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السلطان يسأل عن عقود طوارئ 2007 و2008

الوعالن يعلن استجوابه للوزير صفر خالل أيام
أعلن النائب مبارك الوعالن 
انه س���يقدم استجوابا لوزير 
االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية فاضل صفر خالل االيام 
املقبل���ة، وانه يعك���ف حاليا 
إلعداد مس���ودة االستجواب 
القائمة على مجموعة من االدلة 
الدامغة التي دفعتنا ملثل هذا 
االجراء، مبينا ان االستجواب 
الذي سيقدمه س���يتكون من 
ثمانية محاور، مس���تندا فيه 
ال���ى العديد م���ن التجاوزات 
الت���ي وقعت في  واملخالفات 
وزارة االشغال والبلدية، وفي 
عهد الوزير صف���ر وما زالت 
ت���زداد يوما بعد يوم دون أي 
حترك ايجابي من الوزير، مما 
جعل موضوع استجواب الوزير 
أمرا حتمي���ا حفاظا على املال 
العام ومصالح املواطنني التي 
حث الدس���تور الكويتي على 

احملافظة عليها.
الوزير  الوع���الن  وح���ذر 
صفر من محاولة تكرار ارسال 

الى املنصة، مؤكدا ان الكويت بلد 
دميوقراطي وأي استجواب يقدم 
ألي وزير يجب عليه ان يصعد الى 
املنصة ويفند محاور االستجواب، 
الوزراء  الى ان استجواب  الفتا 
ليس مكس���با سياس���يا حتى 
الن���واب، ولكنه  يتنافس عليه 
واجب دستوري يجب على أي 
نائب يشعر باستحقاق تقدميه 
في أي مرحلة ان يقدمه، مؤكدا ان 
تلك االستجوابات نتيجة وليست 
سببا، حيث مرت وزارة االشغال 
التناقضات  والبلدية بحالة من 
اخلطيرة. وش���دد الوعالن على 
ان احلل���ول البد ان تكون حتت 
مظلة الدستور، مشيرا الى اهمية 
الوصول الى نتيجة تقود البالد 
الى بر االمان وتدفع عجلة التنمية 
للتحرك من جديد بعد ان توقفت 
بسبب التردد في اتخاذ القرارات 
وحالة التخبط السياس���ي التي 
تعيشها البالد، الفتا الى ان مشكلة 
البالد هي مشكلة ادارية بالدرجة 

االولى.

وسطاء للتفاوض خلف االبواب 
املغلقة، مش���يرا الى ان الطريق 
لالصالح ال يع���رف اال  تفعيل 
الدستورية  القنوات  واستخدام 
السليمة والتي تأتي ضمن احلوار 
العلن  املباش���ر وفي  السياسي 
التي  القنوات االصالحية  وعبر 
ال ميكن ان تنف���ذ وترى النور 
اال عن طريق العمل الش���فاف. 
الوزير صفر بالصعود  ونصح 

وجه النائب خالد السلطان سؤاال لوزير الكهرباء 
واملاء بدر الش���ريعان طلب فيه تزويده بنسخ من 
العقود التي أبرمتها الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 
وصيان���ة مولدات كهربائي���ة اضافية ضمن خطة 
الطوارئ لصيف 2007 و2008، وما الشركات الفائدة 
بعقود طوارئ 2007 و2008 مع تزويدي بس���ابقة 
أعمال تلك الشركات قبلل توقيع العقد، ما القيمة 
االجمالية لتكلفة عق���ود طوارئ 2007 و2008، ما 
القيمة اإلجمالية املنصرفة للشركات املتعاقد معها 
ف���ي طوارئ 2007 و2008 منذ توقيع العقد وحتى 
2009/7/31؟ هل قامت الشركات املتعاقد معها بتنفيذ 
ما هو مطلوب منها في التعاقد؟ هل مت االستفادة 
م���ن خطة ط���وارئ 2007 و2008؟ وهل مت توريد 
مولدات حسب التعاقد؟ وهل مت االستفادة منها؟ هل 

املولدات الكهربائية املتسلمة مطابقة للمواصفات 
املنصوص عليها ف���ي العقود؟ هل مت تقدمي خطة 
الوزارة لطوارئ 2007 و2008 في وقت مناسب وإذا 
كان هناك تأخير في التقدمي للخطة يرجى تزويدي 
بأسباب هذا التأخير مع بيان ما ترتب على ذلك؟ ما 
الشركات التي مت تأهيلها قبل التعاقد ضمن خطة 
طوارئ 2007 و2008؟ وما األسس والضوابط واآللية 
التي اعتمدت من قبل الوزارة لتأهيل هذه الشركات؟ 
وهل يوجد شركات متعثرة قامت الوزارة بالتعاقد 
معها، وإذا كان اجلواب بنعم فما سبب هذا التعاقد؟ 
ما السبب الذي دفع الوزارة الى قبول عروض مقدمة 
من الشركات تتضمن وحدات مستعملة ومجددة، 
هل قامت الوزارة بالتعاقد مع شركات وسيطة في 

عقود طوارئ 2007 و2008؟

مكتب المجلس اعتمد جدول األولويات
عقد مكتب مجلس األمة امس اجتماعه األول لدور 
االنعقاد العادي الثاني للفصل التش����ريعي الثالث 
عشر برئاس����ة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وأعضاء املكتب. وصرح امني س����ر املجلس دليهي 
الهاج����ري بعد اجتماع املكتب بأنه مت اعتماد تقرير 

فريق عمل األولويات البرملانية وسيتم عرضه على 
مجلس األمة في اجللسة املقبلة.

وأضاف الهاجري ان رئيس وأعضاء املكتب شكروا 
األعضاء الس����ابقني جلهودهم وهنأوا النواب اجلدد 

الذين انضموا الى مكتب مجلس األمة.

السعدون ُيمهل رئيس الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل 
إلقالة وزير الداخلية أو استجواب الخالد

الراشد دعا رئيس الوزراء للتمسك بالوزير كون المجلس منحه الثقة

علي الراشد

مبارك الوعالن

حسني احلريتي احمد السعدون

خصوصا ان اغلبية مجلس االمة 
منحته الثقة.

وقال الراشد ان رد النيابة بشأن 
اللوحات االعالنية  موضوع عقد 
هو مبثاب����ة تبرئة للوزير اخلالد 
وليس ادانة له، مشيرا الى ان من 
فش����لوا في االستجواب األول لن 
ينجحوا في إس����قاط اخلالد »هذا 

الوزير املخلص لوطنه«.
ورأى ان ما يح����دث من اثارة 
في هذا الصدد هو مجرد مزايدات، 
معربا عن اس����فه »ألن البعض ال 
يعجب����ه االجناز وامنا يبحث عن 
التأزمي«. وزاد الراشد: »اعتقد انهم 
التأزمي، وأخشى  سينجحون في 
الفصل  على دميوقراطيتن����ا في 

التشريعي الثالث عشر«.
كما دعا النائب حسني احلريتي 
الى االخذ مبا تضمنه خطاب صاحب 
الس����مو األمير في جلسة افتتاح 
دور االنعقاد الثاني، مشددا على 
اهمية املضامني واملعاني السامية 

التي جاءت في اخلطاب.
وقال احلريت����ي ان احلكومة 
قدمت وللمرة االولى خطة التنمية 
وبرنامج عملها وعلينا كمجلس أمة 
ان نتابع احلكومة في تنفيذ برنامج 
عملها، وان مند يد التعاون لها، وان 
نبتعد عن التأزمي والتصعيد والذي 
من ش����أنه ان يعكر صفو العالقة 
بني السلطتني. وبني احلريتي ان 
مجلس االمة لدي����ه برنامج عمل 
واملتمثل في االولويات التي اتفق 
عليها مع احلكومة وخصصت لها 
الكم من املشاريع  جلسات، وهذا 
واالقتراحات بقوانني املوزعة على 
جلسات املجلس حتى نهاية ابريل 
املقبل يحتاج الى جهد كبير وتعاون 

بني احلكومة واملجلس.
وأعرب احلريتي عن أمله في ان 
تنطلق عجلة التنمية في البالد، وان 
يسود االستقرار والتفاهم والتعاون 
التشريعية  الس����لطتني  فيما بني 
املقبلة  والتنفيذية خالل املرحلة 
حتقيقا لدعوة صاحب السمو األمير 

في خطاب االفتتاح.

وانتهت من اعداد تقريرها بشأنها 
في ش����هر يولي����و املاضي ومتت 
احالتها للجنة الشؤون املالية مؤكدا 
انه ال يوجد اي اقتراح ضمن هذه 
االقتراحات يتحدث عنه »اسقاط 

القروض«.
واستغرب الس����عدون اصرار 
رئيس مجلس الوزراء عند القائه 
اخلطاب االميري يوم امس االول 
على تصوير االمر وكأنه اسقاط 
قروض، وهو امر غير صحيح وفيه 
تضليل للناس، موضحا ان جميع 
اقتراحات  الستة هي  االقتراحات 
الفوائ����د والعوائد العادة  اللغاء 
جدول الديون مع االبقاء على اصل 
الدين. وختم السعدون تصريحه 
بالتأكيد عل����ى ضرورة عدم بقاء 
وزير الداخلية بعد كل ما قال »يجب 
أال يستمر« واستمرار اخلالد في 
احلكومة يعني ان هذا رغبة رئيس 
مجلس الوزراء في املواجهة مشيرا 
الى ان الكتلة ستنتظر حتى جلسة 
11/17 وبعدها ستقدم على استجواب 
اخلالد ما لم يتخذ رئيس مجلس 

الوزراء اي خطوة جتاهه.
م����ن جانبه دع����ا النائب علي 
الراشد سمو رئيس الوزراء الشيخ 
التمسك بوزير  الى  ناصر احملمد 
الش����يخ جاب����ر اخلالد  الداخلية 

مجلس الوزراء اذا اراد انه يستمر 
هذا النفس االيجابي بني السلطتني 
والذي متثل بتش����جيع احلكومة 
القوانني واس����تجابة  على تنفيذ 
االغلبي����ة البرملانية لهذا النفس، 
اتخاذ اجراء فوري وعاجل بحق 

وزير الداخلية.
واكد السعدون ان ابقاء وزير 
الداخلية ال ميكن تفس����يره اال ان 
رئيس احلكومة راغب بأن تكون 
هناك مواجهة ونحن بهذا اجلانب 
ليس لدينا اي مش����كلة، الفتا الى 
ان املفترض برئيس الوزراء عدم 
قبوله استمرار اي عنصر ميكن ان 

يؤدي الى التأزمي واملواجهة.
وبني السعدون ان الكتلة كانت 
تعتزم تقدمي اس����تجوابها لوزير 
الداخلي����ة ي����وم ام����س االول في 
جلسة افتتاح دور االنعقاد الثاني، 
مشيرا الى انها »اي الكتلة« ارجأت 
تقدمي هذا االستجواب حتى تتاح 
الفرصة للمجلس ملناقشة جميع 
التعديالت املقدمة واملقترحات بشأن 
اسقاط فوائد القروض الشخصية 
واالستهالكية، او ما يعرف بجدولة 

مديونيات املواطنني.
وتاب����ع الس����عدون، فهناك 6 
اقتراح����ات بقوانني عرضت على 
جلنة الشؤون التشريعية البرملانية 

قادرة ولكن نحن دائما ما نعطي 
فرصة الي شخص.

واوضح الس����عدون ان رئيس 
مجلس الوزراء متى ما اس����تطاع 
ان يبدأ بداية جي����دة مع النواب 
واملجلس فس����يجد الدعم، فنحن 
س����بق ان ايدنا اخلطوات اجليدة 
التي قام بها الفريق احلكومي عندما 
اعلنت احلكومة تنفيذها للقانون 
البي����وت املنخفضة  فيما يخص 
التكالي����ف وكذل����ك عندما اعلنت 
احلكوم����ة عن طرح مزايدة ارض 
املرقاب مع بداية السنة املقبلة بعد 
ان توقفت لفترة طويلة بس����بب 
اصحاب النفوذ قلنا عنها خطوة 
جيدة، مبينا ان����ه على احلكومة 
ان تعي ان االص����الح ليس فقط 
خط����وات تؤخذ هنا وهناك وامنا 
االصالح عملية مس����تمرة ويجب 
ان تكون توجها حقيقيا للحكومة 
ورئيسها. وكشف السعدون عن انه 
اذا لم يتخذ رئيس مجلس الوزراء 
اي خطوة بحق وزي����ر الداخلية 
فإننا سنقدم استجوابا بعد جلسة 
القروض واملقررة 17 نوفمبر املقبل 
من محور واحد متضمنا البيانات 
التي حجبه����ا اخلالد عن املجلس 
والنائب مسلم البراك وكشف عنها 
العدل، متمنيا على رئيس  وزير 

اكد النائب احمد السعدون انه 
اذا ما اراد رئيس مجلس الوزراء 
ان يس����تمر النفس االيجابي بني 
السلطتني والذي متثل بالتشجيع 
النياب����ي للحكومة عل����ى تنفيذ 
القوانني القائمة واستجابة االغلبية 
النفس فإنه عليه  البرملانية لهذا 
اتخاذ اجراء فوري وعاجل بحق 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد، 
مشيرا الى ان استمرار بقاء اخلالد 
في احلكومة احلالية يعد مؤشرا 
على رغبة رئيس مجلس الوزراء 
باملواجهة، ونحن ليس لدينا مشكلة 

بهذا اجلانب اطالقا.
وقال الس����عدون في تصريح 
للصحافيني يوم امس »كنا نتوقع 
مع بداي����ة دور االنعقاد الثاني ان 
يكون لدى احلكمة توجيهات جيدة 
تن����زع فتي����ل اي مواجهة خاصة 
ان الكل واض����ح واغلب االعضاء 
مقبل����ون على ال����دور برغبة في 
االجناز جتس����دت من خالل عمل 
اللجان«، مستدركا، لكنه بكل اسف 
احلكومة لم تعط اي مؤشر جيد 
وبالذات رئيس احلكومة على وجه 

التحديد.
واوض����ح الس����عدون انه بعد 
احلقائق التي تكش����فت بالنسبة 
لوزير الداخلية كان من املفترض 
عل����ى رئيس احلكوم����ة ان يتخذ 
اجراء سريعا باقالة وزير الداخلية 
مبينا أنه كان من املفترض برئيس 
الوزراء عدم الس����ماح ببدء دور 
الداخلية احلالي  االنعقاد ووزير 
ضمن الفري����ق احلكومي ويدخل 

الى قاعة عبداهلل السالم.
واعتبر الس����عدون بقاء وزير 
الفريق احلكومي  الداخلية ضمن 
حتى هذه اللحظة نوعا من التحدي 
الواضح والصارخ خاصة انه ارتكب 
اخط����اء عدة ومت االعالن عنها في 
وقت سابق، مشيرا الى انه اليوم 
يوجه رس����الة واضحة وصادقة 
وصريح����ة لرئيس احلكومة وقد 
قلناها في وقت س����ابق ان رئيس 
احلكومة بعد ست حكومات غير 

الحريتي: علينا االبتعاد عن التأزيم ومدّ يد التعاون


