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أسامة الشاهني: ما قيمة إجمالي
الودائع الكويتية احلكومية في مصر؟

وجه النائب أسامة الشاهني 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار بشــأن إجمالــي 
الودائع الكويتيــة احلكومية 
في مصر، وتفاصيلها وتواريخ 
استحقاقها، ونص السؤال على 
ما يلي: في شأن ما ورد في البيان 
الصحافي الرسمي عن «صندوق 
النقد الدولي» رقم ٤٤١/٢٢ عن 
تشجيع وإتاحة متويل إضافي 
لصالح مصــر بقيمة ١٤ مليار 
دوالر أميركي من دول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربي وغيرها. وملا كانت 
حلكومــة الكويت قروض ومنــح عديدة مقدمة 
ملصر، منها ٣ مليارات دوالر في الفترة من ١٩٩٠
حتى ٢٠٢٠ من اجلهات التابعة لوزير اخلارجية 
فقط، حسبما ورد في إجابته عن سؤال برملاني 
منشــور في أغسطس ٢٠٢٠. وملا كانت حلكومة 
الكويت وديعة بقيمة ٤ مليارات دوالر لدى البنك 

املركزي املصري، منها ملياران 
تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 
٢٠٢٢، وملياران مستحقان في 
أبريل ٢٠٢٣، حســب املنشور 
إفادتــي  يرجــى  صحافيــا، 
وتزويدي باآلتــي: هل تعتزم 
الكويت تقدمي «متويل إضافي» 
ملصر خــالل الفتــرة اجلارية 
خصوصا في ظــل «ضغوط» 
صندوق النقد الدولي وغيره في 
هذا االجتاه، وتوجهات مجلس 
األمة الواضحة في شأن توطني 
االستثمارات العامة وخلق فرص 
وظيفية واقتصادية داخــل الوطن العزيز. وما 
قيمــة إجمالي الودائع الكويتيــة احلكومية في 
مصر؟ وما تفاصيلها وتواريخ استحقاقها؟ وما 
العوائد التي حصلت فعليا وحتولت إلى خارج 
مصر طوال سنوات اإليداع؟ وما توجهات وزارة 
املالية واجلهات التابعة لكم في شــأن التصرف 

بهذه الودائع املليارية؟

أسامة الشاهني

حمد املطر يطلب خطة اإلحالل لدى «التجارة» 
والوظائف الشاغرة وجميع الرسوم والضرائب

وجــه النائب أ.د.حمد املطر 
١٠ أســئلة إلــى وزيــر التجارة 
الدولــة  ووزيــر  والصناعــة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض، بشأن 
العمالة من غير الكويتيني، وعدد 
الشــواغر فــي وزارة التجــارة 
التابعة، والرســوم  واجلهــات 
والضرائــب التــي فرضــت من 
دون قانــون، والعقد املبرم مع 
البنــك الدولي، وعقود النظافة 
في الوزارتني وآلية إنشاء أبراج 
االتصاالت. وجاء السؤال األول 
كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- كشــف بأســماء جميــع 
العمالــة مــن غيــر الكويتيني 
علــى العقــد الثانــي والراتــب 
املقطوع واالستعانة بخدماتهم 
والذين مازالو على رأس العمل، 
وتخصصاتهــم ومســمياتهم 
الوظيفيــة، ومراكــز عملهــم 
وقيمة رواتبهم واملكافآت التي 
تقاضوها وتاريخ تعيينهم لدى 
وزارة التجارة والصناعة وجهاز 

حماية املنافسة.
٢- هل هناك عمالة من غير 
الكويتيــني منتدبــون للعمــل 
من الــوزارة إلى جهــاز حماية 
املنافســة؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويــدي 
بصــورة ضوئية من قــرارات 

ندبهم.
٣- كشف بأسماء واملسميات 
الوظيفيــة جلميــع العمالة من 
غير الكويتيني الذين يطلعون 
على جميع بيانات الشكاوى أو 
اإلفصاحات أو االندماجات املقدمة 
من الشركات لدى جهاز حماية 

املنافسة.
٤- صورة ضوئية من خطة 
اإلحــالل لــدى وزارة التجــارة 
والصناعة واجلهات التابعة لكم.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
الفراغ اإلداري املوجود في 
كثيــر من املناصــب بالوظائف 
اإلشــرافية من مديــر ومراقب 
ورئيس قســم يحتاج إلى سد 
هذه الشــواغر الكتمــال العمل 
اإلداري وحتمل املسؤوليات وفق 
النظــام والقانــون اإلداري، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- عدد الشواغر في وزارة 

والصناعــة مــن خــالل جدول 
توضيحي يبني: (املنصب الشاغر 
والقطاع وشروط شغل املنصب 

ومالحظات على املنصب).
٢- أسماء املديرين املجتازين 
لتولــي املناصب الشــاغرة من 
خالل جــدول يوضح: (االســم 
واملؤهل الدراسي واخلبرة وإذا 
كان لديه جزاءات والقطاع الذي 

يعمل فيه).
الترشيح  ٣- أســباب عدم 

للمناصب القيادية.
٤- يرجى ذكر الســبب في 
حال اختيار املرشح من خارج 

الوزارة.
وجاء الســؤال اخلامس كما 
يلي: نص الدستور الكويتي في 
املادة ١٣٤ على «إنشاء الضرائب 
العامة وتعديلها وإلغاؤها ال يكون 
إال بقانــون، وال يعفــى أحد من 
أدائهــا كلهــا أو بعضها في غير 
األحــوال املبينــة بالقانون. وال 
يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك 
من الضرائب والرسم والتكاليف 
إال في حدود القانون»، وال يجوز 
أي زيادة على رســوم اخلدمات 
املقرة منذ عام ١٩٩٤ إال بقانون، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- جميع الرسوم والضرائب 
التي فرضت من دون قانون.

٢- قيمــة رســوم اخلدمات 
اإلضافية على املعامالت كافة من 
خالل جدول تفصيلي يوضح كل 

خدمة والقيمة املضافة.
٣- كل الزيــادات التي متت 
على اخلدمات العامة بعد ســنة 
(١٩٩٤) سواء بقانون أو من غير 

قانون.
وجاء الســؤال السادس كما 
يلــي: يرجى إفادتــي وتزويدي 

الشكاوى.
٩- املوافقــات علــى إقامــة 
األبــراج مــن خــالل محاضــر 
االجتماعات أو القرارات اإلدارية.
١٠- أســباب رفض شكاوى 
املواطنني املستأجرين بحجة عدم 

االستقرار في السكن.
وجاء السؤال الثامن كما يلي:  
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

- صورة ضوئية من العقد 
املبرم بني جهاز حماية املنافسة 
والبنك الدولي سنة ٢٠١٣ إلعداد 
دراســة حول دعم جهاز حماية 
املنافســة، مع تزويدي بصورة 
ضوئيــة مــن هــذه الدراســات 
والقوانني أو اللوائح أو القرارات 

التي بنيت عليها.
وجاء السؤال التاسع كما يلي: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة مــن 
العقد املبرم بني اإلدارة املركزية 
لإلحصاء والبنك الدولي ســنة 
٢٠١١ إلعداد دراسة حول تقييم 
جودة نظم املعلومات اإلحصائية، 
مع تزويدي بصورة ضوئية من 
هذه الدراسة والقوانني أو اللوائح 

أو القرارات التي بنيت عليها.
٢- صــورة ضوئيــة مــن 
العقد املبرم بني اإلدارة املركزية 
لإلحصاء والبنك الدولي ســنة 
٢٠١٤ إلعداد دراســة حول إعداد 
نظم معلومات سوق العمل، مع 
تزويدي بصورة ضوئية من هذه 
الدراسة والقوانني أو اللوائح أو 

القرارات التي بنيت عليها.
وجاء السؤال العاشر كما يلي: 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة مــن 
العقد املبرم بني وزارة التجارة 
والصناعة والبنك الدولي سنة 
٢٠١١ إلعداد دراسة حول جدوى 
املناطق االقتصادية، مع تزويدي 
بصورة ضوئية من هذه الدراسة 
والقوانني أو اللوائح أو القرارات 

التي بنيت عليها.
٢- صــورة ضوئيــة مــن 
العقد املبرم بني وزارة التجارة 
الدولــي  والصناعــة والبنــك 
ســنة ٢٠١٨ إلعداد دراسة حول 
التكامل التجاري، مع تزويدي 
بصورة ضوئية من هذه الدراسة 
والقوانني أو اللوائح أو القرارات 

التي بنيت عليها.

باآلتي:
١- صورة ضوئية من عقود 
النظافة كافة التي أبرمتها وزارة 
التجارة والصناعة خالل السنوات 

الـ ٥ األخيرة.
٢- ما اإلجراءات التي اتخذتها 
الــوزارة لضمــان تســلم عمال 
النظافة ألجورهم كاملة من دون 

أي تأخير؟
٣- هــل تلقــت الــوزارة أي 
شكاوى حول تأخر صرف أجور 
عمال النظافة أو غيرهم أو عدم 
صــرف هذه األجــور كاملة؟ إذا 
كانــت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي باسم الشركة املسؤولة 
عن هؤالء العمال ومقدار الغرامة 

التي فرضت عليها.
وجاء السؤال السابع كما يلي:
أبــراج االتصــاالت  كثــرت 
بشــتى أنواعها وأشــكالها على 
أسطح املنازل في السكن اخلاص 
العمــارات واملبانــي  وأســطح 
االستثمارية، وفوق أسطح أفرع 
اجلمعيات التعاونية واملدارس، 
وعلى األراضي الفضاء املنتشرة 
في كل مناطق الكويت، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- آلية إعطــاء التراخيص 
إلقامة أبراج االتصاالت للشركات 
املوجودة فــي الكويت أو حتى 

خارجها.
٢- شروط وضوابط تركيب 
أبــراج االتصاالت فــي األماكن 

العامة واخلاصة.
٣- الرسوم املستحقة إلقامة 
برج االتصاالت حسب املساحة، 

وارتفاع البرج.
٤- قرارات الوزارة املنظمة 
لعملية إقامة أبراج االتصاالت.

٥- دور الوزارة في متابعة 
إقامة هذه األبراج حتى التشغيل.

٦- املخالفات املرصودة على 
هذه األبراج منذ عام ٢٠١٥ حتى 

اآلن.
٧- حصر األبراج املوجودة 
من خالل جدول يتضمن (اســم 
الشــركة - عدد األبراج - اسم 
املنطقة - مساحة البرج - نوع 
البــرج G٤ - G٥) - الرســوم 
السنوية أو الشهرية املستحقة.
٨- الشــكاوى املقدمــة مــن 
األهالي على األبراج فوق سطوح 
املنــازل املجــاورة، وما مت بهذه 

استفسر عن الشكاوى املقدمة من األهالي بشأن األبراج فوق سطوح املنازل املجاورة

أ.د. حمد املطر

التجــارة والصناعــة واجلهات 
التابعة لكم من املناصب التالية 
(مدير - مراقب - رئيس قسم).
٢- هل سدت هذه الشواغر 
السابقة  الســتة شــهور  خالل 
بعد تشكيل احلكومة؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجاب، فيرجى بيان 
توضيحي لكل الشــواغر التي 

سدت.
٣- أســماء املتظلمــني على 

قرارات سد الشواغر.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
نشــر مقــال فــي جريــدة 
«اجلريدة» تضمــن «أن تطور 
املجتمعــات والدولــة بتجديد 
مؤسساتها من خالل رفدها بدماء 
شــبابية طموحة حتدث الفرق 
والتغييــر والتطــور، والدول 
املتقدمة تســعى إلى االستفادة 
مــن طاقات شــبابها ومتكينهم 
من املناصب القيادية، أما الدول 
املتأخــرة فهي غالبــا هرمة من 
الداخــل يجلــس علــى رأس 
املؤسســات فيها قياديون يتم 
اختيارهم عادة وفق محسوبيات، 
وهو األمــر الذي يقتل الطموح 
لدى فئــة الشــباب، والنتيجة 
الوحيدة لهــذه التعيينات هي 
أن النهج احلكومي ثابت من حيث 
سوء اإلدارة وعدم احلرص على 
تقدم الكويت، وجرها من أزمة 
إلى أخــرى، وتكريس الفشــل 
وتعميمه بدل اخلروج منه»، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
مجالــس  كل  أســماء   -١
اإلدارات التابعة لوزارة التجارة 
والصناعة واجلهات التابعة لكم 

وأعضاؤها.
٢- الســيرة الذاتيــة لــكل 

عضو.
٣- شــروط االختيار - إذا 

وجد - حسب التخصص.
وجاء السؤال الرابع كما يلي:

أصدر ديوان اخلدمة املدنية 
قرارا رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ في شأن 
حتديد اجلهة املختصة بإجراء 
اختبار املرشــح لشغل وظيفة 
قياديــة والقواعــد والشــروط 
العامة  واإلجــراءات واألســس 
لالختبــار وطريقــة أدائــه، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- جميع الشواغر للمناصب 
القياديــة فــي وزارة التجــارة 

أعرب رئيس وفــد الكويت 
وكيل الشعبة البرملانية النائب 
ثامر الســويط، عن ادانة الوفد 
الكويتي الشديدة لالعتداء السافر 
واالقتحام اآلثــم الذي قامت به 
قوات الكيــان الصهيوني على 
مدينة جنني الفلسطينية، والذي 
أســفر عــن استشــهاد وإصابة 
األبرياء بشــكل ينتهك املواثيق 

واألعراف الدولية.
وأعلن السويط خالل كلمته 
أمام املؤمتر الـ١٧ الحتاد مجالس 
الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، رفضه جتاهل الفعل 
والتركيز على ردة الفعل خاصة 
عندما يكون الفعل متعلقا بظلم 
وقهر واستبداد ووحشية وقتل 

األبرياء وتدمير املمتلكات.
وأكــد ان الكويــت رســميا 
وشعبيا لن حتيد أبدا عن خط 
فلسطني، مضيفا «ستظل فلسطني 
درس الصمود األكبر واألوحد، 
وســتبقى فلسطني حاضرة في 
وجدان هذه األمة جيال بعد جيل».
وأعرب الســويط عن إدانة 
الوفد الكويتي الشديدة لالنتهاكات 
التي يتعرض لها املسلمون في 
أكثــر مــن مــكان، خصوصا ما 
أقدم عليه متطرفون بالتطاول 
على القرآن الكرمي، مشددا على 
أن استهداف املقدسات ال يخلق 
سوى الكراهية، وال يخلف سوى 
األحقاد، وال ينتج سوى التطرف، 
والتطرف املقابل. وشــدد على 
أن اســتقرار املنطقة وســالمها 
منطلق رئيسي لتحقيق التنمية 
املستدامة في الدول اإلسالمية، 
مبينا ان واقع عاملنا اإلســالمي 
اليوم يستلزم منا أن نعقد العزم 
أكثر من أي وقت مضى على أن 
نخطو خطوتنا األولى ونخوض 
غمار عالم التنمية بكل حتدياته 
ورهاناته. وأكد أن تلك اخلطوة 
حتتم علينا في الوقت ذاته «أن 
نضع األهميــة البالغة للتنمية 
فوق أي اعتبــار ووضع برامج 
وأهــداف محددة نتحــرك وفقا 
لهــا، الفتا الى أن تلــك البرامج 
لن نستطيع تنفيذها ما لم يتحقق 

استقرار منطقتنا وسالمها».
وشــدد الســويط علــى أن 
استقطاب اخلطط التنموية من 
اخلارج كما هي من دون إسقاطها 
علــى معايير وإمكانــات دولنا 

باسمي وباســم الوفد البرملاني 
الكويتــي، فإننا ندين وبشــدة 
االعتداء السافر واالقتحام اآلثم 
الــذي قامت بــه قــوات الكيان 
الصهيونــي علــى مدينة جنني 
الفلســطينية، والذي أسفر عن 
استشهاد وإصابة األبرياء بشكل 
ينتهك املواثيق واألعراف الدولية.

كما أننا نرفض جتاهل الفعل 
والتركيز على ردة الفعل خاصة 
عندما يكون الفعل «ظلم وقهر 
واستبداد ووحشية وقتل األبرياء 

وتدمير املمتلكات».
ال يخفى على أحد أن عاملنا 
اإلســالمي الرحــب بشــعوبه 
وموارده وخصائصه اجلغرافية 
يواجه حتديات ومخاطر بالغة 
الشدة والدقة، تعيقه منذ سنوات 
طوال عن حتقيق التقدم والتنمية 
املنشــودة، وحينمــا نقــول ـ 
املنشودة ـ هنا،، فنحن نتحدث 
عن احلاجة امللحة إلى التوقف 
عن اســتيراد (مظاهر) التنمية 
من اخلارج لنكون نحن املبدعني 
لها وفق ما يتماشى مع حاجاتنا 
وطموحاتنــا، واألهــم من ذلك 
مواءمتها لقيمنا ومبادئ ديننا 

اإلسالمي.
ولنا فــي واقعنا (املعاصر) 
أوضح مثال على أن استقطاب 
اخلطط التنموية من اخلارج كما 
هي من دون إسقاطها على معايير 
وإمكانات دولنا قد أخل باملنظومة 
االقتصادية واالجتماعية وكذلك 

البيئية في كثير منها.
ولعــل أصحــاب العقــول 
النيرة مدركون منذ زمن أن هذا 
االستيراد قد جاء نتيجة نوايا 
وخطط غربية حتاك منذ عقود 

املؤمتر الســابع عشر، سائلني 
املولى عز وجل أن يكللها بالنجاح 

والتوفيق.
وقبل كلمتي املعدة ملؤمتركم 
الكرمي، اسمحوا لي بأن أستهل مبا 
هــو واجب، وأن أبدأ مبا فرض، 
وأن أسجل والوفد الكويتي إدانتنا 
الشديدة لالنتهاكات التي يتعرض 
لها املسلمون في أكثر من مكان، 
وباألخص، ما يقدم عليه مجموعة 
من املتطرفني الشــاذين عن كل 
خلق وسلوك قومي. ونقول: إننا 
ندرك جيدا معنى حرية التعبير، 
وحدودهــا، ونعرف جيدا كيف 
انتفضت أوروبــا كلها وقمعت 
أدنى حرية في موضوع احلرب 
الروسية، للدرجة التي حاكمت 
فيها الصحافيني واملثقفني ورجال 
األعمال، ووصل األمر إلى إغالق 
وحدة جامعيــة تتعلق باألدب 
الروســي! لكن حني يأتي األمر 
إلى القرآن الكرمي، كتاب املسلمني 
املقدس، وبوصلتهم، وموجههم، 
يصبح أمر إحراقه حرية ال ميكن 

منعها أو عقابها. 
لكننا نقول، إن كل ما يجري 
من استهداف لإلسالم واملسلمني 
لهو أمر يتراكم ويسبب ما تدعي 
أوروبــا والغــرب محاربته من 
عنف وعدم استقرار، فاستهداف 
املقدسات ال يخلق سوى الكراهية، 
وال يخلــف ســوى األحقاد، وال 
ينتج سوى التطرف، والتطرف 
املقابــل. وإننــا إذ ننــزه قرآننا 
الكرمي عن دنــس، ونرفعه عن 
أي إساءة، فإننا نسجل موقفنا 
الذي ال يدين املتطرفني فقط، بل 
يدين السكوت عنهم، والسماح 

لهم بهذه اإلساءات.

لضمان متتعنا جميعا مبستقبل 
أفضل وأكثر استدامة اقتصاديا 
واجتماعيا وبيئيا، وهي حتتم 
علينا العمل وفق أساليب مبتكرة 
ملواكبة املتطلبات واالحتياجات 
اإلمنائية، ويكون ذلك من خالل 
العمل اجلماعي والشراكة الفعالة 
فيما بيننا وفق مبدأ املسؤولية 

املشتركة.
وعليــه، فــإن التنمية التي 
نتحدث عنها اليوم البد أن تبدأ من 
اإلنسان وتنتهي به، تبدأ بتعليمه 
وتثقيفه، بإعطائه الكرامة، األمان، 
الثقــة والوالء حتــى يكون لنا 
ثروة بشــرية منتجــة وقادرة 
علــى العطاء، فاســتراتيجيات 
التنمية قد اجتهت منذ زمن نحو 
االستثمار في اإلنسان وتطويره 
على املستوى العلمي والتقني، 
وقد أثبتت لنا جتارب العديد من 
الدول جناح ذلك وبجدارة، حيث 
نهضــت من عثراتهــا بحرصها 
علــى التعليــم والــذي تتالــت 
بعــده مجموعة مــن التطورات 
واإلمكانيات االقتصادية مكنتهم 
من أن يكونوا في مصاف الدول 
املتقدمــة، وهــذا هــو التوجــه 
الصحيح الذي يجب أن نعيره 
كل انتباهنا واهتمامنا، فال ميكن 
لنا أن نراهن على وجود املوارد 
من دون تقدير ملكانة اإلنســان 
ودوره في عملية البناء والتقدم.

السيدات والسادة األفاضل،، 
قــد آن األوان لنا أن نكســر 
جمود احلركة العلمية في عاملنا، 
ونحرر العقل املســلم من قيود 
التبعية والتراجع، فهو عقل منتج 
بطبيعته في احمليط املناســب، 
حيث كان له الســبق في قيادة 

قد أخــل باملنظومة االقتصادية 
واالجتماعيــة وكذلــك البيئية 
فــي كثيــر منها. وأوضــح «أن 
أهداف التنمية املســتدامة التي 
أطلقتها األمم املتحدة هي أفضل 
خارطة طريق ميكن االستدالل 
بهــا لضمــان متتعنــا جميعــا 
مبستقبل أفضل وأكثر استدامة 
اقتصاديــا واجتماعيا وبيئيا». 
ودعا السويط الدول اإلسالمية 
إلى كسر جمود احلركة العلمية، 
وحترير العقل املسلم من قيود 
التبعيــة والتراجــع، مؤكدا أنه 
«عقل منتج بطبيعته في احمليط 
املناسب، حيث كان له السبق في 
قيادة اإلبداع واإلجناز في كثير 
من دول الغرب حينما توافرت 
له اإلمكانات واملوارد الالزمة».

وجاء في نص كلمة السويط 
مــا يلي: يأتــي اجتماعنا اليوم 
على أرض اجلزائر الطيبة التي 
نســتلهم منها جميعا إصرارنا 
على التوافق والنجاح في أعمال 
مؤمترنا، وتذليل العقبات أمام 
قضايانا، فبلد املليون شهيد قد 
سطر لنا من قبل تاريخا مجيدا 
في النضــال والدفاع عن احلق 
ال بــد لنــا أن نقــف أمامه وقفة 
احترام وتأمل، لنكمل باإلصرار 
ذاته في مســيرة حتقيق اآلمال 
والطموحات حتى نراها واقعا 

جليا في حاضرنا وملستقبلنا.
فــكل الشــكر للجمهوريــة 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
على هذه االســتضافة الكرمية 
واحلفاوة البالغة: حكومة وبرملانا 
وشعبا، وعظيم االمتنان للجزائر 
واألمانة العامة لالحتاد على ما 
بذلوه من جهود في تنظيم أعمال 

طويلة أغرقتنا عمدا في خالفات 
ونزاعات وحاالت عدم استقرار 
في مجاالت عدة سياسية كانت أو 
اقتصادية أو عسكرية حتى باتت 
هي محط أنظارنا وجل اهتمامنا.. 
وقد أنتج لنا ذلك احلال - بالطبع 
- أجياال منهكة ال تتطلع إلى أبعد 
من ذلك وال أفضل منه، وهذا هو 
لب حديثنا ومقصده.. فحينما 
نتحدث عن التنمية وصناعتها 
جنــد أن اإلنســان الذي هو أهم 
ركائزها وأقوى أدواتها مهمشا 
في عاملنا، على الرغم من أن الدين 
اإلسالمي قد شجع منذ بدايتهـ  وال 
يزالـ  على االرتقاء به ومبجتمعه 
وموطنه نحو أفضل ما يستطيع 
البشر حتقيقه والوصول إليه، 
إال أننا قد غفلنا عن مدى اهتمام 
اإلسالم ورعايته البالغة لإلنسان 
والنفس البشرية، وكان تركيزنا 
منصبا على استغالل الثروات 
الطبيعيــة فقط مــن دون أدنى 
اعتبــار للثروة البشــرية التي 

منلكها.
فــي الوقــت الــذي انصــب 
فيه معظــم اهتمامنا في العالم 
اإلسالمي على املادة دون اإلنسان 
ظهرت أهداف التنمية املستدامة 
لتحوي أبعادا أخرى أكثر تركيزا 
على البيئة والثقافة واجلوانب 
االجتماعية، فأصبحت بذلك حتمل 
بعدا اســتراتيجيا ومستقبليا 
يحافــظ علــى حقــوق األجيال 
القادمة مــن دون تدمير ونهب 

أو استغالل غير مبرر،،، 
ولذلك فإن أهــداف التنمية 
املســتدامة التــي أطلقتها األمم 
املتحــدة هــي أفضــل خارطــة 
طريــق ميكــن االســتدالل بهــا 

وهنا أيضــا، نذكــر بأنه ال 
يكتمــل الجتماع إســالمي عقد 
من دون ذكر فلسطني احلبيبة 
املقاومة والصامدة، والتي تأبى 
إال أن تسجل للعالم وعلى مدى 
تاريخ احتاللها البغيض والذي بدأ 
في عام ٤٨، أن تسجل كل الدروس 
والعبر في احملافظة على األرض، 
ومواجهة الظلم، والصمود أمام 
االحتالل االستيطاني العنصري 
املدعــوم من القوى الكبرى، في 
ظل عجز عربي وإسالمي فاضح 
عن املساندة والدعم الواجبني، 
إال أن عودتهــا وحتررهــا هــو 
عمود االرتكاز في إمياننا الذي 
ال يتزعــزع أبدا وال يهتز حلظة 
واحــدة، مهمــا كانــت الظروف 
والصعاب التي نراها أمام أعيننا، 
فقد واجهت األمة ما واجهت من 
قبل، وانتصرت وسادت بفضل 
من اهللا وعمــل وجهد ومثابرة 
وتعــاون. إن صالبة وشــموخ 
الشباب الفلسطيني في جنني، 
أعظم عبرة في املقاومة ورفض 
الظلم، وإن كان البعض ال ميلك 
تقدمي الدعم واملســاندة فعليه 

إيقاف اخلذالن والطعن.
راهن البعض على النسيان 
واإلحباط واليأس ولم يدركوا بأن 
اإلميان باحلقوق يزداد ثباتا مع 
الزمن، وأن األمة تزداد مع مرور 
الوقت إصرارا على نصرة احلق.
نحن فــي الكويت، رســميا 
وشــعبيا اليوم وغــدا ال نحيد 
أبدا عن خط فلسطني، وستظل 
فلســطني درس الصمود األكبر 
واألوحد، وســتبقى فلســطني 
حاضرة في وجــدان هذه األمة 
جيــال بعد جيــل، ولذلــك فإنه 

اإلبــداع واإلجناز فــي كثير من 
دول الغــرب حينما توافرت له 

اإلمكانات واملوارد الالزمة.
ثم بعد ذلك ميكننا احلديثـ  
أيها اإلخوة الزمالءـ  عن استغالل 
ما حبانا اهللاـ  تعالىـ  به من نعم 
وثروات استغالال مثاليا، نتكاتف 
من خالله الستثمار مواردنا في 
مشاريع تعزز التكامل والتعاون 
بيننا، فقد حبانا اخلالقـ  عز وجل 
ـ بأراض صاحلة للزراعة مليئة 
باملوارد الطبيعية األولية، وأيد 
عاملة ماهرة، ومواقع جغرافية 
مهمــة، ورؤوس أمــوال ميكــن 
اســتثمارها فــي مجــاالت عدة 
بــدءا مــن الزراعة وصــوال إلى 

التكنولوجيا والعالم التقني.
يقول تبارك وتعالى في محكم 
كتابه، بسم اهللا الرحمن الرحيم: 
(وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 

وأن سعيه سوف يرى).
واقع عاملنا اإلسالمي اليوم 
يســتلزم منــا أن نعقــد العزم 
أكثر من أي وقت مضى على أن 
نخطو خطوتنا األولى ونخوض 
غمار عالم التنمية بكل حتدياته 
ورهاناته، وإن تلك اخلطوة حتتم 
علينا فــي الوقت ذاته أن نضع 
األهمية البالغة للتنمية فوق أي 
اعتبار أو خالف كان، حتى يسهل 
علينا األمر وتفتــح لنا اآلفاق، 
ألننا نــدرك أن حتقيق التنمية 
فــي دولنا يتطلب وضع برامج 
وأهداف محددة نتحرك وفقا لها، 
لن نستطيع تنفيذها ما لم يتحقق 

استقرار منطقتنا وسالمها،،، 
لكن كلي أمل ـ أيها األخوات 
واإلخوةـ  أن تشد هذه اللقاءات 
األخوية أواصر عالقاتنا، وتقرب 
وجهات نظرنــا، والتوافق بني 
آرائنــا حتى نضطلــع بأدوارنا 
كبرملانيني مسلمني لنخرج برؤية 
تنموية مشتركة واضحة تراعي 
حقوق شعوبنا وأجيالنا القادمة 
في حتقيق مســتويات مرضية 
للحياة الكرمية اآلمنة املستقرة 
وسط بيئة من اإلبداع والتقدم 

املستدام.
وكان وفد الشعبة البرملانية 
الكويتية برئاسة وكيل الشعبة 
ثامــر الســويط التقــى رابطة 
«برملانيون ألجل القدس» بحضور 
أمني سر الشعبة د. محمد املهان 

وأمني الصندوق حمد العبيد.

ثامر السويط: نرفض جتاهل الظلم والقهر واالستبداد ضد الفلسطينيني
وفد الشعبة البرملانية يلتقي رابطة «برملانيون ألجل القدس»: القضية الفلسطينية راسخة في وجدان الكويتيني

حمد العبيد وثامر السويط ود.محمد املهان خالل لقائهم رابطة «برملانيون ألجل القدس» ثامر السويط ملقيا كلمة الكويت في املؤمتر
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شعيب املويزري: ال نّية لدى اللجنة املالية لسحب تقاريرها 
حول شراء القروض وإلغاء الفوائد الفاحشة على «االستبدال»

عقــد رئيــس جلنة 
الـمـالـيـــة  الـشـــؤون 
واالقتصاديــة شــعيب 
الـمـويـــزري مـــؤمترا 
صحافيا في مجلس األمة 
امــس لتوضيح بعض 
األمور املتعلقة بتقارير 
اللجنة وردود احلكومة 
بشــأنها، مؤكــدا أهمية 
وضــع احلقائــق كاملة 
أمــام الشــعب الكويتي 

في هذا الشأن.
وقال املويزري، خالل 
املؤمتر الذي عقد باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة، ان 
األوضاع التــي يتابعها 
الشعب الكويتي تسببت 
بها عدة أطراف ولم يكن 
ملجلس األمة أي دور في 
خلقها، معتبــرا انه «ال 
مبــرر لكل مــا تقوم به 

احلكومة».
واعتبــر أن «وزيــر 
املالية هو سبب املشكلة 
في احلكومة بإســاءته 
للعالقة بني الســلطتني 
الدستور  وعدم احترام 
ومجلس األمة واللجان 
بإيصــال  البرملانيــة، 
معلومات غير صحيحة 

لكل األطراف».
وأوضــح املويــزري 
أن رد البنــك املركــزي 
بشــأن التقريــر الثالث 
للجنة الشــؤون املالية 
واالقتصادية بخصوص 
االقتــراح بقانــون فــي 
الفوائد  شأن اســترداد 
املتحصلة بشــكل غير 
قانوني ورد إلى اللجنة 
بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٣، 
ليوضح فــي رده «عدم 
وجود جتاوزات قانونية 
اســتيفاء فوائــد  فــي 

القروض».
وأضاف انه مبوجب 
اإلجراءات التي يقوم بها 
البنك املركزي فقد تالشت 
مخالفات اجلهات املانحة 
إلــى أن وصل األمر إلى 
عدم تسجيل أي مخالفة 
على مدى فترة طويلة، 
مشيرا إلى رؤية البنك 
أنه «لن يترتب على عمل 
املقترحة سوى  اللجنة 
إربــاك القطاع املصرفي 
في تلبية طلباتها والرد 

على أسئلتها».
وبني ان البنك توقع 
في رده أن يستمر عمل 
تلــك اللجنــة لفتــرات 
طويلة بسب احتمال تقدم 
أعداد كبيرة من املواطنني 
وورثتهم بطلبات لفحص 
ملفات القروض ولديهم 
آمال عريضــة باحتمال 
أموال  احلصــول علــى 
وبناء على ذلك فإن بنك 
الكويت املركزي ال يرى 
أي مبــرر إلصــدار هذا 

االقتراح.
وقال املويزري انه كان 
املفتــرض من احلكومة 
باالقـــتراح  الـقـبـــول 
بقانون واملوافقة عليه 

بخصــوص  واحلكومــة 
االقتراح ولكن احلكومة ال 
تريد الرد بحجة احملافظة 
على املــال العام، مؤكدا أن 
املقتــرح لــن يضــع كلفة 
على املال العام ألن شــراء 
القــروض ســيكون مقابل 
الـ ١٢٠ دينــارا عالوة غالء 

املعيشة.
وأوضح أن اللجنة طلبت 
من احلكومــة تقدمي بدائل 
بزيادة الرواتب واملعاشات 
واملســاعدات  التقاعديــة 
االجتماعية وإلغاء الفوائد 
الفاحشــة علــى قــروض 
االستبدال ولكن احلكومة 

لم ترد.
وشــدد علــى أنــه كان 
املفتــرض علــى احلكومة 
املاليــة  بوزيــر  ممثلــة 
وبحضــور كل احلكومــة 
مواجهــة املجلــس وإعالن 
املبررات  الرفض ووضــع 
أو تقــدمي البدائل ومن ثم 
تكون هناك خطوات أخرى.
واســتغرب أن ترفــض 
احلكومــة زيــادة الرواتب 
علــى الرغم من أنــه وارد 
في برنامج عملها، معتبرا 
أن الهــدف مما يحصل هو 
تخريب العالقة مع مجلس 
األمة وعدم احترام الدستور 
وعدم حماية مصالح الشعب 

الكويتي.
وأضــاف «هــذا األمر ال 
تقوم بــه أي حكومة تهتم 
الركــن  باحملافظــة علــى 
األساسي في األوطان وهو 

الشعب».
وفيمــا يخــص التقرير 
الشــؤون  اخلامس للجنة 
املالية واالقتصادية بشأن 
غرفــة جتــارة وصناعــة 
الكويت، أوضح املويزري 
أن اللجنة اجتمعت مبمثلي 
الغرفــة بتاريــخ ١٧ يناير 
واستمعت إلى آرائهم بشأن 
االقتراح بقانون وما انتهت 

إليه اللجنة.
وكشــف عن أن اللجنة 
الغرفــة  أبلغــت ممثلــي 
بوجــود ٤ أمــور ال ميكــن 
النقاش فيها وهي: ضرورة 
خضــوع الغرفــة للقانون 
والســلطة القانونية، وأن 
تؤول الرسوم إلى الدولة، 
وإلغــاء املركــز التحكيمي 
الذي وضعته غرفة التجارة 
محاكــم  إليــه  وتســتند 
الكويت، وعــدم وجود أي 
ممثل للغرفــة في اجلهات 

احلكومية.
وبــني أن ممثلــي غرفة 
التجارة طلبوا إضافة بعض 
األمور، وان أعضاء اللجنة 
أبلغوهــم انفتاحهــم على 
أي مقتــرح يقدمونه مبا ال 
يخالف الشــروط األربعة، 
مشيرا إلى أنه كان املفترض 
أن تصــل بعض اقتراحات 
الغرفــة الــى اللجنة األحد 
املاضــي ولكن لم يصل أي 

رد حتى اآلن.
وشدد على متسك اللجنة 
بالشــروط األربعة، وعدم 

أن هــذا املوضوع وارد في 
برنامج عمل احلكومة إال أن 
املؤسسة رفضت االقتراح 
لألسباب املذكورة، ووعدت 
مبشــروع بديل ولكنها لم 
تتقدم بأي شيء إلى اليوم، 
مقترحا إمكانية أن يقدموا ما 
لديهم ملجلس األمة إذا كانت 
لديهم مشــكلة مع اللجنة 
املالية، وانــه بكل األحوال 

سيكون القرار للمجلس.
من جهــة أخرى، اعتبر 
املويزري ان بعض الوزراء 
اجتهــوا  احلكومــة  فــي 
الستخدام وسائل التواصل 
الى  االجتماعــي لإلســاءة 
النيابية  املقترحات  بعض 
ومجلــس االمــة وتصوير 
موضــوع اســقاط الفوائد 
عن القروض بأنه اســقاط 

أو شراء قروض.
ونفى املويزري ســحب 
أي تقرير للجنة املالية من 
جدول أعمال املجلس، وان 
ما يتناقل عن ذلك شائعات، 
مضيفــا: لقد صرحت بأنه 
اذا قدمت احلكومة البدائل 
في اجللســة فإننا سنكون 
متساهلني ومساعدين لها، 
ألن اهــم شــيء لدينــا هو 

مصالح املواطنني.
وشــدد علــى عــدم نية 
اللجنة سحب أي تقرير في 
القادمة، مضيفا  اجللسات 
«ســنتعامل مــع احلكومة 
وفقــا الالئحة والدســتور 
ألن القضية ليســت عنادا، 

بل قضية شعب».
وقــال «هنــاك اطــراف 
املشــاكل  فــي  تســببت 
التي يعاني منها الشــعب 
الكويتي، والوضع احلالي 
ما بــني احلكومة واملجلس 
بســبب بــدء املجلس فتح 
ملفــات ســابقة بهــا هــدر 
مالي وشــبهات ومخالفات 
وجتاوزات مثــل الكاراكال 
واليورفايتــر وغيرها من 

املشاريع».
بعــض  ان  واعتبــر 
االطــراف حتــاول عرقلــة 
جهــود املجلس حملاســبة 
من اوصل الشعب الكويتي 
والدولة الى هــذا الوضع، 
من خالل سعيهم لتشويه 
صورة أعضاء مجلس االمة 
من خالل موضوع املعاشات 
االستثنائية، مطالبا اجلميع 
بقول احلقيقة من دون أي 

تأثيرات.
الـنــــواب ال  وأكـــد ان 
يقبضون معاشات استثنائية 
وامنــا معاشــات تقاعدية، 
موضحــا ان النائــب قبــل 
دخوله مجلــس االمة يدفع 
رسوما واشتراك الى مؤسسة 
التأمينــات مبــدة مفتوحة 
للتقاعــد ليدخــل مجلــس 
االمــة وفــي هــذه احلالة ال 
يعطونــه راتبا اســتثنائيا 
امنــا يســتثنونه مــن املدة 
ويتسلم راتبا تقاعديا وليس 

استثنائيا.
وطالــب املويــزري من 
لديــه غير هذا الــكالم بأن 

ورؤساء وأعضاء املجلس 
األعلــى للقضــاء وقياديو 
مؤسسة البترول الكويتية 
وقياديــو الديوان األميري 
وديوان سمو رئيس مجلس 
العامة  الــوزراء واألمانــة 
ملجلس الوزراء واملديرون 
واملراقبون في هذه اجلهات.
الفئــات  ان  وأضــاف 
املســتثناة تشــمل اعضاء 
الـديبـــلوماسي  الـــسلك 
الذين تتوافر فيهم شروط 
استحقاق املعاش التقاعدي 
في بعض احلاالت والشهداء 
الكويتيــني باإلضافــة الى 
قيادات اجلهات احلكومية 
واملؤسسات الذين ال تتوافر 
فيهــم شــروط اســتحقاق 
املعاش التقاعدي او صرفه.
ان  املويــزري  وتابــع 
مــن ضمــن هــذه الفئــات 
هم القياديــون الذين متت 
االستعانة بخبراتهم للعمل 
فــي مجالــس استشــارات 
والبحــوث  والدراســات 
باإلضافة الى شاغلي رتبه 
رائــد وما فوق في اجلهات 
العسكرية ورجال االطفاء 
الــى احلــاالت  باإلضافــة 
طلبنــا  والتــي  الفرديــة 
مــن املؤسســة تزويدنــا 

بتفاصيلهم.
وأوضح ان ذلك يعني انه 
من ال يستحق معاشا تقاعديا 
وفقا ملــدة خدمتــه يعطى 
معاشــا تقاعديا، متسائال: 
اين املعاش االستثنائي في 
هذا املوضوع؟ وكيف نوافق 
على إلغاء هذه املادة وفيها 
أبناء شهداء وضباط رتب 

عسكريني واطفاء؟
وكشــف املويــزري انه 
بعــد عرض احلــاالت على 
النواب الذين اقترحوا إلغاء 
املادة ٨٠ فإنهم سيقومون 
بالتعديــل بإلغائهــا عــن 
القياديني والوزراء والنواب 
غير املستحقني، مضيفا ان 
«اللجنة ستوافق على هذا 
األمــر بعد وصــول جميع 
املعلومــات عــن احلــاالت 
الفردية حتــى ال يتعرض 

أحد للظلم».
وبني ان عــدد القيادات 
بإلغــاء رواتبهم  املطالــب 
االستثنائية ال يتجاوزون 
٣٠٠ شــخص، مضيفــا ان 
احلديــث عــن أن مبالــغ 
الرواتب االستثنائية تصل 
الى ٣ مليارات غير دقيق، 
ألن اغلب هذا املبالغ تصرف 
للفئات العسكرية والشهداء 
واحلاالت الفردية، وأضاف 
معقبــا: ال يوجــد عيب في 
تسّلم راتب تقاعدي ملواجهة 
األعباء املعيشية بكرامة بعد 

انتهاء مدة املجلس.
وأكد املويزري أن «هناك 
مــن ال يحتــرم الدســتور 
والدميوقراطيــة ومجلس 
األمة والشعب، وأعني بها 
الفاســدين ومــن يرعاهم، 
يريدون أن يكهره الشعب 
الدميوقراطية كي يتسنى 
لهم الوقت والظروف إللغاء 

وجود إشــكالية لديها في 
االسم إذا كانت كلمة «نقابة» 
تزعج ممثلي غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، مؤكدا أن 
األعضاء لن يســمحوا ألي 
كيــان أو فرد بــأال يخضع 

للدستور والقانون.
وعــن التقريــر الثانــي 
املاليــة  الشــؤون  للجنــة 
واالقتصادية بشأن زيادة 
للمعــاش  األدنــى  احلــد 
التقاعدي، بني املويزري أن 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة قدمــت في ١٩
ينايــر ٢٠٢٣ رأيها مكتوبا 
الى اللجنة، وقالت في ردها 
انها ال متانع من حيث املبدأ 
رفع احلــد األدنى للمعاش 
التقاعــدي طاملــا تتحمــل 
تكلفتــه اخلزانــة العامــة 
للدولة، وانها ترفض املقترح 
املذكور في التقرير ألنه ال 

يحقق العدل واملساواة.
وكشــف عــن أن مديــر 
مؤسســة التأمينــات أبلغ 
أثنــاء االجتمــاع  اللجنــة 
بوجــود مشــروع بديــل 
أفضل من نظام الشــرائح 
الــذي يتضمنــه االقتراح 
النيابي ووعد بتقدميه خالل 
أسبوعني ولكنه إلى اليوم 

لم يقدم شيئا.
املويــزري قائال  وعقب 
إنــه ال ميانع فــي تقدم أي 
جهة بحلول تريح املواطن 
الكويتي سواء من املجلس 
او احلكومــة أو أي جهــة 
أخــرى طاملا فيــه معاجلة 

ملشكلة يواجهها الشعب.
اللجنــة  بــأن  وأفــاد 
أوضحت ملؤسسة التأمينات 
الشــرائح املوجــودة فــي 
االقتــراح واحلــدود الدنيا 
للمعاشات التقاعدية، مبينا 
أن احلــد األدنــى للمعاش 
دينــارا،   ٧١٧ التقاعــدي 
واللجنة اقترحت إيصالها 
إلى ألف دينار، والعدد الذي 
ستشــمله الزيادة ١٥٠ من 
الذكور و٦٠٥٠ من اإلناث.

وانتقــل املويــزري الى 
التقريــر  عــن  احلديــث 
فوائــد  بإلغــاء  اخلــاص 
قروض االستبدال وخفض 
نســبة اســتقطاع القرض 
احلســن مــن ١٥٪ إلى ٥٪، 
مبينا أن مؤسسة التأمينات 
أن  ردت  االجتماعيــة 
«االقتراح يؤثر سلبا على 
صناديق املؤسســة ويزيد 
الكلفــة املالية فــوق قدرة 
حتمل صناديق املؤسسة».
وأضاف ان مما ورد في 
رد التأمينــات ان املقتــرح 
يزيد مــن املخاطر بشــأن 
حاالت الوفــاة وعدم قدرة 
املؤسســة علــى حتصيل 
املبالغ، وان املقترح مبا يقره 
من ســقوط باقي األقساط 
عند وفاة املقترض يتعارض 
مع فكرة املعاش املقدم التي 
تقوم على أساس صرف ما 
سيستحق في وقت الحق 

مقدما.
وأوضح أنه على الرغم 

يخرج ما عنده، مشددا على 
ان الهــدف من هــذا اللغط 
تشــويه صــورة النــواب 
في نظر الشعب الكويتي، 
ولكن احلقيقة ان الرواتب 
التقاعديــة التــي تدفعهــا 
التأمينــات للمتقاعديــن، 
بحد أقصى تصل الى ٢٧٠٠

دينار، مضيفا «كالمي هذا 
هو جتــرد مــن أي عاطفة 
ودفاعــا عن النواب بكل ما 

ميليه ضميري».
وأوضــح املويزري انه 
«عند بداية كل مجلس يدفع 
الناجح  للنائــب  املجلــس 
مكافــأة مالية لــم يحددها 
وفقــا للدســتور وبعدهــا 
يتسلم راتب ما يقارب ٢١٩٠

دينارا، وإذا مت حل املجلس 
او انتهــاء املــدة القانونية 
للمجلس يبقى النائب من 
دون راتب»، متسائال «ماذا 
يعمل وكيف يعيش؟ ولذلك 
يتم اســتثناء املدة له ليتم 
منحه راتبا تقاعديا وليس 

راتبا استثنائيا».
وأكد ضــرورة أن يعي 
الشــعب الكويتــي أن هذا 
اخللط احلاصــل له عالقة 
مبا يجري في مجلس األمة 
من فتح للملفات، مبينا أن 
بعض األطراف يساعدون 
في متزيق النواب ويسعون 
خللــق جبهــات متضاربة 
داخــل مجلــس األمة حتى 
الكويتــي  الشــعب  يكــره 
املجلس ويتطلع الى تعليقه.

وشــدد املويــزري على 
أن دور مجلــس األمــة في 
املشاريع التنموية يقتصر 
على اقرار امليزانيات التي 
ترفعهــا احلكومــة وانهــا 
مســاءلة بشــكل كامل عن 
التنفيذ، مضيفا ان إخفاق 
املشاريع التنموية مسؤولية 
احلكومة التي ترفض رقابة 

املجلس على أعمالها.
وبــني ان أوجه الفســاد 
لــم  امليزانيــات وان  فــي 
يكن ظاهــرا يتم من خالل 
تضخيــم املشــاريع لفتح 
التغييرية،  املجال لألوامر 
مؤكدا أن الفساد في السلطة 
التنفيذية وليس في السلطة 

التشريعية.
وتساءل: في ظل وجود 
مجلــس أمــة فإن الفســاد 
والشــبهات والتجــاوزات 
موجــودة، فما هو الوضع 
حــال مت تعليــق مجلــس 
األمــة؟ مؤكدا أن «األغلبية 
من نواب املجلس شــرفاء 

وهمهم البلد».
مــن جهــة أخــرى، قال 
املويــزري انــه بخصوص 
املوجــودة  االســتثناءات 
فــي املــادة ٨٠ والتي طلب 
بعض النواب إلغاءها فقد 
اســتدعت اللجنــة مقدمي 
االقتراح النواب املقترحني 
وعرضت عليهم بعد وصول 
التأمينــات  رد مؤسســة 
جميــع الفئات املســتثناة 
من املــادة ٨٠ وهم الوزراء 
واعضــاء مجلــس األمــة 

الدستور».
الـمـويـزري  وذكـــر 
اجلميــع بــكل الكلمات 
الســامية لسمو األمير، 
ورعــاه،  اهللا  حفظــه 
وتكرار سموه بوجوب 
بالدســتور،  التمســك 
وتأكيــد ســموه علــى 
ضــرورة مراعاة أحوال 
الـكـــويتي،  الـشـعـــب 
موضحــا ان املشــكلة 
ليســت فــي القــروض 
إمنا في استرداد الفوائد، 
فهناك مــن ال يريدوننا 
أن نفتــح ملفات بعض 

البنوك.
الغرفة  واضاف: هل 
والقانون الذي وضعناه 
سبب للحل أو التعليق؟ 
وهل التحالف انتهى ما 
بــني الغرفــة ومــن لهم 
نفوذ؟ وهذا التحالف لم 
ينته وهو ســبب لقمع 

الدستور.
إنــه «يجــب  وقــال 
على احلكومــة التخلي 
عن هــذا التحالف الذي 
مضي عليه ٦٠ عاما مع 
مجموعــة مــن التجار، 
والذي نتج عنه الفساد 
وتدمير للصحة والتعليم 

ودمار للدولة».
وأوضــح أن «أكثــر 
مــن ٦٠ ســنة وأنتــم 
متحالفــون مــع الفئــة 
الـفـاســـدة، وعـلـــيكم 
التجربــة بالتحالف مع 
الشعب الذي وقف معكم 
ولو ليوم واحد والدليل 
والــذي  أغســطس   ٢
رفض فيه الشعب حتى 
االســتفتاء الــذي طلبه 
آنذاك الرئيس الفرنسي 
وقتها فرانسوا ميتران».

وأضاف «حتالفوا مع 
الشعب الذي هو مصدر 
السلطات كما نص عليه 
الدستور لكن هذا األمر 

ال تريدونه».
إلى  ولفت املويزري 
وجــود دعم إعالمي من 
ذات الفئــات التي متلك 
البنوك والتي تســيطر 
القــرار وبالتالي  علــى 
ال نســتغرب املسلســل 
التحريضي من قبل هذه 

اجلهات.
واكــد أن حتريضهم 
على الدستور والشعب 
واضــح ولألســف لهم 
أدوات داخــل املجلــس 
إلــى  وخارجــه، الفتــا 
الثمــن  أن مــن يدفــع 
البلد والشــعب الذي ال 
«يطر» من أحد شــيئا، 
هذه حقوقه.. فلماذا يتم 

منعها عنه؟
انا  وقال املويــزري: 
مســؤول عــن كالمــي 
منتصــف  وصعــدت 
الســلم، وإن رأيت أحدا 
يقول كالما غير حقيقي 
أو غير واقعي ســأقوم 
بالتصعيــد معه لنهاية 

السلم.

وزير املالية سبب املشكلة في احلكومة بإساءته للعالقة بني السلطتني وعدم احترام الدستور ومجلس األمة واللجان البرملانية بإيصال معلومات غير صحيحة

شعيب املويزري

وإثبات عــدم وجود فوائد 
غيــر قانونيــة، وبالتالــي 
فــإن املواطنــني والورثــة 
لن يطالبوا باســترداد أي 
أمــوال، مبينــا أن الفوائد 
غير القانونية هي الفوائد 
املتراكمــة او الفوائد التي 
تتجاوز أصــل الدين وهي 
مشكلة أساســية في ملف 

القروض.
وأوضح أن اللجنة املالية 
طلبت في تقريرها إصدار 
تشــريع خاص باســترداد 
الفوائد غير القانونية منذ 
عــام ١٩٩٢، وهــو حق لكل 
مواطن وواجب على النواب 
الدفاع عنه، مؤكدا أن هذه 
الفوائــد ال تتعلــق بأزمــة 

املناخ أو االستثمار.
واعتبــر أنــه فــي حال 
املوافقة على االقتراح بقانون 
وإثبات اللجان املختصة عدم 
وجود مخالفات وال فوائد 
قانونيــة، فــإن هــذا األمر 
سيعزز سمعة البنوك التي 
يتم بحث قروضها للعمالء.
وفيمــا يخــص التقرير 
الرابع للجنة بشــأن شراء 
القروض وإسقاط الفوائد، 
اســتعرض املويــزري مــا 
ورد فــي رد البنك املركزي 
القــروض  بــأن إجمالــي 
االســتهالكية واإلســكانية 
حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بلغ 
ما يقارب ١٤٫٧ مليار دينار، 
منها ١٫٧ مليار دينار قروضا 
والقــروض  اســتهالكية، 
اإلسكانية تبلغ ١٢٫٩ مليار 

دينار.
واســتطرد أن رد البنك 
املركــزي أكد علــى انتظام 
سداد القروض االستهالكية 
واإلســكانية وتدني نسبة 
التعثر بها وأن تطبيق هذا 
االقتراح يضيف عبئا جديدا 
على اخلزانة العامة للدولة، 
باإلضافة إلى وجود صندوق 
املتعثريــن وصندوق دعم 
األسرة، ولذلك يرى البنك 
املركزي عــدم وجود مبرر 

إلصدار هذا القانون.
وعقب املويزري على رد 
البنــك املركزي، معتبرا أن 
القوانــني التي مت إصدارها 
مثــل صنــدوق املتعثرين 
ودعم األســرة هي ســبب 
دمار الشــعب الكويتي ألن 
هذه القوانني وضعت ملنفعة 
البنوك ولم يكــن فيها أي 

منفعة للمواطنني.
وبــني أنــه متــت عــدة 
مراسالت بني اللجنة املالية 

٣٠٠ شخص فقط هم القيادات اُملطالب بإلغاء رواتبهم االستثنائية املمنوحة لهم اقتراح «القروض» لن يكّلف على املال العام ألنه سيكون من خالل عالوة غالء املعيشة الـ ١٢٠ دينارًا

عبداهللا فهاد يسأل عن ميكنة اإلدارات في «التجارة» 
وطرح مشروعات مبناقصات أو ممارسات إلكترونية

النائــب عبــداهللا  وجــه 
وزيــر  إلــى  ســؤاال  فهــاد 
التجــارة والصناعــة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض في شــأن مالحظات 
ديوان احملاســبة على أعمال 
وزارة التجــارة والصناعــة 
عن السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

اخلاصة مبيكنة أعمال اإلدارات 
التابعة للوزارة، ونص السؤال 

على اآلتي:
أورد ديــوان احملاســبة 
فــي تقريــر نتائــج الفحص 
واملراجعة على تنفيذ ميزانيات 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
وحسابها اخلتامي مالحظات 
علــى أعمــال وزارة التجارة 
والصناعــة ومآخــذ شــابت 
العديد من املمارســات خالل 
الســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠

اخلاصة مبيكنة أعمال اإلدارات 
التابعة للوزارة.

وأكــد فحــوى التقرير أن 
الوزارة اجتزأت أعمال ميكنة 

ممارســات مماثلة عدة خالل 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ ولم 
تــرد على مالحظــات ديوان 
احملاســبة خالل العام املالي 
السابق عن موضوع التجزئة، 
وكذلك قيام قطاع الشــؤون 
الفنية وتنمية التجارة بطرح 
ممارسات خالل السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ وأخرى للســنة 
املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١، وأخيرا 
حتــت  مجموعــة  أعلنــت 
املاليــة  الترســيات للســنة 

االلكترونية التقارير الشهرية 
طــوال فتــرة التعاقد حلجم 
الزيــارات ونوعيتها وحجم 
التــداول الرقمي فيها وحجم 
التعامل  املعامالت وسجالت 
فيهــا، وهــل ســجلت مواقع 
الوزارة،  االستضافة باســم 
وما املشــاريع التي ســجلت 
االستضافة باسمها، وما قيمة 
الفاتورة الشهرية الصادرة من 
خدمة «أمازون AWS» مرفقة 
بالتقارير الرسمية في خدمة 

«أمازون AWS»؟
٥ ـ اشــترت الــوزارة من 
خــالل املمارســات املشــار 
إليهــا تراخيص مــن أنظمة 
«أوراكل»، يرجــى تزويــدي 
بصورة عن هذه التراخيص 
املسلمة من الشركة احمللية 
مــن  رســميا  والصــادرة 
«اوراكل» مع توضيح نوعية 
وأعداد وأســماء التراخيص 
للمشاريع املخصصة لها ومدة 
استخدامها والتفاصيل الفنية 

الكاملة لها.

٢٠٢٣/٢٠٢٢، ما أسباب جتزئة 
أعمال ميكنة اإلدارات التابعة 
للــوزارة مبمارســات عــدة 
وإبرام جميع العقود بتاريخ 
٢٠٢٠/١٢/٦ بقيمــة إجماليــة 
٤٨٣٫٣٠٠ دينار وبتاريخي ١٨
و٢٠٢١/٣/٢٥ بقيمــة إجمالية 

٢٠٧٫٨٠٠ دينار؟
٣ـ  ما أسباب قبول الوزارة 
تكرار أســماء الكوادر الفنية 
ألكثر من ممارســة من طرف 
أكثر من شركة، وما عالقة هذه 
الشركات التي تستخدم ذات 
العمالــة، وما أســباب تكرار 
الترسيات على هذه الشركات 
أكثر من مرة، وما ردكم على 
استفسار ديوان احملاسبة أنه 
يعد قرينة على جتزئة أعمال 

ميكنة اإلدارات؟
٤ ـ اســتضافت الــوزارة 
من خالل املمارســات املشار 
إليها اخلدمــات االلكترونية 
في «أمــازون AWS»، يرجى 
تزويــدي بالتفاصيل التالية 
طوال فترة هذه االستضافة 

عبداهللا فهاد

اإلدارات التابعــة لهــا لعــدة 
ممارسات بإبرام ٩ عقود خاصة 
بهــا فــي تاريــخ ٢٠٢٠/١٢/٦

بقيمة إجمالية ٤٨٣٫٣٠٠ دينار 
وإبرام ٣ عقود بقيمة إجمالية 
٢٠٧٫٨٠٠ دينــار بتاريخي ١٨
و٢٠٢١/٣/٢٥ وذلك للنأي بها 
عن اخلضوع لرقابة الديوان 
املسبقة باملخالفة للمادتني ١٣

و١٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة 
١٩٦٤ بإنشاء ديوان احملاسبة 
وتعديالتــه وللمــادة ١٩ من 
القانون رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦
بشأن املناقصات العامة، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي 

مشفوعا باملستندات:
١ ـ مــا أســباب عدم طرح 
إليهــا  املشــروعات املشــار 
مبناقصة أو ممارسة واحدة 
ما قد يحقق وفرا للمال العام 
وتعمد تكــرار املخالفة رغم 
تنويه ديوان احملاسبة املتكرر 
وعدم أخــذ موافقــة اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة؟
الــوزارة  طرحــت  ـ   ٢

مبارك الطشة: تأجيل أقساط
القروض واستمرار صرف بدل اإليجار

قــدم النائــب د.مبــارك 
الطشة اقتراحا برغبة لتأجيل 
أقساط القروض اإلسكانية 
للمواطنــني املخصص لهم 
في ضواحي مدينة املطالع، 
واالستمرار في صرف بدل 
اإليجار املستحق، واستكمال 
اخلدمات واملرافق األساسية 
وتشــغيلها. وجاء في نص 
االقتراح إن املواطنني الذين 
خصصت لهم قسائم سكنية 
في بعــض ضواحي مدينة 
املطالع السكنية يعانون من 

غياب املرافق الرئيســية، وفي مقدمتها عدم 
توصيل التيار الكهربائي واملياه العذبة وإنارة 
الشــوارع وغيرها، فضال عن عدم استكمال 
اخلدمات الالزمــة والضرورية مثل املخافر 
واملدارس واملستوصفات وأفرع اجلمعيات 

التعاونية.
ومما ال شك فيه أن كل تلك العوامل متثل 
عوائق حقيقية من شأنها أن تعطل وتؤخر 
األعمال اإلنشــائية والتشــطيبات، وحتول 
بالتالــي دون انتقالهم للســكنى في املنازل 
املخصصة لهم، ما يعني بالتبعية، استمرارهم 

في دفع إيجارات مســاكنهم 
احلاليــة، وهو األمــر الذي 
يفاقم معاناتهم املعيشــية 
ويفرض عليهم أعباء مالية 
ال قبل لهم بتحملها، وما يزيد 
الوضع سوءا أن موعد بدء 
االستقطاع لســداد أقساط 
القرض االســكاني ســيحل 

في مارس املقبل.
ونظــرا لــكل مــا تقدم، 
واستشعارا ملعاناة املواطنني، 
الحتياجاتهــم  وتلمســا 
الضروريــة، وأســوة مبــا 
حتقق للمواطنني املخصص له من قســائم 
في غــرب عبداهللا املبــارك ومناطق أخرى، 
وحتقيقا للمساواة والعدالة، أتقدم باالقتراح 
برغبة بشأن «توجيه بنك االئتمان الكويتي 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية لتأجيل 
أقســاط القــروض اإلســكانية للمواطنــني 
املخصص لهم فــي ضواحي مدينة املطالع، 
واالستمرار في صرف بدل اإليجار املستحق، 
إلى حني توصيل التيار الكهربائي وشــبكة 
املياه والصرف الصحي واستكمال اخلدمات 

واملرافق األساسية وتشغيلها».

للمخصص لهم في ضواحي مدينة املطالع

د. مبارك الطشة


