشة.
٭ يوس����ف الزلزل����ة: أتعجب 
من احلكوم����ة وكانت واضحة 
توجيهات سمو األمير ورئيس 
الوزراء ولكن هناك من ال يريد 
لهذا املجلس أن يستمر ويجعل 
أعضاء احلكومة يتحركون خللق 
أزم����ة، وهذا القان����ون صار له 
شهران وما قدم هو نتاج هذه 
اجلهود، ونتاج دراسات واألخ 
الوزير يضع عصا في كل شيء، 
وذهبنا الى صاحب السمو األمير 
وأعطى توجيهاته، نحن لم نأت 
لكم بقرآن ال ميكن تعديله، ال، 

عّدلوا على كيفكم.
انتم صدقتم الوزير على أنه 
ميكن أن يوافق على اقتراحكم، 
هو حاول يشتري الوقت لصالح 
التجار والبنوك، أنا متحسف اني 
صوت ذاك اليوم ضد استجوابه! 

الكالم اآلن فماذا يحدث اآلن؟
٭ د.علي العمير: هذا القانون ال 
يتضمن الكلفة املالية، واحلكومة 
ملاذا لم تؤجل القانون أسبوعني 

فلماذا صممت اليوم؟
وأقول لرئيس اللجنة ال يزايد 
علينا، ونرفض أن نغذي البنوك 
من املال العام، وملاذا نحدد عام 
2008 وأين 2009 و2010، الهدف 
من البنوك هو استفادة البنوك 

وأعضاء مجالس إداراتها.
٭ يوسف الزلزلة: عندما تأتي 
احلكومة وتتفق مع اللجنة على 
930 ملي����ون دينار مع البنوك 
االسالمية، وهذه خسارة 350 
مليونا، خس����ارة في سجالت 
البنوك ستخسرها، وهذا عمل 
اللجنة احلالية، وهذه توجيهات 
صاحب الس����مو والوزير كان 
حاضرا، وما عندنا مانع من إقرار 
املداول����ة االولى ومن ثم نعدل 
على املداولة الثانية وإذا قدمتم 

أي تعديالت فسندرسها.
٭ أحمد الري: هناك من ال يريد أن 
يسجل هذا االجناز لهذا املجلس، 
وأحتداك يابومشعل )الشمالي( 
أن تأتي بتفاصي����ل مبلغ ال� 3 
مليارات، القانون باختصار أن 
يذهب املدين للبنوك الى صندوق 

فهناك رؤية أخرى ال تكلف 
املال العام ش����يئا وستعوض 
املواطنني ونري����د حال يحقق 
املصلحة العامة ويرسل رسالة 
للبنوك بأال تفرض عوائد عالية 

ألن هناك غرامة وعقوبة.
٭ عبداحلميد دشتي: املادة 76 
واضحة والقانون مدرج اآلن على 
جدول األعمال واالخوان قدموا 
اقتراحا اليوم، فاملوضوع ليس 
مدرجا على جدول أعمال اللجان، 

فلنلتزم باملادة 76.
٭ خلف دميثير: أستغرب من 
تقدمي اقت����راح في نفس اليوم 
الذي يناقش فيه تقرير جلنة 
تعبت عليه ش����هرين، القانون 
املوجود جيد وإذا كان لدى أي من 
االخوان تعديالت فلنناقشها في 
املداولة الثانية، واملال العام البد 
أن يتحمل أخطاء البنوك والبنك 
املرك����زي الذي ميثل احلكومة، 
القانون هذا يعالج 66555 حالة 
قرض، رجاء يا وزير املالية ال 
تكون مياال الى البنوك وغرفة 

التجارة.
٭ حمد الهرشاني: في الندوات 
االنتخابية كانوا يتحدثون أول 
ما يتحدثون عن قضية القروض 
ومس����اعدة املواطنني، أين ذلك 

وأنا في يوم من االيام كنت في 
احلكومة وسويت مثله.

محمد العبداهلل وزير البلدية 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس 

الوزراء.
أؤكد ان م����ا مت اجنازه في 
الفصل التشريعي يوازي ما مت 
اجنازه في 5 سنوات، واستكثر 
ان يقال ان هناك من يرغب في 
احلكومة عدم استمرار املجلس، 
على العكس متاما هذا املجلس 
هو أفضل مجلس ينجز اجنازات 
تنعكس على املواطنني، وال علم 
لدينا اطالقا بوجود من يحاول 
خلق أزمة بيننا وبينك. نظام 
احلكم وراثي في الكويت وهدفنا 
املصلحة العامة وحتقيق أمنيات 
صاحب الس����مو، ولكن اقحام 
املقام السامي في هذه القضايا 
ينعكس علينا بش����كل سلبي، 
ونظرا الهمية هذه القضية استمر 
انعقاد مجلس الوزراء أمس الى 
الساعة 12 مساء وأؤكد ان قضية 
القروض حلها يستوجب العودة 
الى مفاهيم فنية بالتعاون مع 
اجلهاز التنفيذي وخطأ القول 
بأن احلكومة ترغب في ارجاء 
هذه القضية ولدينا رأي ونرى 
أن الكلفة غير واضحة، ورأى 

املعسرين ويقول أريد تسديد 
القرض، مع أقس����اط 15 س����نة 

وقيمة القسط أقل من %40.
٭ وزير املالية: هذا القانون ال 
أحد يعرف كلفته حتى اللجنة 
التي وضعته ال تعرف كلفته، كنا 
نعرفها عندما ندرس كل مشروع 
مقترح من أعضاء اللجنة وقدمنا 
كل مقترح ما هي كلفته، وكنا 
نعرف كل ش����يء واليوم تغير 
هذا الوضع ألننا أدخلنا االخوان 
في الصناديق واملقترضني من 
املؤسسات االسالمية، سمو األمير 
يأمر عل����ى رقابنا، ولكن لنأت 
للعمل الفني الصحيح واتفقنا 
عل����ى تعديالت مع د.يوس����ف 
الزلزلة لنعرف من سيدخل داخل 
الصندوق، فاملقترض الذي لديه 
6000 قرض ولديه قسط 4000 
دينار هذا م����ا له داع ان يدخل 
في الصن����دوق ومن يدخل في 
الصندوق من عنده 1000 وقسطه 
600 من الراتب وأرسلت يوسف 
العبيد الى اللجنة املالية ومكث 
ف����ي اللجنة 10 دقائق، وقال ان 
اللجنة لم تقبل أي تعديل. نحن 
نريد أن نصل الى قانون قابل 
للتنفيذ كلفته بسيطة ويستفيد 
منه أكبر شريحة من املقترضني، 

على مصراعيه، وطريقة صياغة 
القانون جزء منها ال ميكن تطبيقه 
وجزء من التسويات متت بني 
طرفني دائن ومدين، ومن قبل 
جلان يرأسها قاض، فكيف نقول 
في القانون ان نلغيها ونعطل 
مسيرة 4 سنوات في صندوق 
املعس����رين، فه����ذا يحتاج الى 
شيء من التأني، ونحن خدمتنا 
للمواطن����ني البد ان تكون على 
الطريقة الصحيحة واألسلوب 

الصحيح.
٭ يوسف الزلزلة: من سيحاسبكم 
هو الن����اس، فكالم الوزير اآلن 
أتعجب منه بعدما صرح بأنه 
اتفقنا مع اللجنة املالية وبالفعل 
متت صياغة القانون وفق االتفاق 
مع الوزير ولكن في االجتماع 
اختلف كالم الوزير، واختلف 
الوزير وقال ان احلكومة لديها 
نظرة أخرى والفضل لصاحب 
السمو عندما أعطاه توجيهاته 
مبساعدة املواطنني، هذا القانون 
سيعطي املبرر لتعديل املراكز 
القانونية، وأقسم عليكم باهلل 
ألم يأتكم ناس يش����تكون من 
صندوق املعس����رين؟! ونحن 
اجتهدنا وليس إيحاء منزال من 
السماء. ووصلنا الى صياغة، 
واذا ارتأينا ان هناك مخالفة نتفق 
عليها وعلى معاجلتها فيما بعد 
ف����ي املداولة الثانية، نحن اآلن 
نناقش قانونا أنت وزعت تقريره 
أمس، لكن نرفض نسف جهد 

اللجنة املالية.
٭ خالد الع����دوة: الوزير رأيه 
واضح وصري����ح فهو يرفض 
حل هذه القضية الى ان جاءته 
الفرص����ة بانقس����ام من حيث 
الوس����يلة ولي����س الغاية بني 
الن����واب لكي يعرق����ل حل هذا 
املوضوع فهو ينحاز الى رأيني 
وهي البن����وك وغرفة التجارة 
ومن نصدق الشمالي قبل أسبوع 
يبشر املواطنني واآلن يقول 3 و4 
مليارات فهو جاء لوضع العصي 
في الدوالب، ومن يقول ان ترفع 
البنوك كل املبالغ والفوائد فهذا 
حلم يصعب حتقيقه، نريد ان 
يصوت املجل����س على املداولة 
األولى ونعدل عليه في املداولة 
الثانية، والوزير يحاول إفشال أي 

بارقة أمل لصالح املواطنني.
٭ أحم����د املليف����ي: اإلجراءات 
كلها سليمة ونثني على جهود 
اللجنة املالية، ومثل هذا املوضوع 
ليس سهال وكلنا نرفض الظلم 
للمواطن����ني، فهناك خلل داخل 
البنوك وهن����اك فوائد مركبة 
كبيرة تف����رض على املواطنني 
ويج����ب ان تعود ه����ذه املبالغ 
للمواطنني واقتراحنا يقوم على 

هذه الفلسفة.

بعض االخوان في املجلس أن 
القانون قاصر، فمن باب التعاون 
ننصر الش����عب الكويتي حتى 
القيادة السياسية حريصة على 
رفع املعاناة عن الشعب الكويتي 
فأرجو ان ته����دأ النفوس وأال 

نختلف في وجهات النظر.
٭ عبداحلميد دشتي: يجب اقرار 
القانون في املداولة االولى ومن 
املؤلم ونحن نحضر القرار أهم 
قانون يهم املجتمع ولكن توقيت 
تقدمي قانون آخر أعطى احلكومة 
الفرصة في املراوغة، ال تعطون 

الفرصة للحكومة تراوغ.
د.عل����ي العمي����ر: القانون 
الذي بني أيدينا به مثالب فنية 
وشرعية ونحن مسؤولون امام 
اهلل في حتمل القضية الشرعية، 
ومبدأ العدالة واملساواة ساقط في 
هذا القانون، فلماذا ال يسمحون 
بدخول مقترض 2009، 2010، 
وهناك من عليهم التزامات، فكيف 
نعالج فئة بسيطة ونترك اآلخرين 
واحلكومة حتفظت على القانون 
بسبب عقود صندوق املعسرين 
املوثقة في وزارة العدل، جلان 
الفت����وى لديهم ارصدة في هذا 

االمر وحتفظات.
وما الكلف����ة املالي����ة التي 
ستديرها البنوك من هذه احملفظة 

والصندوق.
وفتح الباب له����ذا القانون 
ملي����ار واهلل أعلم بالباقي هذا 
القانون معيب وارجو ان يرجع 
الى اللجنة وملعرفة الكلفة املالية 

والناحية الفنية.
٭ عصام الدبوس: نعتب على 
االخوان في اللجنة املالية، الكل 
ساكت ويراعي البنوك ويتخاذل 
امام مصالح املواطنني، وهذا امر 
دبر بلي����ل، وهناك اعتراف من 
البنوك بتالعبها وفرض عقود 
اذ كان على الش����عب الكويتي 
واذا اخرجن����ا القان����ون به����ذا 
الشكل فبذلك نكون قد ظلمنا 
الشعب الكويتي، االمر اصبح 
كرة ثلج ومت����ت املتاجرة به، 
وبعد ذلك نأتي ونكافئ البنوك، 
واالس����تعجال يعيدنا الى ظلم 
املواطنني مرة اخرى، يجب ان 
يعود القانون الى اللجنة املالية 

لدراسة الكلفة املالية.
٭ صالح العتيقي: احلكاية بدأت 
من غياب رقابة البنك املركزي 
على البنوك على اسعار الفائدة، 
ونرفض االعتداء على املال العام 
وال توجد دولة في العالم الغت 
الق����روض والفوائد وال توجد 
في الدستور مادة جتيز ذلك اال 
في حالة الكوارث، إلغاء الفوائد 
يهدد االقتصاد الكويتي، الكلفة 
مبهمة، والقانون ينتهك الدستور 
الذي يدعو الى العدالة، وينتهك 

مهرجان كرامة: انتصار الثورة في سورية بات قريبًا
اجمع متحدثون ان بوادر النصر ملقاتلي الثورة السورية باتت 

قريبة جدا، مطالبني القادة واملقاتلني بتوحيد صفوفهم وكلمتهم الن 
التحديات التي سيواجهونها بعد سقوط النظام كبيرة جدا.

وقال النائب السابق علي الدقباسي في املهرجان اخلطابي »كرامة« 
الذي أقيم في صالة قشيعان املطيري بنادي النصر الرياضي الذي 

نظمته اللجنة الكويتية للتضامن مع الشعب السوري مبناسبة 
مرور العام الثاني على الثورة مساء أمس األول: بعد مرور عامني 

على ثورة الشعب السوري فلن نتحدث عما قدمه الشعب السوري 
من تضحيات، وإمنا سنتحدث عن احلقائق التي كشفها الشعب 

السوري والتي متثلت بهشاشة املنظمات الدولية وازدواجية املعايير 
فيها وانتهاكها حلقوق اإلنسان وان الشعارات التي كانت ترفعها 

هي شعارات سياسية، كما كشفت عن عدم وجود عمل اغاثي 
عربي.  وأضاف: إن الشعب السوري قدم الكثير من التضحيات 

التي لم يسبق في التاريخ املعاصر ان قدمت نفسها أي ثورة اخرى، 
وبالرغم من ذلك كان هناك صمتا عربيا ودوليا مخجال. وتابع: من 

الكويت ابعث الى اشقائي في سورية من املقاتلني والصامدين حتية 
وأقول لهم اهلل ينصركم وانتم كنتم منوذجا للبطولة وأذهلتم العالم 

بصمودكم وتضحياتكم، ونحن معكم الى اخر نفس وبإذن اهلل قريبا 
ستنتصرون، وادعوهم الى توحيد صفوفهم وكلمتهم.   من جهته 

قال الناشط السياسي فهيد الهيلم اننا اليوم نتحدث عن ثورة البطولة 
والرجولة احلقيقية التي قدم بها الكثير. واضاف اوجه رسالة الى 

االنظمة العربية على اختالف مشاربها: لقد تبني لنا نحن الشعوب 
العربية ان جيوشكم وخطاباتكم ضد اسرائيل وهم، وجيوشكم 

وضعتموها لكي تناصبوا شعوبكم العداء وتوجهوا الرصاصة الى 
شعوبكم.  ودعا الهيلم الشعوب العربية واالسالمية الن تنتفض 
لتحرير نفسها وحترير الشعب السوري، وطالب املجاهدين في 

سورية الى توحيد صفوفهم وكلمتهم. من جهته قال النائب السابق 
محمد هايف املطيري ابشركم بان النصر قريب وان هذه األشهر هي 
اشهر احلسم.  وأضاف ادعوا القادة واملقاتلني بان يوحدوا صفوفهم 

وكلمتهم، فشعارات الثورة منذ ان انطلقت كانت هلل وارجوا ان تستمر 
حتى سقوط النظام  واكد ان ما فعله بشار لم يفعله حتى فرعون من 
خالل قتلة لالطفال والنساء والرجال فجرائمه لم يشد مثلها في هذا 

العصر.  وأضاف اليوم نشاهد ان النصر قريب في الساحة السورية، 
فلم يبق اال توحيد الكلمة وجمع الصف الن ما ينتظرهم بعد سقوط 

النظام اكثر مما سيفرغون منه، فستبدأ التحديات مع الشرق والغرب 
ومع املتواطئني من النظام لوأد الثورة.  من جهته قال النائب السابق 
د. وليد الطبطبائي نهنئ أنفسنا في ذكرى انطالق ثورة األبطال في 
سورية ونفتخر ببطولة الشعب السوري الذي قدم الكثير وكشف 

من يدعون بجبهة الصمود أنهم حراس للكيان الصهيوني.  وكشف 
الطبطبائي عن ان معلومات وردت إليه تفيد بان هناك طائرات قادمة 
من دبي وصلت الى دمشق محملة مبتطوعني وأسلحة وعتاد أجرتها 

ايران من بعض جتار دبي لقتل الشعب السوري. وقال الطبطبائي 
ادعوا األخوة في اإلمارات لوقف تأجير طائراتهم سواء إليران او 
روسيا لوقف قتل الشعب السوري. من جهته قال النائب السابق 
مبارك الوعالن لم نر في سورية اال الكرامة والشهامة والرجولة.  

وأضاف ما يجري في سورية من قتل ما هو اال مخطط صفوي أحيك 
في قم وطهران، وقدر للشعب السوري ان يكون هو السد املنيع في 

وجه هذا املخطط.  وتابع: اوجه رسالة الى املجتمع الدولي والدول 
العربية واخلليجية ان مساعداتكم مخجلة وادعوا الشعب اخلليجي الى 

مد يد العون ألشقائهم فواجبكم ان تكونوا في اخلط األول.
حمد العنزي  ٭

عسكر يسأل وزيري الدفاع 
والداخلية عن العالج في اخلارج
وجه النائب عسكر العنزي سؤاال برملانيا الى وزير 
الدفاع الشيخ أحمد اخلالد جاء فيه: صدرت الئحة 

جديدة بزيادة مخصصات املرضى ومرافقيهم للعالج 
باخلارج، وتبني من خالل شكاوى املوفدين للعالج 
باخلارج من وزارة الدفاع أنه لم يصدر أمر صرف 
للمكاتب الصحية من قبل وزارتكم املوقرة، بشأن 

الزيادة اجلديدة للمخصصات، حتى اآلن. لذا أرجو 
إفادتي باآلتي: ما مدى صحة ما وردنا من شكاوى؟ 

وإذا كانت االجابة بنعم، فما مبررات عدم تطبيق 
الالئحة اجلديدة ملخصصات العالج باخلارج على 

املرضى ومرافقيهم املوفدين من وزارة الدفاع؟ وما 
موعد تطبيق الزيادة كما وردت في الالئحة اجلديدة 

ملخصصات العالج باخلارج؟
كما وجه العنزي سؤاال مماثالً الى النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود.

الدبوس: معايير 
الترقية في »البترول« 

ظاملة فهل يعقل 
وجود أب وأبنائه 
وأبناء إخوانه في 
مجلس اإلدارة؟!

الشليمي: ليس من 
املعقول أن يقترض 

املواطن 70 ألفًا
وتكون الفائدة عليها 

70 ألف دينار

الصانع: تكلفة القانون 
3 مليارات ويجب أن 

تتحمل البنوك الفوائد 
غير القانونية

املطوع: القطاع 
النفطي يقوده حزب 
مقاطع واستجواب 
الوزير قادم إذا لم 

يوقف الترقيات

الزلزلة: القانون أنصف 
جميع املواطنني وال 
ميكن القبول بنسفه
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د.صالح العتيقيشريدة املعوشرجي ومبارك النجادة جانب من جلسة أمس

مبارك العرفخليل الصالح د.خليل عبداهللعدنان املطوع

فيصل الكندري نواف الفزيع وعصام الدبوس وعبداهلل التميمي

الكندري: هناك ظلم بنينّ وقع على املواطنني من قبل البنوك 
العدوة: القانون احلالي يجفف منابع الربا ونريد أن نفك رقاب املواطنني

اجتماعات اللجنة املالية؟
٭ أحم����د املليفي: م����ن مهمة 
كل حكوم����ة هو حتقيق الرفاه 
للمواطن����ني واذا لم حتقق ذلك 
الرفاه فهي حكومة فاشلة، رقابة 
وتصرفات البنك املركزي على 
البن����وك غابت ف����ي فترة من 
الفترات، هذا القانون لن يحل 
املش����كلة حتى اذا تكرر االمر 
في املستقبل، واذا ركزنا على 
معاقبة املس����يء س����نصل الى 
احلل االمثل، واقتراحنا يشمل 
كل شرائح املواطنني املقترضني 

من البنوك.
٭ هاني شمس: ال نريد الدفاع 
عن اي قانون اال بعد دراس����ة 
كل م����واده، وأتصور ان يكون 
هناك تضليل مقصود او غير 
مقصود، خاص����ة فيما يتعلق 
انه يشمل 66000، فالعدد بعد 
دخول شرائح جديدة قد يزيد 
على هذا الع����دد، وقد ال يحقق 

العدالة املنشودة.
لكن كل املبالغ التي ستدفعها 
احلكومة ستس����ترجعها، وما 
تخس����ره فقط ه����و الفائدة اذا 
مت ايداع هذا املبلغ في البنوك، 

نحتاج الى اقرار هذا القانون.
٭ أحم����د الري: الدين »تقيل« 
ولم يقترض املواطن اال حلاجة، 
الس����يما تأخ����ر احلكومة في 

مرة أخرى.
القانون به ش����بهة وأقول 
للوزير لألموال العامة حرمة، 
واالقتصاد الوطني أساس العدالة 
االجتماعية، أين العدالة النسبية؟ 
نح����ن قدمنا اقتراحا جيدا وإذا 
قابلت هذا القانون فس����أتقدم 
ضدك بشكوى جزائية في محكمة 
الوزراء ألن هذه أموالنا وأموال 

عيالنا.
٭ مشاري احلسيني: ملاذا تغيرت 
مواقف البعض حول القروض، 
وسأعرض عرضا مرئيا ملكاملة 
هاتفية للش����يخ ناظم املسباح 
تفيد بأن املواطن يدفع أصل الدين 
وإذا قبلت البنوك الربوية اسقاط 

الفوائد وتسقط أوتوماتيكيا.
واستكمل احلسيني حديثه: 
احلكومة حتاول عرقلة املوضوع 
ومل����اذا التغيير ف����ي املواقف 
والتحول، واليوم يوم سقوط 
األقنعة، فلنصوت لصالح الشعب 
الكويتي، البعض يحاول وضع 
العصا في الدوالب يطلب الزام 
البن����وك بإع����ادة الفوائد غير 

القانونية.
٭ د.علي العمير: يجب ان يعرض 
القانون على جلنة الفتوى وإذا 
أجازته نحن معه وإذا لم جتزه 

فينضم إلينا.
٭ مبارك النجادة: هذا القانون له 

ولو ربحنا في اليوم 1000 دينار 
فسيكون بالشهر 10 ماليني وفي 
السنة مليار و400 مليون دينار 
وهذه فلوس حرام وتروح حرام 
من بيع اخلمور، فإيراده السنوي 
ال يقل عن مليار و400 مليون 
دينار، يعني نس����كر اخلمور 
ونسكر الفوائد »وأنتم عارفني 
أسعار اخلمور« ألن الربا نفس 
اخلمور كله ح����رام، ولو نبيع 

محالت اخلمور.
٭ خليل عبداهلل: طلب شطب 
الكلم����ات غير الالئقة في كلمة 

سعدون حماد.
٭ خلي����ل الصال����ح: احلكومة 
ال متتلك قاع����دة بيانات حول 
هذه املشكلة وهناك حتايل من 
قبل البنوك على املواطن لكي 
يقترض، ملاذا نحمل الدولة أخطاء 
البنوك؟ يجب ان تتحمل البنوك 
الفوائد غير القانونية ويجب ان 

نرى بنكا يشطب.
٭ يعق����وب الصانع: هل يعقل 
ان نق����ر قانون����ا ال توج����د له 
كلفة مالية وليس ب����ه أرقام، 
أين عقوبة جت����اوزات البنوك 
احمللية، ما اجراءات الس����لطة 
التشريعية ملعاقبة البنوك؟ بل 
كافأنا البنك باعطائه مليارات، 
نحن نفعنا البنك بهذا القانون 
15 سنة س����تأخذ منكم الفوائد 

توفير الرعاية السكنية، فضال 
عن ضعف الرواتب واملعاشات 
بالنس����بة للبعض، اضافة الى 
زيادة نسبة التضخم، واحمل 
احلكوم����ة املس����ؤولية لهذين 

السببني.
والقانون املنظور ليس نهاية 
املطاف، لكن علينا ان ننصف 
في الوقت احلالي الفئة املظلومة 
التي اقترض����ت قبل 30 مارس 
2008، وهناك مزايا كثيرة في 
قانون صندوق االسرة للمواطنني 
ويدعمهم، واذا كان القانون يصب 
في مصلح����ة البنوك والتجار، 
فعليك����م ان ترجعوا الى بيان 
غرفة التجارة والصناعة وموقف 

البنوك منه.
وللعل����م فإن املتعس����رين 
ضمن ال� 66 ألفا املستفيدين من 
القانون، حسبما ابلغني محافظ 

البنك املركزي.
٭ يوس����ف الزلزلة: س����ننظر 
كل املالحظات وليس����ت لدينا 
مش����كلة من تغيير القانون اذا 
كانت مستحقة واتفق مع ما قاله 

الزميل أحمد الري.
وس����ننظر كل التعدي����الت 
وس����نأخذها في عني االعتبار 
حتى لو اضطررنا الى تعديل 

القانون ككل.
٭ د.معصومة املبارك: البعض 

خصوصية من حيث جانبه الفني 
املعقد على االقتصاد، ويجب ان 
نلتفت الى بعض األمور وان أبرز 
اجناز ألعضاء اللجنة أنهم حولوا 
أمرا مرفوضا م����ن حيث املبدأ 
الى أمر مقبول من حيث املبدأ، 
واآلن وهناك جانب فني فإن هذا 
القانون يحتاج الى مداولتني واذا 
متت املداولة االولى فنرحل كل 
التعديالت الى املداولة الثانية 
ولكن اذا لم نصوت على املداولة 
االولى اليوم فسنفوت الفرصة 

الكبيرة.
٭ خالد العدوة: األعضاء عرجوا 
على اجلانب الشرعي وهو واضح 
)واتقوا اهلل وذروا ما بقي من 
الرب����ا( لذلك االعض����اء عندما 
يستفتون املشايخ فهو لم يعرف 
ماذا يسأل عنه، فالقانون احلالي 
يجفف منابع الربا، نريد ان نفك 
رقاب املواطنني من هذا الغول 

املتوحش وهو الربا.
والبنوك الربوية قائمة على 
م����ص دم����اء املواطنني، بعض 
البنوك اصحابها اصحاب دماء 
زرقاء يهزون اركان احلكومة، 
املواطن امامهم ضعيف، بالرغم 
من انها جزء اساسي في عملية 
التنمية واالستثمار، كالم وزير 
املالية كيف ال يعرف االرقام، اهو 
حوار الطرش����ان؟! اين هو من 

القضاء الذي حكم بنسبة الفوائد، 
وينتهك العرف القائل ان العقد 
ش����ريعة التعاقدي����ن، ويعود 
الناس ان التزاماتها للدولة غير 

محترمة.
٭ صالح عاشور: 20 سنة من 
الظلم والتجاوزات وأخذ اموال 
بغير وجه حق من املواطنني، 
واحلكوم����ة تق����ول ان هن����اك 
جتاوزات واللجنة كذلك تقول 
ان هناك جتاوزات والقضاء قال 
كذلك ايضا، اخ����ذوا امواال من 
املواطنني، فهل دورنا ان نكافئ 
البنوك ام نأخذ االموال املسلوبة 

من املواطنني.
احلكومة وضعت 17 مليون 
دينار وديعة للبنوك مقابل نصف 
في املائة )0.5%( وأقرضت بها 
املواطنني مقاب����ل 4% الى %15 
فوائد مركب����ة، وقدمنا اقتراحا 
بأخذ اموال املواطنني من البنوك 
واحلكومة مصرة على تربيح 
البن����وك من أم����وال املواطنني 
البسطاء والفلوس من احلكومة 
التي إذا أزالت الدعم عن البنوك 
ستخسر كل شيء »البنوك ايش 
عندها«، البنوك استفادت من 
صندوق املعسرين اكثر من 300 
مليون دينار، يجب فتح ملفات 
كل البنوك التي تالعبت بأسعار 
الفوائد نحن قدمنا قانونا ألخذ 

األموال من البنوك.
٭سعدون حماد: قدمنا اقتراحا 
بإسقاط فوائد القروض ومنح 
املواطنني 1000 دينار واستغرب 
من احلكومة التي في املديونيات 
الصعبة والت����ي كلفت الدولة 
6 مليارات اس����تماتت ووافقت 
باالجماع لصالح 90 من التجار، 
فكيف ال يع����رف وزير املالية 
التكلفة وهو يحضر اجتماعات 

اللجنة املالية؟!
ما في تكلفة عل����ى الدولة 
ألنها أودعت 17 مليار دينار لدى 
البنوك فلن يكون هناك حتميل 

على املال العام.
وهناك حل آخر، نحن منلك 
5000 محط����ة وقود في العالم 

اشار الى ضرورة االنتهاء من 
القانون حت����ت ضغط هاجس 
حل املجلس ولك����ن هذا خطأ 
فالتشريع يأتي وفق القناعات 
وليس حتت ضغط الهواجس، 
نق����در قلق املواطن����ني، فهناك 
مواطنون اقترضوا حلاجة ماسة، 
واستغلت البنوك هذه احلاجة 
فهنا جتب احملاسبة واملساءلة، 
البنك املركزي تقاعس عن رقابة 
البنوك في حتصي����ل الفائدة 
املركبة بدليل ان البنك املركزي 
قد حصل ووقع غرامات ب� 160 

مليون دينار على البنوك.
وهناك جانب فني فإن هذا 
القانون يحتاج الى مداولتني واذا 
متت املداولة االولى فنرحل كل 
التعديالت الى املداولة الثانية 
ولكن اذا لم نصوت على املداولة 
االولى اليوم فسنفوت الفرصة 

الكبيرة.
٭ خالد العدوة: األعضاء عرجوا 
على اجلانب الشرعي وهو واضح 
)واتقوا اهلل وذروا ما بقي من 
الرب����ا( لذلك االعض����اء عندما 
يستفتون املشايخ فهو لم يعرف 
ماذا يسأل عنه، فالقانون احلالي 
يجفف منابع الربا، نريد ان نفك 
رقاب املواطنني من هذا الغول 

املتوحش وهو الربا.
والبنوك الربوية قائمة على 
م����ص دم����اء املواطنني، بعض 
البنوك اصحابها اصحاب دماء 
زرقاء يهزون اركان احلكومة، 
املواطن امامهم ضعيف، بالرغم 
من انها جزء اساسي في عملية 
التنمية واالستثمار، كالم وزير 
املالية كيف ال يعرف االرقام، اهو 
حوار الطرش����ان؟! اين هو من 

اجتماعات اللجنة املالية؟
٭ أحم����د املليفي: م����ن مهمة 
كل حكوم����ة هو حتقيق الرفاه 
للمواطن����ني واذا لم حتقق ذلك 
الرفاه فهي حكومة فاشلة، رقابة 
وتصرفات البنك املركزي على 
البن����وك غابت ف����ي فترة من 
الفترات، هذا القانون لن يحل 
املش����كلة حتى اذا تكرر االمر 

قطاع اللجان يصدر تقريره 
اإلحصائي حول اللجان الدائمة 

واملؤقتة لشهر فبراير

5 نواب يقترحون منح كل أسرة أرضًا 
زراعية مبساحة 25 ألف متر مربع

أصدر قطاع شؤون اللجان في األمانة العامة ملجلس األمة 
تقريره الشهري عن عمل اللجان الدائمة واملؤقتة في  املجلس، 

عن شهر فبراير لعام 2013، إذ بلغ عدد التقارير عن القوانني 
واالقتراحات النيابية في اللجان الدائمة 1004 تقرير، بينها 781 
تقريرا اجمالي املتبقي من الشهر السابق، و223 تقريرا محاال 

من الشهر اجلاري.
وأوضح التقرير ان عدد التقارير عن القوانني واالقتراحات 

النيابية في اللجان املؤقتة 23 تقريرا بينهما 9 تقارير مؤجلة 
من الشهر املاضي وعدد 14 تقريرا محال الشهر اجلاري.

قدم النواب ناصر املري وفيصل الكندري وطاهر الفيلكاوي 
وحمد الهرشاني وبدر البذالي اقتراحا برغبة نص على: 

منح كل أسرة كويتية حيازة زراعية مبساحة 25 ألف 
متر مربع مع قرض إنتاجي مببلغ 25 ألف دينار مقابل: 

تلتزم كل أسرة بإنتاج معني حسب برنامج األمن الغذائي 
الوطني ضمن خطة احلكومة كي يكون هناك اكتفاء ذاتي 

من إنتاج األلبان واللحوم واخلضار وغيرها من سلع األمن 
الغذائي وتسدد قيمة القرض من حاصل بيع هذه املنتجات 
الى الدولة. وهذا من شأنه أن يحول االسرة الكويتية من 
مستهلكة الى منتجة. كما أنه سيساهم في حفظ وحماية 

حدود الكويت وتثبيتها، وأيضا عامل مهم من عوامل زيادة 
دخل األسرة وترابطها وملء أوقات الفراغ.

املليفي: نريد حاًل 
يحقق املصلحة 

العامة ويوجه 
رسالة للبنوك بأن 

هناك غرامات 
وعقوبات

العمير: نرفض 
تغذية البنوك من 
املال العام وعلى 

رئيس اللجنة عدم 
املزايدة علينا

معصومة: نريد إجابات 
حول كلفة القانون 

ونحن مؤمتنون 
على املال العام

دميثير: يجب على 
وزير املالية عدم 
االنحياز للبنوك 

وغرفة التجارة

التصويت على اسقاط فوائد القروض ـ مداولة أولى
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جـامــعــة الگــويــــــت
صندوق دعم الدراسات العليا في االقتصاد اإلسالمي

يسر صندوق دعم الدراسات العليا في االقتصاد اإلسالمي أن يعلن عن منحتني دراسيتني في مجال 
االقتصاد اإلسالمي للراغبني في استكمال دراساتهم العليا على النحو التالي:

املوضوعات املتاحة والتخصصات املطلوبة: 
)1( املوضوع األول: مصاريف الزكاة،     التخصص املطلوب: ] شريعة- إدارة عامة- دراسات إسالمية [

)2( املوضوع الثاني: العمل اخليري،      التخصص املطلوب: ] إدارة أعمال- إدارة عامة- شريعة- دراسات 

إسالمية- اقتصاد [

شروط عامة:
1- أن يكون املتقدم حاصال على درجة البكالوريوس من إحدى اجلامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بالكويت.

2- أال يقل تقدير املتقدم عن 3 نقاط من سلم األربع نقاط أو 6 نقاط من سلم التسع نقاط باملعدل العام ومعدل 
التخصص أو )80%( من سلم النسب املئوية في شهادة البكالوريوس.

3- األولوية للحاصلني على 400 درجة فما فوق في اختبار التوفل أو مايعادله في اختبار اآليلز. 
4- أال يزيد عمر املتقدم للمنحة على أربعني سنة ميالدية عند تقدمي طلب املنحة خالل الفترة احملددة لإلعالن .

 شروط خاصة:
1- يشترط على كل مستوف للشروط أن يقدم عرضاً فنياً حول موضوع الدراسة أمام اللجنة العلمية.

2- يشترط اجتياز املقابلة الشخصية أمام اللجنة العلمية.

املستندات املطلوبة: )يجب إحضار األصول للمطابقة(
1- تعبئة منوذج طلب املنحة.    2- صورة من جواز السفر.    3- صورة من البطاقة املدنية. 

4- عدد 1 صورة شخصية ملونة )قياس 6×4(.    5- صورة شهادة البكالوريوس.    6- ثالث رسائل تزكية.    

7- شهادة إثبات احلالة الوظيفية )للموظفني(. 

على الراغبني في التقدم للمنحة تقدمي األوراق املطلوبة في موعد أقصاه 2013/5/11 في مقر 
صندوق دعم الدراسات العليا في االقتصاد اإلسالمي /وحدة االقتصاد اإلسالمي /مركز التميز في 

اإلدارة في كلية العلوم اإلدارية )الشويخ(/جامعة الكويت/هاتف )24988368(. 

المدة بالسنوات مقر المنحة عدد المنح المنحة
2 مصر 2 ماجستير
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د.نايف احلجرف ود.محمد الهيفي وناصر الشمريالنواب والوزراء خالل اجللسة يعقوب الصانع

أحمد املليفيسعد البوص عبداهلل املعيوفهاني شمس

خلف دميثير د.عبدالرحمن اجليران وحماد الدوسري وسعد اخلنفور وسعود احلريجي وطاهر الفيلكاوي

الشمالي: البنك املركزي مؤسسة مالية لها تقديرها واحترامها في اخلليج 
عاشور: التكلفة املالية غير واضحة واملشكلة أن البنوك ستدير الصندوق

هناك قصور ف����ي الرقابة على 
البنوك.

العميل في هذه اللحظة يريد 
املال في يديه وال يستطيع ان 
يسأل اسئلة كثيرة ملوظف البنك 

حتى ال يفقد الفرصة.
املس����ألة مقاييس، الكويت 
تعاني من قل����ة قاعدة بيانات 
ش����املة وس����ليمة، لنحاسب 
محافظ البنك املركزي السابق 
على تقاعسه عن مراقبة البنوك 
وكذلك محاسبة احملافظ احلالي 
لتستره على مخالفات احملافظ 

السابق.
٭ وزي����ر املالي����ة مصطف����ى 

الشمالي:
متعودون على هذا االسلوب 
عندم����ا يتحدثون ع����ن البنك 
املركزي فهو مؤسسة مالية لها 
تقديرها واحترامها في اخلليج 
فهو االفضل رقابة واداء وامانة، 
الرقابة ف����ي البنك املركزي لن 
تقف م����ادام هناك عمل وهناك 
تصويب لالخطاء لكن نرفض 
املساس بش����خصي محافظي 
البنك املركزي السابق واحلالي، 
هذه املؤسس����ات لها احترامها 

وتقديرها.
٭ محمد العبداهلل: اس����تمعت 
لبعض العبارات املخالفة للمادة 
88 م����ن الالئح����ة بخصوص 
املس����اس باالش����خاص غي����ر 

املوجودين بالقاعة.
٭ علي الراش����د: م����ن مقاعد 

النواب
هذه القضية اخذت سنوات 
طويلة واصبحت مسمار جحا 
لعمل املجلس وطرحت بعض 
احلل����ول غي����ر املقبول����ة من 
اس����قاط جميع القروض حتى 
التجارية ووقفن����ا ضدها، ثم 
طرح اس����قاط فوائد القروض 

احلكومة تلعب سياس����ة على 
الشعب الكويتي، أين التوافق 

والتعاون مع املجلس؟
٭ خليل عبداهلل: البنك املركزي 
ته����اون في رقابة البنوك حتى 
متكنت من رقبة املقترض، وأرقام 
البنك املركزي مغلوطة وال ميكن 
الوثوق بها أو االعتماد عليها. البد 
أن تتحمل البنوك مسؤولياتها 
عن سرقة املقترض وحتميلها 
املسؤولية املادية بإعادة االموال 
واملسؤولية اجلزائية بعقوبتها 
قانونيا، والبنوك أيضا خالفت 

عندما أقرضت موظفيها.
٭ ن����واف الفزيع: ل����ن نحاكم 
النوايا، لكن من باب التاريخ نذكر 
من وقف بالفعل وفتح مكتبه 
تطوع����ا أللف مقترض نرفض 
التصدق على الشعب الكويتي، 
فهو عزي����ز النفس وهناك من 

يحاول إذالله.
علين����ا،  يزاي����د  أح����د  ال 
واستجوابنا موجود ولن نتنازل 
عن����ه، كل ما حدث جرمية ولن 
نعط����ي صك الب����راك للبنوك، 
ونكافئها بش����يك على بياض، 
هذه متثيلية منذ 93 أزمة املناخ 
والتجار يدقون على رؤوسنا، 
فكيف يدير احلرامي املديونية؟ 
صندوق املعسرين سيئ الذكر 
الذي أتى به مشاري العنجري، 
أين صندوق املعس����رين؟ أين 
بن����ك البحرين؟ أي����ن التأمني 

الصحي؟
قدمنا مقترح����ا عادال يعيد 
الفوائد التي أخذت بدون وجه 

حق ولم نعاقب املخطئ.
ال نريد منحة أو صدقة وال 
نريد أمواال، نريد إرجاع احلق 

ألصحابه.
٭ فيصل الكندري: هناك ظلم 
بنينِّ وقع عل���ى املواطنني من 

مواطنون اقترضوا حلاجة ماسة، 
واستغلت البنوك هذه احلاجة 
فهنا جتب احملاسبة واملساءلة، 
البنك املركزي تقاعس عن رقابة 
البنوك في حتصي����ل الفائدة 
املركبة بدليل ان البنك املركزي 
قد حصل ووقع غرامات ب� 160 

مليون دينار على البنوك.
و20 مليون دينار مخالفات، 
وال يجب على املواطنني حتمل 

هذه املخالفات.
نحن مؤمتنون على حماية 
امل����ال الع����ام وأي قانون يأتي 
بدون كلفة فهذا يثير استغرابا 
ونتساءل أين وكم هي الكلفة، 
وهل ستسقط الفائدة بأكملها أم 
الفائدة املركبة فقط؟ وملاذا مدت 
املظلة الى البنوك االسالمية؟! 
ونريد إجابات واضحة عن سبب 

إدخال البنوك االسالمية؟!
٭ خالد الش����ليمي: عندما 
نتكلم ع����ن موضوع القروض 
ان مشكلة كبيرة، وهي جرمية 
من قبل البنك املركزي، وجتاوز 
عن مخالفات البنوك هذا ليس 
تراخيا وإمنا جرمية، وكان من 
االولى على املجلس املاضي وما 
قبله أن يحاسبوا محافظ البنك 

املركزي السابق.
البنك املركزي يذبح املواطن 
ليل نهار ولم يبادر املجلس الذي 
دوره يكون املدافعة عن املواطنني 
ليس م����ن املعقول ان يقترض 
املواطن 70 ألفا وتكون الفوائد 

بقيمة 70 ألفا أخرى!
احلكومة استطاعت أن تلعب 

على هذا املجلس.
٭ محمد العبداهلل: لف ودوران 
نتغاضى عنها ومراوغة مقبولة، 
لكن نرفض كلمة »تلعب عليكم« 

ونرجو شطبها.
٭ خالد الشليمي: أستغرب أن 

املقسطة ورفضناها وانتقلنا الى 
حل اسقاط الفوائد وقدموا حال 
بان تدفع الدولة الفوائد وايضا 
وقفنا ضدها حتى ال يدنس املال 
العام بالربا، وايام االنتخابات 
اعلن انني ضد اسقاط القروض 
لكن اليوم وصلنا الى حل بأال 
يدنس املال العام بالربا، والبنوك 
عندها س����يولة زيادة، وبهذا 
التمويل من احلكومة ستخسر 
300 ملي����ون دينار واحلل هو 

السقاط هذه الفوائد.
البنك املرك���زي اقر او لم 
يقر بأن رقابية غير قوية اذن 
هناك ناس تضرروا من ضعف 
الرقابة واصبح هناك مشكلة 
66555 مقترضا، اذن التكلفة 
950 مليون���ا فقط ولم تصل 
الى امللي���ار، والفتاوى التي 
تخرج نحن نس���معها ولكن 
ال نسمع السؤال، لكن عندما 
سمعنا فتوى ناظم املسباح 
س���معنا الس���ؤال والفتوى، 
اذن ال توجد هناك ش���بهة ما 
نسمعه هو فتاوى سياسية 
يصدرها بعض من غابوا عن 
ايام املظاهرات والتظاهرات، 
وقضية الداو مليارية، ويزيد 
كيف ذهب���ت؟ ذهبت نتيجة 
جتاذبات سياسية من حدس 
والش���عبي الى ان خس���رنا 
الع���ام، احلني 900  املال  من 
مليون مس���تردة س���يردها 
الشعب الكويتي وترفضون؟! 
وتبخل���ون رغ���م الظروف 
السياسية التي تعيشها البلد، 
البد ان نس���اعد في استقرار 
البلد، هذا جزء من حل مشكلة 
سياسية وحتى نتخلص من 

مسمار جحا هذا.
ويجب ان نلتفت الى غالء 
االس����عار ونحم����ل احلكومة 

قب���ل البن���وك، ولكن نرفض 
أن أحدا يته���م اللجنة املالية 
وأعضاءها بالوقوف مع البنوك، 
ال أحد يزاي���د علينا، القانون 
ليس قاصرا، لألسف احلكومة 
صمتت عن القانون، من قال ان 
اللجنة تريد تربيح البنوك على 
حساب املواطن، لن تستطيع 
أن نحقق العدالة املطلقة وإذا 
لم مير اليوم املشروع فلن مير 
طول العمر، والشمالي معطل 

املوضوع.
٭ محمد اجلبري: هناك تعديل 
تقدمت ب����ه على الفقرة الثالثة 
للمادة الثانية وأرسلته الى عميد 
كلية الشريعة، وواجب علينا أن 
نتحمل مسؤولياتنا ونصوت 
عليه مداولة أولى ومن ثم نقدم 
تعديالتنا على املداولة الثانية.
٭ نواف الفزيع: الفوائد قد مت 
س����دادها مقدما، وهذا القانون 
تكلفته على الدولة كبيرة جدا، 
نريد حماي����ة املواطنني واعادة 
اموالهم املأخوذة من دون وجه 
حق، من قبل ه����ذا املجلس لم 
يتغير موقفي عن القروض ولو 
اموت لم يتغير موقفي، نرفض 
ان نكافئ البنوك ونعطيها شيكا 
آخر غير شيك صندوق املعسرين 
وشيك ال� 4 مليارات، نريد وقفة 
ج����ادة جتاه املؤسس����ات التي 

جترأت على املواطنني.
٭ مبارك العرف: أرجو ان يتم 
التصويت على هذا القانون في 
مداولته األولى واذا كان لديهم 
بعض االقتراحات فلتؤجل الى 

املداولة الثانية.
٭ صفاء الهاشم: لدينا مشكلة 
كبيرة عندما بدأت بنكتة اسقاط 
القروض، اجتماع����ات اللجنة 
املالية املاراثونية طولت لدرجة 
اننا استطعنا التحديد بانه كان 

في املستقبل، واذا ركزنا على 
معاقبة املس����يء س����نصل الى 
احلل االمثل، واقتراحنا يشمل 
كل شرائح املواطنني املقترضني 

من البنوك.
٭ هاني شمس: ال نريد الدفاع 
عن اي قانون اال بعد دراس����ة 
كل م����واده، وأتصور ان يكون 
هناك تضليل مقصود او غير 
مقصود، خاص����ة فيما يتعلق 
انه يشمل 66555، فالعدد بعد 
دخول شرائح جديدة قد يزيد 
على هذا الع����دد، وقد ال يحقق 

العدالة املنشودة.
لكن كل املبالغ التي ستدفعها 
احلكومة ستس����ترجعها، وما 
تخس����ره فقط ه����و الفائدة اذا 
مت ايداع هذا املبلغ في البنوك، 

نحتاج الى اقرار هذا القانون.
٭ أحم����د الري: الدين »تقيل« 
ولم يقترض املواطن اال حلاجة، 
الس����يما تأخ����ر احلكومة في 
توفير الرعاية السكنية، فضال 
عن ضعف الرواتب واملعاشات 
بالنس����بة للبعض، اضافة الى 
زيادة نسبة التضخم، واحمل 
احلكوم����ة املس����ؤولية لهذين 

السببني.
والقانون املنظور ليس نهاية 
املطاف، لكن علينا ان ننصف 
في الوقت احلالي الفئة املظلومة 
التي اقترض����ت قبل 30 مارس 
2008، وهناك مزايا كثيرة في 
قانون صندوق االسرة للمواطنني 
ويدعمهم، واذا كان القانون يصب 
في مصلح����ة البنوك والتجار، 
فعليك����م ان ترجعوا الى بيان 
غرفة التجارة والصناعة وموقف 

البنوك منه.
وللعل����م فإن املتعس����رين 
ضمن ال� 66 ألفا املستفيدين من 
القانون، حسبما ابلغني محافظ 

البنك املركزي.
٭ يوس����ف الزلزلة: س����ننظر 
كل املالحظات وليس����ت لدينا 
مش����كلة من تغيير القانون اذا 
كانت مستحقة واتفق مع ما قاله 

الزميل أحمد الري.
وس����ننظر كل التعدي����الت 
وس����نأخذها في عني االعتبار 
حتى لو اضطررنا الى تعديل 

القانون ككل.
٭ د.معصومة املبارك: البعض 
اشار الى ضرورة االنتهاء من 
القانون حت����ت ضغط هاجس 
حل املجلس ولك����ن هذا خطأ 
فالتشريع يأتي وفق القناعات 
وليس حتت ضغط الهواجس، 
نق����در قلق املواطن����ني، فهناك 

مسؤولية ذلك، هناك من ال يريد 
لهذا املجلس االستمرار، وهناك 
صحف كانت تنادي باس����قاط 
الفوائ����د والق����روض، واليوم 
تهاجم وترفض اسقاطها، ألن 
هذا القانون به رضا شعبي وهم 
يرفضون ان يرضى الشعب عن 
هذا املجلس، القضية سياسية 
قضية بقاء بلد، هناك هجوم من 
كل االجتاهات، اقدر كالم االخ 
نواف الفزيع وكتلته )املستقبل( 
ولننظر في مقترحهم، البد من 
معاجلة هذه املشكلة، واذا كانت 
النية اسقاط القروض بالكامل 
فأعلن موقفي من اآلن برفض 
ذل����ك، خل من����رر القانون في 
مداولته االولى ومن ثم ننظر 

في التعديالت.
٭ يوسف الزلزلة: تقدم النواب 
بأربعة تعديالت على القانون 

وسننظرها باذن اهلل.
٭ محمد العبداهلل: نشكر اللجنة 
املالية على جهده����ا في اقرار 
الكثير من املشاريع التي تخدم 
املجتم����ع، واحلكومة حريصة 
عل����ى مواجهة م����ا يعاني منه 
املواطنون اال ان القانون يحتاج 
الى تعديالت جذرية، واحلكومة 
رغم رفضها للمشروع بقانون 
ف����ي مداولته االول����ى اال انها 
ستصوت باالمتناع على القانون 

الى حني االخذ بتعديالتنا.
التصوي����ت نداء  وج����رى 
باالس����م عل����ى املداولة االولى 
للقانون باسقاط فوائد القروض 
)صن����دوق االس����رة( وكانت 

النتيجة كالتالي:
احلضور: 56، موافقة: 33، 

عدم موافقة: 3، امتناع: 20.
املداول����ة  موافق����ة عل����ى 

االولى.
٭ وزير املالية: اشكر يوسف 
الزلزل����ة وليس لدينا اختالف 
شخصي، لكن اختالفنا ملصلحة 
العام واملواطنني،  البلد واملال 
واطلب منه ان يسامحني وأعد 
بأنه خالل اس����بوعني سيكون 
التعاون على اشده لكي نقدم 

شيئا للمواطن.
٭ مبارك اخلرينج : اي نائب لديه 

تعديالت يقدمها للجنة.
٭ روال دشتي: ارجو استعجال 
قوانني الوكاالت وغسيل االموال 
وتهريب املهاجري����ن وقانون 

التجنيس.
٭ صف����اء الهاش����م: الوكاالت 
التجارية لم تنته منه اللجنة 

املالية.
٭ الرئيس: ترفع اجللسة.

نواب يقترحون السماح 
باالبتعاث إلى اجلامعات 
املميزة على نفقة الدولة

قّدم النواب ناصر املري وفيصل الكندري وطاهر 
الفيلكاوي وعادل اجلاراهلل وبدر البذالي وحمد 

الهرشاني اقتراحا برغبة جاء فيه: نصت املادة 40 
من الدستور على ان التعليم حق للكويتيني تكفله 

الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام واآلداب 
والتعليم اإللزامي مجاني في مراحله األولى وفقا 

للقانون، ويضع القانون اخلطة الالزمة للقضاء على 
األمية، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني 

واخللقي والعقلي.
كما نصت املادة 13 من الدستور ان التعليم ركن 

أساسي لتقدم املجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
كما نصت املادة 14 من الدستور على ان ترعى الدولة 

العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
لذا نقترح: »السماح ألي مواطن ومواطنة يحصل 
على قبول للدراسة اجلامعية وما فوقها من احدى 

اجلامعات املتميزة عامليا باالبتعاث للدراسة على 
نفقة الدولة«.

ندوة »الوسمي«: احلوار الوطني العلني 
مبشاركة جميع القوى السياسية وأطياف وفئات املجتمع  هو احلل لألزمة

أكد النائب السابق د.حسن جوهر ان احلراك السياسي في البالد 
على جميع األصعدة هو حراك غير مسبوق يقابله فساد سياسي 

غير مسبوق يتمتع بالقوة، مشيرا الى ان احلل جلميع ما نواجهه من 
مشاكل بالبالد يتمثل في مؤمتر وطني جلميع الكويتيني من مختلف 

أطيافهم وجدول أعمال ومشاركة تنتهي بنتائج ملزمة التحقيق.
وقال جوهر خالل الندوة التي عقدت مساء امس األول بديوان عضو 

مجلس 2012 املبطل د.عبيد الوسمي: مع كل احترامي الشخصي 
للسلطة القضائية لن تستطيع حل املشاكل السياسية بالبالد مبا 

فيها مرسوم الصوت الواحد فاملشاكل أكبر عمقا، مؤكدا ان ما ستتم 
ممارسته بالبالد حاليا هو طبقا لسياسة »السيف واملنسف«.

وأضاف: مفهوم املعارضة الصحيح ليس بالدائرة الرابعة او اخلامسة 
فيجب ان تكون املعارضة بجميع دوائر الكويت، مطالبا بضرورة 

فلترة املعارضة من جديد، مشيرا الى ان هذا الكالم ليس طعنا 
بائتالف املعارضة. وتابع جوهر: اليوم في الكويت الكل يتسلق على 

ظهر املعارضة ويطلق عليه رمز، وان رموز الفساد ينظرون إلينا 
باحتقار، ويعتقدون اننا حطب دامة ومأجورون ملصاحلهم اخلاصة، 

خصوصا بواسطة الصحف واإلعالم. ودعا جوهر املعارضة 
واحلكومة للحوار وذلك مبشاركة جميع القوى السياسية وأطياف 

وفئات املجتمع لوضع النقاط على احلروف.

وأكد جوهر ان الفساد »على عينك يا تاجر«، ورغم ذلك هناك 125 
مليار دوالر للتنمية جاءت كدشداشة مفصلة دون أي رقابة مسبقة.

وبدوره، قال د.عبيد الوسمي ان جميع مناذج دول اإلصالح 
السياسي عامليا لم متر إال من خالل احلوار، فال قيمة للحراك دون 

أن يحدث تأثير، مطالبا بحوار علني وصريح مع جميع مكونات 
املجتمع، وأكد أن قوى الفساد هي املستفيد حاليا من األوضاع، 

فهي تلعب على إثارة الفنت واملتناقضات. وأضاف الوسمي: التغيير 
بأي دولة ال يتحقق إال بتوافق وبحوار وطني وبني جميع مكونات 

املجتمع، او التغيير عن طريق »الثورات«، وبالكويت نتأثر بأي تغيير 
سياسي في إيران والعراق، ولكن ال نستطيع ان نؤثر حتى في 

»نخل البصرة«. وتابع الوسمي: ليس سرا قيام مراكز النفوذ في 
البالد بالدفع مبرشحني باالنتخابات ودفع املاليني، مؤكدا ان الدستور 

الكويتي ال تتوافر فيه أي عدالة مجتمعية، وكل ما هو مدون مجرد 
مواد دفترية منها املادة السادسة. وأضاف الوسمي: قلت قبل 

انتخابات مجلس 2012 املبطل، إذا أردنا اإلصالح السياسي فالبد 
من عدم القبول بعودة اي وزير او رئيس وزراء شارك بحكومات 
الفساد، مؤكدا: الكويتيون هم الوحيدون في العالم املهددون بإلغاء 

مواطنتهم وسحب جنسية اي مواطن بقرار من وزير الداخلية.
ومن جانبه، قال النائب السابق عبداهلل النيباري: في الكويت يوجد 

»منسف«، وال يوجد سيف، وال توجد اي أجندات خارجية كما يذكر 
ويشاع.

وأضاف النيباري: غير معقول الديوان األميري ميتلك 18 طائرة، 
ومؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية طائراتهم قدمية وأقل.

وتابع النيباري: املشكلة بالشعب نفسه فلن يأتي إصالح من 
احلكومة ما لم تكن لدى الشعب الرغبة احلقيقية في اإلصالح إلرغام 

الطرف املقابل على حتقيقه، مطالبا: قوى املعارضة او من يّدعي 
املعارضة مبراجعة نفسها واإلصالح قبل بدء احلوار.

وأكد النيباري: األغلبية فشلت واحلكومة اقتنصت أخطاء الكتلة 
بسبب خطابها التجريحي.

ومن جهته، قال النائب السابق د.ضيف اهلل أبورمية ان املشكلة 
بالنفوس وليست بالنصوص، وال توجد لدينا اي دميوقراطية 

حقيقية.
وأضاف: ان هذه احلكومة ال ميكن ان تقوم باإلصالح بل حكومة 

تقوم باإلفساد.
يذكر ان د.عبيد الوسمي أشار في بداية الندوة الى ان ديوانه 

سيشهد ندوات أسبوعية كل يوم أحد تتعلق باإلصالحات السياسية 
مبشاركة مختصني وأساتذة بالقانون والسياسة.

بدر السهيل  ٭

الري: هناك من يريد 
عدم تسجيل هذا 
اإلجناز للمجلس 
احلالي وأحتدى 
الشمالي إظهار 
تفاصيل التكلفة

العتيقي: إلغاء الفوائد 
يهدد االقتصاد الكويتي 

وينتهك الدستور

الصالح: لن نقبل بأن 
تتحمل الدولة أخطاء 

البنوك واحلكومة 
ال متلك قاعدة بيانات 

عن املشكلة

احلسيني: أستغرب 
تغيير مواقف 

البعض حول قضية 
القروض فاليوم يوم 

سقوط األقنعة

العبداهلل: ما مت 
إجنازه في املجلس 

احلالي يوازي إجنازات 
5 سنوات وهناك من 
يحاول خلق أزمة بيننا 

وبني املجلس


