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عقد مؤتمرًا صحافيًا تحدث فيه عن طوارئ كهرباء 2007 وديوان المحاسبة وانتقد الحكومة

البراك: مسؤولية وزيري الداخلية والعدل قائمة إلى حين استجالء حقيقة »اإلعالنات«

.. ويطلب من الحماد صورة طبق األصل من رد النيابة العامة

طلب تشكيل لجنة تحقيق في عقود طوارئ صيف 2007 المبرمة بين وزارة الكهرباء والماء وبعض الشركات
قدم النواب احمد الس����عدون والصيفي مب����ارك الصيفي وخالد 
الطاحوس ود.ضيف اهلل بورمية ومس����لم البراك ود.حسن جوهر 
ومبارك الوعالن وحسني مزيد ود.وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي 
طلبا لتش����كيل جلنة حتقيق في عقود طوارئ مولدات صيف 2007 
املبرمة بني وزارة الكهرباء واملاء وبعض الشركات. وفيما يلي نص 

الطلب:
تعاني البالد منذ سنوات ازمة كهربائية ومائية كبيرة نتيجة عجز 
وزارة الكهرباء واملاء في ادارة شؤون التخطيط والتنفيذ والتشغيل 
وانتاج ما يسد حاجة البالد منها، حيث تعاني محطات االنتاج وشبكات 
النقل واملنظومة الكهربائية بش����كل عام ضعفا حقيقيا يؤكده قيام 
الوزارة بإلغاء مناقصات كبيرة بشأن توليد وانتاج الكهرباء واملاء مما 
أعقبه من تأجيل وإلغاء الكثير من املشروعات املكملة لها كمناقصات 
احملطات االنتاجية وشبكات النقل واحملوالت بسبب الصراع بني عدد 
من احملتكرين وتهافتهم على هذه املشروعات، ولعل ابلغ دليل على 
ذلك ما تناقلته وسائل االعالم املرئي منها واملقروء من مواضيع كثيرة 
تتعلق مبشكلة الكهرباء واملاء ومنها عقود طوارئ صيف 2007 التي 
لم تستطع الوزارة من خالل فريقها والشركات املنفذة من تشغيلها 
ملشاكل عديدة تتعلق بوضع الشركات وعجز الوزارة والشركات عن 
استطاعة استكمال املتطلبات التشغيلية لهذه املولدات بسبب الوقود 
أو اختالف املواصفات التشغيلية والقصور عن مواكبتها ملتطلبات 
الش����بكة بالكويت مما نتج عنه مشاكل تشغيلها وهدر ما مت صرفه 

من اموال بلغت مئات املاليني.
واستنادا ألحكام املادة 114 من الدستور التي تقابلها املادة 147 من 
الالئحة الداخلية ملجلس االمة، نطلب نحن املوقعني أدناه تشكيل جلنة 
حتقيق برملانية مؤلفة من خمس����ة اعضاء ينتخبهم املجلس تتولى 
التحقيق في كافة املس����ائل املتعلقة بهذه العقود كما هو مبني ادناه 
واستدعاء من تراه مما يدخل في اختصاصها، على ان يكون للجنة 
ان تس����تعني مبن تراه من املختصني في املجلس واحلكومة وديوان 
احملاس����بة حول هذا املوضوع وصوال الى احلقيقة وحتقيقا للرقابة 

البرملانية، على أن تتولى اللجنة ما يلي:
1 � التحقق مما اذا كانت لدى الوزارة خطة مسبقة ومعدة وبرامج 

تنفيذية مدروسة مبستندات مت مبوجبها تنفيذ خطة طوارئ 2007 
أم ان اخلطة قد جاءت بعد اس����تالم العروض مباشرة من الشركات 
ودون دعوة ودون وجود مستندات حتدد متطلبات الوزارة مع ارفاق 

صور طبق االصل من هذه املستندات.
2 � التحقق مما اذا كان قد مت االعالن باجلريدة الرسمية عن خطة 
الطوارئ ورغبة الوزارة في توريد مولدات مختلفة لسد احتياجات 
الوزارة من توليد الطاقة ومواجه����ة األحمال املتوقعة صيف 2007 

ودعوة الشركات وفق ما يتطلبه القانون.
3 � التحقق من الكيفية التي مت مبوجبها تدبير االعتمادات املالية 
ملواجهة تكاليف خطة طوارئ لصيف 2007 والتحقق مما اذا كان االمر 

يتطلب بحسب نص املادة 146 من الدستور صدور قانون بذلك.
4 � التحقق من االزمة التي واجهتها الكويت في أثناء صيف 2007 
وما اذا كانت تتعلق فقط بالكهرباء أو بالكهرباء واملاء والوقوف ايضا 
عل����ى ما اذا كان هنالك أي تصور للوزارة عن اخلطة حول موضوع 
سد احتياج املياه أم أن هذه املولدات ال تنتج سوى الكهرباء لصيف 

.2007
5 � التحق����ق مما اذا كانت الوزارة ق����د طلبت من أي من اجلهات 

املعنية بالدولة معاملة املوضوع بصفة اخلصوصية والسرية.
6 � التحقق من الشركات التي مت معها إبرام تعاقدات تنفيذ خطة 
2007 وذلك من حيث )رأس املال، اخلبرات السابقة التي مت تنفيذها 
ملش����اريع مماثلة، والتأكد من قرار تصنيفها، والفئة املسجلة لهذه 
الش����ركات وفقا ملا يتطلبه القانون وسجلها التجاري والتراخيص 

الرسمية لها(.
7 � التحقق من دور إدارة الفتوى والتشريع في مراجعة العقود 
النهائية والعقود بعد تعديله����ا والتحقق ايضا من االجراءات التي 
اتخ����ذت بني الوزارة والفتوى ومدى االلتزام مبا انتهت اليه الفتوى 

والتشريع من رأي قانوني.
8 � التحقق من االجراءات التي اتخذت بني الوزارة وديوان احملاسبة 
واالستفسارات والردود التي متت بينهما موثقة ومعتمدة على كافة 
صفحاتها من املختصني مبا فيها موضوع انس����حاب الشركات التي 

متت املوافقة عليها والشركات البديلة وأسباب ذلك.

9 � التحق����ق مما اذا كان االمر يتطل����ب موافقة وزير املالية على 
التعاقدات التي متت والتي جتاوزت مدتها ثالث سنوات لكون ان هذه 

التعاقدات التي مت ابرامها متتد سنوات تنفيذها لعدة سنوات.
10 � التحق����ق م����ن قرار مجلس الوزراء الذي متت االش����ارة اليه 
مبوافقة ديوان احملاس����بة وما اذا كان قرارا باملوافقة على استدراج 
عروض اسعار دون حتديد شركات عاملية أم محلية أم جاء باملوافقة 
ع لى التعاقد مع شركات حددت باالسم والسند القانوني لذلك، وهل 
تضمن امر وزارة املالية بتوفير االعتمادات املالية أم باتخاذ اجراءات 

تدبير االعتمادات املالية املطلوبة، والسند القانوني لذلك.
11 � التحقق مما ورد مبوافقة ديوان احملاس����بة على ابرام التعاقد 
مع احدى الش����ركات بخصوص توريد مولدات طوارئ صيف 2007 
وه����ل متت االلتزام����ات التعاقدية من قبلها وف����ق البرنامج الزمني 

املنصوص عليه في التعاقد؟
12 � ما القيم����ة االجمالية للعقود املبرمة مع الش����ركات لتوريد 
مولدات ملواجهة أزمة كهرباء صيف 2007 وما مقدار النسبة واملبالغ 

التي لم يتم تنفيذها؟
13 � التحق����ق من العقود املبرمة بني الوزارة والش����ركات لعقود 
طوارئ كهرباء 2007 بعد طلب صور طبق االصل عنها وبحث كافة 

اجلوانب املتعلقة بها.
14 � التحقق مما اذا كانت العقود املبرمة مع الشركات لعقود طوارئ 

أزمة كهرباء صيف 2007 قد تضمنت االلتزام مبا يلي:
أ � قانون الضريبة، ب � قانون الكشف عن العموالت، ج � قانون 

دعم العمالة الوطنية، د � نظام األوفست.
15 � التحقق من الوضع التنفيذي والتشغيلي لهذه العقود وتواريخها 
مع طلب املس����تندات التي توضح النس����ب واملبالغ التي لم تنفذها 

الشركات حتى تاريخه.
16 � التحقق من التكاليف التي قدرتها الوزارة كقيمة هدر نتجت 
عن عدم تنفيذ الش����ركات التزاماتها التعاقدية وفق برنامج التنفيذ 
وتاريخ االعمال الذي كان مقررا البدء فيه ملواجهة أزمة كهرباء صيف 

2007 والذي ذكر انه تاريخ 2007/7/16.
17 � التحقق من طبيعة اخلالف بني الوزارة وشركة فوستر جوردن 

وشركة صفوان حول موضوع املولدات محل التعاقد والتحقق أيضا مما 
اذا كانت الشركات قد نفذت جميع التزاماتها التعاقدية أو بعضها.

18 � التحقق م����ن مبالغ الغرامات واجل����زاءات التي طبقت على 
العقود.

19 � التحقق من اعداد املول����دات وحالتها وأحجامها وموديالتها 
وأرقامها وش����هادات املصنع وضمانات كفالة الصيانة التي أجريت 

عليها لكافة العقود التي مت ابرامها.
20 � التحقق من التسلس����ل الرقم����ي للمولدات التي مت حتديدها 
بعروض بعض الش����ركات التي انس����حبت وم����ا اذا كانت هي أرقام 
التسلس����ل ذاتها للمولدات التي مت ابرام عقودها مع شركات أخرى؟ 

وبيان أسباب ذلك � إن وجد.
21 � التحقق مما اذا كان قد مت سداد كافة تكلفة املولدات املوردة عند 
توريدها للوزارة وانتقال ملكيتها فورا وقبل التشغيل للوزارة والتحقق 
مما اذا كان قد مت سداد قيمتها دون ان يكون هنالك ضمان لتشغيلها 

واالطمئنان لسالمتها لكونها مستعملة كما سبق أن تردد.
22 � التحقق مما اذا كانت الوزارة قد قبلت مبولدات تعمل بنظام 
60 هيرتز بينما الشبكة الكهربائية في الكويت تعمل بنظام 50 هيرتز 

مع بيان ما يشكله ذلك من خطر على الشبكة.
23 � التحقق من اجمالي عدد الوحدات امليغاواط التي مت ادخالها 

فعليا للشبكة الكهربائية من تاريخ 2007/7/1 حتى 2007/9/30.
24 � التحقق من االجراءات والتصرفات التي اتخذتها الوزارة خالل 
مرحلة ما قبل التعاقد أو التي صاحبت التعاقد أو بعده والتحقق من 

االلتزام بتطبيق االجراءات القانونية املفترض اتباعها.
25 � التحقق مما اذا كان هنالك أي مخالفة تس����ري عليها أحكام 

القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن حماية االموال العامة.
26 � التحق����ق من واقع التقارير الصادرة من املختصني بالوزارة 
وديوان احملاسبة وكافة املالحظات املتعلقة وطلب املختصني واالشخاص 

الذين أعدوها واعتمدوها.
على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خالل ستة شهور من 

تاريخ صدور قرار التكليف.
مع رجاء التصويت على هذا الطلب بالنداء باالسم.

وجه البراك سؤاال لنائب رئيس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 

االسالمية راشد احلماد جاء فيه: 
في معرض رده على احملور االول في االستجواب 
الذي وجهته اليه ومتت مناقشته بتاريخ 2009/6/23 
وال��ذي كان موضوعه التفريط في األموال العامة 
وعدم اتباع االجراءات القانونية املقررة في شأن 
املناقصات العامة، ووجود شبهة التنفيع في عقد 
عمل وتوريد اإلعالنات االرشادية للناخبني وتركيبها 
في جميع مراكز الضواحي وافرعها خالل انتخابات 
الفصل التشريعي الثاني عشر، قال وزير الداخلية 
انه احال موضوع هذا احملور الى النيابة العامة، وابرز 

اوراقا لوح بها للتأكيد على صدق ما قاله.

ومل��ا كان الكت��اب رقم 1121 املوج��ه من وزير 
الداخلية ال��ى النائب العام بتاري��خ 2009/6/1 قد 

تضمن ما يلي:
املوضوع: اللوحات اإلعالنية النتخابات مجلس 
األمة عام 2008: مل��ا كان املوضوع اعاله قد ورد 
لنا بشأنه مالحظات من ديوان احملاسبة واملرفقة 
نس��خة منه وقامت الوزارة بالرد عليها ثم عقب 
الدي��وان على ذل��ك وقامت ال��وزارة ايضا بالرد 
وكانت آخر املخاطبات في هذا الشأن في نوفمبر 
املاضي ولم يرد تعقيب من الديوان على رد الوزارة 
االخير، علما بأن ديوان احملاس��بة ايضا لم يذكر 
في املالحظات التي اوردها في تقريره الس��نوي 
االخير للعام 2008-2009 بشأن عمل الوزارة ثمة 

شيء بخصوص املوضوع ومع ذلك فإن الوزارة 
حتيل لكم املوضوع الستجالء االمر فيما اذا كان 

ينطوي على جتاوزات.
وتابع البراك: وملا تردد من انباء عن رد النائب 
العام، او النياب��ة العامة على كتاب وزير الداخلية 

املثبت نصه سالفا، 
واستمرارا في متابعة كشف حقائق هذا املوضوع 
حماية لألموال العامة التي قدر ديوان احملاسبة ما 
ضاع منها بس��بب هذه اللوحات االعالنية مببلغ 
5.089.380 ماليني دينار يرجى موافاتي بصورة 
طبق األصل من رد النائب العام او النيابة العامة على 
الكتاب رقم 1121 املؤرخ 2009/6/1 املشار اليه فيما 

تقدم املوجه من وزير الداخلية الى النائب العام.

أكد النائب مس���لم البراك ان 
مسؤولية وزيري الداخلية والعدل 
ستبقى قائمة الى حني استجالء 
احلقيقة في جتاوزات »اللوحات 

اإلعالنية«.
وقال البراك في مؤمتر صحافي 
عقده ف���ي مكتبه امس ان »وزير 
الداخلية لن يجيب بشكل واضح 
اليه ألنه  عن االس���ئلة املوجهة 
متورط في القضية«، فيما فتح من 
جانب آخر ملف عقود طوارئ 2007 
مع تقدميه طلبا لتش���كيل جلنة 

حتقيق برملانية في العقود.
واشار البراك الى ان سؤال وزير 
العدل يهدف الى استجالء احلقيقة 
حول رسالة وزير الداخلية املوجهة 
الى النيابة العامة، معتبرا ان تلك 
الرسالة كانت شكلية حاول الوزير 
استخدامها إلنقاذ نفسه للهروب 

من املساءلة.

طبيعة الرسالة

الداخلية  واوضح ان وزي���ر 
الذي وجهنا اليه سؤاال عن طبيعة 
الرسالة املوجهة الى النيابة العامة 
ال نتوقع منه اال ان يتبع سياسة 
الهروب مرة أخرى كما مارسها في 
السؤال الذي قدم له في 2008/7/7، 

و2008/8/7.
وأكد البراك ان الوزير ال ميكن 
ان يجيب عن تلك االس���ئلة ألنه 
الى  القضية، مشيرا  متورط في 
ان مسؤولية وزير العدل ستبقى 
قائمة لإلجابة عن هذا التس���اؤل 
مثلما مس���ؤولية وزير الداخلية 
تبقى قائمة لإلجابة عن األسئلة 

املوجهة اليه.
من جانب آخر، حتدث البراك 
عن الطل���ب النيابي املقدم من 10 
اعضاء لتش���كيل جلنة حتقيق 
برملاني���ة مؤلفة م���ن 5 أعضاء 
للتحقيق في عقود طوارئ 2007 

امال في الوصول الى احلقيقة.
واكد البراك وجود الكثير من 

التجاوزات في تلك العقود، معتبرا 
ان التفريط في املال العام اصبح 
امرا محزنا ويدعو للمرارة واألسى 
عندما يتم التعامل مع هذه العقود 
بهذا الش���كل وفي القضايا التي 
يحتاجها ابناء الشعب الكويتي.

واشار الى ان احدى الشركات 
املعني���ة بهذه العق���ود لم تركب 
»بالك كهربائي« في منزل وأسست 
قبل الش���روع في طوارئ 2007 
في االردن وبعد ذلك سجلت في 

املنطقة احلرة برأس اخليمة.
الى ان رأسمال هذه  واش���ار 
الشركة املطلوب منها ان تساهم 
في توليد الكهرباء ملواجهة أزمة 
صيف 2007 30 الف دينار اردني 
أي 12 الف دينار كويتي في  حني 
ان قيمة العق���ود تصل الى اكثر 

من 60 مليونا.
وتدارك قائال: »لألسف الشديد.. 
عش رجبا ترى عجبا« مؤكدا ان 
األم���ر األخطر هو الس���ؤال عن 
األطراف املستفيدة ومن هم مالك 

الشركة؟!
الش���ركة  واجاب قائال: مالك 
هم ابناء شخص كويتي سحبت 
جنس���يته خالل فترة االحتالل 
العراقي ومع ذلك اعطيت شركته 
املس���جلة باسماء ابنائه مثل هذا 

العقد.
ورأى الب���راك ان دورنا اآلن 
اصبح يتمثل فقط في تتبع خطايا 
وزارات الدولة واحلكومة بشكل 
عام، مشيرا الى ان الوضع اصبح 
وكأن كل مش���روع عقب حترير 
الكوي���ت لم ينج���ز اال وتعرض 

للسرقة 
واضاف: لالسف الشديد خلقوا 
هذا الش���عور في نفوس الناس، 
مش���يرا الى ان طلب���ة املدارس 
واجلامعة عندما يرون مثل هذه 
احلرمنة والتعدي على املال العام 

فما شعورهم؟
وحت���دث البراك ع���ن دور ما 

املعنية مبا فيها التقرير النهائي 
الذي س���لم اساس���ا الى صاحب 

السمو االمير، حفظه اهلل.
وب���ني الب���راك ان هن���اك من 
يحاولون ان يحولوا بني الشباب 
في دي���وان احملاس���بة والنيابة 
العامة متناوال على سبيل املثال 
شخص احسان عبداهلل موضحا كم 
الضغوط التي تعرض لها اضافة 
الى تهديده حاليا بإقالته من عمله. 
وتابع البراك مؤكدا ان احس���ان 
اختار موقع الش���رفاء واالحرار 
احملافظني على املال العام عندما 

ذهب الى النيابة العامة.
وكشف البراك أن هناك قيادي 
في ديوان احملاسبة عمد الى تغيير 
بعض م���ا ورد في التأش���يرات 
في الكت���اب النهائي الذي وجهه 
من ديوان احملاس���بة الى وزارة 

الكهرباء.
العام حق  امل���ال  ان  واوضح 
جلمي���ع ابناء الش���عب الكويتي 
ويج���ب ع���دم االس���اءة الي���ه، 
مش���يرا الى انه، لألس���ف، هناك 
من يحاول اس���تخدام املال العام 
لإلثراء الش���خصي ويعتبر ذلك 
األمر دخيال على شعب الكويت، 
وعلى اثر ذلك اكد البراك ان تدعيم 
العمل احملاسبي امر مطلوب وان 
تقارير ديوان احملاس���بة ينبغي 
ان حتظى باحترام كبير من قبل 
اعضاء مجلس األمة، موضحا ان 
احلكومة ال تقرأ وان هناك الكثير 
من تقارير التي وردت من ديوان 
احملاسبة ولم تقدم على معاجلتها 
مبينا انه باألم���س القريب فقط 
اس���تيقظت احلكومة من نومها 
عندما قررت تشكيل جلنة تعنى 
بدراس���ة جميع التقارير الواردة 

من ديوان احملاسبة.
وتابع مبين���ا ان مبدأ الثواب 
والعق���اب قد الغي ف���ي الكويت 
وبالتال���ي اصبح املس���ؤولون 
يتعاملون وفقا لرغباتهم واهوائهم 

الشخصية.
وانتق���ل البراك ال���ى مطالبة 
صاحب الس���مو االمير بتحويل 
الكويت الى مركز مالي مستنكرا 
التحول في ظل حكومة  امكانية 
ال تستطيع توفير املاء والكهرباء 
واخلدمات االساسية، مشيرا الى 
ان احلكومة تنش���ئ مشاريع في 
دول اخرى وحتل مشكالت بلدان 
وهي عاجزة عن حل مش���اكلها 

الداخلية.

عدم جدية الحكومة

ورف���ض البراك الت���درج في 
الوس���ائل واالجراءات  استعمال 
البرملانية، مشيرا الى ان احلكومة 
اثبتت عدم جديتها قائال ان اصدق 
األمثلة ما حدث في اس���تجواب 
وزير الداخلية، حيث ظل السؤال 
البرملاني املوجه للوزير ملدة عام 
ولم يأت اي رد عليه وعندما اقدم 
الوزير على استخدام رسالة شكلية 
للنائ���ب العام في محاولة النقاذ 
نفسه مضى عليه اكثر من عشرة 
ايام لم يتفوه بكلمة واحدة حول 
السؤال الذي وجه اليه بل ان كل 
ما استطاع فعله ان يذهب خارج 
البالد في اجازة وكأن ش���يئا لم 

يحدث.
وطالب جميع مؤسسات املجتمع 
املدني الفاعلة بأن يكون لها دور 
في حماية املال العام وعدم املساس 
به. واكد البراك انه ال يشك نهائيا 
العدساني  في نزاهة عبدالعزيز 
إال أنه ال يقرر اإلجراءات التي قام 
فيها والشخصانية التي مورست 
ضد عبدالعزيز اليحيا او الضغوط 
التي متارس على إحسان عبداهلل 
ألجل حمل���ه على تغيير تقريره 
ألكثر من مرة وان حنان الغرير 
متارس عليها جملة من الضغوط 

املتنوعة.

اس���ماهم بالش���رفاء في ديوان 
التصدي حملاوالت  احملاسبة في 
امثال  العام  امل���ال  االعتداء على 
االخت حنان الغرير رئيسة الفريق 
الوزارات وعبدالعزيز  في قطاع 
اليحي���ا ال���ذي ج���اءت محاولة 
االساءة اليه رس���الة توجه الى 
كل الشرفاء العاملني في الديوان 

وما اكثرهم.
وقال: ان هؤالء هم نتاج تربية 
املرحوم براك املرزوق، مشيرا الى 
الضغط الذي تعرض له احسان 
عبداهلل في قطاع الرقابة املسبقة 
ليغير تقريره لكنه لم يقبل واجته 
مباشرة الى النيابة العامة، فيما 
حاولت بعض االطراف التي عليها 
عالمة استفهام في الديوان وهم 
من كبار املس���ؤولني ان يعرقلوا 
ويعطل���وا وص���ول النيابة الى 

التحقيق.
واش���ار الى ان���ه كانت هناك 
مح���اوالت لتغيير التقرير اال ان 
النس���بة الكبرى في الديوان هم 
من الش���رفاء الذين لو ارادوا ان 
يبحثوا عن اموال الس���حت كما 
يبحث غيرهم لتضخمت ارصدتهم، 

اجتماع اللجن���ة العليا إما انا او 
اليحيا في الديوان.

واض���اف ان القضية كما قلنا 
مرتبطة بالدور املشرف الذي يقوم 
به هؤالء الشرفاء، مؤكدا وجود 
الكثير من االخطاء واخلطايا في 

عقود طوارئ 2007.

البحث عن الحقيقة

واكد ان اجلميع سيدرك حقيقة 
ان املجلس لن يته���اون ابدا في 
البحث ع���ن احلقيق���ة من اجل 
احملافظة على امل���ال العام الذي 
يريد له البعض ان يتم التفريط 
فيه، مش���يرا الى ان نتائج جلنة 
التحقيق س���تكون واضحة لكن 
حتما سنصاب بكثير من املرارة 
عندما نرى ان هناك اطرافا ال ميكن 
ان تعيش اال اذا استحوذت على 

اموال السحت واحلرام.
الب���راك ان ميارس  ومتن���ى 
املجلس دوره في احملافظة على 
املال العام من خالل تشكيل جلنة 
التحقيق لتعمل وتنجز تقريرها 
في غضون 6 اش���هر مع اعطائها 
احلق في اس���تدعاء كل االطراف 

لك���ن كان امامهم اهلل س���بحانه 
وتعالى وضمائرهم واحترامهم 

النفسهم.
ورأى ان ه���ذا م���ا تعرض له 
الشرفاء في الديوان امثال احسان 

عبداهلل وحنان الغرير وعبدالكرمي 
النقي وما تعرض له بشكل فعلي 
عبدالعزيز اليحي���ا عندما احيل 
للتقاعد بش���كل قسري وعندها 
يقول رئيس ديوان احملاسبة في 

)هاني الشمري(مسلم البراك متحدثا في مؤمتره الصحافي أمس

د.جمعان احلربشد. فيصل املسلم

برأسمال قدره 100 مليون  

إنشاء محفظة مالية في بنك التسليف واالدخار لتمويل
شراء سكن خاص للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي 

قدم���ت كتل���ة االص���الح 
تض���م  الت���ي  والتنمي������ة 
الن���واب د.فيص���ل املس���لم 
ود.جمعان احلربش ود.وليد 
اقتراح���ات  الطبطب���ائ���ي 3 
االقت�������راح االول  بقوان���ني، 
بش���أن انشاء محفظ���ة مالية 
التسلي�ف واالدخار  لدى بنك 
لتمويل شراء سكن خاص للمرأة 
الكويتي���ة املتزوجة م���ن غي���ر 

كويت��ي.
وم���ن املرج���ح ان تناقش 
القوان���ني الثالثة ف���ي اللجان 
البرملاني���ة املختصة بحضور 
ذات  احلكومي���ة  اجله���ات 

الصلة. 
وبعد ذلك ستعد تقارير بكل 
قان���ون وإحالتها إلى املجلس 

ملناقشتها وإقراره���ا.

مادة اولى

تنشأ محفظة مالية مببلغ 100 
مليون دينار لدى بنك التسليف 

ادارتها  الذي يتولى  واالدخار 
واستثمارها وذلك لتمويل شراء 
وح����دات س���كني����ة خاصة 
املتزوجة  الكويتي���ة  للم���رأة 
من غي���ر كويتي وبحد اقصى 

اربعني الف دين���ار لالس��رة.

مادة ثانية

ادارة واس���تثمار  تك���ون 
احملفظة وش���روط احلصول 
على قروض منها وفقا للقواعد 
التي يصدر بها قرار من مجلس 

الوزراء.

مادة ثالثة

املبل���غ املخصص  يؤخ���ذ 
للمحفظة الوارد باملادة االولى من 
االحتياطي العام للدولة ويدرج 

مبيزانية الدولة السنوية.

مادة رابعة

يلغى كل حكم يخالف احكام 
هذا القانون.

منح الكويتية المتزوجة والمطلقة واألرملة 
مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار

قدمت كتلة اإلصالح اقتراحا بقانون بشأن »منح املرأة 
الكويتية التي ال تعمل مكافأة ش����هرية«. مادة أولى: متنح 
املرأة الكويتية املتزوجة، وكذلك املطلقة واألرملة ولدى 
أي منه����ن ولد واحد على االقل، مكافأة ش����هرية مقدارها 
ثالثمائة دين����ار، إذا كانت ال تعمل في أي جهة، عامة أو 
خاصة، بصفة دائمة او مؤقتة. مادة ثانية: يؤخذ املبلغ الالزم 
لتنفيذ أحكام هذا القانون خالل السنة املالية 2009-2008 
من االحتياطي العام للدولة. مادة ثالثة: يصدر وزير املالية 

القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمنح الموظفة الكويتية عالوة اجتماعية
بفئة متزوج إذا كان زوجها عاجزًا عن العمل

..وقدمت الكتلة اقتراحا بقانون بش����أن منح العالوة 
االجتماعي����ة وعالوة األوالد للموظفة الكويتية. مادة أولى:  
متنح املوظفة الكويتية ع����الوة اجتماعية بفئة متزوج 
وع����الوة األوالد في احلالتني التاليتني: 1 � اذا كان زوجها 
كويتيا وعاجزا عن العمل، 2 � اذا كان زوجها غير كويتي. 
م�ادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. 
م�ادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء � كل فيما 

يخصه � تنفيذ هذا القانون.


