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إشادة من »المحاسبة« بإجراءات ديوان رئيس الوزراء
حمل أحد احلضور من اجلماهير كتاب ديوان احملاسبة 
الذي رد فيه على طلب احلكومة في مارس املاضي عن 
مصروفات ديوان رئيس الوزراء، ويحمل رد احملاسبة  
اشادة باإلجراءات التي اتخذها ديوان سمو رئيس الوزراء 
معتبرا أنها تتوافق مع ما طلبه الديوان في تقريره عن 

املصروفات،وفيما يلي نص الكتاب:
 األخ الفاض���ل فيص���ل محم���د احلج���ي بوخضور 

احملترم
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء
حتية طيبة وبعد..

املوضوع: الرد على اإلجراءات والتس���اؤالت بشأن 
تقرير ديوان احملاسبة عن التصرفات املالية املنسوبة 

لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
باإلشارة الى كتابكم املؤرخ في 22 مارس 2009 بشأن 

املوضوع أعاله نود االفادة مبا يلي:
1 � ما اذا كان الصرف جتاوز االعتمادات املالية وفقا 

مليزانية ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء:
قام ديوان احملاسبة بحصر املبالغ املعتمدة واملصروفة 
لديوان س���مو رئيس مجلس الوزراء عن الفترة محل 
التكليف، وقد كان���ت املصروفات في حدود االعتمادات 

املالية املقررة قانونا.
2 � هل اس���فرت رقابة ديوان احملاسبة املسبقة على 
االرتباطات والتعاقدات محل التدقيق والفحص عن أي 

مالحظات ذات مردود مالي.
اشار ديوان احملاسبة في تقريره الى حصول ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء على املوافقات املسبقة على 
جميع املش���تريات التي بلغت النصاب اخلاضع لرقابة 
ديوان احملاسبة، باستثناء ما أورده الديوان في الصفحتني 

)34 و81( والتي حصلت على موافقة الحقة.
3 � ما اذا كان اي من املخالفات التي توصل اليها تقرير 

ديوان احملاسبة، تنطوي على شبهة جرمية جزائية وفقا 
ألحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 او القانون اجلزائي او 

ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة:
ان املالحظات التي ذكرها ديوان احملاس���بة هي في 
اطار االجراءات والنظم والقواع���د املالية والتي ميكن 

ايجازها:
� قصور انظمة الرقاب���ة الداخلية املتعلقة بعمليات 

الصرف والتخزين.
� عدم التقيد ببعض اللوائح والتعليمات املالية املنظمة 

لعمليات الشراء.
� تطبيق نظام مالي غير معتمد من وزارة املالية، ادى 

لبعض االخطاء في التوجيه احملاسبي.
لذا ما احت���واه التقرير من مخالفات او مالحظات ال 

يتبني عن وجود شبهة جرمية.
4 � هل يوجد سحوبات نقدية او مبالغ نقدية قدمت 

ألشخاص او جهات معينة؟
لم يتبني لديوان احملاس���بة من خالل التقرير وجود 
س���حوبات نقدية او مبالغ نقدية قدمت ألش���خاص او 
جهات معينة، بل ان جميع املبالغ املصروفة عبارة عن 

هدايا عينية ومشتريات.
5 � كان هناك من ضمن تقرير ديوان احملاسبة املشار 
اليه اجراءات اوجب على ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

اتخاذها وهي )أوال، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا(:
يشيد ديوان احملاسبة باالجراءات التي اتخذها ديوان 
س���مو رئيس مجلس الوزراء، حيث جاءت متوافقة مع 
ما طلبه ديوان احملاسبة في تقريره، وستتوالى الرقابة 

الالحقة مهمة متابعة تلك االجراءات.
مع أطيب التمنيات.

رئيس ديوان المحاسبة
كتاب ديوان احملاسبةعبدالعزيز يوسف العدساني

السيد حسني القالف محاطا باإلعالميني لدى خروجه من جلسة استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر اخلالد: جاهز لصعود املنصات وليس املنصة فقط

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي محييا احلضور في بداية اجللسة

خالد السلطان متحدثا ومتابعة من النواب مداخلة للنائب عدنان عبدالصمد جانب من اجللسة
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أما املوافقون للسرية فهم 
أعضاء احلكومة 16 صوتا + 

النواب التالية أسماؤهم:
معصومة املبارك 
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عدنان عبدالصمد

40 عضوًا أيدوا السرية
 في مقابل 23 عارضوها

وافق مجلس األمة على مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد في جلسة سرية بعد أن حصل طلب احلكومة على أغلبية 
40 صوتا مقابل 23 صوتا ضد الس��رية وامتناع النائب خالد السلطان. 
وحتدث النائبان حسني احلريتي وحسني القالف مؤيدين لطلب احلكومة 
بتحويل اجللسة إلى سرية، بينما حتدث النائبان مسلم البراك ود.وليد 

الطبطبائي معارضني لطلبها. النواب املعارضون للسرية هم:

أشاد بالطرح الراقي لالستجواب وأعرب عن أمله في التفرغ لألولويات

الخرافي: األكثرية ستكون مع المحمد  في جلسة 16 الجاري 
أش���اد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
أمس بالطرح الراقي الذي ساد مناقشة طلب 
االستجواب املقدم من النائب د.فيصل املسلم 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد بصفته.
وقال اخلرافي في تصريح للصحافيني على 
هامش جلسة مجلس األمة »أود أن أتقدم بالشكر 
اجلزيل للجميع وأش���يد باحلوار الراقي الذي 
ساد االس���تجواب وبالروح العالية والطيبة 
لسمو رئيس الوزراء والتواضع اجلم واحلرص 
الشديد على الشفافية في اإلجابة على محاور 

االستجواب«.
وأض���اف »أود أن أؤكد أنه وإن تقدم طلب 
عدم إمكان التعاون مع س���مو رئيس الوزراء 
من 10 م���ن النواب إال أن هن���اك أكثر من 30 
عضوا أصدروا بيانا أوضحوا فيها أن ما تقدم 

ال يعني األكثرية«.
وقال »إمنا األكثرية هي التي س���تبرز في 
جلسة 16 ديس���مبر« معربا عن يقينه »بأنها 

ستكون لصالح سمو رئيس الوزراء«.
وذكر انه »على الرغم من وجود« هذا العدد 
من االس���تجوابات وبهذه الصورة فإنه وهلل 
احلمد حتى هذه اللحظة اس���تطعنا ان نسير 
ومتت املوافقة على االستمرار في مناقشة هذه 

االستجوابات حلني االنتهاء منها«.
وأعرب اخلرافي عن األمل في ان يتم االنتهاء 

من االس���تجوابات والتصويت على الطلبات 
املتعلق���ة به���ا »ونتفرغ بعد ي���وم ال� 16 من 
ديسمبر لألعمال اخلاصة بجدولنا والتركيز 

على األولويات«.
واض���اف »وآمل أيضا ان نع���ي جميعا ان 
املواطن اآلن أصب���ح ينتظر اجنازات مجلس 
األمة الس���يما املواضيع التي متسه مبا يعزز 

التنمية في بلدنا العزيزة الكويت«.
وجدد اخلرافي شكره اجلزيل وتقديره لسمو 
رئيس مجلس الوزراء »على هذا التجاوب وعلى 
الرائعة«،  مواجهة االستجواب بهذه الصورة 
معربا عن الشكر ايضا للنائب فيصل املسلم 
»على حرصه عل���ى احلفاظ على أدب احلوار 

والطرح الراقي«.
وقال »آمل ان نس���تمر في مناقش���ة باقي 
االستجوابات بنفس الروح وبنفس األسلوب 
وأن تبقى ه���ذه الروح األخوية بيننا بانتهاء 

االستجوابات«.
وعن مصير طلب االستجواب املقدم لوزير 
الدفاع من النائب د.ضيف اهلل بورمية السيما 
ان النائب يرقد في املستشفى حاليا قال اخلرافي 

»الالئحة واضحة في هذا الشأن«.
واضاف انه »اذا لم يكن مقدم االستجواب 
موجودا حني مناقشة االستجواب فإن االستجواب 
يعتبر منتهيا ويرفع من جدول األعمال ما لم 

يتقدم أحد من النواب للقيام بتبنيه«.

29 نائبًا أصدروا بيان تأييد لرئيس الوزراء
أصدر 29 نائبا بيان تأييد لسمو رئيس الوزراء 
قالوا فيه: على ضوء االس����تماع اليوم في جلس����ة 
استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وما مت طرحه 
من قبل العضو املستجوب د.فيصل املسلم وشرحه 
لبنود مواد االس����تجواب، ومن ثم ما قام به س����مو 
الرئيس بالرد على بنود مواد االستجواب وإعطاء 
الردود على هذه البنود وان هذا النهج السياس����ي 
الذي سجل اليوم ممارسة دميوقراطية حرة داخل 
قاعة عبداهلل السالم تؤكد حرص جميع السلطات 
على إقدام جميع النصوص الدستورية وإميانا منا 
بأهمية دعم جميع مبادرات اإلصالح السياسي وتأكيدا 
لتعزيز العالقة الدستورية لهاتني السلطتني وبعد 
استماعنا الى جميع املرافعات، ألن الظروف احلالية 

)احمللية واالقليمية( ال حتتمل مزيدا من التوترات 
السياسية التي قد تدخل الدولة في نفق خطير يلقي 
بأعبائه على اجلميع ورغبة في حتقيق االستقرار 
السياس����ي لبلدنا احلبيب حتت مبادئ الدس����تور، 
وكلنا أمل ان يعي اجلميع هذه املسؤولية السياسية 
في ظ����ل الظروف التي متر بها ونحن نؤكد موقفنا 
الثابت والصريح ملنح س����مو رئيس الوزراء الثقة 
الكاملة في حتمل مس����ؤولياته على رأس احلكومة 
احلالية وع����دم موافقتنا على الطلب املقدم من قبل 
بعض االخوة األعضاء بخصوص عدم التعاون مع 
سمو رئيس الوزراء، وعليه فإننا جندد رغبتنا في 
التعاون مع سموه في اإلطار الدستوري للنهوض 

بالكويت وحتقيق التنمية الشاملة.
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أسماء النواب الـ 29 المؤيدين لرئيس الوزراء

النائب األول الشيخ جابر املبارك معربا عن جهوزيته لالستجواب


