
الثالثاء 14 يوليو 2009  7مجلس األمة
سيل من األسئلة وجّه لوزير الداخلية من الطاحوس والبراك والعوضي الستجالء الحقيقة

البراك: الخالد يحاول استخدام الرسالة التي أحالها للنيابة إلنقاذه وليس لحماية المال العام

مزي�د: إذا ثب�ت أن�ه لم تت�م اإلحال�ة للنيابة فه�ذا عب�ث ال يمكن الس�كوت عنه
العمي�ر: المجلس يملك ح�ق التحقق م�ن مضمون »اإلحال�ة« ولن نقبل ب�أي إيهام

المس�لم: إذا ثب�ت أن األم�ر كان قب�ل جلس�ة االس�تجواب يج�ب إقال�ة الخالد
الطاحوس: س�نقدم كتاب إحالة الخالد إلى محكمة الوزراء في دور االنعقاد المقبل

نواب: إذا ردت النيابة العامة قبل االستجواب يجب إقالة الخالد

سامح عبدالحفيظ
دعا نواب احلكومة الى توضيح 
ما تردد م����ن ان النياب����ة العامة 
ردت على كت����اب وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد بشأن احملور 
االول من االستجواب قبل انعقاد 
النواب  جلسة االستجواب. واكد 
في تصريح����ات متفرقة انه على 
وزي����ر الداخلية ايضاح هذا االمر 
الى  او االحالة  وهددوا باملساءلة 
النواب  ال����وزراء، ووجه  محكمة 
مس����لم البراك وخالد الطاحوس 
ود.اسيل العوضي سيال من االسئلة 
للخالد الستجالء احلقيقة، وفيما 

يلي نص التصريحات:
النائب مس����لم الب����راك اكد ان 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
حاول استخدام الرسالة التي احالها 
العامة حول اعالنات  النيابة  الى 
االنتخابات النقاذه وليس حلماية 

املال العام.
وق����ال الب����راك ف����ي تصريح 
للصحافيني ان اجلميع اطلع على 
الرسالة التي وجهها وزير الداخلية 
الى النائب العام في 1 يونيو املاضي 
والتي تؤكد ما ذهبنا اليه بأن االحالة 
املتضمنة عقد اللوحات االنتخابية 
كانت شكلية لقطع الطريق على 

املساءلة السياسية.
واضاف البراك ان وزير الداخلية 
رفض خالل جلس����ة االستجواب 
اطالع النواب على الرس����الة رغم 
مطالبت����ي بذلك اال ان����ه لم يظهر 
اال تاري����خ الرس����الة ول����م يظهر 
محتوياتها االخرى ليراها النواب، 
مشيرا الى انها فعليا ليست بالغا 
الن له ش����روطا اال انه اصر على 

عدم اظهارها.
واوضح البراك ان رسالة الوزير 
تضمنت »ان املوضوع ورد بشأن 
املالحظات من ديوان احملاس����بة 
واملرفق نسخة منه« مبعنى ان هذه 
الرسالة ال يوجد بها مرفقات سوى 
نسخة من تقرير ديوان احملاسبة، 
مشيرا الى ان الرسالة تضمنت »ان 
الوزارة قامت بالرد عليها وعقب 
الوزارة  الديون على ذلك وقامت 
بالرد عل����ى التعقيب وكانت آخر 
املخاطبات بهذا الشأن في نوفمبر 
املاضي ولم يرد تعقيب من الديوان 

على رد الوزارة االخير«.
وتساءل البراك هل هناك بالغ 
يوجه الى النائب العام مبثل هذا 
الشكل واالس����لوب، وكأنه كاملثل 
القائل »س����والف عرب على جال 
ضدهم« مش����يرا ال����ى ان ديوان 

لن يجد من يقف معه اذا صح هذا 
االمر.

وحول ما اثير بش����أن توجه 
احلكومة لشراء بعض املستشفيات 
اخلاصة قال الطاحوس، هذا االمر 
يعتبر جرمية في حق املال العام 
خصوص����ا وقد كان����ت احلكومة 
تتحدث قبل اسبوعني عن خصخصة 

القطاعات احلكومية.
واض����اف ان م����ا يح����دث من 
استنزاف للمال العام حتت مبرر 
الشركات او املستشفيات املتعثرة 
ال ميكن قبوله، ونحذر احلكومة 
من انه����ا اذا اقدمت على هذا االمر 
فسنمارس صالحياتنا الدستورية 
جتاهها السيما ان احلكومة ال يهمها 
سوى الفئة املتنفذة التي استمرأت 

التجاوز على املال العام.
وزاد الطاح����وس: ق����ال وزير 
املالي����ة مصطف����ى الش����مالي انه 
لن يكون هناك اس����قاط قروض، 
فلماذا ال يعتب����ر املواطن متعثرا 
الش����ركات واملستش����فيات  مثل 
اخلاص����ة؟ أم ان مفه����وم التعثر 
لفئة دون اخرى؟! وقال مخاطبا 
القروض  الشمالي قانون اسقاط 
سيقر من خالل املجلس وتصريحك 
سنرد عليه عبر قضية دعم وزارة 
املالية للبنوك التي سحقت املواطن، 
وهو املوضوع ال����ذي قدمت فيه 
اس����ئلة، »فاخلير جايك« يا وزير 
املالية وعليك مس����ؤوليات يجب 
ان تتحملها وانتظر دور االنعقاد 
املقبل، وسننتظر بدورنا ردك على 
ما يزيد على 80 سؤاال برملانيا، وقد 

اعذر من انذر.
من جهة اخرى، عقب الطاحوس 
على تصريح نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح بشأن عدم توجيه النواب 
اس����ئلة بخصوص الشيخ محمد 
احلمود الذي فقد في عام 1982 في 
ظروف مشابهة الختفاء املواطن 
حس����ني الفضالة بالقول: سأوجه 
سؤاال لوزير اخلارجية بهذا الشأن 
حت����ى يعرف انن����ا مهتمون بكل 
شرائح املجتمع الكويتي، ومضى 
يقول: ال حتاول يا أبو صباح ان 
تب����رر اخفاقات احلكومة بش����أن 
عدم العثور على املواطن الفضالة 
بقضية عدم الس����ؤال عن الشيخ 
محمد احلمود، ويجب ان متارس 
دورك بشكل صحيح وال حتاول ان 
تفرق بني ابناء الشعب الكويتي ألن 
الشيوخ من ابناء الشعب الكويتي 

ونحن مهتمون بهم.

احملاسبة لم يذكر في املالحظات 
الواردة بتقريره السنوي االخير 
2008 � 2009 بشأن عمل الوزارة أي 
شيء بخصوص املوضوع، ومع ذلك 
فإن ردود الوزارة وبيانها حتدث 
عن عدم قناعتها بارسال واحالة 

املوضوع الى النيابة العامة.
وقال البراك ان رسالة الوزير 
ورد فيها »احالة املوضوع الستجالء 
االمر عما اذا كان ينطوي على شبهة 
جرمية من عدمه« متس����ائال هل 
يعقل ان احلفاظ على املال العام 
يصل الى هذا االسلوب والتعامل 
في تقدمي رسالة الى النائب العام 

بهذا الشكل؟
واس����تغرب البراك قول وزير 
الداخلية ف����ي تصريحه جلريدة 
»عال����م اليوم« وهو م����ا قاله في 
االستجواب »ان االحالة متت مع 
جميع االدلة واملستندات في حني 
الرسمي  الداخلية  ان بيان وزارة 
واملنش����ور في الصحف اليومية 
ذكر ان االحالة لم تكن عن قناعة 
متسائال هل هناك جهة حكومية 
تنشر احلقيقة وتشير في بيانها 
الى ان االحالة متت عن غير قناعة، 
بل انها تؤكد عدم جدية الرسالة 

والتي تسميها الوزارة بالبالغ.
وقال البراك انه لو كانت هناك 
براهني وادلة في الرسالة ملا اشارت 

الوزارة الى أنه ال توجد قناعة في 
االحالة، مشيرا الى ان االخطر هو 
ان هذه العبارة سيقوم اي طرف 

مستفيد باستخدامها.
واكد البراك ان النيابة العامة 
اعادت رسالة وزير الداخلية والتي 
ال ميكن ان يطلق عليها بالغ الى 
صاحبها النها مبثل هذه احلاالت 
ال تتعامل مع مثل هذه الرس����ائل 

الشكلية للحماية السياسية.
وقال ان النيابة العامة ال تتعامل 
اال مع البالغ اجل����اد الباحث عن 
احلقيقة والذي يتوافر فيه التحقيق 
وهو ما لم يحصل وكذلك وقائع 
االتهام ولم تتضمنه الرسالة، وادلة 
وبراهني ومس����تندات وهو ما لم 
يرفقه الوزير بالرسالة، مشيرا الى 

ان االمر الطبيعي اعادتها.
وتساءل البراك ملاذا جتاهل بيان 
وزارة الداخلي����ة في ردها على ما 
نشر في جريدة »اجلريدة« هل مت 
اعادة الرسالة ام ال، رغم تأكيدنا 
مبا منلك من معلومات ان الرسالة 

مت ردها.
واكد البراك ان الس����ؤال املهم 
واخلطير وهو ما نريد االجابة عنه 
بشكل مباشر ومن دون التالعب 
بااللفاظ من قبل وزير الداخلية هو 
بإعالنه لنواب االمة والشعب متى 
متت اعادة هذه الرسالة والتي مت 

ارسالها في 1 يونيو املاضي، مشيرا 
الى ان اعادتها من قبل النيابة العامة 

تثبت ان االحالة كانت شكلية.
وقال الب����راك ان اخلطورة في 
حالة صحة املعلومات التي تشير 
الى ان تاريخ اعادة الرس����الة مت 
قبل جلسة التصويت على طرح 
الثقة مما يؤكد ان الوزير قد مارس 

التدليس والتضليل.

المجلس وحق التحقق

من جانبه اك����د النائب د.علي 
العمي����ر ان الن����واب ل����ن يقبلوا 
بأي ايه����ام، واي نوع من وصول 
معلومات غير صحيحة بشأن احالة 
ملف اللوحات االعالنية الى النيابة 

العامة.
وقال العمير في تصريح صحافي 
امس ان السلطة التشريعية متلك 
حق طلب ما احيل الى النيابة العامة 
ومراجعته، مشيرا الى ان هذا االمر 
قد حدث خالل احالة اعالن االهرام 
الى النيابة العامة، اذ طلبت اللجنة 
التعليمي����ة البرملانية وقتذاك كل 
كتب االحالة املتعلقة بهذا املوضوع 
رغم التأكد من سالمة االجراءات، 
ورفعنا تقريرنا الى مجلس االمة 
وبني العمي����ر ان املجلس ميتلك 
االدوات الت����ي متكنه من التحقق 
اذا كانت احالة موضوع اللوحات 

االعالنية الى النيابة العامة احالة 
حقيقية ام ش����كلية، الفتا الى ان 
املجل����س مطالب باع����ادة تقدمي 
االقتراح اخل����اص بتكليف جلنة 
حماية االموال العامة بالتحقيق فيما 
اثير من شبهات احملور االول، في 
بداية دور االنعقاد املقبل، السيما ان 
الوقت لم يسعفنا ملناقشة االقتراح 
والتصويت عليه في دور االنعقاد 

املاضي.
وردا على س����ؤال بشأن مدى 
امكانية طلب احال����ة الوزير الى 
انني  العمير  الوزراء قال  محكمة 
اآلن امام التأكد من احالة املوضوع 
نفس����ه الى النيابة العامة، بعدها 
اذا ثبت وجود اتهامات مباش����رة 
متس الوزير فال مانع من احالته 
الى محكمة الوزراء، فضال عن ان 
النيابة متلك حق احالة امللف الى 

محكمة الوزراء.

عبث ال يمكن السكوت عنه

بدوره اكد النائب حسني مزيد 
انه اذا ثبت ان وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد لم يحل ملف جتاوزات 
اللوح����ات االعالني����ة النتخابات 
2008 إلى النياب����ة فإننا لن نقف 
مكتوفي االيدي وستكون لنا وقفة 
وسنمارس دورنا ومسؤولياتنا.

وقال مزيد في تصريح صحافي 

انه وجه اسئلة برملانية االسبوع 
املاضي لوزيري الداخلية والعدل 
بشأن حتول ملف اللوحات االعالنية 
وجميع حيثيات االجراءات املتخذة 
في هذا امللف كاش����فا عن انه اذا 
ثب����ت ان امللف لم تتم احالته الى 
النيابة العامة فهذا عبث ال ميكن 
الس����كوت عنه مطالبا في الوقت 
نفسه بتوضيح هذا االمر من قبل 

املعنيني به.
مستدركا: وهذا ما طلبناه في 
اسئلتنا البرملانية واضاف مزيد ان 
كشف احلقيقة فيما يتعلق مبحور 
اللوحات االعالنية لن يأتي من خالل 
جلنة حتقي����ق ثانوية او ملحقة 
اداريا بوزارة الداخلية مطالبا بأن 
تك����ون احلقائق واضحة للجميع 
مبنتهى الشفافية وان تتم محاسبة 
كل من تعدى على االموال العامة 
حلمايتها وصونها واحلفاظ عليها 
تأكيدا لتفعيل الدس����تور ورقابة 

النواب.

أمر جلل

من جانبه قال النائب د.فيصل 
املسلم انه اذا كان رد النيابة العامة 
برفض احالة وزارة الداخلية لعقد 
اللوحات االعالنية النتخابات عام 
2008 جاء قبل جلستي استجواب 
الوزير الشيخ جابر اخلالد او طرح 

الثقة فهو امر جلل يستوجب من 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
الكويتي  احملمد احتراما للشعب 
اقالة وزي����ر الداخلية والبدء في 

اجراءات احالته حملكمة الوزراء.
م����ن جهته دع����ا النائب خالد 
الطاحوس وزير الداخلية الشيخ 
الى تقدمي استقالته  جابر اخلالد 
في حال صحة املعلومات بشأن رد 
النيابة العامة إحالة وزارة الداخلية 
اللوح����ات اإلعالنية قبل  لعق����د 
جلستي االستجواب وطرح الثقة 
واعلن اننا سنتقدم بكتاب إلحالة 
وزير الداخلية الى محكمة الوزراء 

مطلع دور االنعقاد املقبل.
وق����ال الطاحوس في تصريح 
صحافي انه بعد رد النيابة العامة 
إلحالة عقد اللوحات االعالنية فإن 
تداعي����ات االس����تجواب اصبحت 
مضاعفة خصوصا وقد مت تضليل 
الشعب في قضية ال� 5 ماليني مشددا 
على انه ليس امام وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد اال االستقالة 
اذا كان رد النياب����ة العامة لكتاب 
االحالة قبل جلستي االستجواب 

او طرح الثقة.
وأوض����ح انه يك����ون بذلك قد 
مارس التضليل على نواب املجلس 
واخرج الذين ايدوه من خالل عدم 
طرح الثقة فيه مشيرا الى ان الوزير 

حسني مزيد د. فيصل املسلم د. علي العمير مسلم البراك

سالم النمالن

الطاحوس للشمالي: هل تعاقد »المركزي« مع جهات عالمية لتقييم الوضع المالي للجهاز المصرفي؟
وجه النائب م.خالد الطاحوس جملة اسئلة لوزير املالية مصطفى الشمالي جاء 
فيها: طالعتنا الصحف احمللية بتاريخ 2009/7/9 بخبر مفاده قيام بنك الكويت املركزي 
بالتعميم الى رؤس����اء مجالس البنوك احمللية مبا يفيد بأن اختبارات الضغط التي 
قامت بها البنوك، بناء على تعليمات س����ابقة للبنك املركزي ال تشكل تهديدا كبيرا 
على وضع البنوك وان ادارة املخاطر لدى البنوك لم تكن على درجة من االستعداد 
والتأهيل إلجراء اختبارات ضغط غير مؤهلة كما وجه احملافظ سيال من االنتقادات 
للبنوك وذلك على النحو التالي: ان معظم الس����يناريوهات التي افترضتها البنوك 
بصفة عامة قد اتس����مت بطابع في اشد حاالته لن يكون لها تأثير سلبي كبير على 
وضعها. لم تتناول البيانات والدراسة التي قدمت اليها خطة تلك البنوك لتدعيم رأس 
املال. ولم تعتمد اغلبية البنوك على اي جهات مس����تقلة تتمتع باملهنية واحليادية 

واالستقالل لدى اجراء اختبارات الضغط.
وتعليقا على ما س����بق فإننا نعتقد ان هذا االنتقاد من البنك املركزي على إدارة 
البنوك غير املسبوق واالسلوب الذي مت اتباعه بنشر التعميم كامال بالصحف احمللية 

امنا يهدف للضغط على ادارات تلك البنوك لالس����تجابة الضيقة لقانون االستقرار 
ومن ثم يرجى التكرم باالجابة على االسئلة التالية:  تزويدي بحجم عمليات التمويل 

التي تخضع ألحكام قانون االستقرار املالي كما في 2009/6/30.
عدد الشركات التي اختارت تطبيق احكام الباب الثالث من القانون.

دور البنك املركزي فيما يتعلق بوضع اسس استرشادية واضحة وسهلة الفهم 
والتطبيق ترتكز على افتراضات محددة حتى ميكن القياس واستخالص النتائج من 
اختبارات الضغط بش����كل علمي ومهني. وهل قام احتاد املصارف بالطلب من البنك 
املركزي نيابة عن كافة البنوك احمللية بتزويده باألسس واالعتبارات التي يراها البنك 
املركزي مقبولة وواقعية إلجراء اختبارات الضغط مع تزويدي بكافة املراسالت التي 
متت بهذا الش����أن وهل دور البنك املركزي يقتصر على اصدار التعاميم والتعليمات 

الى اجلهات اخلاضعة لرقابة دون مساهمة فعالة في توجيه تلك اجلهات.
هل ال يتوافر لدى البنك املركزي املعلومات والبيانات التي تؤهله إلجراء اختبارات 
الضغط واستخالص النتائج لتوجيه تلك الوحدات. كيف ينتقد البنك املركزي كافة 

ادارات املخاطر بالبنوك بالضعف وعدم التأهيل على الرغم من ان قيادات تلك االدارات 
يشترط ان تكون مؤهلة وتخضع قبل تعيينها ملقابلة شخصية بالبنك املركزي طبقا 
لتعليماته بهذا الشأن، لذا يرجى تزويدي باخلبرة املطلوب توافرها في رؤساء اجلهاز 
التنفيذي بالبنوك ومساعديهم وعلى وجه اخلصوص مدراء ادارة املخاطر، كما يرجى 
تزويدي بالسيرة الذاتية لكافة مدراء املخاطر وتاريخ املوافقة عليهم من قبل البنك 

املركزي واملقابالت التي متت معهم، ومن قام بتمثيل البنك في تلك املقابالت.
هل اشارت نتائج اختبارات الضغط ألحد البنوك الراغب في شراء 40% من اسهم 
بنك بوبيان ان كان لديه مش����اكل لها تأثير سلبي قد تؤثر في قدرته على استحواذ 
البنك املذكور. يرجى تزويدي بتوضيح من قبل البنك املركزي من ان ادارة املخاطر 

لدى البنوك لم تكن على درجة االستعداد والتأهيل إلجراء اختبارات الضغط.
متى مت الطلب من البنوك اجراء االختبار سالف الذكر ومتى قامت البنوك بتقدميها 
الى البنك املركزي وفقا لنظرتها الداخلية حول مواطن الضعف واخلطورة احملتملة 

في اعداد تلك االختبارات.

النمالن لصيانة طرق 
وأرصفة المنقف والفحيحيل

أبدى النائب س���الم النمالن 
الطرق  اس���تياءه م���ن حال���ة 
واألرصفة ف���ي منطقتي املنقف 
والفحيحيل املتهالكة وفي حالة 
يرثى له���ا مما يؤدي الى عرقلة 
املرور واحلاق الضرر باملركبات 

املستخدمة لتلك الطرق.

م. خالد الطاحوس

الطبطبائي يسأل البصيري عن عدد الفرص الوظيفية للشباب الكويتي
سأل النائب د.وليد الطبطبائي وزير املواصالت 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس ال���وزراء د.محمد 
البصي���ري عن املصاعب التي تواجه الش���باب في 
احلصول على العمل املناسب. وقال إن اعدادا كبيرة 
من الشباب يعانون من البطالة وميكثون فترة طويلة 
قبل احلصول على عمل مناسب ملؤهالتهم وخبراتهم 
لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة 

قوة العمل أصبحا من االولويات الوطنية.
ومبا أن سياس���ة االحالل تعتب���ر احد األبواب 
املهمة اليجاد فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي 
للعمل بالقطاع احلكومي خاصة وانه لألسف الشديد 
مازال كثير من اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة 
واملستقلة مليئة باآلالف من العمالة الوافدة بشتى 
املهن والوظائف التي ميكن شغلها من العمالة الوطنية، 

حي���ث إن الكثير م���ن هذه املهن تعتبر مهنا جاذبة للش���باب الكويتي 
ومناسبة للتكويت في حني ان الشباب الكويتي يعاني من البطالة وينتظر 
لسنوات احلصول على عمل، لهذا السبب يعتقد الكثير من املراقبني ان 
سياسة االحالل بالقطاع احلكومي متراخية ولم حتقق االهداف املرجوة 
منها، ورغبة منا في فهم سياسة االحالل ومدى جناحها في حتقيق هذه 

االهداف. لذا يرجى افادتي باآلتي:

� متى مت اقرار سياسة االحالل باجلهات احلكومية؟ 
وما القرارات املنظمة لهذه السياسة، الرجاء تزويدي 
بنسخ من هذه القرارات � ما األسس واملعايير التي 

بناء عليها مت اتخاذ القرارات املذكورة سابقا؟
� هل مت تشكيل جلان أو فرق عمل خاصة بسياسة 
االحالل سواء حتت هذا املسمى أو أي مسمى آخر؟ وما 
أسماء اعضائه؟ وما خبراتهم املهنية والعلمية؟ ومتى 
مت تشكيل آخر فريق عمل أو جلنة؟ وهل مازال يعمل 
أم انتهى من أعماله؟ الرجاء تزويدي بقرارات تشكيل 
جميع اللجان وفرق العمل اخلاصة بسياسة االحالل 
والق���رارات املعدلة لها � ما التوصيات أو االجراءات 
التي قامت بها فرق العمل املذكورة؟ وما االجنازات 
الرقمي���ة لها؟ وكم عدد فرص العم���ل التي وفرتها 
للشباب الكويتي؟ وهل هناك جهات حكومية مستثناة 
من تطبيق سياسة االحالل؟ مع ذكر اسماء اجلهات وأسباب االستثناء؟ 
ومتى مت استثناء هذه اجلهات؟ وهل هناك مدة زمنية لالستثناء؟ وكم 
ع���دد الفرص املمكن توفيرها إذا مت تطبيق سياس���ة االحالل باجلهات 

احلكومية بجميع انواعها )وزارات � مستقلة � ملحقة(؟
� هل أجريت أي دراس���ات أخرى فنية وإحصائية لسياسة االحالل 

باجلهاز احلكومي؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسات؟

د.وليد الطبطبائي

.. وأسيل تسأل عن صحة ما ذكر في الصحافة مسلم البراك يطلب صورة طبق األصل من كتاب اإلحالة
وجهت النائب د.اس��يل العوضي س��ؤاال لوزير الداخلية بشأن االحالة للنيابة. وقالت العوضي: ورد 
ف��ي جري��دة اجلريدة بعدده��ا الصادر في 12 يولي��و 2009 مبقال الكاتب محمد الوش��يحي معلومات 
عن عدم صحة ما قاله الوزير في جلس��ة اس��تجوابه بخصوص احال��ة موضوع احملور االول اخلاص 
باالعالن��ات االنتخابية الى النيابة العامة، وان النيابة العامة كانت قد ردت على كتاب الوزير قبل انعقاد 
جلس��ة االستجواب، وتس��اءلت: ما مدى صحة ما ذكر في الصحيفة؟ واذا كان صحيحا فلماذا لم يقم 
الوزير ببيان رد النيابة العامة على كتابه في جلسة االستجواب؟ مع تزويدي بنسخ من رسالة الوزارة 
للنائ��ب العام ورد النيابة واي مراس��الت اخرى ذات صلة، وما اركان احالة قضية الى النيابة بحس��ب 
تقدي��ر ادارة الش��ؤون القانونية بالوزارة؟ وه��ل التزمت الوزارة بهذه االركان فيما اس��ماه الوزير ب� 
»االحال��ة للنيابة العامة« ملوضوع االعالنات االنتخابية؟ وهل تصنف الوزارة رس��التها الى النائب العام 
بهذا الش��أن كإحالة قانونية للموضوع للنيابة العامة بوجود متهم وتهمة واضحني ام كتاب استفسار؟ 
وما االجراءات التي اتخذتها الوزارة في حال ردت النيابة العامة على استفس��ارها؟ وهل متت احالة اي 
اش��خاص الى النيابة العامة بتهم تخص احملور االول من االستجواب؟ هل تسلمت وزارة الداخلية ردا 
على رس��التها للنائب العام قبل جلسة االس��تجواب؟ هل سبق لوزارة الداخلية ان احالت قضايا حتمل 
ش��بهات فساد او تنفيع او س��رقة داخل الوزارة الى النيابة العامة خالل السنوات اخلمس املاضية؟ اذا 
كانت االجابة بااليجاب، فبرجاء تزويدي بنس��خ من كت��اب االحاالت للنيابة اخلاصة بهذه القضايا. كما 
وجهت سؤاال لوزير العدل جاء فيه: ما مدى صحة ما ذكر في الصحيفة؟ مع تزويدي بنسخ من رسالة 
الوزارة للنائب العام ورد النيابة واي مراسالت اخرى ذات صلة، هل متت احالة اي اشخاص الى النيابة 
العامة بتهم تخص موضوع اللوحات االعالنية؟ وفي حالة االجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء املتهمني 

ونسخة من صحيفة االتهام، ما االجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في شأن االحالة؟

وجه النائب مس��لم البراك س��ؤاال لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: في معرض رده على 
احملور االول في االستجواب الذي وجهته اليه ومتت مناقشته بتاريخ 2009/6/23 والذي كان موضوعه 
التفريط في االموال العامة وعدم اتباع االجراءات القانونية املقررة في ش��أن املناقصات العامة ووجود 
شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد االعالنات االرشادية للناخبني وتركيبها في جميع مراكز الضواحي 
وافرعها خالل انتخابات الفصل التش��ريعي الثاني عش��ر، قال الوزير انه اح��ال موضوع هذا احملور 
ال��ى النياب��ة العامة وابرز اوراقا لوح به��ا للتأكيد على صدق ما قاله، مضيفا: ومل��ا كان الوزير لم يبد 
االهتمام املطلوب مبا ورد في كتاب ديوان احملاسبة في شأن املوضوع ذاته والذي جاء فيه املغاالة غير 
الطبيعية في س��عر االعالنات املنفذة مقارنة بأسعار الس��وق السائدة مما اضاع على اخلزانة العامة ما 
جملته 5.089.380د.ك، خمس��ة ماليني وتس��عة وثمانون ألفا وثالثمائة وثمانون دينارا كويتيا وال الى 
ما جاء في كتاب ديوان احملاسبة بتاريخ 2008/8/3 الذي تضمن املطالبة باجراء التحقيق الالزم في هذا 
املوضوع بتش��كيل جلنة من املختصني في الوزارة مع وزارة املالية � ادارة نظم الش��راء، والرد على 
الديوان خالل ش��هر من تاريخه، ولم يتخذ اي اجراء بالطعن في الغنب الفاحش للدولة الذي حدده البند 
2 من املادة 163 من القانون املدني مبا يلي ويعتبر الغنب فاحش��ا اذا زاد عند ابرام العقد على اخلمس، 
في الوقت احملدد، وكانت اس��عار الس��وق الس��ائدة ميكن حتديدها بطرح ما ضاع على اخلزانة العامة 
م��ن اموال بلغت 5.089.380د.ك. وطل��ب تزويدده بصورة طبق االصل من رد النيابة العامة على كتاب 
االحالة املوجه من وزارة الداخلية الى النيابة العامة في ش��أن االعالنات االرش��ادية النتخابات مجلس 
االمة للفصل التش��ريعي الثاني عش��ر، وموافاتي بصورة طبق االصل من التحقيق الذي طلب ديوان 
احملاسبة اجراءه وذلك بتشكيل جلنة من كل من وزارة الداخلية ووزارة املالية في شأن ما متت اضاعته 

على اخلزانة العامة.


