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انتقد النائب مسلم البراك تصريحات وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون بشأن بنك وربة السيما ما 
يتعلق بأنه جاء بناء على دراس����ات وقرار حكومي، 
مؤكدا انه ثمرة قانون اق����ره مجلس االمة في العام 
2007 واعادته احلكومة ثم حصل على موافقة ثلثي 
اعضاء مجلس االمة متسائال: ملاذا تتجاهل احلكومة 
االشارة الى ان انشاء البنك يأتي تنفيذا لقانون اقر 

من قبل مجلس االمة؟
وبني البراك في تصري����ح صحافي ان احلكومة 
اصال ارتكبت مخالفة دستورية بتأخرها في تنفيذ 
القان����ون حيث كان ينبغي ان ينفذ في فبراير 2008 
مس����تغربا من تصوير وزير التجارة لهذا األمر بأنه 

اجناز حكومي و»عيدية« للمواطنني.
واكد ان����ه كان ينبغي على احلكومة االعتذار عن 

التأخ����ر في تنفيذ القانون خالل الفترة احملددة بدال من ان تتباهى بانه 
عيدية للمواطنني، مش����يرا الى ان االقتراح الذي قدمه النواب في العام 

2007 كان يطالب بانشاء بنك باسم »بنك جابر االسالمي«.
واضاف ان املادة األولى من االقتراح النيابي كانت تطالب بأن تكون 
76% من اسهم البنك من نصيب املواطنني وان تكون منحة من احلكومة 
عبر اكتتابها عنهم. واشار الى ان القانون صوت عليه املجلس باملوافقة 
ثم اعادته احلكومة ومت التصويت عليه مرة اخرى وحصل على موافقة 
ثلثي االعضاء في جلسة 4 ديسمبر 2007 وعلى الرغم من موافقة النواب 

اال ان احلكومة اس����تمرت في رفض هذا القانون في 
تلك اجللسة.

ولف����ت الى ان حديث الهارون بأن انش����اء البنك 
ليس تشريعا قانونيا ولن يعرض على مجلس االمة 
ه����و قول »من ال يعرف احلقيقة او يعرفها ويحاول 

جتاهلها«.
واض����اف البراك: يبدو ان احلكومة اتتها صحوة 
متأخرة بتنفيذ هذا القانون ولكنها ارادت جتاهل انه 
تنفي����ذ لقانون اقره مجلس االمة حتى توهم الناس 

بان البنك وتأسيسه هو عيدية للمواطنني.
وعن سبب صمت النواب عن مخالفة احلكومة لتنفيذ 
قانون انشاء البنك طوال الفترة املاضية قال البراك: 
»لالسف لم نستطع محاسبة احلكومة عن مخالفتها 
لتنفيذ هذا القانون بسبب الظروف السياسية التي 
مرت على الكويت خالل تلك الفترة وما تبعها من حل ملجلس االمة في 
العام 2008 و2009 مؤكدا ان تنفيذ القانون باالخير هو مسؤولية ملقاة 

على عاتق احلكومة وليس النواب.
واستغرب البراك من عدم اشارة احلكومة في بيانها او في تصريح 
وزير التجارة احمد الهارون الى ان انشاء بنك وربة يأتي تنفيذا لقانون 
قائم صدر في العام 2007 مؤكدا ان هذا التصرف غير مقبول من احلكومة 
وال ينبغي له����ا جتاهل دور مجلس االمة في اق����رار مثل هذه القوانني 

التنموية.

 )أحمد باكير(املتحدثون في مؤمتر القدس السنوي السابع

حسني مزيدأحمد السعدون

د.حسن جوهر

مسلم البراك

م.خالد الطاحوس

الصيفي مبارك الصيفي

علي الدقباسي

خالل افتتاح مؤتمر القدس السنوي السابع الذي تنظمه حركة التوافق شددوا على أهمية ما تضمنه الخطاب األميري في العشر األواخر من توجيهات حكيمة

انتقد تجاهل الحكومة لدور المجلس في إقرار القوانين التنموية

المهري: إسرائيل غاصبة وإرهابية واليجوز التطبيع معها
الطعمي: القدس ش�هادة وكرامة وال ينقذ عز العرب وكرامتهم إال الفلسطيني الثابت في أرضه
المطوع: عانينا من االحتالل عندما استباح الطاغية صدام وطننا وندرك معاناة إخواننا في فلسطين

7 نواب: 5 عناصر أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية
وقطع الطريق على العابثين بها والساعين إلى تقويضها

البراك: إنشاء »وربة« ثمرة تشريع برلماني في 2007
الحكوم�ة تتباهى بأن�ه عيدية للمواطنين رغ�م أنه مقترح نيابي باس�م »بنك جابر اإلس�المي«

.. ويسأل وزير المالية عن المركز الثقافي والترفيهي
وجه النائب مسلم البراك سؤاال الى وزير 
املالية حول املركز الثقافي والترفيهي ضمن 

مشروع شارع عبداهلل االحمد قال فيه:
أبرمت الشركة الكويتية لالستثمار العائدة 
ملكيتها للهيئة العامة لالستثمار مذكرة تفاهم 
مؤرخة في: 2004/10/24 مع كل من الشركة 
الكويتية الوطنية للخدمات واالس���تثمارات 
العقارات املتحدة، وذلك  العقارية وش���ركة 
للتعاون املشترك من اجل استثمار مشروع 
املركز الثقافي والترفيهي ضمن مشروع شارع 
عبداهلل االحمد بنظام B.O.T وتأسيس شركة 
لهذا الغرض ذات مسؤولية محدودة تكون ما 
نسبته 12.5% للطرف االول و12.5% للطرف 
الثان���ي و75% للطرف الثالث، وعليه يرجى 

االفادة مبا يلي:
� افادة مذك���رة التفاهم بأن يتم تفويض 
الطرف االول والثاني بالدخول نيابة عن اطراف 

هذه املذكرة بالتقدم لتنفذ املشروع وادارته، 
واملالحظ ان اطراف االتفاقية هم ثالثة فقط، 
مما يعني ان الطرفني االول والثاني سيدخالن 
نيابة عن الطرف الثالث، خصوصا ان نسبته 
بالشركة اجلديدة املؤسسة لهذا الغرض %75، 
فما مبررات هذا الترتيب، وهل هناك اطراف 

اخرى غير ظاهرين بهذه االتفاقية؟
� مل���اذا أقدمت كل من الش���ركة الكويتية 
لالستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات 
العقارية على التنازل مسبقا عن هذا املشروع 

للطرف الثالث قبل ترسيته عليهما؟
 B.O.T �م���ا رأي امالك الدولة أو جهاز ال �

التابع لكم بهذا العقد، وهل مت تنفيذه؟
� عل���ى أي من االطراف الثالثة رس���ا هذا 
املشروع؟ وما مراحله االنشائية حاليا؟ وما 
املدة املقررة له حسب البرنامج من ادارة امالك 

الدولة أو جهاز ال� B.O.T إلجنازه؟

� ما اسم الشركة التي مت تأسيسها ألجل 
هذا املشروع؟ وما مراحله االنشائية حاليا؟ 
وكم يبلغ رأسمالها وما وضعها املالي حاليا؟ 
ومن اعضاء مجلس ادارتها، مع تزويدي بآخر 

ثالث ميزانيات لها؟
� ورد في البند العاشر من مذكرة التفاهم 
اتفاق االطراف على خض���وع هذه املذكرة 
للسرية التامة وال يحق ألي طرف االفصاح 
ع���ن مضمون هذه املذك���رة حتى ولو بعد 
انتهاء العمل بها ويحق ألي طرف متضرر 
من االفصاح عن هذه املذكرة بالرجوع على 
الطرف املتس���بب بالتعويض اجلابر وفقا 
ألحكام القوانني املرعية، فما مبررات ادراج 
هذا البند؟ وهل إلدارة امالك الدولة أو جهاز 
ال� B.O.T صالحية س���حب املشروع اذا ما 
اتضح ان املشروع مت بيعه لطرف غير الذي 

رسا عليه باملمارسة؟

ثمن 7 نواب ما تضمنه اخلطاب 
األميري السامي مبناسبة العشر 
األواخ����ر من ش����هر رمضان من 
توجيهات حكيمة ودعوات مخلصة 

للتمسك بالوحدة الوطنية.
وشدد النواب احمد السعدون 
ومس����لم البراك وحس����ني مزيد 
وم.خال����د الطاح����وس وعل����ي 
الدقباسي والصيفي مبارك الصيفي 
ود.حسن جوهر في بيان مشترك 
على ان الوح����دة الوطنية ركيزة 
ثابتة نستند اليها حلماية بالدنا 
وتعزيز استقرار املجتمع وتوحيد 
الصفوف للنهوض بوطننا وتنمية 
اقتصاده وحتقيق اخلير والرفاه 
للمواطنني، واكد النواب ان سيادة 
القانون واملس����اواة امامه وتكافؤ 
الفرص والعدالة االجتماعية بني 
املواطن����ني هي األس����س املجربة 
والعناص����ر الضرورية لتحقيق 
الوحدة وتعزيزها، وقال النواب 

في بيانهم:
على مر التاريخ اثبت الشعب 
الكويت����ي انه وح����دة واحدة في 
مواجهة امللم����ات ومجابهة احملن 
واملصائب واملصاعب والتحديات 

وقد جتلت هذه الوحدة في اروع 
صورها خالل التجربة املريرة للغزو 

واالحتالل.
واملؤسف بل املقلق االن ان هناك 
من يحاول شق هذه الوحدة ويسعى 
الى متزيق صفوف ابناء الشعب 
الواحد واستثارة النعرات الطائفية 
والقبلية والفئوية واملناطقية وهي 
محاوالت خبيثة نحذر منها وننبه 
الى خطورته���ا وندعو اجلميع 
الى اليقظة جتاهه���ا والتصدي 
احلازم لها. وفي هذا السياق فاننا 

نثمن ونقدر ما تضمنه اخلطاب 
االميري السامي مبناسبة العشر 
االواخر من شهر رمضان املبارك 
من توجيه���ات حكيمة ودعوات 
مخلصة للتمسك بالوحدة الوطنية 
التي جمعت الكويتيني في احلك 
الظروف وضرورة احلفاظ على 
هذه الوح���دة وصونها من عبث 

العابثني ومحاوالت الكائدين.
ان الوحدة الوطنية ليس����ت 
شعارا جميال نردده في املناسبات 
وامنا هي ركيزة ثابتة نستند اليها 

حلماي����ة بالدنا، ون����ذود بها عن 
حريتنا واستقاللنا، ونتمسك بها 
لتعزيز استقرار مجتمعنا ولتوحيد 
صفوفنا للنهوض بوطننا وتنمية 
اقتصادنا وحتقيق اخلير والرفاه 

للمواطنني جميعا.
ولئن كان دس����تور البالد هو 
الوثيقة االساس لتأكيد هذه الوحدة 
الوطنية الراسخة في اطار الدولة 
احلديثة فان املواطنة الدستورية 
وسيادة القانون واملساواة امامه، 
وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية 
بني املواطنني هي األسس املجربة 
والعناصر الضرورية لتحقيق هذه 
الوحدة وتعزيزها وقطع الطريق 
على محاوالت العابثني بها والساعني 
الى تقويضها. وفي الوقت نفسه 
فان تعزيز الوحدة الوطنية يتطلب 
من بني ما يتطلب ترسيخ مفهوم 
االنتماء الوطني في نظامنا التعليمي 
ومناهجنا التربوية، مثلما يتطلب 
موقفا وطنيا مسؤوال من وسائل 
االعالم ويستوجب تصديا حازما 
لكل دعوة مشبوهة تستهدف احداث 
الفتنة ومتزيق النسيج الوطني 

الواحد.

أسامة أبوالسعود
دعا وكيل املراجع الشيعية واالمني 
العام لتجمع علماء الشيعة في البالد 
الس����يد محمد باقر املهري رؤساء 
الدول والشعوب العربية واالسالمية 
الى وقف كل اش����كال التطبيع مع 
العدو االسرائيلي، مشددا على ان 
التطبيع هو اذالل للمسلمني وعزة 
للصهاينة املجرمني مستشهدا بقوله 
تعالى )ولن يجعل اهلل للكافرين 
على املؤمنني سبيال(. وخالل مؤمتر 
القدس السنوي السابع والذي تنظمه 
حركة التوافق الوطني االسالمية 
حتت عنوان »املعايير الس����ماوية 
لنصرة املظلوم وازدواجية املعايير 
الدولية« في ديوان املهري باجلابرية 
حتت رعاية الوكيل املساعد ملطران 
بغداد والكويت واخلليج العربي 
االرشمنديت افرام الطعمي طالب 
املهري بالوقوف والدعم والتأييد 
املطلق للقضية الفلسطينية واطفال 
احلجارة واملقاومة البطلة وملجاهدي 
حزب اهلل الذين سطروا أروع مالحم 
البطولة والفداء في مواجهة العدو 

االسرائيلي واسيادهم.
وتابع املهري: أقل شيء ميكن 
للش����عوب االس����المية والعربية 
ولرؤساء هذه الدول ان يقوموا به 
هو فسح املجال للشعوب كي يعبروا 
عما في أنفسهم وان يشاركوا في 
مس����يرة يوم القدس العاملي، وان 
تسمح احلكومات لشعوبها بترديد 
الشعارات ضد اسرائيل فإن شعارات 
يوم القدس تقض مضاجع الصهاينة 
احملتلني، وليعلم اجلميع ان مسألة 
القدس ال تخص املسلمني فقط، بل 
انها أعم وأشمل منهم، فاملسيحي 
ايضا يجب عليه االهتمام بتحرير 
القدس من ايدي الصهاينة بل كل 
انسان حر شريف يجب ان يساهم 
في حترير االراضي السليبة ويشارك 

في مسيرات يوم القدس العاملي.
وعل����ى كل فرد من البش����ر له 
شعور وادراك وضمير وانسانية 
ادانة وش����جب االعمال الوحشية 
والعمليات االرهابية واالعتداءات 
الظاملة غير االنسانية على الشعب 
الفلسطيني، وليعرف العالم اجمع 

ان علماء ومراجع الشيعة متنفرون 
من اسرائيل واعمالها االجرامية ومن 
عمالئها ألنها دويلة غاصبة وظاملة 

ولقيطة وارهابية.
واض����اف: وقد ح����رم مراجع 
املسلمني البيع والشراء التجاري مع 
اسرائيل، بل يجب املقاطعة الشاملة 
في جميع املجاالت، خصوصا في 
املجال السياسي. واكد ان الكويت 
تؤمن بضرورة عودة جميع احلقوق 
العربي����ة ألصحابها، وال ميكن ان 
تطبع بشكل من االشكال مع الكيان 
الصهيوني ألن الكويت اخذت على 
عاتقها نصرة الشعب الفلسطيني 
في القرارات واحملافل. والقى راعي 
املؤمتر االرشمندريت افرام الطعمي 
– الوكيل املس����اعد ملطران بغداد 
والكويت واخلليج العربية كلمة 
قال فيها ان فلس����طني دعوة اكبر 
من االرض وان رجاءها اعظم من 
واقعها، لها في الظلم ادهار ولها في 

االمل ادهار.
واكمل »القدس سالم والقدس 
وحدة والدم الفلسطيني املسال على 
تلك االرض القدس����ية يسقي تلك 
الوحدة احلقة وذاك السالم املنشود 
الذين ما انفك يجمع اجلميع على 
ارضها في تعايش يحفظ لكل واحد 
الكرامة الواجبة فالوحدة مطلبنا 
والسالم غايتنا ولكنهما في الوقت 
نفسه كرامتنا جنود بهما على انفسنا 

وال يجود احد بهما علينا.
وواصل القدس شهادة وكرامة 

العرب ال ينق����ذ عزتهم وكرامتهم 
وشرفهم اال الفلسطيني الثابت في 
ارضه والشاهد لها في هذا العام، 
والشهادة ال تأتي من ذاتها وال تفرض 
علينا فرضا بل يكس����بها وينالها 
كل من يحمل في دواخله منطلقات 
واميان ومبادئ وعقائد يأبى التنازل 

او التخلي عنها.
واعقبه النائب عدنان املطوع 
قائال: ارحب بكم في شهر ضيافة 
الرحمن تبارك وتعالى، شهر رمضان 
املبارك. واضاف تعتبر عملية الدفاع 
من االعمال الغرائزية التي انعم اهلل 
عز وجل بها على املخلوقات لدفع 
الضرر عنها وقد عمدت الش����رائع 
السماوية لتقنينها لدفع كل ما من 
شأنه ان يتصف اعمال الظلم املادي 
واملعنوي على املخلوقات كافراد او 
مجاميع فاعمال الدفاع تعتبر من 
االمور الواجبة وال يجوز التخلف 
عنها، كما نهت الشرائع السماوية 
عن العدوان مبختلف اشكاله وذلك 
كله انطالقا من باب احملبة وسعادة 

البشرية في الدارين.
واشار املطوع الى عمل العديد 
من الساسة لتحجيم قضية القدس 
بوضعها في اطار خاص معني به 
الشعب الفلس����طيني فقط بينما 
يتحدث عنها البعض على انها قضية 
العرب فقط، واخرون يحصرونها 
في العالم االس����المي اال ان الواقع 
خالف ذل����ك متاما، فه����ي قضية 
انس����انية بامتياز يجب املشاركة 

فيها من االحرار كافة ويشمل ذلك 
مختلف املعتقدات، فالقدس مدينة 
السالم التي حتوي مقدسات االديان 
السماوية ويشترك اجلميع في الدفاع 
عنها واهلها املظلومني، والواجب 
ملقى على رجاالت الدين من املسلمني 
واملس����يحني للدفاع ع����ن املظلوم 
باستنهاض املؤمنني من الديانتني 
الداء واجب النصرة مبختلف اشكالها 

السلبية وااليجابية.
واكم����ل لقد عانين����ا االحتالل 
والتش����ريد والقهر عندما استباح 
طاغية العراق املقبور صدام حسني 
وطننا الغالي واهله، وعمل الشعب 
الكويتي الكرمي جاهدا على مقاومة 
هذا االحتالل مبختلف ادوات املقاومة 
الس����لبية وااليجابية، واستشهد 
العديد من بن����ات وابناء الكويت 
البررة في س����بيل حترير الوطن 
واهله، ولم نرض حينذاك بنعت 
املقاوم����ة في بلدن����ا احلبيب بأي 
وصف سلبي كما ال نرضاه لغيرنا 
من املظلومني الرازحني حتت نير 
االحتالل، ب����ل حرصنا على ابراز 
دور املقاومة الرسمية والشعبية 
العسكرية واملدنية ومتجيد اعمالها 

وشهدائها االبرار.
عرض بعد ذلك زهير عبدالهادي 
احملميد – امني عام حركة التوافق 
الوطني االسالمية – رئيس مكتب 
الدراسات االستراتيجية ورقة عمل 
بعنوان »حق املقاومة لدفع العدوان 
وفق املنظور الشرعي والقانون«.

د.ضيف اهلل أبورمية

يقترح مساهمة الدولة فيه بنسبة 50% والباقي يطرح لالكتتاب العام كبديل للعالج بالخارج

أبورمية إلنشاء مستشفى تخصصي لعالج الحاالت الحرجة 
تقدم النائب د.ضيف اهلل أبورمية باقتراح بقانون 
النشاء مستشفى متخصص لعالج احلاالت التي حتتاج 

للعالج باخلارج، مشفوعا مبذكرته االيضاحية.
وجاء االقتراح كما يلي: مادة أولى: ينشأ مستشفى 
تخصصي لعالج احلاالت احلرجة واملستعصية التي 
يصعب على املستشفيات احلكومية عالجها كشركة 
مساهمة كويتية عامة، على ان تساهم الدولة بنسبة 
50% من أسهم ذلك املستشفى، وتطرح باقي األسهم 

لالكتتاب العام.
مادة ثانية: تعهد ادارة هذا املستشفى الى احدى 

الش����ركات العاملية املتخصصة بإدارة املستشفيات، 
على ان يكون جمي����ع العاملني فيه من املتخصصني 
العامليني سواء كانوا اطباء او فنيني او ممرضني من 

اصحاب اخلبرة في مجال الطب.
مادة ثالثة: تتعاق����د احلكومة ممثلة في وزارات 
الصح����ة والدفاع والداخلية وأي وزارة أخرى جرت 
العادة ان ترسل مرضى على نفقتها اخلاصة للعالج 
باخلارج مع هذا املستشفى لعالج احلاالت التي حتتاج 
الى عالج ال يتوافر باملستشفيات احلكومية وتقوم 

بدفع تكاليف العالج نيابة عن هؤالء املرضى.


