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صرح النائب د.ضيف 
اهلل أبورمية بأنه في فترة 
الصيف واجازة مجلس 
االمة وعندما ملس����نا من 
احلكوم����ة حتركا باجتاه 
شراء مديونيات املواطنني 
واعادة جدولتها اعطينا 
الفرصة، ولكن  احلكومة 
ما وجدناه في بداية دور 
االنعقاد هو تراجع احلكومة 
عن تصريحاتها ومتسكها 
بصندوق املعسرين هذا 
الصندوق الذي ولد ميتا، 
لذلك تقدمت بطلب مع عدد 

من النواب لتحديد جلس����ة يوم 17 اجلاري 
ملناقشة معاجلة قروض املواطنني. واعلن 
انه سيدش����ن حملته االعالمية بإقامة عدة 
ندوات في مناطق الكويت املتفرقة وستكون 
انطالقة اولى هذه الندوات مساء اليوم االحد 
في ديوانه الكائن مبنطقة االندلس وسيشارك 
ف����ي هذه الندوة اعضاء مجلس االمة وعدد 

السياسية  الفعاليات  من 
لتسليط الضوء على عجز 
احلكومة وفشل صندوق 
واض����اف  املعس����رين. 
ستستمر هذه الندوات الى 
يوم اجللسة املخصصة 
ملناقشة معاجلة قروض 
املواطنني مشددا على اهمية 
حضور املواطنني املتأثرين 
بهذه املشكلة الى الندوات 
الت����ي تناق����ش قضيتهم 
وايضا اهمية حضورهم 
الى جلس����ة مجلس االمة 
التي س����تعقد بتاريخ 17 
الش����هر اجلاري. واضاف ابورمية مختتما 
سأكشف في هذه الندوة عن الوثائق التي 
تكشف جتاوزات صندوق املعسرين والتالعب 
عن طريق منح اش����خاص غير مستحقني 
ورفض املستحقني وان هذا الصندوق اوجد 
فقط من اجل حماية البنوك من املالحقات 

القضائية وليس للمواطن اي فائدة منه.

أصدر السيد محمد باقر املهري بيانا حول 
قضية الشيكات قال فيه: اآلن حصحص احلق 
وزهق الباطل وانكشف الغطاء وعرف اجلميع 
احلق واحلقيقة بأن الش����يك كان ش����خصيا 
ومن األموال اخلاصة لس����مو رئيس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد، وعلى النائب املسلم 
ان يعت������ذر رس����مي������ا وعلنيا الى س����مو 
رئيس الوزراء ويتوب عن كشف أسرار الناس 
وتشويه سمعة بنك برق�����ان وتأزمي الوضع 
في البالد، أو يقدم استقالت�����ه أو يكشف اسم 
النائب الذي تس�����لم الشيك، وهناك مؤامرة 
واضحة مكشوفة على الكويت وعلى رئيس 
مجلس الوزراء لإلط����احة بس����موه بالرغم 
من ان����ه حظي لعدة م����رات بث����قة واعتماد 

س����مو األمي�������ر، الى جانب محاولة ايق����اف عجلة التنمي����ة 
 واالقتص����اد والت��طور واإلجناز وحتويل جلس����ة مجلس األمة
 املنعقدة ملن�����اقشة اخلطاب األميري وللبح���ث حول التنمية 

الى جلسة الشيكات التي ال تسمن وال تغني من جوع.

وأض����اف: ان من أس����باب ه����ذه املؤامرة 
االنتقام والتشفي ومحاولة اإلطاحة برئيس 
ال����وزراء اإلصالح����ي النفتاح����ه على جميع 
قطاعات الش����عب. وثانيا ان رئيس الوزراء 
يريد ان تصبح الكويت بلدا حضاريا متطورا 
ومنوذجيا ومواكبا ملتطلبات العصر وللتقنية 
والتكنولوجي����������ا احلديثة من خالل إعطاء 
القانون  احلريات والدميوقراطيات وتطبيق 
والتأكيد على املؤسسات الدستورية ومن خالل 
التنمية واإلجنازات في مختلف املجاالت ومن 
خالل دفع عجل����ة االقتصاد والتعامل الراقي 
واحلضاري مع أبناء هذا الشعب ومن الطبيعي 
ان يكون هناك من ال يريدون ان تصبح الكويت 
بلدا حضاريا واقتصاديا ومتطورا، فيجب على 
الشعب الكويتي االنتباه الى هذه املؤامرة على وطننا وعلى رموزه 
الوطنية وقيادته السياسية احلكيمة ورئيس وزرائه اإلصالحي 
الشيخ ناصر احملمد واملطالبة مبحاسبة من يتآمر أو يشترك أو 

يسرب معلومات سرية لنواب املجلس.

الراشد يسأل صفر عن خدمات
»النهضة« والتأخر في تنفيذ المشاريع

وجه النائب علي الراش���د 
سؤاال لوزير االشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر قال فيه: يعتبر مشروع 
النهضة اإلسكاني من املشاريع 
الكويت  الهامة في  االسكانية 
التي يتحدث البعض عن اسباب 
تأخر وزارة األشغال العامة في 
اجناز بعض املشاريع الهامة 

فيها.
يرجى إفادتي عن اآلتي: هل 
تلقت الوزارة مخاطبات رسمية 
من وزارة اإلس���كان بش���أن 
ربط خدمات مشروع النهضة 

اإلسكاني مع اخلدمات اخلارجية التابعة لوزارة 
األشغال العامة )ش���رق الصليبخات سابقا(؟ 
وهل تلقت كتب »ال مانع« من اجلهات االخرى 
مثل وزارة الداخلية واملواصالت بهذا الشأن؟ 
في حال اإليجاب )يرجى تزويدي بنس���خ هذه 

املخاطبات(.
ما اس���باب تأخر الوزارة في تنفيذ مشروع 
انشاء مجرور صرف مياه األمطار ملنطقة شرق 
الصليبخ���ات الذي ترتب علي���ه عدم امكانية 

تصريف مياه األمطار ملشروع 
النهضة اإلسكاني؟

بخصوص ما أش���يع عن 
تأخر الوزارة في تنفيذ مشروع 
تطوير طريق الصليبية القدمي 
االوفر الذي ترتب عليه صعوبة 
النهضة  ربط مدخل مشروع 
االس���كاني ب���ه؟ ما اس���باب 

ذلك؟
هل قامت الوزارة مبخاطبة 
ش���ركة نفط الكويت بش���أن 
تعديل طريق الصليبية القدمي؟ 
وفي حال االيجاب، هل تلقت 
الوزارة اي ردود من الشركة 
بهذا الش���أن؟ وما هو؟ وما مالحظات الشركة 
بشأن هذا التعديل؟ ما اسباب تأخر الوزارة في 
تنفيذ جتديد خطوط الصرف الصحي الرئيسية 
ملشروع النهضة االسكاني الذي سيساهم في 
تالفي نزح ونقل مياه املجاري الصحية ملشروع 
النهض���ة بالتناكر؟ هل قامت ال���وزارة بإعداد 
دراس���ة متكاملة وحددت متطلبات تنفيذ هذه 
املش���اريع؟ في حال اإليجاب )يرجى تزويدي 

بنسخة من هذه الدراسة إن أمكن(.

علي الراشد

د.ضيف اهلل أبورمية

السيد محمد باقر املهري

أبورمية يدشن حملة إعالمية لمعالجة قروض المواطنين:
سنكشف بالوثائق التجاوزات في صندوق المعسرين

محاميا المسلم: هل يجوز إعطاء أي نائب
مبالغ مالية تحت أي مسمى حتى لو مساعدة؟

أصدر وكي���ال النائب د.فيصل املس���لم 
العنزي وجابر الضبيعي  احملاميان ناهس 
بيانا حول قضية الش���يك النيابي جاء فيه: 
لقد منح الدستور الكويتي احلق في الرقابة 
على أعمال الس���لطة التنفيذية من منطلق 
التعاون والت���وازن، وفقا ملفهوم مرن ملبدأ 
فصل السلطات. تعاون منطلقه أن البرملان 
ميثل إرادة الشعب، مصدر كل السلطات مما 
يبرر أن تنعقد له االختصاصات التشريعية، 
واحلكومة بدورها كصانعة للسياسة العامة 
املنوط بها تنفيذها، وهو مسوغ ألن تشاركه 
تأدية هذا االختصاص، وتوازن حاصله أن 
السلطة توقف السلطة وحتد من طموحها، 
ومبتغاه التوقي من طغيان السلطة إذا تركزت، 
أو استبدادها إذا أطلقت، ومن هنا لم يكن من 
س���بيل لالحتراز من ذلك إال باالعتراف لكل 
سلطة بوسائل متكنها من أن متنع األخرى 
من أن تضل، أو أن تطغى، على هذا األساس 
كانت الرقابة وظيفة ثانية للبرملان يتوثق بها 
تارة من كيفية أداء احلكومة ملهامها ويتمكن 
من خاللها من منعها أن تش���تط بسلطاتها 

تارة أخرى.
ومما تعارفت عليه األنظمة البرملانية، وهي 
ترس���ي تقاليدها، أن الرقابة ليست وسيلة 
لتصفية حس���ابات املعارضة البرملانية مع 
احلكومة، وال هي أداة دعائية مسخرة للنائب 
لكسب وتأييد ناخبيه أو إظهار براعته أمام 
ال���رأي العام في مط���اردة وزير أو مالحقة 
آخر، وال هي س���بيل يس���تهدف به حتقيق 
مصالح شخصية أو مآرب ذاتية فهي متاثل 
احلصانة البرملانية، من حيث عدم اعتبارها 
امتيازا ش���خصيا لعضو البرملان وإمنا هي 
دوما وسيلة حلسن أداء دوره النيابي رعاية 

للصالح العام.
حيث انه من املقرر بنص املادة )99( من 
الدستور )أن لكل عضو من أعضاء مجلس 
األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى 
الوزراء أسئلة الستيضاح األمور الداخلة في 
اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب 

مرة واحدة على اإلجابة(.
وقضت نص املادة )100( من الدس���تور 
ايضا أنه )لكل عضو من أعضاء مجلس األمة 
أن يوجه إلى رئي���س مجلس الوزراء وإلى 
الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في 

اختصاصاتهم(.
ولقد استقر الفقه والقضاء على أن السؤال 
وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرملان 
احلص���ول على معلومات عن أمر يجهله أو 
التحقق من حصول واقعة علمها، أو معرفة 
ما تنوي احلكومة اتخاذه في مسألة بذاتها، 
وأن علمه بالشيء هو علم يتردد بني الشك 

واليقني فأراد أن يحس���م أمره فقدم سؤاله 
استيثاقا وتثبيتا.

وملا كان من املقرر بنص املادة )110( من 
الدستور التي تنص على أن )عضو مجلس 
األمة حر فيم���ا يبديه م���ن اآلراء واألفكار 
باملجل���س او جلانه وال جتوز مؤاخذته عن 

ذلك بحال من األحوال(.
كما نصت امل���ادة )19( من القانون رقم 
63/12 بشأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
التي تنص على )أن عضو مجلس األمة حر 
فيما يبديه م���ن اآلراء واألفكار باملجلس أو 
جلان���ه وال جتوز مؤاخذت���ه عن ذلك بحال 

من األحوال(.
ولقد اس���تقر الفقه على عدم مسؤولية 
النائب عن اآلراء واألفكار التي يبديها داخل 
البرملان، وهي قاعدة اس���تقرت منذ تقررت 
ألول مرة في اجنلترا مبوجب وثيقة إعالن 
احلقوق، وهي قاعدة تأسست على كفالة حق 

النائب في التعبير عن رأيه داخل
البرملان بحرية تامة بشكل ميكنه من أداء 
دوره الرقابي في نقد أعمال احلكومة، دون 

خشية من سيف املسؤولية وسطوته.
ما جتد أساسها الدستوري في نص املادة 
110 من الدستور ونص املادة 19 من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة وفي تفسير النصوص 
سالفة الذكر يتبني أن عدم املسؤولية يستغرق 
جميع ما يعن للنائب أن يبديه من آراء وأفكار 

وهذا ما أجمع عليه الفقه.
ملا كان ذلك وكان موكلنا د.فيصل املسلم 
قد استعمل حقا قرره له الدستور بتقدميه 
سؤاال لسمو رئيس مجلس الوزراء وعرضه 
لصورة شيك بعد ذلك بصفته عمال بنصوص 
املواد 100، 110 من الدستور واستنادا ألحكام 
املواد 133، 134، 135 م���ن الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة مما يش���مله عدم املس���ؤولية 

بجميع أنواعها.
وبهذا نرد على محامي سمو رئيس مجلس 
الوزراء بشأن مسؤولية النائب عن أقواله 
وتصريحاته وأفعاله حتت قبة البرملان حيث 
ان ما أقدم عليه موكلنا النائب د.فيصل املسلم 
ليس به جت���اوزا أو تعديا على القانون أو 

الدستور.
أما بشأن رد محامي سمو الشيخ ناصر 
بوصفه مواطنا يتمتع بكامل حقوقه الدستورية 
والقانونية والتي منها أن يتصرف في ماله 
اخلاص وفق ما يراه س���موه دون رقيب أو 
حس���يب إال اهلل وضميره فهذا األمر مردود 
عليه أيضا. فاجلميع يعلم أن كل الصحف 
تناولت موضوع الشيكات منذ شهر مارس 
املاضي ولم تعلم إذا كانت هذه الشيكات من 
ماله اخلاص لس���موه أو من األموال العامة 

والس���ؤال الذي يطرح نفسه والذي يردده 
الش���عب الكويتي ما الذي كان مينع س���مو 
الرئيس من أن يعرض ويوضح للناس في 
مؤمت���ر صحافي ويفند فيه حقيقة الواقعة 
أو السؤال بالدليل وبالبرهان وأمام االشهاد 
وملاذا انتظر كل تلك املدة وما الذي كان يحول 
دون أن يجتمع الرئيس مع رؤساء الصحف 
احمللية ويضع أمامه���م احلقائق أو يصدر 
بيانا يوضح ما حدث ويش���رح لهم حقيقة 
املصروفات والشيكات ومن الذي استفاد منها؟ 
وكيف استفاد وهل هي من ماله اخلاص أم 

من األموال العامة وغيره من األسئلة.
والسؤال ملاذا جاءنا الرد من محامي سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء وليس من الناطق 
الرسمي أو وكيل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الذي سبق له أن صرح في 2009/3/15 
على قناة »الوطن« بالنفي القاطع بصرف أي 
شيك باسم س���مو الرئيس أو ديوانه السم 

أي نائب.
اآلن وبعد هذا الوقت يأتينا جواب مناقض 
لألول من محامي سمو رئيس مجلس الوزراء 
ليقول ان هناك شيكات صادرة من احلساب 
اخلاص لسموه وليس ألي إنسان حق مبا 
فيه النائب فيصل املس���لم من تتبع حساب 

سموه الشخصي.
ونحن نتساءل هل يجوز إعطاء أي نائب 
أو عضو في مجلس أمة أو بلدي أو غيره من 
املسؤولني في الدولة مساعدة مالية حتت أي 

مسمى حتى لو كانت مساعدة إنسانية.
وعليه دفاعا عن املؤسس���ة التشريعية 
وموقع ممثل األمة وتعزيزا ملبدأ الشفافية 
وبحثا عن احلقيقة التي يجب أن تكون ملكا 
للش���عب الكويتي كانت تس���اؤالت موكلنا 
د.فيصل املسلم منذ مارس املاضي هل هذه 
املعلومات صحيحة وإذا كانت اإلجابة بنعم 
نرجو بيان أسباب ذلك وتبريرات عن تلك 
الشيكات دون أن يحصل على جواب باعتباره 

ممثال لألمة وواجبه احلفاظ على أموالها.
ختاما ما كان بودنا التوس���ع في الردود 
حيث ان هذه القضية معروضة أمام القضاء 
ومحدد لها جلس���ة 2009/11/14 حفاظا على 

حسن سير العدالة.
كما أن من املستغرب تعمد بعض الصحف 
والكتاب والقنوات ووسائل اإلعالم إلى نشر 
هذا املوضوع وإثارته بطريقة تس���يء إلى 
موكلنا د.فيصل املس���لم، وتؤثر على سير 

الدعوى املنظورة أمام القضاء.
هذا ونحتف���ظ بجميع حق���وق موكلنا 
القانونية جتاه كل من أس���اء إلى موكلنا أو 
إلى سمعته عن طريق الصحف أو القنوات 

القضائية.

المهري يدعو المسلم لالعتذار إلى رئيس الوزراء

ق����دم النائب فالح الصواغ الدعوة حلضور ندوة 
بعنوان »من يتحمل تأخير التنمية احلكومة أم املجلس« 
يحاض����ر فيها النائبان د.فيصل املس����لم ود.جمعان 
احلربش وذلك مس����اء اليوم بديوانه بالفنطاس ق2 

ش12 بجانب روضة عقبة بن نافع.

المسلم والحربش يحاضران
 بديوان الصواغ عن التنمية

جوهر ينتقد عدم التزام هيئة التعليم التطبيقي  
بمعايير اختيار الوظائف القيادية

الطبطبائي إلنشاء مستشفى متكامل التخصصات لألطفال
طالب باالستعانة بأحد المستشفيات العالمية إلدارة منطقة الصباح الصحية

قدم النائب د.ولي���د الطبطبائ��ي اقتراح���ني برغبة، طال��ب 
ف���ي االقتراح األول بإنش���اء مستش���فى متكام���ل التخصصات 

لألطف��ال.
كما طالب في اقتراح آخر بقيام وزارة الصحة خالل السنتني 
املقبلتني باالستعانة بأحد املستشفيات العاملية وتبدأ على سبيل 
املثال بإدارة منطقة الصباح التخصصية )مستشفى الصباح العام 

واملراكز التخصصية التابعة لها( وضمان حصول منطقة الصباح 
الصحية على االعتماد واالعتراف العاملي بعد سنتني من تشغيلها 
من قبل املؤسس���ة العاملية، ثم التطبيق على باقي املستشفيات، 
وقي���ام وزارة الصحة بإعطاء املنطقة حلظة تش���غيلها من قبل 
الفريق العاملي االستقاللية االدارية واملالية على ان متارس دورها 

اإلشرافي والرقابي عليها ضمن القوانني املنظمة لذلك.

أرجأت العمل بها لمدة 6 أشهر

انتقد النائب د.حسن جوهر عدم التزام الهيئة 
العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب مبعايير 
اختيار الوظائف القيادية واالشرافية في الهيئة 
رغم اعتماد معاييرها اجلديدة وارجاء العمل بهذه 
الالئحة ملدة 6 أشهر، األمر الذي يعني تطبيقها 
عمليا بعد 4 سنوات حيث مت اختيار مجموعة من 
شاغري املراكز القيادية خالفا للمعايير اجلديدة 
التي اعتبرتها وزي���رة التربية وزيرة التعليم 

العالي اجنازا أكادمييا رائدا.
ووصف د.جوهر مثل هذا التلكؤ في تطبيق 
الالئحة اجلدي���دة مبثابة عبث في املؤسس���ة 
التعليمية التي تعاني أساسا اختالالت جوهرية 
ومشاكل ال حصر لها بسبب سوء اختيار الكثير 

من الوظائف القيادية.
واس���تغرب التناقض في اعتبار الالئحة اجنازا مهما لتطبيق 
معايي���ر املفاضلة االكادميية وتقدير اخلبرات العلمية والعملية 

ألعضاء هيئة التدريس في التطبيقي من جهة 
وعدم تطبيقها من جهة أخرى.

وحمل د.جوهر وزيرة التربية مسؤولية بخس 
حقوق نخبة من أساتذة التطبيقي ممن بلغوا أعلى 
املراتب العلمية وخدموا هذا املرفق التعليمي قرابة 
30 سنة في تولي مثل هذه املناصب واالستفادة 
من خبراتهم الطويلة لتطوير العمل واألداء فيه 
وحرمانهم من حقوقهم إذا ما مت التطبيق بعد 4 

سنوات بسبب وصولهم لسن التقاعد.
وختم النائب حديثه بالقول ان ملف التعليم 
التطبيقي س���تتم مناقشته مع الوزيرة وأركان 
الهيئة في اللجنة التعليمية خالل األسبوع القادم 
في ظل استياء شديد من العديد من أعضاء مجلس 
األمة ممن بينوا وجهات نظرهم بشأن التدهور 
في هذه املؤسس���ة التعليمية املهمة وتفاقم التجاوزات فيها من 

خالل مداخالتهم في الرد على اخلطاب األميري.

د.حسن جوهر

وصول وفد مجلس 
الشيوخ التشيكي

وصل الى البالد ظهر امس 
وفد نائ���ب رئي���س مجلس 
الشيوخ في جمهورية التشيك 
املرافق  جيري ليتشا والوفد 
ل���ه وذلك في زيارة رس���مية 

تستغرق ثالثة ايام.
وكان في اس���تقباله لدى 
وصوله نائب رئيس مجلس 
االمة عبداهلل الرومي، ورئيس 
بعثة الش���رف النائب صالح 
عاشور، وس���فير جمهورية 
التشيك لدى البالد، واالمني العام 
املساعد لشؤون العالقات العامة 

واالعالم هشام املوسوي.
وقال رئيس مجلس الشيوخ 
التش����يكي جيري ليتش����ا، في 
تصريح له لدى وصوله املطار، ان 
زيارته تأتي تلبية لدعوة كرمية 
من مجلس االمة الكويتي بهدف 
البلدين  ب����ني  العالقات  توثيق 
التع����اون االقتصادي  وتعزيز 
والثقافي والسياس����ي، مشيدا 
مبتانة العالق����ات بني البلدين، 
مدلال على ذلك مبوقف جمهورية 
تشيكوس����لوڤاكيا املؤيد للحق 

الكويتي خالل الغزو العراقي.
م���ن جانبه، اع���رب نائب 
رئيس مجل���س االمة عبداهلل 
الرومي ع���ن ترحيبه بنائب 
رئيس مجلس الشيوخ التشيكي 
املرافق له، مش���يدا  والوف���د 
التي تربط  املتميزة  بالعالقة 
الكويت بجمهورية التش���يك، 
مؤكدا تقدير وعرفان الشعب 
الكويت���ي ملوق���ف جمهورية 
تشيكوسلوڤاكيا املؤيد للكويت 

خالل الغزو العراقي.

البراك: 17 الجاري يوم مفصلي لحل المديونيات
موسى أبوطفرة

نفى النائب مس����لم البراك وجود أي تباين واخت����الف في مواقف كتلة 
العمل الش����عبي من قضية معاجلة مديونيات املواطن����ني، مؤكدا ان موقف 
اعضاء الكتلة واحد من اسقاط الفوائد واعادة جدولة اصل الدين وهو الذي 
تضمنته املقترحات الستة املقدمة للجنة املالية ملعاجلة هذه القضية. وقال 
البراك في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 17 اجلاري واملخصص ملناقشة هذه 
القضية يعتبر يوما مفصليا حلل هذا املوضوع والذي لم ينتج إال عن ضعف 
رقابة البنك املركزي، مستغربا من تصديق البعض للنكتة احلكومية املسماه 
بصندوق املعسرين والذي لم يحقق الفائدة املرجوة من انشائه كون املشكلة 
مازالت باقية وهي تضرر املواطنني من زيادة الفوائد وتراكمها. واكد البراك 
ان حل مشكلة املديونيات البد ان يكون بشكل جذري دون الضرر باملال العام 
وان املطالبات النيابية هي اعادة جدولة اصل الدين وليس اسقاطه، الفتا الى 
ان البنوك لن تتضرر كونها طرفًا مستفيدا وانه سبق للحكومة ان عاجلت 

مشاكل البنوك املالية قائال: »حالل على البنوك حرام على املواطنني«.


