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العمير ردًا على سؤال القضيبي: ما قصدته بأرباب املناقصات
املليارية هم من وردت بشأنهم مالحظات ديوان احملاسبة

الت���ي  � م���ا اإلج���راءات 
اتخذمتوها جت���اه املالحظات 
الواردة بتقرير ديوان احملاسبة 
عن السنتني املاليتني 2014/2013 

و2015/2014.
التعامل مع  اجلواب: جار 
التي  املالحظ���ات واملخالفات 
وردت بتقرير ديوان احملاسبة 
عن الس���نة املالية 2014/2013 
البترول  من خالل مؤسس���ة 
والشركات التابعة وبالتعاون 
مع جهاز متابعة األداء احلكومي، 
وس���وف نوافيك���م بنتائ���ج 
التنسيق ملعاجلة املالحظات 
واملخالفات التي وردت بالتقرير 
حال االنتهاء منها. لكن يوجد 
خطأ بالسؤال، حيث لم يردنا 
أي تقرير من ديوان احملاسبة 
عن مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة للسنة املالية 
2015/2014 حت���ى تاريخ الرد 

على هذا السؤال.

»ال يجوز أن يكون في ش���أن 
املس���ؤول التدخل في شؤون 
السلطة القضائية أو التدخل 
في أمور مث���ارة أمام القضاء 
أو ما يتعلق بأحكام قضائية 
مب���ا يتعارض مع اس���تقالل 
القضاء واختصاص السلطة 

القضائية«.
احملكم���ة  انته���ت  كم���ا 
الدس���تورية الى انه من حق 
الوزير الرد على الس���ؤال مبا 
عسى ان يراه مناسبا من بيان 
يفي مب���ا هو مطلوب دون أن 
يكون من شأن السؤال إلزامه 
تقدمي مس���تندات أو أوراق أو 
وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة 

إجابته.
الدستورية  )قرار احملكمة 
في طلب التفسير رقم 3 لسنة 

2014 جلسة 2005/4/11(.
4 � اإلجاب���ة عن الس���ؤال 

الرابع:

بصورة من كتب اإلحالة.
اجلواب: نعم أحلنا بعض 
التي تتطلب حتقيقا  الوقائع 
العامة،  النيابة  ال���ى  قضائيا 
ونعت���ذر عن ع���دم تزويدكم 
بصورة من كتاب اإلحالة لكون 
الكتب من  ما تتضمنه ه���ذه 
وقائع معروضة على القضاء 
ولم يفصل فيها بحكم قضائي 
بعد، وأصبحت هذه املواقع في 
حوزة القضاء بعد خروجها من 

حوزة املؤسسة.
وقد نصت املادة )115( من 
الدستور على أنه »... وال يجوز 
لعضو مجلس االمة أن يتدخل 
في عم���ل أي من الس���لطتني 

القضائية والتنفيذية«.
امل���ادة 27 من  وقد رددت 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 

ذات النص الدستوري.
وقد استقر اجتاه احملكمة 
الدس���تورية املوقرة على أنه 

أي جهة كانت تدعو ملثل هذه 
املطالب.

اجلواب: وردت تلك املطالب 
على لس���ان البعض بوسائل 
اإلع���الم وبافتتاحي���ة بعض 
الت���ي أعابت علينا  الصحف 
الدستورية  ممارسة سلطتنا 
غي���ر  تدخ���ال  واعتبرته���ا 

مشروع.
لذلك م���ا ورد بتصريحنا 
كان ردا على من طالبنا بذلك 
الى  ولم ُنش���ر بالتصري���ح 
وجود مخاطبات رس���مية أو 
مراسالت حتى يتم مطالبتنا 

بتوفيرها.
3 � اإلجاب���ة عن الس���ؤال 

الثالث:
� هل احلتم شبهة فساد في  
الكويتية  البترول  مؤسس���ة 
والش���ركات التابع���ة لها إلى 
إذا كان���ت اإلجابة  النياب���ة؟ 
باإليج���اب، يرج���ى تزويدي 

وآخ���رون أهملوا ف���ي الوفاء 
بالتزاماتهم، مما تسبب بتأخير 
إجناز املش���اريع، ومشاريع 
أخ���رى ترتبت عليها غرامات 

لم يتم تسديدها.
أما طلبكم االسماء فالتصريح 
لم ُيش���ر الى أسماء حتى يتم 
مطالبتن���ا بتزويدكم بها، بل 
اجلدير بالذك���ر أن معاجلتنا 
التي  للمالحظات واملخالفات 
أشار اليها تقرير ديوان احملاسبة 
ال تعتمد على استقصاد أسماء 
معين���ة، وإمنا واجبنا حماية 

األموال العامة.
2 � اإلجاب���ة عن الس���ؤال 

الثاني:
� ذكرمت في تصريحكم أن 
هناك من طالب بأن ترفع الدولة 
النفطي، لذا  القطاع  يدها عن 
يرجى تزوي���دي بصورة من 
أي مخاطبات أو مراسالت أو 
إليكم من  مطالبات وصل���ت 

له���ا؟  التابع���ة  والش���ركات 
م���ع تزويدي بأس���ماء أرباب 
املليارية مع بيان  املناقصات 
كل مناقصة )أو أكثر( حصلوا 
عليها على ح���دة مع حتديد 

قيمتها وتاريخ الترسية.
اجلواب: كما ورد بالتصريح: 
»منذ قدومنا على سدة الوزارة 
ومؤسسة البترول وشركاتها 
التابع���ة ارتع���دت فرائ���ص 
اخلص���وم وأرباب املناقصات 
املليارية خوفا على مصاحلهم 
التي ال يريدون أن متتد اليها يد 
االصالح واحملاسبة ومعاجلة 
االخط���اء واملالحظ���ات التي 

سطرها ديوان احملاسبة.
ومن هذا يتضح أن املقصود 
التصريح هم من وردت  بهذا 
مالحظ���ات ومخالفات ديوان 
احملاسبة بشأنهم. وقد وصفهم 
تقرير الديوان ان منهم من حاول 
االحتيال ف���ي بعض العقود، 

النف���ط ووزير  أكد وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
العمير أن املقصودين  د.علي 
املليارية  املناقص���ات  بأرباب 
الذين حت���دث عنهم في بيان 
أصدره س���ابقا هم من وردت 
مالحظ���ات ومخالفات ديوان 

احملاسبة بشأنهم.
جاء ذلك في رد العمير على 
سؤال النائب أحمد القضيبي 
الذي وجهه إليه سابقا، حيث 
حصلت »األنباء« على نسخة 

منه.
العمير  وجاء نص جواب 

على القضيبي كالتالي:
1 - االجابة على الس���ؤال 

األول:
من هم اخلص���وم وأرباب 
املناقص���ات امللياري���ة الذين 
ذكرتهم أن فرائصهم ارتعدت 
منذ قدومكم الى سدة الوزارة 
الكويتية  البترول  ومؤسسة 

د.علي العمير

التجمع اإلسالمي السلفي يستنكر جرمية تفجير مسجد اإلمام الصادق
أصدر التجمع اإلسالمي السلفي بيانا أمس 

بشأن تفجير مسجد الصادق جاء فيه ما يلي: 
يعلن التجمع اإلسالمي السلفي عن استنكاره 

الشديد لهذه اجلرمية البشعة التي ال يقدم 
عليها إال خائن عميل يريد الشر وإشعال 

املنطقة بأسرها بفتنة حترق احلاضر وتدمر 
املستقبل.

وقال التجمع في بيانه: إننا نطالب اجلهات 
األمنية بأال يهدأ لها بال أو سكينة حتى تتوصل 
إلى كشف من وراء هذه الفعلة النكراء وتعلنهم 

على املأل وتقدمهم إلى القصاص العادل.
وأضاف التجمع في بيانه: كما نهيب بالشعب 
الكويتي الذي شهد تاريخه على متاسكه صفا 

واحدا في األزمات والفنت الى أن يتعاون مع 

اجلهات األمنية من أجل القبض على من وراء 
هذه اجلرمية واحملافظة على أمن واستقرار 
البالد، كما نعلن عن إلغاء الغبقة الرمضانية 

املقرر إقامتها اليوم نظرا لهذه الظروف 
وتعاطفا مع أسر ضحايا هذه الفعل اإلجرامي 

اجلبان، قال تعالى: )ولكم في القصاص حياة يا 
أولي األلباب لعلكم تتقون(.

اخلرينج: نواب األمة قدوة ملوظفي الدولة 
في التقدم بإقرارات الذمة املالية

ق���دم نائب رئيس مجل���س األمة مبارك 
اخلرينج إق���راره اخلاص بالذمة املالية إلى 
رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد املستشار 

عبدالرحمن النمش، مبقر الهيئة.
وقال اخلرينج: إنني تقدمت بإقرار الذمة 
املالية إل���ى رئيس هيئة مكافحة الفس���اد 
املستش���ار عبدالرحم���ن النم���ش، التزاما 
باملرسوم بقانون رقم )24( لسنة 2012 بإنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد ووفقا لالئحة 

التنفيذية للهيئة مبوجب املرسوم رقم 77 
لسنة 2015.

وأضاف اخلرينج: أن التقدم بإقرار الذمة 
املالي���ة مهم جدا لتمك���ني الهيئة من عملها 
وممارس���ة دورها، مش���يرا إلى أن النواب 
والسلطة التش���ريعية قدوة لباقي موظفي 
الدولة في االلتزام بالقانون والتقدم بإقرارات 
الذم���ة املالية إلجناح عم���ل هيئة مكافحة 

الفساد.

نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج يتقدم بإقرار الذمة املالية إلى رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد

قدم إقراراً رسمياً بذمته املالية إلى »مكافحة الفساد«

التقى النائب عسكر العنزي رئيس 
الهيئة اإلدارية لتجمع طلبة الكويت 

املستقل باألردن هيف احلجرف 
ملناقشة أهم املشاكل التي تواجه 

طلبتنا باألردن ووعد النائب عسكر 
بتبني هذه املطالب وحتقيقها على 

ارض الواقع.
وقال عسكر في تصريح صحافي: 

إننا ناقشنا موضوع رفع النسبة 
وتوقيف االبتعاث وتسجيل الطلبة 

بجامعة العلوم والتكنولوجيا من 
دون أي سبب، وتوفير سكن خاص 
للطالبات وإقرار املكافأة اإلكلينيكية 

لطلبة طب األسنان وزيادة اإلعانة 
االجتماعية للطلبة اخلاصني وضم 

الطلبة اخلاصني للبعثات.

وأكد عسكر اهتمامه مبثل هذه 
املطالب التي تهم طلبتنا الدارسني 

باألردن، مشيرا إلى انه سيقدم ورقة 
عمل كاملة بأهم املشاكل لعرضها 
على وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى للنظر فيها 

ومناقشة الوزير فيها ووضع احللول 
املناسبة لها.

عسكر: مهتمون مبطالب الطلبة الكويتيني الدارسني في األردن

عسكر العنزي

غ

مو�سى ذيبان املطريي
)ق�سم الربملان(

لـــوفـاة املغفـور لهما باإذن اهلل تعاىل

عمته و جدته

تغمد اهلل الفقيدتني بوا�سع رحمته واأ�سكنهما ف�سيح جناته

واألهم اآلهما وذويهما ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

باقر: املجلس احلالي لم يسنّ قوانني ترتب عائداً للدولة
اخلمسية فقد صدرت اخلطة 
بقانون في مجلس 1985 وفي 
مجلس 2009 وكلتا اخلطتني 
لم يتم تنفيذهما بس����بب 
إصدار قوانني في املجلس 
تتعارض مع اخلطتني وكذلك 
تراخي احلكومات السابقة 
ألن بع����ض السياس����ات 
والبرامج والقرارات حتتاج 
الى جدية كبيرة بعيدا عن 

الشعبوية.
وبنينّ باقر أن من أفضل 
القوانني التي صدرت خالل 
هذا املجلس قانون احليازات 
الزراعية، حيث أكد ان أي 
حيازة البد ان تنتج خالل 3 
سنوات من تخصيصها وأال 
يتم سحبها وال يجوز بيعها 
أو التصرف بها للغير إال بعد 
5 سنوات من اإلنتاج وهذا 
قانون جيد شريطة حسن 

التطبيق.
وأض���اف ان املجل���س 
احسن صنعا عندما أضاف 
أحكام املادة 2 من الدستور 
الى قانون الديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان في املداولة 
التي تنص  الثانية وه���ي 
على ان دين الدولة اإلسالم 
والشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيسي للتشريع ألن قضايا 
العالم  حقوق اإلنسان في 
الغربي انحرفت بشكل كبير 
عن اإلسالم وجميع األديان 
السماوية ومن األدلة على 
العليا  ذلك قرار احملكم���ة 
األميركية األسبوع املاضي 
الواليات  بإل���زام جمي���ع 

بتزويج الشواذ جنسيا.
وكذل���ك من الق���رارات 
اجليدة للمجل���س عندما 
رفض باإلجم���اع االقتراح 
اخل���اص بتعدي���ل قانون 
املديونيات الصعبة والذي 
سن في 1992، حيث كان من 
شأن هذا التعديل ان يكبد 
الدول���ة مبالغ طائلة تقدر 
مبئات املاليني ويضع الذين 
أفلسوا في وضع أفضل ممن 
التزموا وسددوا ديونهم منذ 

صدور القانون.
وقال الوزي���ر والنائب 
الس���ابق احمد باق���ر: »ان 
املجلس ولألس���ف رفض 
بع���ض القوانني الهامة في 
ش���أن اإلص���الح اإلداري 
وتنظي���م االختصاص���ات 
والتفوي���ض فيه���ا وهي 
3 قوان���ني هام���ة جدا كان 

شأنها القضاء على الواسطة 
واحملسوبية والتجاوزات 
في س���ائر أجه���زة الدولة 
إال ان اللجنة التش���ريعية 
رفضتهم نتيجة تقرير سيئ 
من أحد مستشاري اللجنة 
كما لم يقر املجلس حتى اآلن 
قانون القيم البرملانية رغم 
احلاجة الشديدة له، حيث 
ان هذا القانون يعالج قضية 
اإليداعات ويضع حدا لها في 

قانون املجلس«.
وعن امليزانية أكد باقر ان 
احلكومة خفضت ميزانية 
الدول���ة العام���ة املقترحة 
وساعدها في ذلك انخفاض 
الذي انعكس  النفط  سعر 
بدوره على أسعار الدعومات 
املختلفة كالبنزين وسائر 
احملروقات والكهرباء، مشيرا 
الى انه إج���راء جيد إذ ان 
النمو في املصروفات كان 
س���يؤدي بالبالد الى عجز 
كبير ورغم هذا االنخفاض 
ف���ي امليزانية إال ان العجز 
املتوقع يتجاوز 8 مليارات 
دينار بسبب انخفاض سعر 
النفط في حني يبلغ سعر 
التعادل املطلوب للبرميل 
الواح���د م���ن النفط حتى 
يغطي امليزانية 73 دوالرا، 
وذلك بع���د خصم 10% من 
الى احتياطي  النفط  دخل 

األجيال املقبلة.
ان���ه ومبعنى  موضحا 
آخر إذا لم يزدد سعر برميل 
النفط الكويتي إلى ما فوق 
73 دوالرا فستعاني امليزانية 
عجزا في اإليرادات، وأفضل 
طريق���ه لتغطيته هو من 
االحتياطي العام للدولة بدال 
عن االقتراض والدخول في 
نفق الدول املدينة، الفتا الى 
ان هذا األمر يضع عبئا جديدا 
على احلكومة ومجلس األمة 
حتى يسعوا من اآلن ودون 
الى تنويع مصادر  تأخير 
الدخل وعدم االعتماد على 
النفط كمصدر وحيد للدخل 
ال منلك حتديد س���عره وال 
نضمن استقراره أو بقاءه 
ال���ى األبد، وم���ن اجلدير 
بالذك���ر ان جميع التقارير 
االقتصادية املختصة بينت 
كيفية إج���راء اإلصالحات 
االقتصادية املطلوبة لكي 
ال نعاني من العجز ونحقق 
مس���تقبال أفضل ان ش���اء 

اهلل.

الوطنية 2000/19 الذي ألزم 
الش����ركات املساهمة بدفع 
2.5% من أرباحها لصندوق 
العمال����ة الوطنية  دع����م 
وقانون الزكاة الصادر في 
2007 والذي ساهم بدوره في 
إدخال إيرادات جديدة للدولة 
وقانون التأمني الصحي على 
الوافدين ف����كان املفروض 
التوسع في تنويع مصادر 
الدخل خاصة وهو ما كان 
مدرجا باخلطة اخلمسية 
التي كان����ت تقتضي على 
القيمة  املثال زيادة  سبيل 
اإليجاري����ة عل����ى األمالك 
احلكومية املستأجرة من قبل 
القطاع اخلاص والتوسع في 
حترير األراضي. وأضاف 
باقر: »م����ن اإليجابيات ان 
املجلس احلالي لم يقر أي 
زي����ادات مالي����ة أو كوادر 
كثيرة باستثناء كادر الرقابة 
املالية الذي متت مساواته 
بدي����وان احملاس����بة وهذا 
شيء يحسب له وإن كان 
هذا بسبب عجز امليزانية، 
الفتا الى ان القانون اخلاص 
بالتأمني الصحي للمتقاعدين 
مكلف وغير مجد وتتخلله 
ثغرات قوي����ة، خاصة ان 
وزارة الصحة ستستمر في 
تقدمي خدماتها للمتقاعدين 
رغم تطبي����ق القانون اي 
ان الص����رف س����يكون في 
اجلهتني وهذا غير موجود 
في أي م����كان في العالم«، 
وزاد بقول����ه: من القوانني 
التي أقرها املجلس ورتبت 
زيادات مالية أيضا قانون 
القرض اإلسكاني وقانون 
مكافأة نهاية اخلدمة رغم ان 
قانون التأمينات االجتماعية 
احلالي م����ن أفضل وأكرم 
قوان����ني التأمين����ات حول 
العال����م وكان من األفضل 
االكتفاء به ولكن املجلس 
واحلكومة أقرا قانونا لنهاية 
اخلدمة لتحقيق املساواة 
مع جهات أق����رت لها هذه 
امليزة في املجالس السابقة 
كاملعلمني والبترول، وهذا 
يؤك����د ان إصالح األخطاء 
في الكوي����ت يكون مبزيد 
من الص����رف املالي. وقال 
باقر ايضا: أما قانون جمع 
األسلحة فقد مت إقراره في 
الس����ابقة مرتني  املجالس 
ولكن لم يتم تنفيذه، وكذلك 
يق����ال عن قان����ون اخلطة 

أك���د الوزي���ر والنائب 
الس���ابق أحم���د باقر »ان 
أداء مجل���س األمة احلالي 
تضمن بعض اإليجابيات 
الى  والسلبيات معا، الفتا 
ان كثرة التشريعات خالل 
دور االنعقاد األخير ليست 
عنص���را إيجابيا كما يظن 
البعض بل هي عالمة سلبية 
فالتشريعات يجب ان تكون 
متأني���ة الصياغة جامعة 
مانع���ة«. وأضاف باقر في 
تصريح صحافي: عندما كنا 
في اللجنة التشريعية خالل 
الزمالء  التس���عينيات مع 
النواب السابقني: مشاري 
العصيمي وحمد اجلوعان 
وعبداهلل الرومي ومشاري 
العنج���ري وغيرهم، كان 
التشريع يأخذ وقتا طويال 
حتى يتم دراسته وجتهيزه 
أما اليوم فإن اإلكثار بداعي 
التفاخر بإجنازات املجلس 
أمر خاطئ، مشيرا الى انه 
من املالحظ ان بعض تلك 
التشريعات التي أقرت امنا 
حتمل في طياتها هدرا ماليا 
كبيرا يكبد خزينة الدولة، 
ودلل على ذلك بقوانني إنشاء 
الهيئات اجلديدة مثل فصل 
الشباب عن الرياضة وهيئة 
الطرق والنقل واالتصاالت، 
الفتا الى انها عملية أثبتت 
عدم جدواها خاصة ان أداء 
تلك الهيئ���ات قبل فصلها 
عن الوزارات احلكومية كان 
أفضل منه بعد فصلها فضال 
عن الهدر املالي الكبير الذي 
تتس���بب فيه فهي حتتاج 
ملدي���ر بدرجة وكيل وزارة 
أو بدرجة وزي���ر ووكالء 
مساعدين وميزانية كاملة 
الى ان  مستقلة، باإلضافة 
الكثير من الهيئات حبيسة 
األدراج ولم يتم تنفيذها مثل 
هيئة اخلصخصة وهيئة 

املنافسة«.
وأش����ار باقر ال����ى انه 
التي حملها  السلبيات  من 
املجلس أيضا بني طياته عدم 
سن أي قانون يرتب إيرادا 
ماليا للدولة على الرغم من 
وجود عج����ز في امليزانية 
والدولة بحاجة الى تنويع 
مصادر الدخ����ل، الفتا الى 
ان بعض املجالس السابقة 
تضمن����ت تش����ريعاتها ما 
يجلب دخال خلزينة الدولة 
العمالة  مثل قانون دع����م 

احمد باقر

»القرض 
اإلسكاني« 

و»مكافأة نهاية 
اخلدمة« قوانني 

رتبت زيادات مالية 
على امليزانية

احليازات الزراعية 
من أفضل القوانني 

الصادرة
عن املجلس 

احلالي

املجلس أحسن 
صنعًا عندما أضاف 

املادة 2 من 
الدستور إلى قانون 

ديوان حقوق 
اإلنسان


