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7 قدم النائب فالح الصواغ اقتراحا برغبة بشأن االستعجال باستصالح منطقتي 
الفنيطيس وأبوفطيرة وتهيئتهما للسكن بحيث يتم االستعجال بإقامة الطرق 
واالنارة واملدارس واملس���توصفات واملس���اجد والص���رف الصحي والتمديدات 
الكهربائية واحملوالت وغير ذلك من مستلزمات إقامة املناطق السكنية ليساعد 
ذلك في زيادة العرض على األراضي الس���كنية وتوفيرها للمواطنني بأس���عار 

مناسبة ميكن من خاللها توفير املساكن للمواطنني بأسعار مناسبة.

الصواغ لالستعجال باستصالح منطقتي الفنيطيس وأبوفطيرة

شركات استغلت األزمة االقتصادية وسّرحت الكويتيين من وظائفهم

المال: 37 نائبًا وافقوا على عقد دورة طارئة يوم 19 المقبل
لمناقشة قانون العمل في القطاع األهلي والمسرحين من القطاع الخاص

سامح عبدالحفيظ
ق����ال النائب صالح املال ان����ه وصل الى جمع 
النصاب القانوني لدعوة دور انعقاد طارئ لبحث 
مشكلة املسرحني واقرار قانون العمل في القطاع 
االهلي الذي س����يكون صمام ام����ان للعاملني في 

القطاع اخلاص.
وقال املال، في املؤمت����ر الصحافي الذي عقده 
امس في مجلس االمة العالن تقدمي طلب عقد دور 
طارئ بصفة رسمية، ان العدد وصل الى 37 نائبا، 
ولو كانت الظ����روف طبيعية لتجاوز 45 نائبا، 
وما دعانا الى اجللسة هي املأساة التي يعيشها 
ابناؤنا الذين تعرضوا لتسريح تعسفي، ونحن 
حذرنا من هذه االزمة منذ العام املاضي واعتبرناها 
آنذاك قنبلة موقوتة، خصوصا ان بعض الشركات 
استغلت االزمة املالية وسرحت الكويتيني، وفي 
العام املاضي اقر قانون العمل في املداولة االولى 

وحل املجلس وعدنا الى نقطة الصفر.
وبني املال ان اللجنة املالية وضعت حال لكن احد 
الوزراء طلب اال تطرح حلول ملشكلة املسرحني 
وبكل اس����ف احلكومة تالعب����ت وارادت اال حتل 
املش����كلة، وبعض النواب وثقوا باحلكومة التي 
شكلت جلنة وطلبت مهلة 3 اسابيع، وكانت تراهن 
على ان اجللس����ة لن تعقد، واحلكومة استمرت 
في التالعب، ومن ثم عقدت اجتماعا اس����تثنائيا 
نشك في دستوريته، وصرحت على لسان وزير 
املالية بأن املشكلة ستحسم، واكتشفنا اليوم في 

قال ان عدد املس����رحني 1300، وبرنامج الهيكلة 
ذكر انهم 900 مس����رح، ومصدر حكومي قال ان 
عددهم 300، واحلكومة تشترط للحصول على 

مؤمت����ر برنامج الهيكلة ان كل ما قيل احصاءات 
وارقام ال تسمن وال تغني من جوع، واالدهى ان 
احلكومة ال تعرف االرقام احلقيقية، فوزير املالية 

اعانة من صندوق املس����رحني اال يكون املسرح 
مستقيال مبحض ارادته، وكأن احلكومة في جزر 
»الواق واق« ألن غالبية املسرحني اجبروا على 
االستقالة، وانهيت خدماتهم، وهناك شركات انهت 
خدمات بعض املسرحني، وخاطبت »التأمينات« 
على انهم مس����تقيلون وهذا حتايل ارغموا على 

التعامل معه.
وامتدح املال دور كتلة العمل الشعبي والنائب 
مسلم البراك وحماستهم في استكمال عدد طلب 
اجللسة، واش����كر الزمالء الذين وقعوا ومن لم 
يوقعوا وأبدوا حماسة لكن وجودهم خارج البالد 

حال دون التوقيع.
وشكر من رفض التوقيع وقال: هو ليس مرغما 
على اقناعي، وامنا عليه ان يقنع الشارع الكويتي 
ويواجهه، ونحن نحترم وجهة نظره، وبامكان 
م����ن لم يوقع ولديه قناع����ة ان يوقع بعد تقدمي 
الطلب، واكد ان الكل يعلم ان هناك اطرافا عملت 
على احليلولة دون عقد اجللسة في موعدها اال 

ان النصاب القانوني اكتمل.
وسئل املال حول دليل كون بعض املسرحني مت 
الضغط عليهم لتقدمي استقاالتهم، فأجاب: قفز عدد 
املسرحني الى 80% كما ان هناك مستندا لدى احد 
املسرحني يؤكد طلب شركته منه تقدمي استقالته. 
وعن اس����ماء النواب الذين رفضوا التوقيع على 
الطلب، قال: النائب الذي ميلك الشجاعة هو من 

يقول انا رفضت التوقيع.

صالح املال يسلم عالم الكندري طلب عقد الدورة الطارئة

فالح الصواغ

من أجواء المؤتمر الصحافي
< ق��ال امل��ال ان تغيير موعد عقد دور االنعقاد من 18 اغس��طس 
الى يوم االربعاء 19 اغس��طس بناء على طل��ب عدد من النواب الذين 
يص��ادف وصولهم في اليوم نفس��ه، وبالتالي س��يتعذر حضورهم 
اجللس��ة، وأجلنا يوما حتى نضمن مش��اركتهم، ونحصل على العدد 

الالزم الكتمال النصاب.
< أفاد النائب بأن تعبير جلس��ة خاص��ة تعبير خاطئ، واذا متت 
دعوة لعقد جلسة في العطلة الصيفية، تسمى دور انعقاد طارئ، وقد 
ذكر وزي��ر املواصالت ووزير الدولة لش��ؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري انه إلقرار قانون العمل في القطاع االهلي، فإن االخوة في 

املجلس يحتاجون الى 44 صوتا وكأن احلكومة تغرد خارج الس��رب، 
فالبصيري اعتقد انها جلس��ة وحتتاج الى العدد الذي ذكره، ولم يعلم 
ان دور االنعقاد الطارئ لن ينفض اال بإقرار التقريرين أو رفضهما، 
وبالتال��ي احلكومة مجبرة على ان تأتي بأكملها وأال تأتي مبحلل، وأال 
يصبح دور االنعقاد الى ما ال نهاية، فنحن لن نعقد جلس��ة للصراخ 

والعويل والتكسب على مآسي أسر كويتية.
< احلكومة لم تعلن استعدادها للمشاركة، وعندما علمت انني جمعت 
العدد املطلوب باشرت بإعالن حلولها، وانا ليس لدي ثقة بأن احلكومة 

ستحصل القضية، وعلى املجلس ان يتحمل مسؤولياته.

الموّقعون على طلب 
عقد دورة طارئة

وقع على طلب الدورة الطارئة يوم 19 املقبل 37 نائبا هم: صالح املال، 
احمد السعدون، مسلم البراك، د.روال دشتي، عبدالرحمن العنجري، مرزوق 
الغامن، علي الدقباسي، د.وليد الطبطبائي، سعد زنيفر، د.اسيل العوضي، 
عدنان عبدالصمد، عس����كر العنزي، مبارك الوعالن، د.محمد احلويلة، 
د.علي العمير، د.جمعان احلربش، حسني مزيد، فيصل الدويسان، صالح 
عاش����ور، الصيفي مبارك الصيفي، د.حسن جوهر، ناجي العبدالهادي، 
حس����ني القالف، خالد الطاحوس، دليهي الهاجري، محمد هايف، فالح 
الصواغ، مبارك اخلرينج، د.معصومة املبارك، د.فيصل املسلم، حسني 

احلريتي، مخلد العازمي، سعدون حماد، غامن امليع وسعد اخلنفور.

الوعالن: وزير الداخلية أصبح نموذجًا 
للتأزيم وعليه أن يرحل

الطبطبائي إلنشاء لجنة دائمة
لضبط جودة الخدمات الطبية

الوعالن  النائب مب����ارك  أكد 
الداخلية الشيخ  أن إحالة وزير 
جابر اخلالد إلى محكمة الوزراء 
قادم����ة ال محالة بع����د ان اصبح 
منوذجا للتأزمي فقد طفح الكيل 
من ممارساته وحتويله الكويت 
ال����ى دولة بوليس����ية، كما خلق 
اخلالد لنفسه الكثير من العداوات 
وحان الوقت لك����ي يجني ثمار 
افعال����ه وعلى رئيس الوزراء ان 
يتحمل مسؤولية اختياراته في 
الوزراء وما قد تس����فر عنها من 
تأزمي ف����ي املرحلة املقبلة. وقال 
الوعالن في تصريح صحافي ان 
الكويت حتولت الى دولة بوليسية 
في ظل تولي الشيخ جابر اخلالد 
وزارة الداخلية وانتهاجه سياسة 
القمع لكل من يخالف سياساته او 
ينتقد احلكومة بدءا من تركيب 
الكاميرات ومحاولة تكميم االفواه 
ايام االنتخاب����ات والقاء القبض 
على العديد ممن خالفوه الرأي، 

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا برغبة بش���أن إنش���اء 
جلن���ة دائمة لضب���ط جودة 
اخلدمات الطبي���ة مبا في ذلك 
الطبية  رفع جودة اخلدم���ات 
والكش���ف عن األخطاء الطبية 
في كل املستش���فيات واملرافق 
الطبية بالدولة والتعامل معها 
مبا يقلل من آثارها الس���لبية 
ومينع تكرار حدوثها، وتضم 
ه���ذه اللجنة ممثلني من خارج 
الوزارة ممن يشهد لهم باخلبرة 
والنزاهة ووج���ه الطبطبائي 
س���ؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الرعاية  إن  الس���اير جاء فيه: 
الصحية في وقتنا احلالي تعتمد 
اعتمادا كبيرا على الكشف املبكر 
عن األمراض ومنع مضاعفاتها 
والتي لها تأثير كبير على جودة 
حياة األفراد، وحتمل ميزانيات 
الدول الكثير من األعباء، لذا فإن 
الدول املتقدمة تسعى إلى وضع 
برامج متكاملة لفحص األفراد 

اضافة ال����ى الضحك على ذقون 
بعض النواب في متثيلية إحالة 
اللوح����ات االنتخابية  جتاوزات 
للنيابة العامة واستخدام النيابة 
العامة في حتقيق أهداف سياسية. 
وتابع: اقول لوزير الداخلية طفح 
الكيل وجتاوزات����ك اصبحت ال 

تطاق.

املبكر عن األمراض  للكش���ف 
األكثر شيوعا في املجتمعات، 
متسائال: هل توجد لدى وزارة 
الصحة دراسة علمية عن أكثر 
الكويت؟  األمراض شيوعا في 
ف���ي حالة االجاب���ة بااليجاب، 
يرجى تزويدي بهذه الدراس���ة 
واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

حيال هذه الدراسة.

مبارك الوعالن

د.وليد الطبطبائي

البراك يسأل الحمود عن كاميرا صغيرة الحجم
مرّكبة في قاعة المحاضرات في كلية العلوم الصحية

الحويلة يطلب عقود »المشروعات السياحية« مع أمالك الدولة

الطاحوس يطالب» المركزي« باإلفصاح عن حجم القروض الممنوحة للمواطنين

وجه النائب د.محمد احلويلة 
س���ؤاال لوزير املالية مصطفى 
الش���مالي قال في���ه: لقد بذل 
العدي���د من اعض���اء مجلس 
االمة جهودا متواصلة مضنية 
الش���عب  الذود عن اموال  في 
التزاما بالقس���م الذي أداه كل 
منهم، اال ان الفساد قد استشرى 
وأصبحت له مؤسسات تعمل 
بكل طاقاتها وتس���خر جميع 
امكاناتها الستكمال االستيالء 
على كل ما تستطيع الوصول 
اليه من االموال العامة، وامالك 
الدولة العقارية وثروات البالد 
الطبيعية. مضيفا: وعلى الرغم 
م���ن جهود مجل���س االمة في 
التصدي ل���كل هذه احملاوالت 
التحديد حماية  وعلى وج���ه 
امالك الدول���ة العقارية، اال ان 
نوايا االستيالء على هذه االمالك 
لدى البعض واعتبار ذلك مصدرا 
من مصادر االثراء، بل واالثراء 
غير املشروع بشتى االساليب 
التي تس���اعد عليها  املدب���رة 
باخت���الق املبررات املصطنعة 

وجه النائب م.خالد الطاحوس 
املالية مصطفى  س���ؤاال لوزير 
الشمالي طلب فيه تزويده بكشف 
يوضح قيم���ة القروض كما في 
2008/6/30 التي مت منحها من قبل 
البنوك احمللية للمواطنني والتي 
تتزامن مع قروض اخرى متنح 
لذات العمالء م���ن بنوك خارج 
الكويت، وهل متت اضافة تلك 
القروض للبيان���ات التي قدمها 
البنك املركزي ملجلس االمة وقت 
مناقشة مشكلة القروض وقبل 
اقرار صندوق املعسرين؟ وهل 
تلك القروض تخضع لتعليمات 
بنك الكويت املركزي من عدمه؟ 
مضيفا: اشار تقرير محافظ بنك 
الكويت املركزي ردا على خطاب 
وزير املالية املنشور في جريدة 
»األنباء« بتاريخ 2009/7/13 الى 
متتع البن���وك الكويتية مبالءة 
جيدة وال يوجد لديها عجز في 
املخصص���ات املطلوبة، وطلب 
تزويده بنسبة املخصص الذي 

امالك الدولة العقارية، وكانت 
بعض احملاوالت قد مت التصدي 
لها وايقافها )ويخشى ان يكون 
ذلك اج���راء مؤقتا فقط(، فإن 
اصرار بعض املسؤولني في بعض 
اجلهات، وعلى االخص وزارة 
املالي���ة املنوط بها حماية هذه 
االمالك، على تسهيل االستيالء 
على امالك الدولة العقارية يثير 
الكثير من الشكوك والشبهات، 
مضيفا: السيما ان بعض ما يتم 
السعي لتسهيل االستيالء عليه 
تقدر اثمانه مبليارات الدنانير 
الكويتي���ة، واذا كانت جهود 
املجلس متواصلة ومستمرة في 
سبيل االلتزام مبا ورد في املادة 
138 من الدس���تور التي تنص 
القان���ون االحكام  على »يبني 
اخلاصة بحف���ظ امالك الدولة 
وادارتها وش���روط التصرف 
الت���ي يجوز  فيها واحل���دود 
فيها النزول عن شيء من هذه 
االمالك«. وطلب تزويده بصور 
من جميع العقود التي أبرمتها 
شركة املش���روعات السياحية 

مع مستثمرين في شأن امالك 
الدولة التي تتمتع الشركة بحق 
االنتفاع فيها، بصور من جميع 
املراسالت التي تبادلتها وزارة 
املالية وبلدية الكويت في شأن 
القس���ائم احلرفية ومعارض 
العائ���دة للدولة،  الس���يارات 
وتخصيصها للغير بالتبادل، 
مع افادتي بعدد ما بقي من هذه 
القسائم في حوزة الدولة. بصور 
من اعتراضات وزارة املالية على 
قرار جلن���ة التثمني في بلدية 
الكوي���ت بتقدير س���عر املتر 
املربع بخمسني دينارا كويتيا 
من قسائم الدولة املشار اليها، 
بينما يصل السعر السوقي للمتر 
املربع من هذه القسائم ألف دينار 
كويتي. وبكشف مشفوع بصور 
من جميع املشروعات املقامة على 
امالك الدولة العقارية وفقا لنظام 
البناء والتش���غيل والتحويل 
للدول���ة، أو وفقا لنظام البناء 
والتملك والتشغيل والتحويل 
للدولة أو وفقا ألي نظام آخر 

مشابه.

معظم البنوك املركزية اخلليجية 
من االعالن عن حجم االنكشاف 
وحتديد نسبة عالية للمخصصات 
املطلوبة لتلك املجموعتني، حيث 
قام البنك املركزي االماراتي بالزام 
البنوك اخلاضعة لرقابته بتكوين 
مخصص بقيمة 75% و50% خالل 
عامني بعد ان قامت مؤسسة النقد 
العربي السعودي بتجميد ارصدة 
مالك تلك املجموعتني ورفع قضايا 
على املجموعتني من قبل البنوك 
الس���عودية، مما يعني احتمال 
عدم حتصيل اي مبالغ من تلك 
ان الوضع  املجموعتني، وحيث 
قد يستمر لعدة سنوات لالنتهاء 
من تلك القضايا، فلماذا لم يقم 
البن���ك املركزي بال���زام البنوك 
بتكوين مخص���ص 100% او ان 
يقوم بالطلب من البنوك بضرورة 
اتخاذ االجراءات القانونية ضد 
تلك املجموعتني فورا اسوة مبا 
مت طلبه من البنوك الكويتية في 
السوق احمللي في آخر اجتماع 

معها، وهو االم���ر الذي يترتب 
عليه احلفاظ على حقوق البنوك 
احمللية كما يترتب عليه بناء على 
تعليمات البنك املركزي بخصوص 
التصني���ف وتكوين  سياس���ة 
املخصص���ات عم���ل مخصص 
لتلك الدي���ون بواقع 100%، في 
حال وجود اي اجراءات قانونية 

على العميل؟
وقال: في 2007/1/1 طبق بنك 
الكوي���ت املركزي كادرا وظيفيا 
العاملني لديه، وقد  جديدا على 
ترتب على هذا الكادر الوظيفي 
العالوة  اجلديد خفض مق���دار 
االجتماعية التي قررها املرسوم 
بقانون رقم 14 لسنة 1992 لبعض 
العاملني بالبنك، لذا يرجى تزويدي 
الذي���ن تأثرت  العاملني  بع���دد 
رواتبهم بتلك العملية واجمالي 
املبالغ التي مت اس���تقطاعها من 
العالوة االجتماعية سنويا منذ 

ذلك التاريخ حتى اآلن.

لها وتسهيل حتقيقها وتنفيذها 
جهات ومؤسسات يفترض فيها 
جميع���ا حماية ام���الك الدولة 
العقارية بدال من التفريط في 
هذه االمالك بحجج واهية ارضاء 
جلماعات االستيالء، مما يثير 
الكثير من عالمات االس���تفهام 
حول اسباب هذا التسابق واذا 
كان هن���اك العديد من االمثلة 
الصارخة سواء منها ما سبق 
ان متت اثارته أو غير ذلك من 
محاوالت لتسهيل االستيالء على 

مت احتس���ابه من قب���ل البنوك 
احمللية لكل من مجموعة القصيبي 
وسعد كما في 2009/6/30، وملاذا 
لم يتخذ البنك املركزي سياسة 
اكثر حتفظا وش���فافية ويقوم 
باالفصاح ع���ن حجم القروض 
املقدمة لتلك املجموعتني من قبل 
املقابلة لها  البنوك والضمانات 
اسوة باالجراءات التي اتخذتها 

وجه النائب مسلم البراك سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جاء فيه: 
نشر في بعض الصحف احمللية خبر صحافي حول 
وجود كاميرا صغيرة احلجم مركبة في احدى قاعات 
احملاضرات املتواجدة في كلية العلوم الصحية بنني 
قاعة 53 التابعة للهيئ����ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، مضيفا: اننا نساند التعليم عن بعد ونقف 
باستخدام جميع الوسائل التعليمية لالرتقاء مبستوى 
طلبتنا وطالباتنا في الكلي����ة، ولكن وجود كاميرا 
جتسس صغيرة احلجم ومثبتة بطريقة سرية عن 
طريق حفر شباك االملنيوم وموصل الى اجهزة تنصت 
وتس����جيل في الدور االرضي التابع لالدارة، يشكل 
خط����را على التعليم وعلى اعض����اء هيئة لتدريس 

واعتداء صريحا على حرية االنسان.
وتساءل: هل هناك كاميرا في قاعة احملاضرات املذكورة؟ من الذي 
ق����ام بتركيب هذه الكاميرا؟ وهل جمي����ع القاعات متواجد فيها نفس 
الكاميرا؟ وملاذا القاعة 53 بالتحديد؟ ما اسماء اعضاء هيئة التدريس 
الذي����ن يقومون بالتدريس في القاعة 53 في الفصل الدراس����ي االول 
2008 / 2009؟ وما االجراءات االدارية التي اتخذت عند اكتشاف وجود 
كاميرا التجسس؟ هل مت اجراء حتقيق داخلي في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي بهذا الشأن؟ اذا كانت االجابة بنعم فالرجاء تزويدي بجميع 
محاضر التحقيق واالش����خاص الذي����ن مت التحقيق معهم وما نتيجة 
التحقيق؟ وان كان����ت االجابة بال فلماذا الهيئة ل����م تتخذ االجراءات 
القانونية الالزمة؟ هل قامت ادارة الهيئة بإبالغ وتسجيل قضية رسمية 
به����ذا االختراق االمني؟ ان كان نع����م فالرجاء تزويدي برقم القضية، 

واملستندات الدالة على ذلك.
كما تساءل: هل مت استدعاء االدلة اجلنائية لرفع البصمات وحتديد 
هوية اجلاني؟ ان كان نعم فالرجاء تزويدي باس����م احملقق الذي قام 
باستدعاء االدلة اجلنائية، وما نتيجة هذا االجراء مع تزويدنا بتقرير 
االدلة اجلنائية في التحقيق الرس����مي من قبل وزارة الداخلية، وهل 
قامت وزارة الداخلية بإزالة الكامي����را املنصوبة مبعرفتها اخلاصة؟ 
ومن الذي قام بإزالة الكاميرا التجسسية؟ ومن الذي اعطى االمر الزالة 
الكاميرا؟ ان كانت وزارة الداخلية فالرجاء تزويدي باخلطاب الرسمي، 
وما حقيقة ان احد املسؤولني في االدارة العليا في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي قد صرح للصحافة بأنه سيتخذ اجراءات تأديبية ضد من 
اساء لسمعة الهيئة؟ مشيرا الى موضوع الكاميرا التجسسية، يرجى 
افادتي عن اس����م هذا املسؤول وتزويدي بصور من التصريحات التي 
ادلى بها للصحافة، وما السند القانوني الذي استند اليه هذا التصريح؟ 

وما االجراءات التي اتخذها تنفيذا لهذا التصريح؟
كما وجه البراك سؤاال لوزير املالية مصطفى الشمالي جاء فيه: 

من مهام بنك الكويت املركزي متابعة أنش����طة البنوك والشركات 
االس����تثمارية وبعد ان تعرض بنك اخلليج خلسائر فادحة في نهاية 
ع����ام 2008 نتيجة تعامله بأدوات عالية املخاطر )املش����تقات املالية، 
اخليارات ما يسمى باألوبشن(، فهل صرح بنك الكويت املركزي للبنوك 
باس����تخدام تلك األدوات مع بيان نوعها بالتحديد؟ ومتى مت اكتشاف 
تلك اخلس����ائر؟ وهل يوجد رابط بينه����ا وبني تصريح محافظ البنك 
املركزي عندما أش����يع قبل عام تكبد ذات البنك خسائر جسيمة ونفي 
احملافظ آنذاك تلك األخب����ار، وما اخلطوات التي اتخذها بنك الكويت 
املركزي ملعاجلة مشاكل هذا البنك، وهل مت وقف نشاط مجلس إدارته؟ 
وه����ل هناك إجراءات قانونية اتخذت ض����د من يثبت تورطه في تلك 
الصفقات؟ وما اخلطط املس����تقبلية لبنك الكويت املركزي جتاه هذا 
البنك؟ وكم بلغت التكلفة اإلجمالية للتس����هيالت او القروض املقدمة 
م����ن قبل بنك الكويت املرك����زي لهذا البنك ونس����بة العائد على تلك 

القروض ومددها؟ هل كانت هناك ضمانات كافية 
م����ن قبل البنك في ذلك الوقت جتاه التس����هيالت 
والقروض التي حصل عليها من قبل بنك الكويت 
املركزي؟ وما اخلطط والبرامج املعتمدة لدى الهيئة 
العامة لالستثمار في دعم السوق الكويتي لألوراق 
املالية؟ وهل هناك استراتيجية معينة مت اعتمادها 
للتنفيذ؟ هل هناك ضوابط وشروط تتبعها الهيئة 
بضخ املبالغ في الس����وق؟ وما هي ان وجدت؟ كم 
تبلغ قيمة املبالغ املقرر ضخها في الس����وق؟ وما 
حجم املبالغ املستخدمة حتى تاريخه؟ وقام بنك 
الكويت املركزي باستحداث نظام آلي جديد لتلقي 
البيانات املالية التي تزوده بها اجلهات اخلاضعة 
لرقابته، حيث يتضم����ن بند خارج امليزانية عدة 
بنود فرعية مبا فيها املشتقات املالية التي أحلقت 
بأحد البنوك احمللية خس����ائر فادحة، علما ان النظام احلالي املطبق 

في تلقي البيانات املالية.
يتضمن من 3 الى 4 بنود فقط بخصوص حسابات خارج امليزانية 

)ال تتضمن املشتقات املالية او اخليارات ما يسمى باألوبشن(.
وطلب تزويده ببيان بالبنود خارج امليزانية املطبقة على وحدات 
خاضعة لرقابة البنك املركزي ومكوناتها؟ بنود البيان املقترحة التي 
تتضمن املش����تقات املالية، ومتى مت اقتراح تطبيق هذا البيان، ومتى 
س����يتم تطبيقه بالفعل؟ متى مت اختيار الش����ركة التي تقوم مبواءمة 
النظام اجلديد مع النظام املعمول به حاليا، وتزويدي بكل املراسالت 
والعقود املبرمة مع الشركة القائمة والشركات السابقة املعنية بتطوير 
النظام اآللي في البنك املركزي، هل صحيح ان املدة التجريبية للنظام 

زادت على 3 سنوات؟ 
من جهة اخري كش����ف النائب مس����لم البراك عن انه سيتقدم الى 
رئيس محكمة االس����تئناف بطلب مثوله كشاهد في القضية املرفوعة 
من احملامي نواف الفزيع على وزير الداخلية، كما كش����ف عن تقدميه 

مقترحا باحالة وزير الداخلية حملكمة الوزراء.
وقال البراك انه اعد امس طلبا سيتقدم به لرئيس محكمة االستئناف 
ي����وم االحد املقب����ل، مبينا انه يطلب فيه املثول كش����اهد في القضية 
املرفوع����ة من احملامي نواف الفزيع عل����ى وزير الداخلية على خلفية 

قضية االعالنات.
واض����اف البراك: مب����ا ان رئيس احملكمة ش����كل جلنة حتقيق من 
املستشارين للتحقيق في القضية والتأكد من جدية البالغ، ومبا يرتبط 
بهذا البالغ من مستندات وبيانات، مشيرا الى انه سيتقدم كشاهد من 

خالل البيانات التي ميلكها حول هذا املوضوع.
وتابع البراك: متى ما طلبت من جلنة التحقيق املثول امامها للشهادة 
سأتقدم فورا لتقدمي كل البيانات املتعلقة بهذه القضية، موضحا انه 
م����ن الوارد ان تكون هناك بيانات مرفقة مع البالغ املقدم من احملامي 
نواف الفزيع او ال تكون »ولكن مبا اني مقدم االستجواب ولدي بيانات 
كاملة حول هذا املوضوع فس����أتقدم بهذا الطلب متهيدا الستالمها من 
قبل جلنة التحقيق«. واكد البراك، ردا على احد االسئلة ان الوزير هو 
من طوق نفس����ه بس����وء فعله، الفتا الى ان الوزير لم يحسب حسابا 
لقوانني الدولة عندما قام في 2008/4/24 مبمارسة هذه اخلطيئة ضد 
املال العام »انتهك ونس����ف اربعة قوان����ني مفترض ان تطبق على كل 
اجراء مالي ممكن ان يس����مى مناقصة، واذا لم تطبق هذه القوانني فال 

ميكن ان نسميها مناقصة امنا صفقة مشبوهة«.
ووجه البراك رسالة الى كل وزير يفكر ان يتجاوز او ينتهك املال 
الع����ام »بأن املال الع����ام مواقع خطرة ومحرم����ة اال عندما تذهب الى 
أهدافه����ا«، مبينا ان اموال االعالنات لو كانت م����ن جيب الوزير فلن 

يتكلم »لكنها اموال عامة«.
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