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دعا النائب د.وليد الطبطبائي وزير اإلعالم الى تشديد الرقابة 4
على البرامج التلفزيونية املعدة لشهر رمضان املقبل وبشكل 
خاص املسلسالت واألفالم، وقال ان كثيرا من منتجي البرامج 
التلفزيونية تعودوا االستهتار باجواء الشهر الفضيل وتقدمي 
ما ال يليق بغير رمضان اساسا عوضا عن ان يتم التركيز عليه 
في رمضان، وقال »لألسف صار هذا الشهر املبارك عند البعض 

موسما لترويج البضاعة الفنية الساقطة«.

كما حث الطبطبائي وزارة اإلعالم على الضغط على مؤسسات 
»عربسات« خاصة ان الكويت عضو مؤسس فيها من أجل تشديد 
الرقاب����ة على بعض القنوات التي تخصصت في جتميع وبث 
أس����وأ االنتاج الفني العربي والشرقي، وان مواسم رمضانية 
سابقة بينت ان املش����رفني على بعض هذه القنوات »ال عالقة 
لهم باالس����الم وال باالخالق، وال احت����رام عندهم لرمضان أو 

غير رمضان«.

الطبطبائي لتشديد الرقابة األخالقية على برامج رمضان التلفزيونية

تالعب وتطاول في طوارئ كهرباء 2007

بورمية: الحكومة تعمل لخدمة المتنفذين والتجار 
وترفض تحويل راتب المواطن من بنك آلخر

المال: طلب الجلسة الخاصة سيقدم األسبوع المقبل

معصومة:  تزويد هيئة البيئة بالكوادر الوطنية
ناقشت جلنة شؤون البيئة البرملانية باجتماعها امس 
عدة قضايا تتعلق بالتلوث البيئي، وعالقة الهيئة العامة 
للبيئة بأجهزة الدولة. وقال رئيس اللجنة النائب د.علي 
العمير في تصريح للصحافيني ان اللجنة استعرضت 
االس����تراتيجية البيئية، والوقوف على عمل االدارات 
املختصة، السيما ما يتعلق بتلوث الهواء واملياه والتربة. 
واضاف العمير ان اللجنة ناقشت ايضا وضع النفايات 
وخصوصا النفايات الصلبة والسائلة، الى جانب مناقشة 
عالقة الهيئة العامة للبيئة بأجهزة الدولة املختلفة وآلية 

التنسيق بينها وبني االدارات البيئية لهذه األجهزة.

من جهتها، قالت مقررة اللجنة النائب د.معصومة 
املبارك ان احتياجات الهيئة العامة للبيئة من الكوادر 
املختصة واملعوقات التي تواجهها كانت ضمن احملاور 
الرئيسية في االجتماع، مضيقة ان االجتماع ركز على 
دور الهيئ����ة العامة للتعلي����م التطبيقي وقدرتها على 
توفير الكوادر التي حتتاجه����ا الهيئة. وبينت املبارك 
ان االحتياجات التش����ريعية التي تل����زم الهيئة للقيام 
بدورها على أكمل وجه نوقشت أثناء االجتماع، الفتة 
الى ان الهيئة س����تفيد اللجنة بتصوراتها بهذا الشأن 

خالل االجتماعات املقبلة.

باحلكومة اوصلنا الى درجة ان 
فئة من بعض التجار واملتنفذين 
يس���تطيعون ايقاف املشاريع 

اخلاصة بالدولة.
وقال بورمية ان هناك شبهات 
كبيرة ف���ي التطاول على املال 
العام واستيراد مولدات كهربائية 
مع علمهم املسبق بأنها ال تعمل 
بالكويت وغير مطابقة للشروط 

الفنية.
وشدد بورمية على ضرورة 
احالة كل املتسببني في طوارئ 
العام مبن  النياب���ة  الى   2007
فيهم بعض القياديني في ديوان 
احملاسبة الذين حاولوا اكثر من 
مرة التالعب بالتقارير مطالبا 
ان تكون االحال���ة للنيابة عن 
طريق مجلس االمة وليس عن 
طريق احلكومة التي ال نثق في 

إحالتها للنيابة.
كما ناشد املجلس بإيقاف كل 
املتواطئني بديوان احملاسبة عن 
العمل من اجل احملافظة على املال 
العام مستقبال وحتى يكونوا 

عبرة لغيرهم.
وشدد بورمية على ضرورة 
تشكيل جلنة حتقيق برملانية 
لط���وارئ 2007 مطالبا وزير 
الكهرب���اء بأن يدعم تش���كيل 
اللجن���ة، موضحا ان معارضة 
احلكومة لتشكيل اللجنة تثير 
الش���بهات حول تورطهم في 

التطاول على املال العام.

أن يحرصوا أوال على تطبيق الدس���تور احلالي بصورة سليمة 
أوال قبل احلديث عن تعديله.

خلق األزمات

ومن جانبه حتدث نائب رئيس املرصد الكويتي لتأصيل الدميوقراطية 
فيصل الدابس قائال إن احلكومة أثبتت من خالل هذا االقتراح أنها هي 
من يختلق األزمات وأنها ال متلك بوصلة س���ليمة لتحديد األوليات، 
وبدال من االهتمام باملش���اريع التنموية وحسن إدارة الدولة تخرج 
علينا كل يوم ببدعة جديدة تشغل فيها البلد بصراع سياسي يعطل 
مسيرة التنمية والبناء، وأضاف الدابس أن الوزير الذي ال ميلك القدرة 
على مواجهة االستجواب والرد على محاوره وتوضيح األمور لنواب 
األمة والدفاع عن سياس���اته ال يس���تحق أن يكون في هذا املنصب، 
وأكمل بأن الهدف من وراء هذا االقتراح قد يكون تهيئة املجال إليجاد 
وزير آخر يرد على االستجواب احملتمل لوزير الدفاع ولكننا نقولها 
بصوت عال بإن الش���عب الكويتي ال يقبل مبثل هذا األمر وال يرضى 

بوأد الدستور وحق النواب في محاسبة الوزراء.

تداخل السلطات

أما رئيس جمعية مراقبة األداء البرملاني ناصر الشليمي فتحدث 
عنما أسماه بتداخل السلطات بني البرملان واحلكومة قائال إن جميع 
البرملانات في الدول الدميوقراطية املتقدمة حتتوي على مجلس���ني 
أحدهما للشورى واآلخر للنواب املنتخبني واحلكومة ال تكون شريكا 
في البرملان، أما في الكويت فنجد احلكومة جزءا من البرملان وتشارك 
في اختيار جلان املجلس بل وفي اختيار رئيس مجلس األمة، وأضاف 
أن احلكومة التي تستطيع اختيار رئيس مجلس األمة ستكون قادرة 
على تعديل الالئحة والسبب أن هناك الكثير من لوائح املجلس غير 
مفعلة وفيها جتاوز من قبل النواب أنفسهم. وقال إن املجلس مطالب 

بتفعيل الالئحة الداخلية واحترامها قبل كل شيء.

دستورية خاصة للمادة 101 التي 
الوزير  تتحدث عن مسؤولية 
السياسية  ومنها املس���ؤولية 
واملادة 117 والتي تختص بوضع 
الداخلي���ة للمجلس،  الالئحة 
وقال إن الالئحة الداخلية هي 
أصال م���ن صميم عمل مجلس 
األمة وبإمكان املجلس إصدارها 
بقرار بعيدا عن سلطة احلكومة 
ولكن مجلس األمة تخلى عن 
حق���ه وأصدرها بقانون وبات 
بالتال���ي دور فيها.  للحكومة 
وأضاف د.املطيري إن البعض 
ي���روج للقول بأن الدس���تور 
تشريع بشري وليس قرآنا وهذا 
صحيح ولكن تعديل الدستور 
ال يج���ب أن يكون إال من أجل 
املزيد من احلقوق واحلريات وليس من أجل التهرب من املسؤولية 
والتعدي عل���ى صالحيات البرملان. وأكمل بأن مثل هذا االقتراح 
يدل على فضيحة سياسية إذ إنه إعالن صريح ومباشر عن عجز 
احلكومة وكأنه���ا تقول وتعلن على املأل بأن بعض الوزراء غير 
قادرين على الرد والدفاع عن سياساتها، وهذا أمر خطير فكيف 
يؤمتن على مصالح الناس ش���خص عاجز ع���ن املواجهة والرد 
واإلجابة على تس���اؤالت نواب األم���ة. كما أكد د.املطيري أن هذا 
االقتراح يتعارض مع مفهوم االستجواب، فاالستجواب عبارة عن 
محاكمة سياسية مكتملة األركان وال يجوز التفويض في حتمل 
املسؤولية السياسية في هذه احملاكمة وقال إن تعديل الدستور 
مسألة حتتاج إلى حرص كبير وعلى املطالبني بتعديل الدستور 

الواقعي لبعض مواد الدس���تور 
القانونية ومع  بغير اإلجراءات 
ذلك مرت كثير من هذه التعديالت 
بحكم الواقع دون وقفة بس���بب 
قلة الوعي السياسي مثل استقالة 
احلكومة أو الوزير املستجوب قبل 
جلسة طرح الثقة ثم عودة الوزير 
مرة أخرى، فهذا التفاف صارخ على 
مفهوم االستجواب وطرح الثقة، 
وكذلك قام���ت احلكومة بتعديل 
الدستور بحكم الواقع من خالل 
قضية عدم صحة انعقاد جلسات 
مجلس األمة إال بحضور احلكومة 
وهذا يعن���ي أن البرملان أصبح 
رهين���ة بيد احلكومة وهذا خلل 
كبير في التوازن بني السلطتني. 
وأكد الوسمي أن احلكومة ال تعي 

أهمية الدس���تور وال تعرف أنه مصدر حمايتها أساسا وقد ساهمت 
في جتهيل املجتمع، وقال إن الدستور بحاجة إلى احلماية اليوم أكثر 
من أي وقت آخر وأول صور حماية الدستور هي أن نحافظ عليه من 

التغيير العشوائي أو التعديل بحكم املمارسة التي تفرض.

شبهات دستورية

بعد ذلك حتدث أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.تركي 
املطيري قائال إنه رمبا يكون ما أثاره أحد الوزراء حول نية احلكومة 
التقدم باقتراح لتعديل الالئحة الداخلية من أجل السماح للوزير 
املستجوب بتفويض وزير آخر للرد على االستجواب ال أستطيع 
اجلزم بعدم دستوريته ولكنه بالتأكيد يحتوي شبهات مخالفة 

محمد هالل الخالدي
أكد أس���تاذ القان���ون بجامعة الكويت عبيد الوس���مي أن تعديل 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة أمر بس���يط مادام أنه قانون يخضع 
مثله مثل غيره لالجراءات الدس���تورية، ولكن اخلطورة في تبعات 
أي تعديل مقت���رح ومن هنا تأتي خط���ورة تصريح احلكومة على 
لس���ان أحد الوزراء عن عزمها تقدمي اقتراح بقانون لتعديل الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة بحيث يصبح من حق الوزير املس���تجوب أن 
يفوض وزيرا آخ���ر للرد نيابة عنه على االس���تجواب، وأضاف أن 
مثل هذا االقتراح غير دس���توري في محتواه ومضمونه ويعني أن 
احلكومة تتحول إل���ى وزير واحد هو بالنهاية مبثابة »محامي« عن 
الوزراء. وأكمل د.الوسمي خالل ندوة بعنوان »تعديل الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة بني املش���روع واملمنوع« والتي نظمها املرصد الكويتي 
لتأصيل الدميوقراطية مساء أمس األول بأن املسؤولية السياسية ذات 
طبيعة خاصة تختلف عن املس���ؤولية اجلنائية وبالتالي فالعقوبة 
أو احملاسبة بالنسبة ملن يتولى املسؤولية السياسية تختلف أيضا، 
وكما ال يجوز تفويض ش���خص آخر في حتمل املسؤولية اجلزائية 
عند ارتكاب جرمية، ال يج���وز أيضا تفويض وزير محل وزير آخر 
لتحمل املسؤولية السياسية نيابة عنه. ووصف د.الوسمي محاولة 
احلكومة بهذا االجتاه بأنها نس���ف لكل قواعد الدس���تور ويدل على 
عدم فهم احلكومة لدورها الدس���توري. وأض���اف أن أي وظيفة في 
العالم تقتضي توافر بعض الشروط واملعايير للقيام بها واملنصب 
السياسي يتطلب قدرات البد من توافرها في الوزير ومن بينها قدرته 
على وضع السياسات العامة في قطاعه والدفاع عن هذه السياسات 

والرد على االستجوابات التي تقدم إليه. 

وعي سياسي

كما تطرق د.عبيد الوسمي إلى مسألة هامة تتعلق بالوعي السياسي 
ف���ي املجتمع الكويتي قائال ان احلكومة متارس كثيرا لعبة التعديل 

وق���ال بورمي���ة: ان وزارة 
الداخلية دخل���ت في مناقصة 
كمبيوت���رات كلف���ت مالي���ني 
الدنانير ووزعتها على الدوريات 
او مالحقة  ليس لضبط االمن 
املجرمني ب���ل من اجل مالحقة 
من لم يسددوا اقساط البنوك 

والشركات التجارية.
موضحا أنه في املجلس املقبل 
اقتراحا يكفل حرية  س���يقدم 
املواطن في نقل راتبه من بنك 

الى آخر دون اي شرط.
من جهة اخرى طالب بورمية 
الن���واب ان ينتفضوا ملواجهة 
ما حدث من تالعب في طوارئ 
2007، موضحا ان هناك تالعبا 
وتط���اوال على امل���ال العام لم 
يحدث له ش���بيه ف���ي تاريخ 
الكوي���ت، موضحا ان الضعف 

اوضح النائب د.ضيف اهلل 
بورمي���ة ان احلكومة ال تعمل 
خلدم���ة الش���عب ب���ل خلدمة 
املتنفذين والتجار فقط موضحا 
ان احلكومة جتير س���لطاتها 
التجار  الوقوف م���ع  من اجل 
واملتنفذين ضد عامة الشعب.

وقال بورمي����ة ان احلكومة 
ممثلة في وزاراتها ترفض حتويل 
راتب املواطن من بنك الى آخر اال 
بعد موافقة البنك االول مما يدل 
داللة قاطعة على أن احلكومة 
تتحكم في مصير قوت الشعب 

الكويتي من اجل التجار.
واضاف بورمي���ة اذا كانت 
احلكوم���ة تريد ان تبرهن هذا 
الفعل بحماية حقوق اآلخرين 
فأين هي حقوق الشعب الذي 
اصبح فريس���ة سهلة للبنوك 
متسائال ملاذا لم تتحرك ملعاقبة 
البنوك عقوبات صارمة ملخالفتها 
قوان���ني البنك املرك���زي التي 

اصدرها لتنظيم القروض.
وقال بورمي���ة: لم تتوقف 
التجار  خدمة احلكوم���ة لفئة 
واملتنفذين عن���د هذا احلد بل 
الداخلية  حولت جهود وزارة 
من حفظ األمن الى العمل على 
خدمة التجار والبنوك وذلك من 
خالل مطاردة االجهزة االمنية 
للمتخلفني عن سداد االقساط 
وت���رك املجرمني يس���رحون 

وميرحون في الشوارع.

عبدالعزيز اليحيى: »عليك يابو 
مس���عود ان ت���درك حقيقة ان 
املطل���وب منك هو ان تدفع ثمن 
هذه املواقف، انت وهذه الكوكبة 
من أبناء وبنات الكويت، مطلوب 
منك ثمن تل���ك الصرخات التي 
أطلقتها من ضميرك، مطلوب منك 
ان تعاقب النك تصديت ملؤسسة 
الفس���اد، مطلوب من���ك وتلك 
التي متثلها بإخالصك  الكوكبة 
وبضميرك احل���ي ان تدفع ثمن 

كل هذه املواقف«.
واض���اف: »البعض يريد ان 
يقول للش���رفاء واملخلصني في 
دي���وان احملاس���بة ان اي طرف 
فيكم يحاول ان يسيء ملؤسسة 
الفساد من قريب أو بعيد عليه ان 
يعلم بأن مصيره سيكون مصير 

عبدالعزيز اليحيى«.
وعبر البراك عن قناعته بأن 
القضاء س���ينصف عبدالعزيز 
اليحيى وآخرين وسينصف األخ 
احس���ان ولكن محاولة االساءة 
لهذه الكوكبة املخلصة، ومحاولة 
خلق اإلحباط في نفوسهم أمر ال 
ميكن قبوله بأي حال من االحوال 
وليثق املخلصون من أبناء وبنات 
الكويت في الديوان بأننا سنكون 
داعمني لهم بإذن اهلل وان اللجنة 
التي تبنتها كتلة العمل الشعبي 
وآخ���رون للتحقيق في طوارئ 
2007 ستكشف احلقائق وسيتبني 
ان هن���اك من اتخذ القرار بقصد 

وهناك من اتخذه بغير قصد.
واضاف: »وأنا عندما اقول بغير 
قصد اركز على ثالثة اش���خاص 
ام���ل ف���ي أن يراجعوا  وعندي 
املوقف الذي اتخذوه وهم االخوة 
محمد املطير وحس���ني احلريتي 
وعبدالعزي���ز الزبن، وارجو من 
األخ الفاضل عبدالعزيز العدساني 
ونحن ال نشك في نزاهته ان يراجع 
هذا املوقف وان املطلوب في نهاية 
األمر هو حتكيم الضمير الن ما 
يحصل في الديوان من محاسبة 
املخلصني والش���رفاء مجزرة ال 
ميك���ن ان نقبل بها بأي حال من 

االحوال«.
وتابع قائال: »نحن نواب لالمة 
والذراع املالية للمجلس هي ديوان 
احملاسبة وسلبية احلكومة في مثل 
هذه املواقف نعرفها وندركها الن 
الديوان لم يسبب لهم اال اإلزعاج 
وكأن هناك من يريد إسكات هذا 
الصوت من خالل اسكات صوت 
عبدالعزيز اليحيى الذي حاربوه 
في رزقه ومرتبه الذي هو مرتب 

البنائه«.
وكرر البراك حديثه مخاطبا 
اليحيى: »يكفيك يا بوعبدالعزيز 
انك تصديت ملؤسسة الفساد بقوة 
وبضمير والى ان ينصفك القضاء 
الكويتي الشامخ علق وساما على 
صدرك النك على االقل احترمت 
نفسك واحترمت وطنك واكدت انك 

مخلص لهذا الوطن والبنائه«.

تقارير تعبر ع����ن احلقيقة فيما 
يتعلق بطوارئ 2007 مفادها أن كل 
من يتمادى سيحصل له ما حصل 
لليحيى. واش����ار الى ان اليحيى 
س����بق ان الغي مسماه الوظيفي 
في السابق الى ان جاءت احملكمة 
الدس����تورية لتسطر بأحرف من 
نور ذل����ك احلكم التاريخي الذي 
فتح مجاال واسعا امام كل الشرفاء 
ليأخذوا حقهم في حال تعرضهم 
للظلم واجلور الوظيفي بش����كل 
يؤك����د عدالة القض����اء الكويتي 

النزيه.
البراك عل����ى اهمية  وش����دد 
مراجعة مثل هذا القرار حتى »ال 
نشكل إحباطا في نفوس الشباب 
في قطاع����ات ديوان احملاس����بة 
املختلفة الذين نقف لهم احتراما 
واعجاب����ا وتقدي����را بأدواره����م 
املتميزة للحفاظ على املال العام 
ووقوفهم ضد اإلغراءات علما انه 
كان بإمكانهم ان يسطروا تقارير 
تتفق ومصالح مؤسسة الفساد، 
ولكنهم أب����وا اال ان يكونوا أبناء 

مخلصني لهذا الوطن«.
وعبر البراك عن خشيته من 
»وجود مذبحة ترتكب بحق الشباب 
املخلص في ديوان احملاسبة مثلما 
اخشى من ان القضية لن تتوقف 
عند عبدالعزيز اليحيى وامنا سيتم 
تأديب اآلخرين من خالل اإلجراءات 

التي اتخذت ضده«.
واضاف: »نحن نقول اننا كنا 
نتمنى ان يكون القرار مسببا او 
ان يقولوا ان اليحيى ارتكب فعال 
العام  الوطن واملال  مشينا بحق 
وسطر هذا األمر في محضر اجتماع 
اللجنة العليا حتى نكون معهم لكن 
ان يتخذ قرار بإحالته القس����رية 
الى التقاعد من دون إبداء السبب 
ومن دون ان تستمع اللجنة الى 
وجهة نظره، أو دون ان يس����مح 
له بالس����ؤال بكلمة واحدة »ملاذا 
هذا الق����رار؟« فهذا امر مرفوض 
ال ميكن قبوله رغم اننا ندرك أن 
اهم أسبابه هو ذلك التقرير الذي 

اعد عن طوارئ 2007«.

لجنة تحقيق برلمانية

وقال الب���راك: »اآلن املجلس 
بصدد بدء العمل بلجنة التحقيق 
البرملانية عن طوارئ 2007، ونحن 
نعلم ان كل ابناء الشعب الكويتي 
سيصدمون بحقيقة االجراءات 
التي متت وكيفية االعتداء على 
املال العام وكيفية محاسبة من 
ح���اول ان يتص���دى حملاوالت 
أمثال احس���ان  االعت���داء عليه 
اليحيى،  عبداهلل، عبدالعزي���ز 
عبدالكرمي النقي، حنان الغرير، 
كوكبة من ابناء وبنات الكويت 
املخلصني أصحاب العطاء واملوقف 
الذين أبوا إال أن يدافعوا عن املال 

العام مبواقف مشرفة«.
ووجه البراك رسالة مباشرة 
الى كل هؤالء الشباب من خالل 

الى ان عقد اجتماع اللجنة العليا 
لتوضع احالته الى التقاعد على 

بند ما يستجد من اعمال.
واستغرب البراك االسلوب الذي 
جلأ اليه رئيس ديوان احملاسبة 
العدس����اني في  االخ عبدالعزيز 
تعامله مع اليحيى، مش����يرا الى 
ان العدس����اني الذي يعتبر دليل 
القضاة وقلنا فيه كلمة حق في 
مجلس االمة ل����م يقدم االثباتات 
واالدلة في اللجنة العليا لتبرير 
احالة اليحي����ى الى التقاعد، امنا 
اعطى طابعا ش����خصيا اكثر من 
الطابع الفني عندما قال: يا انا يا 

عبدالعزيز اليحيى.
ووجه البراك عتابا مباش����را 
الى رئيس اللجنة احلالية محمد 
املطير املعروف بالتزامه وبحثه 
عن احلقيقة مثلما اعتب ايضا على 
رئيس اللجنة التشريعية حسني 
احلريتي والذي قب����ل ان يكون 
نائبا فهو قاض وشهد له اجلميع 
بنزاهته، مستغربا موافقتهما على 
قرار احالة اليحيى الى التقاعد في 
اللجنة العليا من دون ان يسمح 
له باحلضور لسماع وجهة نظره 

والدفاع عن نفسه.

العتاب الثالث

كما وجه البراك ايضا ما اسماه 
ب� »العتاب الثال����ث« الى الرجل 
االنسان والذي ال اشك للحظة انه 
صاحب الضمير احلي وهو االخ 
عبدالعزي����ز الزبن رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية مخاطبا اياه: اقول 
له يا بوعبداهلل مبا عرفت عنك من 
مميزات وخلق وانسانية استغرب 
واستنكر منك موافقتك على مثل 
هذا القرار من دون ان تستمع الى 

وجهة نظر عبدالعزيز اليحيى.
وثمن البراك في هذا السياق 
موق����ف رئي����س ادارة الفت����وى 
والتشريع الشيخ سلمان محمد 
السلمان في حال صحة ما تردد 
عن رفضه املشاركة في اجتماع 
اللجن����ة، مؤكدا ان ه����ذا املوقف 

يسجل له.
واعتبر البراك ان هذه املجزرة 
التي ترتكب في الديوان وطالت 
اليحيى هي محاولة اليصال رسالة 
للمخلصني فيه، السيما الذين اعدوا 

يحاول كشف جتاوزاتها«. واضاف: 
هناك من يريد ان ميارس على االخ 
العنف حتى  اليحيى  عبدالعزيز 
يؤدب الش����رفاء في الديوان من 
خالل هذه املمارسات التي تعرض 
له����ا )...( فاليحيى هو الذي من 
تصدى للكثير من القضايا التي 
كان الوجه القبيح فيها هو االعتداء 

الصارخ على املال العام.

كشف التجاوزات

وحتدث البراك عن دور اليحيى 
في كشف التجاوزات التي شابت 
الكثير من العقود واجلهات منها 
شركة أمانة ومؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية واخيرا طوارئ 
2007 الت����ي تعتبر القش����ة التي 
قصمت ظهر البعير، وهي ليست 
قشة وامنا اعتداء صارخ وخطير 
على امل����ال العام وهو اعتداء من 

غير شفقة وال رحمة.
واكد البراك ان ما زرعه املرحوم 
براك املرزوق في ديوان احملاسبة 
طوال مسيرته املضيئة يحصده 
اليوم أبناء الشعب الكويتي بوجود 
هذه النماذج املتميزة واملخلصة 
لوطنها في كل قطاعات الديوان.

ولفت في هذا السياق الى ما قام 
به االخ احسان في الديوان الذي 
الفعلي فتصدى له  مارس دوره 
البعض فاجته الى النيابة العامة 
متحم����ال كل النتائج ليقدم بالغا 
يعلن فيه ان هناك اعتداء صارخا 

على املال العام.
الب����راك أيضا عن  وحت����دث 
دور أخ����ت الرجال حنان الغرير 
رئيسة الفريق املسؤول عن طوارئ 
2007 معربا عن اعتقاده انه بعد 
م����ا تعرض ل����ه االخ عبدالعزيز 
اليحيى فإن الدور اآلن على هذه 
امل����رأة املخلصة واحملبة لوطنها 
واملدركة ان االموال العامة هي حق 
خالص البناء الشعب الكويتي وال 
يجوز ابدا االعتداء عليها بعيدا عن 

تطبيق القوانني«.
الى ان هناك  البراك  واش����ار 
محاولة حاليا من البعض للتخفيف 
من التقارير التي اعدها عبدالعزيز 
اليحيى ومجموعته عن طوارئ 
2007 ف����ي قط����اع ال����وزارات او 
بالنسبة للرقابة املسبقة املوجود 
فيها االخ احس����ان والذي مارس 

فيها دوره الوطني.
واكد ان هناك مجموعة اخرى 
ف����ي الديوان من احلريصني على 
اب����راز هذا اجلان����ب املضيء في 
قطاعات����ه املختلف����ة التي قدمت 
الكثير من التضحيات وكش����فت 

العديد من التجاوزات.
وقال البراك ان ما يدعو لالسف 
هو ان احالة عبدالعزيز اليحيى 
ال����ى التقاعد س����بقتها اجراءات 
احالته من وكيل مس����اعد لقطاع 
الى مستشار، وتدارك  الوزارات 
قائال: لالسف الشديد بدا انهم لم 
يطيقوا ان يشاهدوه بشكل يومي 

استغرب النائب مسلم البراك 
االس����لوب الذي جلأ اليه رئيس 
دي����وان احملاس����بة عبدالعزي����ز 
العدس����اني إلحال����ة عبدالعزيز 

اليحيى الى التقاعد.
الب����راك في تصريح  وانتقد 
الطابع  للصحافيني امس اضفاء 
الش����خصي على الطاب����ع الفني 
عندما قال االخ الفاضل العدساني 
العليا: »يا  اللجن����ة  في اجتماع 
أنا ي����ا عبدالعزي����ز اليحيى في 

الديوان«.
ووجه البراك في هذا السياق 
عتابا الى اعض����اء اللجنة العليا 
الذي����ن وافقوا على ق����رار احالة 
اليحيى إلى التقاعد وهم النائبان 
محمد املطير وحسني احلريتي، 
اضافة الى رئيس ديوان اخلدمة 

املدنية عبدالعزيز الزبن.
وقال البراك ان كل االطراف تدرك 
اهمية وخطورة ديوان احملاسبة، 
مؤكدا ان »دعم الديوان يعني املزيد 
من احلرص على املال العام واملزيد 

من كشف التجاوزات«.
واش����ار الى ان »الديوان كما 
تعودن����ا عليه دائم����ا وأبدا كان 
التقارير  الفاعلة لتلك  االنطالقة 
احلاسمة التي اجنزت بتكليف من 
مجلس االمة أو التي تصدى لها أو 
خالل احلسابات اخلتامية، مستذكرا 
في هذا الشأن دور رئيس الديوان 
السابق املرحوم براك املرزوق الذي 
شكل وجوده بعدا كبيرا في هذه 

املؤسسة الرائدة«.

تجربة إعداد التقارير

وذكر ان »املرح����وم املرزوق 
اس����تطاع من خالل االس����تعانة 
باملختصني واطراف نظيفة نكن 
لها كل التقدير واالحترام ارساء 
جتربة رائ����دة في اعداد التقارير 

الدقيقة لديوان احملاسبة«.
وعبر البراك عن أمله الشديد ملا 
تعرض له االخ عبدالعزيز اليحيى 
الذي ميثل »ثقة« براك املرزوق، 
مضيفا ان »اليحيى اس����تطاع أن 
يزرع هذه الثقة بينه وبني العاملني 
معه ومع كل االطراف العاملة في 
الديوان وبالتالي ادركنا ان هناك 
مناذج حية وفاعل����ة ومخلصة 
ووطنية ومدركة وملتزمة ومؤمنة 
بأهمية املال العام وضرورة احلفاظ 
علي����ه«. وتابع قائ����ال: تعرضوا 
لكثير من املغري����ات لكن حبهم 
للكوي����ت وحرصهم عل����ى ابناء 
الشعب الكويتي وقبل ذلك مخافة 
م����ن اهلل وضميرهم كل ذلك كان 
ركيزة انطالقتهم االساس����ية في 
القطاعات، م����ن اجل حماية  كل 
املال العام«. واعتبر البراك ان »ما 
تعرض له االخ اليحيى في ديوان 
احملاسبة ومجموعته ممن ميثلون 
النم����اذج املخلص����ة هو صرخة 
الفساد  ضمير بوجه مؤسس����ة 
التي تسعى بكل قوة الى ضرب 
كل مخلص وكل وطني وكل من 

اعلن النائب صالح املال اعتزامه تقدمي طلب جلسة خاصة ملناقشة 
تقرير جلنة الش���ؤون الصحية واالجتماعية املتعلق بقانون العمل 

في القطاع االهلي.
وقال املال في تصريح للصحافيني انه شرع في صياغة الطلب الذي 
سيقدمه الى رئيس مجلس االمة مطلع االسبوع املقبل بعد التنسيق 

مع النواب لضمان نصاب الطلب املشروط بتوقيع 33 نائبا.
وبني املال انه سينس���ق مع رئيس اللجن���ة الصحية البرملانية 
بخصوص اعداد وصياغة التقرير اخلاص بالقانون، وستمنح اللجنة 

مهلة زهاء الشهر إلجناز تقريرها.
وشدد املال على أهمية اجناز القانون خالل اجللسة التي حدد لها 
18 اغس���طس موعدا مبدئيا، رافضا »حتويل اجللسة الى هايد بارك 
ال حتمل أي اجناز وحلظتها سأس���حب الطلب، فنحن في غنى عن 

اجللسات التي ال حتمل طابع اجلدية وتنتهي بالكالم«.

د.ضيف اهلل بورمية

صالح املال

)سعود سالم(املتحدثون في ندوة »تعديل الالئحة الداخلية«

مسلم البراك

استغرب قرار ديوان المحاسبة بإحالة اليحيى إلى التقاعد

البراك: طوارئ كهرباء 2007 اعتداء صارخ على المال العام
و»القشة التي قصمت ظهر البعير« والتحقيق سيكشف تجاوزاتها

في ندوة حول تعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة بديوانية المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية

الوسمي: توجه الحكومة للسماح للوزير المستجوب بتفويض وزير آخر للرد غير دستوري 
الدابس: الوزير الذي ال يملك القدرة على الرد والدفاع عن سياساته ال يستحق المنصب والمسؤوليةالمطيري: تطبيق الدس�تور الحالي واحترامه أولى من المطالبة بتعديله والبرلمان تخلى عن صالحياته


