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 الكندري: تعديالت املعسرين 

واألسرة تخفف عن املواطنني 
 شــــــــــــــــــدد الــــــــنــــــــائــــــــب 

فــيــصــل الــكــنــدري على 

عــلــى  الـــــتـــــعـــــديـــــالت  ان 

صـــنـــدوقـــي املــعــســريــن 

واألسرة جاءت من اجل 

املــواطــن،  عــن  التخفيف 

الــــــــــــذي تــــكــــبــــد تـــخـــبـــط 

الــحــكــومــة فـــي الــســابــق 

بــــعــــدم رقـــابـــتـــهـــا عــلــى 

املــــــصــــــارف، مــوضــحــًا 

ـــدور الــرقــابــي على  ان ال

الــــــنــــــواب ســــــيــــــزداد فــي 

لضمان  املقبلة  الــفــتــرة 

التزام البنوك بالقانون.

ــــــكــــــنــــــدري  وأكــــــــــــــد ال

عــلــى  الـــــتـــــعـــــديـــــالت  ان 

صــنــدوق األســـرة بفتح 

بــــــــاب الــــتــــســــجــــيــــل ملــن 

ـــتـــحـــاق بــه  يــــرغــــب بـــاالل

ثــالثــة أشــهــر إضــافــيــة، 

والتعديل على صندوق 

املــعــســريــن يــســمــح ملن 

دخـــــــلـــــــه بــــــاالقــــــتــــــراض 

كــانــت  إذا  أخـــــرى  مــــرة 

تقل  الشهرية  التزاماته 

عــن 40 فــي املــائــة، فــإن ذلــك يــدل على ان ليس كــل القوانني التي 

تقدم متكاملة، ولكن يجب متابعتها وال ضرر في التعديل ملا فيه 

مصلحة املواطن والتخفيف عنه.

لـ  املعسرين ستتيح  في صندوق  املقدمة  التعديالت  ان   
ّ

وبــني

28 الف مواطن ومواطنة حق االقتراض من جديد في ما سبق، 

وال يزال 18 الفًا آخرين يستفيدون من صندوق األسرة، مؤكدًا 

رخــاء  يدعم  قــانــون  او  تعديل  كــل  على  باملوافقة  الكامل  التزامه 

ورفاهية املواطن الكويتي،

ولفت الــى ان اعـــادة فتح بــاب التسجيل فــي صــنــدوق األســرة 

غدًا (اإلثنني)، والسماح بتسجيل املقترضني الذين قاموا بإعادة 

جدولة قروضهم، بعد تاريخ 30 مارس 2008 سيزيد من عدد 

املستفيدين وهذا ما نطمح إليه.

واشار الكندري الى ان االخطاء التي ارتكبت في حق املواطنني 

لــن تتكرر، حتى ال نقع  الفترة مــن عــام 2002 حتى 2008  فــي 

مجددًا في قضية القروض، موضحًا ان املحاسبة ستطول وزير 

التهاون مع  او  املقدمة  بالتعديالت  االلــتــزام  عــدم  املالية في حــال 

بإعطاء جدول  البنوك  تلزم  تعديالت  هناك  ان  ال سيما  البنوك، 

حال  في  الرفض  وتبيان سبب  املدفوعه،  االقساط  عن  متكامل 

عدم قبوله في الصندوق.

الحكومة بمسؤوليتها  التزام  الكندري على ضرورة  وشدد 

والشكاوى  املشاكل  جميع  وحل  القانون،  تطبيق  في  الرقابية 

املواطنني  تذمر  حال  في  انه  الى  مشيرا  املواطنني،  من  املقدمة 

الدستورية  األطــر  وفــق  املسؤولني  محاسبة  بالضرورة  يعني 

والقانونية. 

كشف مقرر لجنة املالية البرملانية محمد الجبري 

الذي  الحكومي،  الــرأي  انتظار  في  مازالت  اللجنة  ان 

وعدت به بشأن التصور األمثل لزيادة عالوة األوالد، 

مؤكدا ان اللجنة واملجلس لن يقفا ضد كل ما من شأنه 

تحسني الظروف الحياتية واملعيشية للمواطنني.

واضــــــــاف الــــجــــبــــري فــــي حــــديــــث لــلــصــحــافــيــني ان 

الــحــكــومــة ابــــدت تــحــفــظــًا عــلــى زيـــــادة عــــالوة االوالد، 

اال انــنــا نــرى ان هــذا املــوضــوع مستحق، السيما مع 

به،  االســعــار، ونحن مستمرون في مطالبتنا  ارتفاع 

وســنــنــتــظــر الـــبـــدائـــل الــحــكــومــيــة حــتــى نــصــل الــــى ما 

يحقق مصلحة املواطن.

وحـــول الــعــالقــة بــني السلطتني ،قـــال الــجــبــري اننا 

حــريــصــون عــلــى اســتــمــرار الــتــوافــق بـــني الــســلــطــتــني، 

وال نريد احــداث شد او شحن االجــواء حتى يستفيد 

املواطن، الفتا الى حالة التوافق التي حدثت في ملف 

القرض االسكاني، ونتطلع الى تحقيق ذلك في ملف 

عالوة االوالد.

وأكد انه بامكان املجلس التصويت، وحسم االمر في 

موضوع الزيادة بالصيغة التي قدمها النواب، لكننا 

ال نعتقد انها ستحقق الفائدة املرجوة، وبالتالي نحن 

ندرس البدائل كافة ونأمل في توافق السلطتني.

واعرب الجبري عن ثقته بأن يستجيب سمو رئيس 

مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك الى املطالب 

الــنــيــابــيــة، وأهــمــهــا مـــوضـــوع زيـــــادة االوالد وعــــالوة 

العسكريني، وبـــدل االيــجــار، والــتــي نــأمــل اقــرارهــا من 

العامة  امليزانية  فــي  تــؤثــر  املــواطــن وال  اجــل مصلحة 

للدولة.

زيادة الرواتب

وعـــن رأيــــه فــي زيــــادة الـــرواتـــب لــلــمــوظــفــني، اوضــح 

الــواضــح في  التفاوت  مــدى  الجميع يعلم  ان  الجبري 

الرواتب، وننتظر رؤية وتصور ديوان الخدمة املدنية، 

الــتــي نــأمــل ان تحقق الــعــدالــة واملــســاواة بــني مختلف 

الشرائح وفقا للمؤهل والخبرة.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــخــصــخــصــة مـــؤســـســـة الــخــطــوط 

الجوية الكويتية، قال الجبري ان هذا القانون، وعلى 

الرغم من الجهود املضنية التي بذلت من اجل اقراره، 

املــؤســســة قبل طرحها  اصـــول  تقييم  اعـــادة  وتضمن 

لــلــخــصــخــصــة فـــانـــه قـــانـــون جــيــد ويــحــقــق املــصــلــحــة 

العامة رغم اقراره متأخرا.

 
لجنة مشتركة

وعــــن ابـــــرز الـــقـــوانـــني املـــدرجـــة عــلــى جـــــدول اعــمــال 

اللجنة شارفت  ان  الــى  الجبري  اشــار  املالية،  اللجنة 

«B.O.T»؛  على االنتهاء من انجاز تعديالت قانون  الـــ

واملــتــوقــع اعــالنــهــا خـــالل ثــالثــة اســابــيــع، مــشــيــرا الــى 

وجود لجنة مشتركة مع الحكومة تدرس التعديالت 

حــتــى نــصــل الـــى قــانــون جــــاذب لــالســتــثــمــار بـــدال من 

القانون الحالي الطارد لالستثمارات.

وبسؤاله عن موقفه من تعديالت الدستور الرامية 

الى زيادة اعضاء املجلس الى 70 نائبا، بني الجبري 

ان الــدســتــور الكويتي مــن افــضــل الــدســاتــيــر، السيما 

الحريات،  التعديالت للمزيد من  ان املشرع فتح باب 

ورغـــــم انـــنـــي احــــد املـــوقـــعـــني عــلــى هــــذا املـــقـــتـــرح فــانــه 

تأجيله  ان  اعتقد  الحالية  السياسية  التطورات  ومع 

ان  توقيعي  لسحب  الشجاعة  واملك  افضل،  سيكون 

لزم االمر.

اللجنة االسكانية

على صعيد املشكلة االسكانية، لفت الجبري الى ان 

هذا امللف يعتبر من ابرز اولويات السلطتني وكذلك 

املــواطــن، السيما مع زيــادة عــدد الطلبات االسكانية، 

االمــــر الــــذي دفــــع الــــى عــقــد مــؤتــمــر اســكــانــي بــرعــايــة 

االحمد، مؤكدا  الشيخ صباح  البالد  امير  كريمة من 

املــؤتــمــر وتقديمها الى  رفــع وثيقة بكل مــا طــرح فــي 

الحكومة.

واضــــاف «نــأمــل فــي اســــراع الــخــطــى لحلحلة هــذه 

الــقــضــيــة املــهــمــة عــبــر اقـــــرار قـــوانـــني قــابــلــة للتطبيق 

الــتــعــامــل مـــع االحـــتـــيـــاجـــات الحقيقية  وقــــــادرة عــلــى 

التي  االسكانية  الطلبات  مــع  خصوصا  للمواطنني؛ 

تقدر سنويا بعشرة االف طلب.

البرملانية  االسكانية  اللجنة  ان  الجبري  واوضـــح 

تدرس حاليا قانون هيئة املدن االسكانية، الذي يمكن 

ان يعالج ضعف االمكانات املالية الحكومية، ويتيح 

املجال امام مشاركة فاعلة للقطاع الخاص والشركات 

املحلية والخارجية.

وشدد على اننا مع اي تشريع او قانون يقدم حال 

جذريا وغير تقليدي لالزمة االسكانية.

وعــــن اســـبـــاب االســتــعــجــال بــتــوقــيــع صــفــقــة شـــراء 

نطلق  ان  يهمنا  «ال  الجبري   
ّ

بــني الــطــائــرات  وتأجير 

لتقصي  لجنة  هناك  ان  جزافا، خصوصا  االتهامات 

الحقائق ولدينا وزير مسؤول عن هذا املوضوع».

واضــاف ان املعلومات التي يمتلكها تؤكد سالمة 

الــصــفــقــة فــيــمــا كـــانـــت املــشــكــلــة تــكــمــن فـــي الـــطـــائـــرات 

املوضوع  تعطيل  يجوز  ال  وبالتالي  الست،  الهندية 

وبـــاالمـــكـــان مــتــابــعــتــه مـــع الـــوزيـــر املــخــتــص واتـــخـــاذ 

تعطيل  ان  السيما  املناسبة،  الدستورية  االجــــراءات 

الصفقة ليس من مصلحة الكويت او تحديث اسطول 

املؤسسة املتهالك.

وتــطــرق الــجــبــري الــى اوضـــاع الــدائــرة االنتخابية 

الثالثة، واوضــح ان لديه مقترحات عدة منها تثمني 

وغيرها  خيطان  منطقة  فــي  السكنية  القطع  بعض 

مـــن املــنــاطــق الــتــي تــتــطــلــب مــثــل هــــذه الــخــطــوة الــتــي 

تــدر االمـــوال على الــدولــة بعد تحويل «السكني» الى 

«تجاري».

وكشف الجبري عن دراسته القتراح بقانون يقضي 

ملياري  تبلغ  بتكلفة  متكاملة  طبية  مدينة  بإنشاء 

دينار، معربا عن امله في ان يحظى بالدعم النيابي 

الــكــافــي لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر الــخــدمــات الصحية 

املتردية والحد من معاناة املواطنني.

ولـــفـــت الــــى ان هــــذا الـــقـــانـــون يــتــيــح لــلــقــطــاع الــخــاص 

القطاع الصحي كما  املساهمة في هذه املدينة وتطوير 

يتيح للمواطن حق االكتتاب في اسهم الشركة املقترحة.

الخليجية،  االمــنــيــة  االتــفــاقــيــة  سحب  صعيد  على 

قال الجبري اننا ضد كل ما يخالف دستور الكويت، 

يــدور حولها لغط كبير رغم  وبعض بنود االتفاقية 

الضمانة في املــادة االولــى، مبينا ان احالة املوضوع 

الــى لجنة الــخــبــراء الــدســتــوريــني خــطــوة فــي االتــجــاه 

الصحيح.

مصادر الدخل

وطـــالـــب الـــجـــبـــري بــتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل لــعــدم 

االعتماد على االيــرادات النفطية دون غيرها، معربا 

عــن امــلــه فــي ان يـــرى هـــذا املــقــتــرح الــنــور فــي املرحلة 

املقبلة.

{ ننتظر بدائل الحكومة لعالوة األوالد} 

«B.O.T» شارفت على االنتهاء  الجبري: تعديالت الـ

اإلعالم الكويتي

أثـــنـــى الـــجـــبـــري عــلــى دور 

التعامل  في  الكويتي  االعــالم 

مـــــع الـــــتـــــطـــــورات الــســيــاســيــة 

واالقــلــيــمــيــة، مــشــيــرا الــــى ان 

ما ملسه من اداء الصحافيني 

ــــحــــرص عــلــى  يــــؤكــــد مــــــدى ال

استقرار االوضاع.

 

سحب السفراء

ـــــــجـــــــبـــــــري عـــلـــى  شــــــــــــدد ال

الخليجي،  التماسك  ضــرورة 

مـــــعـــــربـــــا عـــــــن ثــــقــــتــــه بـــــــدور 

الدبلوماسية الكويتية بقيادة 

الصدع  االمير في رأب  سمو 

حلحلة  تــتــم  وان  الــخــلــيــجــي، 

سوء التفاهم الحالي.

االمــــيــــر  ســــمــــو  ان  واكـــــــــد 

ايــجــابــي في  لــه دور  سيكون 

حــــل هـــــذه الــــخــــالفــــات، نــظــرا 

لـــحـــكـــمـــة ســـــمـــــوه املـــــعـــــتـــــادة، 

رافـــضـــا الــتــكــهــنــات بــانــهــيــار 

مجلس التعاون لدول الخليج 

ان  يـــمـــكـــن  ال  إذ  ـــــعـــــربـــــي،  ال

الخليجي،  الــبــيــت  هـــذا  يــنــهــار 

ــــشــــعــــوب  ال ان  خـــــصـــــوصـــــا 

الــخــلــيــجــيــة مــتــمــاســكــة عــلــى 

الدوام. 

واشــار الجبري الى االمال 

املــــلــــقــــاة عــــلــــى عــــاتــــق الـــقـــمـــة 

العربية في التوصل الى قرار 

مـــن شــأنــه اذابـــــة الــجــلــيــد بني 

الدول الشقيقة.

محمد الجبري ●

فيصل الكندري ●


