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الوعالن: صعود صفر المنصّة تكريس للممارسة الراقية ويدفع نحو االستقرار السياسي
وّجه أكثر من 85 سؤااًل تتعلق بمخالفات وزارة األشغال

س�تغرق في بحر من الظلمات بس�بب تجاوزاتك وكفاك تضليالً وتالعباً واتّق اهلل في هذا الوطن فالجراح مؤلمة

مبارك الوعالن

مبارك الخرينج
)محمد ماهر(بعض ممثلي القوى السياسية خالل الندوة

ال تترك مجاال للش����ك واستغالل 
العالق����ات احلزبي����ة والقبلي����ة 
والطائفية والعالقات االجتماعية 
وغيرها لتكون سببا رئيسيا في 
الوصول الى املناصب والى الترقيات 
مما يتعارض مع مبادئنا االسالمية 
وما يكفله الدس����تور الكويتي من 
حقوق وواجب����ات، وعليه يرجى 
إفادتي مبا يل����ي وذلك للفترة ما 
بني 2009/3/1 وحتى االن موزعة 

على االشهر:.
14- يرج����ى إفادتي بأس����ماء 
كافة من ش����ملتهم عملية ش����غل 
الوظائف االشرافية؟ مع تزويدي 

بقراراتهم.
15- يرج����ى بيان اداة الترقية 
س����واء بالتعي����ني او التكليف مع 
بيان الفترة التي اس����تغرقت لكل 

مرحلة؟
16- يرجى بيان املنصب الذي 
كان يشغله كل منهم قبل الترقية 

مباشرة وبعدها؟
17- يرجى تزويدي بالتسلسل 
الوظيفي لكل من شملتهم عملية 
الترقية مع بيان موقعة في الهيكل 
التنظيمي املعتمد للوزارة قبل وبعد 

الترقية؟
18- هل توج����د آلية ومعايير 
محددة للقيام بعملية التدوير او 

الترقية؟
19- ه����ل متت عملي����ة تقييم 
املوظف����ني املزمع اتخ����اذ قرارات 
بش����أنهم؟ وكيف متت؟ ووفق اي 

معايير او آليات؟
20- يرجى تزويدي باسماء من 

متت املفاضلة معهم؟
21- يرجى بيان اس����باب عدم 

حصول املنافسني على املنصب؟
22- هل مت التحقق من حصول 
كافة املعنيني على متطلبات ديوان 

اخلدمة املدنية في هذا الشأن؟
23- هل قامت الوزارة باي تدوير 
بني شاغلي الوظائف االشرافية؟ 

وملاذا؟
24- هل احيل اي من مت تدويره 

او ترقيته الى التحقيق؟
25- ما نتائج تلك التحقيقات، 

في حالة وجودها؟ 
26- ه����ل هن����اك تظلمات من 

صدور اي منشور؟
27- ما نتائج تلك التظلمات؟

28- هل مت رفع قضايا إدارية 
على الوزارة نتيجة أي ترقية أو 

تدوير؟
29- هل مت استثناء أي منهم 
من لوائ����ح ونظ����م الترقيات أو 

التدوير؟

مبطالبات اجناز ملش����اريع أو أي 
عالقة بعقود املش����اريع املختلفة 

بالوزارة؟
التقاضي لتلك  2- ما درجات 

القضايا؟
3- وما األسباب التي أدت إلى 

توجههم إلى القضاء؟
4- ه����ل كان توج����ه املدعني 
للقضاء في تلك القضايا من األمور 

احلتمية؟
5- ما رأي الوزارة في ذلك؟

6- هل هن����اك أحكام قضائية 
صدرت ض����د ال����وزارة؟ وهل مت 

تنفيذها جميعا؟
7- ك����م بل����غ ع����دد األحكام 
الصادرة ضد الوزارة؟ وما مستوى 
التقاضي فيها؟ وكم تبلغ قيمتها 

اإلجمالية؟
8- هل يتم محاسبة املقصرين، 
إن وجدوا، في حالة خسارة الوزارة 

ألي من قضاياها؟ وملاذا؟
9- هل هناك جهة مسؤولة عن 
دراس����ة تلك األحكام والعمل على 
وضع اإلجراءات واملالحظات التي 
يكون من ش����أنها تالفي مسببات 

األحكام مستقبال؟ وملاذا؟ 
10- هل يتم تكليف مهندسي 
ال����وزارة في التواج����د لدى إدارة 
اخلبراء إن تطلب األمر ذلك؟ وهل 

يتم مكافأة هؤالء؟
11- ك����م ع����دد املكلف����ني من 
مهندس����ي الوزارة للحضور أمام 

إدارة اخلبرة؟
12- كيف يت����م اختيار ممثل 
الوزارة من املهندسني للتمثيل في 

إدارة اخلبراء؟
13- ه����ل هن����اك مهندس����ون 
من جنس����يات مختلف����ة؟ ما تلك 

اجلنسيات وما أعدادهم؟
ترقيات بالمحسوبية

إن العمل في املؤسسات احلكومية 
يتطلب بها اتباع النظم واللوائح في 
اتخاذها لقراراتها وفق آليات واضحة 
جلميع وبشفافية مطلقة، ومن هذا 
املنطلق فان أي عملية ترقيات أو 
تغيير دماء شبابية جديدة يتطلب 
فيها الوضوح والشفافية، وتقوم 
العامة مثلها مثل  وزارة االشغال 
باقي اجهزة الدولة، بتشجيع ودعم 
الطاقات الوطنية لبذل املزيد من 
العطاء باستخدام االدوات االدارية 
ومنها الترقية والتكليف والتدوير 
وغيرها، اال ان اتخاذ مثل ذلك القرار 
ال يعطي احلق ألي من كان ان يسلب 
االخرين حقوقهم االدارية، وان يكون 
القرار متخذا مبوجب آلية واضحة 

تس����رب املي����اه )اخلري����ر(؟ وما 
اإلجراءات الت����ي اتخذتها الوزارة 

حيال ذلك؟
35 � ما أسباب تكليف املقاول 
بالتشغيل؟ وهل مت التجديد له؟ 
وكم م����رة مت التجديد له؟ وملاذا؟ 
مع اعتبار فترات الصيانة املجانية 

احدى تلك الفترات.
36 � ه����ل مت حتدي����د تواج����د 
الفنية مثل  مختصني للصيان����ة 
متخصصني باملضخات أو الكهرباء 

أو البيئة أو غيرها؟ وملاذا؟
37 هل من املواصفات املطلوبة 
حتديد عدد من املستويات التي يتم 
فيها إطالق أو حتديد إنذار؟ ما تلك 

املستويات؟ 
38 � ملاذا لم يتخذ أي قرار بعد 

املرور من خالل تلك املستويات؟
39- هل قامت الوزارة بتجهيز 
عق����د صيانة للمحطة اس����تعدادا 
للتس����ليم والب����دء بالتش����غيل 

والصيانة؟
40- هل قامت الوزارة بنقل أي 
من القيادات إلى مستوى مراقب في 
قطاع هندس����ة الشؤون الصحية 

خالل اخلمس سنوات املاضية؟
41- يرجى بيان من مت نقلهم 
وأس����باب النقل وما تخصصاتهم 
البدائل  وخبراته����م وم����ن ه����م 
وتخصصاتهم وس����نوات اخلبرة 
لديهم وفقا للوحدات اإلدارية التي 

يشغلونها؟
42- هل مت رفع تقرير فني يدين 
املقاول أو املستشار في أي مرحلة 

سابقة لتاريخ الكارثة؟ وملاذا؟
43- هل مت التحفظ قبل حدوث 
الكارثة على أي من دفعات املقاول 

أو املستشار؟
خسارة بالماليين

إن طبيعة أعمال وزارة األشغال 
العامة تتطلب احلرص والشفافية 
والدقة في اتخاذ القرار خاصة في 
املشاريع اإلنشائية بسبب طبيعتها 
املعتمدة عل����ى تعدد األطراف مما 
يؤدي في كثير م����ن األحيان إلى 
مطالب����ات مالي����ة وزمنية تكون 
الدولة فيها هي اخلاس����ر األكبر، 
إال أن ما مرت به وزارة األش����غال 
العامة من نصف قرن تقريبا في 
إنشاء املشاريع يجعلها تكتسب 
اخلبرة واالستقرار الالزمني لدرء 
مثل تلك املطالبات، وعليه يرجى 

إفادتي مبا يلي: 
1- كم عدد القضايا املتداولة في 
احملاكم الكويتية والوزارة خصم 
فيها ومطالباتها الرئيسية تتعلق 

من مش����اريع الوزارة على نفس 
املكتب؟

21 � م����ا املش����اريع التي متت 
ترسيتها عليه؟ وكم تبلغ قيمتها 

اإلجمالية موزعة على املشاريع؟
22 � هل كانت هناك أي اعتراضات 
من قبل املستشار أو املقاول على 
أي من مواصف����ات أو تصاميم أو 

موقع احملطة؟
23 � ما رأي ال����وزارة في تلك 

االعتراضات؟ وماذا مت بشأنها؟
24 � ما قيمة املشروع االبتدائية 

مقارنة بتقديرات الوزارة؟
25 � ما القيمة املدفوعة للمقاول 
مقارن����ة برأي ال����وزارة على تلك 

املبالغ؟
26 � ما قيمة تكلفة املشروع بعد 
االجناز؟ وكم بلغت قيمة التشغيل 

والصيانة السنوية؟
27 � ما التغييرات التي طرأت 
على املشروع موزعة على السنوات 
واملبالغ مثل إضافة أعمال محطات 
تنقية ثانوية إل����ى أعمال محطة 
مش����رف اس����تعدادا إللغ����اء تلك 

احملطات؟
28 � هل كانت هناك أي حتفظات 
على املقاول أو االستش����اري قبل 

البدء باملشروع؟
29 � ه����ل هن����اك أي توصيات 
فني����ة او إدارية او حتفظات على 
االستش����اري أو املقاول ألي جهة 
ذات االختصاص مثل جلنة البيوت 
االستش����ارية أو جلنة املناقصات 

املركزية؟
30 � هل مت التعامل مع املستشار 
أو املق����اول لوضع حلول ملعاجلة 

املشكلة بعد حدوثها؟ وملاذا؟
31 � هل مت تغيير أي جزء من 
التصميم أو متت إعادة تصميمه ألي 
من األسباب؟ وما تلك التغييرات 

وملاذا؟
32 � هل مت تسلم املشروع أو أي 

جزء منه وحتت أي مسمى؟ 
33 � هل مت تسلم أي من مشاريع 
الوزارة بذات الطريقة أو تسلم أي 
جزء منه؟ وما تلك املشاريع؟ وما 

قيمتها؟ 
34 � متى علمت الوزارة مبشكلة 

التشغيل والصيانة للمحطة؟ 
8 � ما أنواع الصيانة الدورية 
التي يقوم بها املقاول قبل تسليم 

احملطة؟ وبعدها؟
9 � هل قام����ت الوزارة بوضع 
جدول زمني ألنواع الصيانة الدورية 
املختلفة سواء بالتنسيق أو وفق 
خطتها لعم����ل ومتابعة الصيانة 

للمحطة؟
10 � كيف قدرت الوزارة قيمة 
الصيانة الدورية؟ وكيف تتم حتديد 

مبالغ الصيانة؟
11 � ما معايير أعمال الصيانة 
املوضوعة للمحطة خاصة باالعتماد 
على نوع القطع ومعدل استهالكها 

واملعايير األخرى؟ 
12 � هل قامت الوزارة مبتابعة 
الغي����ار االحتياطية  توريد قطع 

ملعدات احملطة؟
13 � هل هناك نس����بة محددة 
يتطلب توفيرها في املخازن ملثل 
تلك القطع؟ وه����ل هي متوافرة؟ 

وملاذا؟
14 � هل لقطع الغيار مواصفات 
ضمن املواصفات املعتمدة بالعقد؟ 
وما هي تل����ك املعايي����ر؟ يرجى 
بيان تل����ك املعايير مقارنة مبا مت 

توفيره؟
15 � هل قام����ت الوزارة بطلب 
وض����ع مش����اريع إنش����اء بدائل 
لتصري����ف الص����رف الصحي في 
حالة توقف احملطة عن العمل؟ ما 

هي تلك املشاريع؟
16 � ف����ي حالة عدم وضع مثل 
تلك املشاريع يرجى بيان أسباب 

ذلك؟
17 � هل لوقوع احملطة في هذا 
املوقع أي تأثير على التصميم؟ وهل 
مت اخذ رأي الوزارة في املوقع؟ وما 

هو رأي الوزارة في ذلك؟ وملاذا؟
18 � في ظل القيام بإنشاء مشاريع 
األشغال املختلفة هل قامت الوزارة 
بتأهيل املكتب الهندس����ي املصمم 

ملشروع محطة مشرف؟
19 � ما املشاريع التي مت تأهيل 
نفس املكتب لها ب����دءا من تاريخ 

2000/4/1 وحتى اآلن؟
20 � ه����ل متت الترس����ية ألي 

لل�ف�س�اد  رعاة  ب�»األش�غ�ال«  المس�ؤولين  ب�ع�ض 
وموظف�ون في ش�ركات يمررون مصال�ح ه�ؤالء المتنفذين

االس�تجواب  بجل�س�ة  سن�كش�فه  بم�ا  ُت�س�ّر  ل�ن 
بالكوي�ت الفس�اد  ورع�اة  المتنفذي�ن  ج�راح  وس�نعمق 

املسؤولني عن هذه األفعال؟ وماذا 
ستتخذ من تدابير لردع من تسول 
له نفسه تكرار هذا األمر وحماية 
املال العام وعدم تضييع مئات اآلالف 
من الدنانير على الدولة؟ موضحا 
ان بعض املسؤولني ب�»األشغال« 
رعاة للفساد وموظفون في شركات 
ميررون مصالح هؤالء املتنفذين، 
مخاطبا صفر بقوله: لن ت�سر مبا 
سن�كشفه بجل�س����ة االستجواب 
وسنعمق جراح املتنفذين ورعاة 

الفساد بالكويت
محطة مشرف

تعمل وزارة األش����غال العامة 
في ظل مرسوم إنشائها وفي ظل 
اختصاصاته����ا كمقاول رئيس����ي 
للدولة، وقد كان احد مش����اريعها 
القومية إنش����اء واجناز وتشغيل 
وصيانة محط����ة الضخ اجلديدة 
مبنطقة مش����رف وخطوط الضخ 
التابعة لها، ومن هذا املنطلق فقد 
اكتس����بت وزارة األشغال العامة 
سنوات طويلة من اخلبرة في اعمال 
إنشاء مش����اريع الدولة املختلفة، 
ومن أهم تلك اخلبرات العمل على 
وضع بدائل وخطط طوارئ يكون 
مبوجبها العمل على تقدمي اخلدمات 
املختلفة في إطار حدوث الكوارث أو 
غيرها من األعطال التي توقف تقدمي 
أعمالها وخدمتها للجمهور حفاظا 
على األرواح واملمتلكات ومنها ما 
يحدث في حاالت استمرار هطول 
األمطار وغيرها، وبناء على ذلك 

يرجى إفادتي مبا يلي: 
1 � هل قامت ال����وزارة بوضع 
خطط طوارئ بديلة في حالة تعطل 
احملط����ة دون النظر إلى ما تقدمه 

احملطة من خدمات؟ وملاذا؟
2 � في ظل القيام بإنشاء مشاريع 
األشغال املختلفة هل قامت الوزارة 
بتأهي����ل مقاول مش����روع محطة 

مشرف؟
3 � ما املشاريع التي مت تأهيل 
املقاول لها بدءا من تاريخ 2000/4/1 

وحتى اآلن؟
4 � ه����ل متت ترس����ية أي من 

مشاريع الوزارة على املقاول؟
5 � م����ا املش����اريع التي متت 
ترسيتها عليه؟ وكم تبلغ قيمتها 

اإلجمالية موزعة على املشاريع؟
6 � هل هناك منازعات بني املقاول 
والوزارة في مش����اريع أخرى؟ ما 
هي؟ وكم تبلغ قيمة املبالغ املتنازع 

عليها؟
7 � هل كانت هناك متابعة دورية 
تتم بالتعاون مع املقاول في مراحل 

بالكرسي الوزاري وتركه ملن هو 
أكفا، مؤك����د أن الوزير صفر بهذه 
املخالفات التي يرتكبها يوما بعد 
يوم يض����رب بالقوانني واللوائح 
ومصالح املواطنني عرض احلائط 
ويحنث بالقسم الذي اقسمه. مؤكدا 
ان مصالح املواطنني تتطلب مزيدا 
من احل����زم واجلدية جتاه كل من 
يتطاول على القانون واملال العام 
ويس����قط القوانني ويفصلها على 
مقاسات خاصة تناسب املتنفذين 
واملتجاوزين وأصحاب املصالح. 
وأردف: »يبدو أن الوزير صفر قد 
استساغ لعبة التظليل وتزييف 
احلقائ����ق فهو مارس����ها من قبل 
وميارسها في الوقت الراهن حلماية 
نفسه من املساءلة النيابية، ولكن 
أس����اليبه وأالعيب����ه ومخالفاته 
انكشفت للجميع والعيان«، مؤكدا 
أن هذه األسئلة ليست نهاية املطاف 
بل بداية لكش����ف مسلسل الفساد 
الدائر في وزارتي األشغال والبلدية. 
وتس����اءل عن كيفية تطوير البلد 
وحتقيق نهض����ة تنموية إذا كان 
يتحكم في وزارات هامة كاألشغال 
والبلدية وزراء اتخذوا الفس����اد 
منهجا لهم والتضليل أسلوب حياة 
والغش دستورا لتحقيق مصاحلهم 
ومصالح املتنفذين واملتجاوزين 
احملسوبني عليهم. وتابع الوعالن: 
»ملاذا حتاول بعض األطراف املتنفذة 
إبقاء الوزير صفر على حس����اب 
القوانني واللوائح؟ ماذا تستفيد 
من وجود وزي����ر امتألت وزارته 
باملخالفات غير املعقولة؟ وبعدها 
تشتكي احلكومة من تدخل النواب 
ومساءلتهم للوزراء مبينا بقوله 
»نؤيد كل وزي����ر ميتلك خطوات 
إصالحية وفي نف����س الوقت لن 
نسكت عن جتاوزات أي وزير فهذا 
هو حق املواطن علينا للحفاظ على 
ماله ومقدراته ووطنه. مؤكدا أن 
إدارات  هناك جتاوزات في جميع 
البلدية واألش����غال منها اإلدارية 
ومنها ما يصنف في نظر القانون 
كجناية والبد من إحالة مرتكبيها 
إلى النيابة العامة واتخاذ العديد 
القرارات في حق املتجاوزين  من 
وإقالة املس����ؤولني املتسببني عن 
هذه التجاوزات. وق����ال الوعالن 
ان الوزي����ر صفر بتجاوزاته على 
القانون سهل للكثير من املسؤولني 
واملتنفذين االس����تيالء على املال 
العام، مطالبا الوزير بالكشف عن 
املسؤولني في البلدية واألشغال عن 
هذه التسهيالت والتالعبات؟ وما 
الذي اُتخذ من إجراءات رادعة ضد 

رحب النائ����ب مبارك الوعالن 
مبا نشر على لسان رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وتأكيده على 
مواجهة االس����تجوابات في إشارة 
منه إلى صعود الوزير صفر إلى 
املنصة وهذا أمر نشيد به ويقع في 
دائرة االلتزام الدستوري وتفعيل 
مفاهيم ومضامني هذا الدس����تور 
وكيفية الوصول به ملرحلة مهمة 
من مراحل تغيير الثقافة السياسية 
من حالة اجلزع والهلع السياسي 
إلى أن يكون أداة سياسية مرحبا 
به����ا وميكن التعام����ل معها وفق 
آلي����ات فنية بعيدا عن التش����نج 
واخلوف والربكة، وبني الوعالن 
في تصريح صحف����ي أن صعود 
الوزير صفر إلى املنصة يجعلنا 
نكرس ممارسة راقية تدفع نحو 
بناء حالة من االستقرار السياسي 
قائمة على احترام رغبات النائب 
املبنية على مواد الدستور ونظمه. 
وقال ان األسئلة املقدمة إلى وزير 
األشغال ووزير البلدية فاضل صفر 
جاءت بعد التفاعل الشعبي الكبير، 
والتجاوب الوطني من أهل الكويت 
جميعا من الوطنيني والشرفاء الذين 
زودونا بهذه التجاوزات حرصا منهم 
على مصالح البالد بعد ما ملسوه 
من جت����اوزات ومخالفات ترتكب 
يوميا جهارا نه����ارا، وعلى مرأى 
ومسمع من اجلميع دون أن يكون 
هناك رادع للمخالفني واملتجاوزين. 
مؤكدا متس����كه باحلق الذي كفله 
دستور الكويت لنائب مجلس األمة 
في استجواب الوزراء )مادة 100( 
وحق الس����ؤال )مادة 99(، مشددا 
على أن الدستور هو صمام األمان 
واملرجع الذي يحتكم إليه اجلميع. 
وأضاف النائب مبارك الوعالن أن 
عشق الوزير صفر لسلطة الوزارة 
جعله متمسكا بالكرسي الوزاري 
إلى ابعد احلدود وتنطلق كل أفعاله 
وقراراته من توازنات سياس����ية 
للحفاظ على مكانه، مستطردا: »لكن 
الوزير صفر ال يعلم انه بتمريره 
معامالت ومخالف����ات وجتاوزات 
تقصم الظه����ور أن ذلك يدل داللة 
واضح����ة على س����طحية تفكير 
الوزير صفر السياسي وعدم إدراكه 
ملاهية هذه التجاوزات وأنه سيجر 
البالد إلى مستنقع من التجاوزات 

والفساد«.
عدم التمسك بالكرسي

وج����دد الوع����الن مطالبت����ه 
للوزير صفر باالس����تقالة حفاظا 
على م����اء الوجه وعدم التمس����ك 

الخرينج: هل ُيعقل أن بالكويت 
مدارس تعمل بال رخصة من »التربية«؟

تساءل عن دور الوزارة في الرقابة

تس���اءل النائب مبارك 
الخرين���ج ه���ل يعقل ان 
تكون بالكوي���ت مدارس 
خاصة تعلم ابناءنا الطلبة 
وال تحمل رخصة من اجل 
ممارس���ة نشاطها وعملها 
القوانين  بما يتناسب مع 

واللوائح.
وأبدى استغرابه قائال: 
التربية  اي���ن دور وزارة 
من هذه المخ�ال�فات الت��ي 
تنتهك القانون وما مصير 
الطلبة الذين يحصلون على 
العلوم والم�عارف وتوجد 

لديهم مراس��الت خطي��ة مذيلة بأخ��تام ومراسالت وزارة التربية 
وهذا دليل باعترافها بالمدرسة ولكن من غير رخصة.

وأوضح ان ذلك التفاف وتحايل على القانون وضرب كل 
القيم التي تنظم العمل التربوي بعرض الحائط برغم وجود 
مجلس االمة التشريعي والرقابي اال ان هذه الفوضى والعبث 
بالتعليم الخاصة اصبح حقيقة تتطلب الوقوف لمعالجتها 

سريعا.
وأكد نحن من خالل هذا الطرح نهيب بالوزيرة د.موضي 
الحمود الى ان تتعامل مع هذه القضية بقرارات تفرض هيبة 
القانون ألن التعليم ال يقبل العبث او التجاوزات التي تهدد 

ابناءنا وتجعل مستقبلهم على »كف عفريت«.
وأضاف الخرينج اذا كان هناك تطبيق للقول المأثور: »اذا 
كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت ال تعلم فالمصيبة أعظم« 
فهذه كارثة في التربية تتطلب المواجهة السياس���ية وعلى 

الوزيرة ان تتحمل المسؤولية.
واش���ار اذا كانوا ال يق��بلون االع��تراف بج��امعات خارج 
الكويت وحرموا ابناءنا من التعليم الجامعي وخلطوا الحابل 
بالنابل في حين ان هناك مدارس تحت اشرافهم تعمل بال رخص 
فكيف تفس���ر هذه التناقض��ات التي تعيشها وزارة التربية 
وقيادتها المس���ؤولة عن هذا الجان���ب ام ان هناك مح��اولة 
ل��تدمير التعليم بش���كل ساحق وان يكون اسوأ من وضعه 

الحالي؟!
وطالب الخرينج س���مو رئيس مجل���س الوزراء ووزيرة 
التربية بأن يتخذوا اجراءات قانونية فورية امام هذا العبث 
بالمدارس التي يتعلم بها اجيال الكويت واال يكون االستهتار 

بالتعليم الى هذه الدرجة.

سامح عبدالحفيظ
طالب ممثلو القوى السياسية 
س����مو رئي����س مجلس ال����وزراء 
الشيخ ناصر احملمد بالرحيل من 
منصبه مؤكدين انه ال خيار امامه 
اال االستقالة الن الشعب الكويتي مل 
اجلمود التنموي في البالد واضافوا 
اذا لم يرحل سموه فعليه مواجهة 
االس����تجوابات واالس����تحقاقات 
النيابي����ة رافض����ني رفضا قاطعا 
االلتفاف على هذه االداة الدستورية 
بتحويلها الى اللجنة التشريعية او 
احملكمة الدستورية او تأجيله الى 
ادوار انعقاد تالية او حتى حتويل 

اجللسة الى سرية.
جاء ذلك في الندوة التي اقامها 
حزب االمة ف����ي مقره في منطقة 
الزهراء بعنوان »قضية الش����يك 
السياسي« وقال رئيس  والفساد 
املكتب السياسي حلزب االمة سيف 
الهاجري ان الش����يك الذي صرفه 
رئيس مجلس الوزراء الكويتي الحد 
اعضاء مجلس االمة قيل سابقني 
وقيل حاليني ال نعلم ولكن املؤكد انه 
الحد اعضاء مجلس االمة وقد اقر 
محامي رئيس مجلس الوزراء بهذه 

احلقيقة انه مت صرف الشيك من 
ماله اخلاص وان الدستور الكويتي 
ن����ص في املادة 26 ان املوظف في 
وظيفة عامة لها ضوابط حتد من 
ممارسته وادائه وصرفه للمال لكنه 
قال في تصريحه للصحف ان هذا 
مالي اخلاص وان����ا حر به، وقال 
رئيس املكتب السياس����ي حلزب 
االمة س����يف الهاجري ان قضية 
الش����يك انت حر به لكن حريته 
ان تشتري لنفس����ك ما شئت اما 
ان تعطي ومتن����ح وتهب اعضاء 
مجلس ام����ة يقوم بدوره الرقابي 

على وظيفتك نقول ال.
واضاف الهاج����ري ان وظيفة 
ال����وزراء من اهم  رئيس مجلس 
الوظائف العامة بعد منصب االمارة 
الن الدستور الكويتي منح السلطة 
التنفيذية صالحي����ات كبيرة في 
ادارة شؤون الدولة وهذه حدثت في 
التاريخ الكويتي عندما يفقد منصب 
االمارة او القائم مبنصب االمارة 
يفقد شروط االهلية والصالحية كما 
نص عليها الدستور احملدودة هنا 
من يقوم بادارة الدولة هذه يقوم 
بها مجلس الوزراء ومنصب رئيس 

مجلس الوزراء منصب خطير ومهم 
جدا ومن هذه اخلطورة تأتي اهمية 
احملافظة على هذا املنصب واحملافظة 

على نزاهته ونظافته.
ومن جانبه قال عضو املكتب 
السياسي للحركة الدستورية اسامة 
الش����اهني انه ال يجوز ان يعامل 
الوزراء والوزراء  رئيس مجلس 
واعضاء مجلس االمة واملستشارون 
والقضاة ووكالء النيابة كما يعامل 
بقية اعضاء الش����عب الذي تقوم 
هذه السلطات الثالث على خدمته. 
واض����اف الش����اهني ان ما يحدث 
اآلن من ازمة سياس����ية قد تكون 
الفضيحة السياس����ية االكبر في 

تاريخ الكويت املعاصر.
ومن جهته قال رئيس املكتب 
السياسي للحركة السلفية فهيد 
الهيلم ان مش����كلتنا اليوم الشيك 
والفس����اد السياسي هذه املشكلة 
ليست حادثة لنتحدث عنها والكل 
يعلم تفاصيل املشكلة فهي نشئت 
منذ املجلس املاضي وحل على اثر 
هذه املش����كلة مجلس االمة 2008 
حني تقدمت ثالثة استجوابات في 

ذاك الوقت.

قوى سياسية تطالب رئيس الحكومة 
بتوضيح قضية الشيك النيابي

د.فاضل صفر


