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بشأن موضوع اللوحات اإلعالنية النتخابات مجلس 2008

الفزيع: ما ورد في رّد وزير الداخلية
ال عالقة له بموضوع الشبهات الجنائية

االنتخاب���ات، فهل يعد ما قمت به 
جرمية متس امل���ال العام بإبرامي 
عقدا مع اطراف جتارية دون التقيد 
مبا رسمته القوانني سالفة االشارة 
اليها شبه جرمية جنائية يجرمها 
قان���ون حماية االموال العامة، لذا 
يرجى احالة امللف للجنة محكمة 
الوزراء للنظر في ذلك. كذلك فاننا 
نود ان نؤكد ان وزير الداخلية لو 
كان صادقا في مواجهة املوضوع 
امام جلنة حتقيق محاكمة الوزراء 
لتقدم بعقد االعالنات والذي اشرنا 
الي���ه ف���ي بالغنا املق���دم ولتقدم 
بالعروض الس���بعة والتي اختار 
من ضمنها الشركة التي ابرم معها 
عقد االعالنات اذ ان الوزير قد اشار 
ف���ي مذكرة الدفاع املقدمة منه الى 
وجود عروض ولم يقدمها ضمن 
املستندات التي ارفقها مع مذكرته 
والتي لم تكن سوى تقرير بشأن 
احتياطات الوزارة املالية النتخابات 
2008 وموافق���ة مجل���س الوزراء 
عليها. ل���و كان الوزير صادقا في 
نيته كشف احلقيقة ملاذا لم يشكل 
جلنة حتقيق في مخالفة االعالنات 
بعد طلب ديوان احملاسبة وانتظر 

رد النيابة عليه؟
ان هذا األمر ايض���ا ليؤكد ان 
الوزير كان في كتابه املوجه للنائب 
العام يريد استجالء موقف النيابة 
من مالحظات الديوان ال التحقيق 

في موضوع االعالنات.

كم���ا ص���رح وزي���ر الداخلية 
الوزراء برغبته  بالتوجه حملكمة 
كيف يكون ذلك وهناك بالغ مقدم 
امام محكمة الوزراء قيد التحقيق 
وفي نفس املوض���وع؟ ولكن من 
باب املسايرة وعلى ضوء اذا كان 
الوزير فعال راغبا في كشف احلقيقة 
فليكن بالغه اآلتي: انا وزير الداخلية 
قد ابرمت عق���دا مع احد االطراف 
التجارية بعد عملية جلب س���عر 
دون االعالن باجلريدة الرس���مية 
وذلك لتنفيذ لوحات ارشادية ذات 
نوعية وذات جودة عالية وتقنية 
حديثة لم تستطع ان توفرها سوى 
الشركة التي مت التعاقد معها ومببلغ 
خمسة ماليني دينار، ونظرا للسرعة 
انتخابات عام  ملواكبة احتياجات 
2008 الطارئة قررت اال استأذن جلنة 
املناقصات املركزية بذلك او الطرح 
من خاللها او من خالل الش���ركات 
املسجلة لديها كما انني لم اعرض 
املوضوع على ديوان احملاس���بة 
إلحكام رقابته املسبقة وفقا لنص 
املادت���ني 13 و14 م���ن قانونه، كما 
انني لم اعرض امر الضرورة على 
مجلس الوزراء بطلب االس���تثناء 
املناقصات  بالعرض على جلن���ة 
وديوان احملاسبة إلعداد مشروع 
مرس���وم بقانون يستثنيني منها 
ولم يصدر اي مرسوم يعفيني من 
ذلك ولكن اضطررت إلبرام العقد 
وفق���ا للعجلة وملواكب���ة مواعيد 

عبدالهادي العجمي
استضاف التحالف الوطني الدميوقراطي 
أعضاء احلملة الوطنية ملواجهة استنزاف 
وتبديد ثروة البالد وترش���يد استخدامها 
ومت عقد الندوة في مقر التحالف الوطني، 
واوضحوا من خاللها أهمي���ة التنبيه الى 
خطورة اس���تنزاف وتبديد ث���روات البالد 
والدعوة الى ترش���يد استخدامها ومكافحة 
الفساد بكل أشكاله وأنواعه وحتقيق التنمية 

في جميع املجاالت.
وكان اول املتحدثني نائب رئيس مجلس 
األمة السابق مشاري العنجري  حيث قال: 
اتف���اق بعض االخوة عل���ى قضايا معينة 
هذا أمر بالتأكيد مش���روع للجميع مادامت 
هذه القضايا في ظل إطار الدستور وإطار 
القانون والقضية التي نحن بصددها من أهم 
القضايا وهي احملرك الرئيسي لكل ما على 
هذه األرض وهي قضية املال ومنذ عشرات 
السنني ونحن نعاني من مشكلة رئيسية 
وهي اإلنفاق على مش���اريع الرأس���مالية 
واملشاريع االستثمارية املدرة والتوجه في 
السنوات األخيرة عكس ذلك والبلدان التي 
ليس���ت لديها ثروة نفطي���ة يعتمدون في 
الصرف ومتويل امليزانية من الضرائب على 
الشركات واألفراد حتى يوفروا امليزانية لعمل 
املشاريع املثمرة واملنتجة، واضاف العنجري: 
نحن في الكويت ليست لدينا ضرائب على 
الشركات واألفراد بل العكس نقوم بتمويل 
هذه الش���ركات وإعطاء الزيادات املتتالية 
على الرواتب حتى تبخرت امليزانية وهذه 
معادلة لن جندها ف���ي جميع دول العالم، 
وزاد: حتى وصلت ميزانية الكويت الى 7 
أضعاف ميزاني���ة األردن وقال العنجري: 
اآلن أتتنا قضية إس���قاط فوائد القروض 
وتساءل إذا كان هناك مستحقون من أصحاب 
القروض لديهم مشكلة رئيسية في السداد 
سواء كانت نسبتهم 2% أو 5% هناك اتفاق 
ان هؤالء متعثرون ويستحقون املساعدة 
من السلطتني التشريعية والتنفيذية لكن 
املنتظم في الس���داد وليست لديه مشكلة 
ملاذا اتطرق اليه، واضاف العنجري: خالل 
لقائنا م���ع صاحب الس���مو األمير ذكرت 
بعض س���مات اإلدارة احلكومية واملجتمع 
الكويتي في طريقة حل قضاياه وقلت اننا 
كرماء بالزيادات والكوادر والبدالت وإسقاط 
القروض وبخالء باملش���اريع االستثمارية 
وفي قراراتن���ا ال نعتمد على املتخصصني 

والفنيني وأيضا ال نعتمد على اإلحصائيات 
والبيانات واملعلومات واملقارنات.

وب���ني العنجري ان موقفه من إس���قاط 
القروض لم يتغير س���واء حاليا أو عندما 
كان عضوا في البرملان ومتنى العنجري ان 
يأخذ هذا األمر م���داه ويتفهمه الرأي العام 
حتى نضع مرتكزات أساس���ية ورئيسية 

القتصاد بلدنا.

مستقبل األجيال

من جانبه قال الوزير السابق علي املوسى: 
نتص���رف بثروة البلد كم���ا لو انها مصدر 
مستمر ال ينتهي وكلنا نعرف ان هذا ليس 
صحيحا، وما هي إال ثروة على شكل نفط 
محدود الكمية ونحن اآلن نس���تهلك ثروة 
البلد. وتساءل املوسى: هل نحن في الكويت 
دولة مؤقتة ونتقاسم هذه الثروة ام اننا في 
دولة وطن مستمرة؟ واألصح اننا في دولة 
مس���تمرة وبالتالي علينا ان نبني الثروة 
وليس فقط اس���تهالكها ونحتاط ألجيالنا 
املقبلة واالحصائيات تقول انه اذا اس���تمر 
احلال كما هو عليه لعش���ر سنوات او اقل 
فسننكشف ونحن دولة، واضاف املوسى: 
لسنا ضد اي طرف واي جهة وال نغبط اي 
انس���ان يحصل على اي شيء ولكن نحن 
ندافع عن اجلميع عن اجليل احلالي واألجيال 
املقبلة، وزاد: ندرك ما هو نبض الشارع ولكن 
ما يحدث اآلن عمال سياس���يا مؤقتا وندفع 

ثمنا ألخطاء ارتكبت في السابق.
يجب اال يكون حل مشكلة بطريقة تؤسس 
ملش���كلة أكبر ونحن ال نتحدث عن قضية 
القروض فقط بل منهج تسير عليه الدولة 
باس���تهالك الثروة، وعلينا ان نتوقف عن 
هذا املنهج ونصحح املسيرة ونعالج قضية 
الفساد ويجب ان يتوقف والتنمية ال تقل عن 
وقف نهج الهدر وعن محاربة الفساد وهذا 

مثلث زواياه تكمل بعضها البعض.
وبدوره قال د.نبيل املناعي: اذا استمررنا 
عل���ى هذا النهج في ادارة البلد من الناحية 
االقتصادية والسياسات االقتصادية سواء 
كان���ت سياس���ات ومب���ادرات حكومية او 
سياسات بقوانني مفروضة من مجلس األمة، 
هل نستطيع ان نستمر الفترة املقبلة دون 
ان نأخذ حجما من املخاطر غير مبرر كدولة؟ 
واضاف: يبدو للبعض من غير املتخصصني 
ان الوضع مريح، لدينا الدخل النفطي يغطي 
املزيد، وهناك احتياطات وليست لدينا عمالة 

وهو في احلقيقة عك���س ذلك، وزاد: نحن 
لس���نا ضد رفاهية املجتم���ع لكن يجب اال 
تكون هذه الرفاهية على حساب املزيد من 
املخاطر املستقبلية لالقتصاد الكويتي، وما 
حدث عام 2008 من اقرار عالوتني فقط وهي 
ال� 120 وال� 50 دينارا تكلف املوازنة العامة 
اكثر من 955 مليون دينار واذا اخذنا بعني 
االعتبار حجم القادمني الى سوق العمل خالل 
العشر سنوات املقبلة فسيكلف املوازنة العامة 
13 مليار دوالر واذا استمرت هذه الزيادات 
س���يكون هناك خطر، ليس على االقتصاد 
وامنا على األمن الوطني وسنستنزف من 
اس���تثماراتنا االجنبية خالل عدد قليل من 
السنوات وس���نصل اذا استمررنا على هذا 
النهج الى وضع كارثي لن تستطيع الدولة 

ان تفي بالتزاماتها احلالية.

فرص العمل

واشار املناعي الى انه في جميع دول العالم 
يحرصون على ثالث قضايا رئيسية منها أنه 
يجب حتديد من هو املستحق لدعم الدولة 
انه يجب ان يكون هناك تنفيذ واضح ورقابة 
صارمة وعقوبة مغلظة لكل من يس���تغل 

شبكات االمان االجتماعي.
وقال املناعي: أخفقن���ا كدولة في خلق 
الظروف املناسبة لقيام قطاع خاص نشط 
قادر على خلق فرص عمل وما حدث طيلة 
السنوات املاضية ان الدولة استخدمت سياسة 
التوظيف بأداة م���ن ادوات توزيع الثروة 
واحلد من ظهور بطالة بني الكويتيني لكن 
هذه السياسة تضمنت قبول بطالة مقنعة 
بصف���وف اجهزة الدولة ق���د تصل الى 50 
و60%، ومن جانبه حتدث ابراهيم القاضي 
قائال: الغرض من مجموعة ال� 26 هو التوعية 
وانتشال الوطن من وضعه احلالي واملضي 
به قدما الى ما نأمله له وهذا لن يتحقق اال 
باحترام مبدأ التوازن بني احلقوق والواجبات 
ومبدأ الس���يادة املطلقة للقانون واحترامه 
التام، واضاف القاضي هناك مجموعة من 
يعلق ان مجموعة ال� 26 اغنياء وميسوري 
احلال، وانا اق���ول مثل هذا الطرح تضليل 
الصحاب الدخل احملدود، ولو متعنوا ببيان 
املجموعة وطرحها هو في واقع احلال ملصلحة 
املواطنني من ذوي الدخل احملدود حتى تستمر 
اخلدمات الصحية والتعليمية مجانية لهم 

وتوفير فرص عمل البنائهم.
بدوره، قال د.نايف احلجرف ان حترك 

املجموعة حرك املياه الراكدة واعلن ما يتداوله 
اجلميع عن املستقبل والى اين نحن متجهون 
وما رؤية البلد كحكومة وكسلطة تشريعية 
بعد خمس او عشر سنوات اذا استمر بهذه 
الوتيرة نفسها، واجلميع يعلم ان الذخيرة 
االساسية حلرب التحرير هي االحتياطات 
النفطي���ة وكذلك االرصدة لالس���تثمارات 
الكويتية في اخلارج، وهذا الثقل االقتصادي 
نتيجة خلطة احتياطات وضعت واستثمرت 
باجتاهات تنموية وعادت بعوائد كبيرة، وقد 
استخدمناه مبعركة التحرير ومبرحلة اعادة 
االعمار والبناء، واضاف د.احلجرف: نحن 
نتحدث اآلن عن اس���تنزاف مستمر ويبدو 
ان االفق ال يوحي بأن هذا االس���تنزاف لن 
يتوقف في اي مرحلة من املراحل، وما يصرف 
اليوم لن يعوض من االحتياطات النفطية، 
والكل يعرف ان النفط ثروة قابلة للنضوب، 
وقال د.احلجرف: وصلنا الى مرحلة غابت 
فيها الرؤية جنن���ي فيها اخفاقات متتالية 
على مدى العش���رين عاما املاضية، وغابت 
النظرة االس���تراتيجية للبلد، وغابت فيها 
االدارة التنفيذية، واضاف: هناك ثالث نقاط 
اساسية يجب ان نعيها جميعا كمواطنني، 
املواطن يحتاج الى االمن واخلدمات الصحية 

والتعليمية.
وكان آخر املتحدثني جاس���م السعدون 
الذي تساءل: هل هناك حاجة جلماعة ضغط 
للدفاع عن قضية ما مصيرية؟ وقال: نعم 
هناك حاجة، وهي ظاهرة دميوقراطية، وهناك 
من يعتقد ان اي اتصال باحلكومة ما هي اال 
محاولة حللول مكان مؤسسات دستورية، 
واكد الس���عدون ان موقفن���ا قاطع وثابت 
بالدستور والبيان الذي صدر في 15 اكتوبر 
قاطع في هذه القضية، واشار السعدون الى 
ان هناك قضية خطيرة تواجهنا وهي محاولة 
استبدال الدولة بالعصبيات الصغيرة، وهناك 
من يريد تقسيمنا الى حضر وبدو وشيعة 
وس���نة، وهذا الكالم »مأخوذ خيره«، وما 
يحدث اآلن ان البلد يعامل كش���ركة ورقية 
ولدينا عجز اداري حقيقي يؤدي الى فراغ 
كبير يتناوله كل الناس لكي يأخذ نصيبه 
من السلطة، ونحن في حالة ضياع نتيجة 
هذا الفراغ االداري ويكافأون باملنصب وال 
يكافأ البلد باملنص���ب نتيجة تعيني اناس 
غير قادرين على تأدية واجباتهم، وهذه هي 
املشكلة احلقيقية واالساسية، وما نطرحه 

هو الطرح الشعبي.

مؤمن المصري
أفاد احملامي نواف الفزيع بأن ما 
أورده وزير الداخلية بكتابه املوجه 
للنائب العام كان في حقيقته منصبا 
حول ما وجهه ديوان احملاسبة من 
مالحظات حول موضوع االعالنات 
ورد الوزارة عليها ومن ثم تعقيب 

الديوان على رد الوزارة األخير.
جاء هذا خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده الفزيع مبكتبه أمس ردا 
على تصريح وزير الداخلية الصادر 
يوم 11/2 والذي تضمن صورا ضوئية 
ملراسالت متت بني وزير الداخلية 
والنائب العام واملتعلقة مبوضوع 
اللوحات االعالنية النتخابات مجلس 
االمة 2008 وما شابها من قصور.

وأضاف الفزيع: كما تطرق كتاب 
الوزي���ر الى أن الدي���وان لم يذكر 
املالحظات بالتقرير السنوي االخير 
للع���ام 2009/2008 وعليه تطلب 
الوزارة إحالة املوضوع الستجالء 
ما اذا كانت تلك املخاطبات وليس 

أمر ملف االعالنات جنائيا.
ومن قراءة ما ورد بكتاب وزير 
الداخلية، فإنه ال عالقة له مبوضوع 
الشبهات اجلنائية وحتويل متهمني 
محددين بعد استنفاد كل اجراءات 
الوزارة  التحقيق االداري داخ���ل 
وإحالة االمر بكل تفاصيله وباتهامات 
محددة لالطراف ذات العالقة بذات 
املل���ف، بل يتعلق س���ؤال النائب 
العام حول عالقة الوزارة بالرد أو 

بالتعقيب ورد الديوان.
ونحن نقول لوزير الداخلية ان 
هذا االمر ال يعد شبهة جنائية، بل 
مخالفة ادارية تتعلق بعالقة الوزارة 
بديوان احملاسبة وأسلوب احكام 
الرقابة وما رس���مه قانون انشاء 

الديوان حول احكام الرقابة.
وأيضا نقول لوزير الداخلية ان 
ما أرسلته للنائب العام من طلب 
قد متت صياغته إليهام القارئ بأن 
كتابك يتعلق مبلف االعالنات، لكن 
حقيقة لم يجر التحقيق القانوني 
بوزارتك الستجالء احلقيقة وحتديد 
املتهمني واملتسببني في ذلك للنيابة 
العام���ة وف���ق التنظي���م االداري 
والقانون���ي املتبع، وهذا يعد ذكاء 

ضحال ملن قدم لك االستشارة.

دعوا إلى تحقيق التنمية في جميع المجاالت

مجموعة الـ 26 في ندوة التحالف: ننّبه إلى خطورة استنزاف
وتبديد الثروة وندعو لترشيد استخدامها ومكافحة الفساد

العنجـري: ُكرماء بالزيـادات والكوادر والبدالت وُبخالء بالمشـاريع االسـتثمارية
الموسـى: نتصرف بثروات الكويت كما لـو كانت مصدراً ال ينتهـي وهذا خطأ كبير

)أحمد باكير(نواف الفزيع متحدثا للصحافيني

ندوة في المعهد الديبلوماسي حول جدار برلين 9 الجاري
مبشاركة املعهد الديبلوماسي الكويتي وبعض 
سفارات دول االحتاد االوروبي وجامعة الكويت، 
تنظ���م في املعهد الديبلوماس���ي الكويتي ندوة 
بعنوان »عشرون عاما بعد سقوط جدار برلني 
وانهيار املعسكر الشرقي في وسط اوروبا وابعاده 
الدولية«، وس���تعقد هذه الندوة يوم 9 اجلاري 
في مقر املعهد الديبلوماس���ي في شارع اخلليج 
العربي مبنطقة شرق، وتستمر هذه الندوة من 
الساعة التاس���عة صباحا حتى الثالثة عصرا، 

وسيشارك في هذه الندوة سفراء الدول املنظمة 
وسفيرة الواليات املتحدة االميركية لدى الكويت 
وممثل عن رئاسة االحتاد االوروبي وهو السفير 
االس���باني في البالد واحد االكادمييني من معهد 
كونراد ادوناور االملاني ومحاضرون من جامعة 
الكويت يتقدمهم د.عبدالرضا اسيري عميد كلية 
العلوم االجتماعية، كما سيتحدث امام هذه الندوة 
مدير عام املعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز 

الشارخ.

اتحاد الطفل للحضانات الخاصة: سنغلق
أي حضانة تكتشف فيها حالة إنفلونزا خنازير

نورة الصباح: مؤتمر االستثمار البشري يهدف
لرفع مهارات المختصين في »الصحة المساندة«

تقدم رئيس احتاد الطفل للحضانات اخلاصة في الكويت د.محمد 
الرفاعي باسم مجلس اإلدارة بجزيل الشكر واالمتنان لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على استجابته لرعاية براعمنا 
الصغيرة التي ط����ال انتظارها لفتح دور احلضانات اخلاصة بهم، 
وليس غريبا على س����موه مثل هذه األعم����ال اجلليلة التي نقدرها 
ونحفظها له، وتابع: وال ننس����ى في هذه املناسبة ان نتقدم لسموه 
كذلك بعظيم االمتنان حلفظ حق دور احلضانات اخلاصة في الكويت 
في التعويض عن الضرر الذي حلق بهم من جراء قرار التأجيل أو 
)اإلغالق( لدور احلضانات من تاريخ 2009/9/1 وحتى تاريخه والذي 
عانى منه األطفال بالدرجة األول����ى نظرا حلرمانهم من حضانتهم 
وكذلك أولياء األمور بتقطع س����بل البحث عن أماكن آمنة حتتضن 
اطفالهم، والعاملني في احلضانات، حيث تاهوا ما بني عمل وال عمل  

واصحاب دور احلضانات الذين قطع عنهم مصدر رزقهم.

أكدت امني سر مؤمتر االستثمار البشري في القطاعات الصحية 
املساندة األول الش����يخة نورة الصباح، ان املؤمتر يهدف الى جمع 
أولي األداء واملفكرين واملتخصصني في املجاالت األكادميية واملهنية 
والتخطيط االستراتيجي لعرض أبحاثهم ودراساتهم املتخصصة، 
مشيرة الى انه س����تثرى وحتفز مجاالت املناقشة التي من خاللها 
ستس����اهم لوضع اآلليات واإلجراءات ومساهمتهم بشكل فعال في 
رفع الكفاءات ومهارات األداء لدى املتخصصني في القطاعات الصحية 
املس����اندة، مؤكدة انها س����تنعكس على القوى العاملة في القطاع 
واخلدمات الصحية بشكل عام. وأضافت الصباح في تصريح صحافي 
خالل التحضير لعقد املؤمتر االول لالستثمار البشري في القطاعات 
الصحية املساندة والذي سيعقد في الفترة من 1 الى 3 مارس 2010 
في فندق املارينا برعاية وزير الصحة د.هالل الس����اير، وبإشراف 
عميد كلية العلوم الصحية ورئيس اللجنة املنظمة د.فيصل الشريفي 
ورئيس اللجنة العلمية د.بدر اخللف، ومبش����اركة كل من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية )منبثقة من 
جامعة الدول العربية � مصر( ومنتدى التطوير الوظيفي اخلليجي،  

واضافت ان املؤمتر يتكون من 4 محاور.


