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المبارك للنواب: »الرافال« في طور التقييم.. والصفقة لم تُوقع
أكد خالل اجتماعه بأعضاء لجنة الداخلية والدفاع عدم إتمامها إال من خالل األطر الدستورية والقانونية 

ف����ي تصريح  وق����ال حم����اد 
للصحافي����ن »ان الوزير املبارك 
تعهد ب����أن الصفقة لم متر اال من 
خالل ديوان احملاس����بة ومجلس 
األمة، وان كلماته اتسمت بالشفافية 
والوضوح«. وذكر حماد »ان هناك 
اجتماعا س����يعقد في شهر يونيو 
إبرام عقد الصفقة  املقبل، يسبق 
ان متت ليجري من خالله ش����رح 
ان  آلية إمتام الصفقة، خصوصا 
الوزير عازم على التعامل بشفافية 
مطلقة«. الى ذلك، قال النائب د.علي 
العمير الذي حضر اجتماع النائب 
األول مع جلنة الداخلية والدفاع 
في تصريح للصحافين »ان الوزير 
املبارك أكد ان����ه ال يوجد لديه ما 
يخفيه، وان الصفقة لن توقع اال بعد 
الرجوع الى مجلس األمة«، وشدد 
العمير على ان املبارك استبعد 
وجود ترضيات سياس���ية في 
صفقة الرافال وان وزارة الدفاع 
لن جتر إلى أي أغراض سياسية 
في إجراءاتها، وان مبدأ الشفافية 

سيكون سيد املوقف.

الدفاع الشيخ جابر املبارك وصفها 
باملطمئنة بشأن صفقة الرافال.

وقال الطبطبائي عقب خروجه 
من اجتماع اللجنة أمس ان وزير 
الدفاع أكد لنا انه لم يأت االجتماع 
من أجل الدفاع عن صفقة الرافال 
التي مازالت في طور الدراس���ة، 
ولم تت���م املوافق���ة عليها حتى 

تاريخه.
الطبطبائ����ي عن وزير  ونقل 
الدف����اع بأنه أوض����ح ان الوزارة 
قررت جتربة طائ����رة الرافال في 
شهر يونيو املقبل للتأكد من سالمة 
مواصفاتها الفنية، وتناسبها مع 
األجواء احلارة في الكويت، ثم عقب 
التأكد من ذلك سيتم اخلوض في 
اجلانب املالي، مشددا على انه اذا 
لوحظ مبالغة في تكلفتها املالية 
حتى وان كانت جيدة من الناحية 

الفنية فسيتم رفضها.
وش����دد الطبطبائ����ي على ان 
تعهدات وزير الدفاع كانت مطمئنة 
وال����ذي أك����د ان الصفقة في حال 
اعتمادها لن يكون بها أي شبهة، 

وستعرض على ديوان احملاسبة، 
وانه لم ي����أت من اجل الدفاع عن 
الطائ����رة، ولن يك����ون هناك أي 
ضغوط متارس على الضباط من 
أجل تقدمي تقرير ايجابي أو سلبي 
بشأن الصفقة، وتتناسب مع حالتنا 

سيتم التفاوض على سعرها.
ووص����ف الطبطبائ����ي اللقاء 
باإليجابي، متمنيا ان يتكرر، مشددا 
على ضرورة تعاون وزارة الدفاع 
م����ع ديوان احملاس����بة، كما تعهد 
النائب األول بأنه س����يتم تزويده 

بكل املعلومات.

اجتماع مثمر

من جانبه، امتدح النائب سعدون 
حماد العتيبي االجتماع الذي ضم 
الداخلية والدفاع  أعضاء جلن����ة 
البرملانية برئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة الشيخ جابر املبارك، والذي 
حضره عدد من النواب واصفا اياه 
ب� »املثمر والبناء، والذي وضعت 
فيه نقاط صفقة الرافال على حروف 

احلقيقة واملكاشفة«.

بأنه ال توجد اي مستندات بالوزارة 
حول الطائرة بالرغم من تقدمينا 
ملستندات صادرة من الوزارة حول 
صفقة الطائ����رات وقال احلربش 
إن عدم اإلجابة عن تلك األس����ئلة 
احملورية يبدي عالمات استفهام 
مشيرا الى تعهد وزير الدفاع في 
نهاية االجتماع بتزويد اللجنة قريبا 
بالتقارير األربعة وعدم استبعاد 
الطيارين الذين ذهبوا الى فرنسا 

لتقييم الطائرة عمليا.
وذكر أن الوزير نفى اي ضغط 
سياسي إلمتام الصفقة وأن الطائرات 
ستخضع لإلجراءات الفنية الالزمة 
وختم احلربش بأن تعهدات الوزير 
جاءت إيجابية وأمرا محل تقدير إال 
أنه مازالت هناك عالمات استفهام 

بحاجة إلى توضيح.

ارتياح

وأبدى النائب د.وليد الطبطبائي 
ارتياحه ملا ش����هده اجتماع جلنة 
الداخلية والدف����اع البرملانية من 
للنائ����ب األول ووزير  تعه����دات 

هذا رهن مبا سيتم بعد مناقشة هذا 
املوضوع مع اجلهات املعنية.

تعاون الوزير

من جانبه ذك����ر مقرر اللجنة 
النائب شعيب املويزري في تصريح 
ان  للصحافين عق����ب االجتماع، 
االجتماع كان ناجحا بكل املقاييس، 
منوها بتعاون وزير الدفاع الذي 
كان طرحه شفافا وأبدى تفاهما مع 
االعضاء في كل النقاط التي متت 

اثارتها حول »الرافال«.
واضاف ان الوزير املبارك تعهد 
امام اللجنة بع����دم التوقيع على 
صفقة »الرافال« قبل مرورها على 
الدستورية والقانونية،  القنوات 
وتعهد بعدم التوقيع على اي صفقة 
ال تنفع اجليش الكويتي، كما تعهد 
بعدم التوقيع على اي صفقة حتوم 
حولها شبهات وبعدم اخلضوع ألي 

ضغوط سياسية.
املوي����زري: نحن نعتز  وقال 
بعالقاتنا مع فرنسا والدول الشقيقة 
والصديق����ة، لكننا نؤكد انه مهما 
كانت العالق����ة متميزة فلن نقبل 
مبمارسة اي ضغوط سياسية ال 

تتوافق مع الصالح العام.
واكد املويزري ان وزير الدفاع 
وقياديي الوزارة واجليش ناقشوا 
االعضاء بكل شفافية وابلغونا بأنه 
س����تتم جتربة طائرة الرافال في 
الكويتي����ة خالل يونيو  االجواء 
املقب����ل، ومت التأكي����د عل����ى عدم 
توقيع الصفقة قب����ل التثبت من 
س����المة الطائرة، معربا عن االمل 
في استمرار هذا التعاون احلكومي 
والنيابي. واوضح ان الوزير املبارك 
لم يقدم تفصيالت عن عدد الطائرات 
املتوقع والكلفة النه لم يتم اساسا 

التوقيع على اي صفقة.

مبادرة

وأش����ار عضو اللجنة النائب 
د.جمعان احلربش إلى أن مبادرة 
النائ����ب األول لرئي����س مجلس 
ال����وزراء ووزير الدفاع الش����يخ 
جابر املبارك حلضور اجتماع جلنة 
الدفاع والداخلية مبصاحبة الطاقم 
العسكري ورئيس األركان متثل 
خطوة إيجابية إال أنه أكد أن األمر 
غير اإليجابي في هذا االجتماع هو 
عدم تزويد اللجنة بالتقارير الفنية 
الالزمة، حول الطائرة، مشيرا الى 
ان هناك اربعة تقارير فنية إال أنه 

لم يتم تزويد اللجنة بأي منها.
واض����اف: لقد وجهنا عددا من 
األسئلة خالل االجتماع إال أننا لم 
نتلق أي إجابة عنها خاصة تقرير 
آمر القوة اجلوية إلى رئيس األركان 
الذي يشير الى التقارير السلبية 
حول الطائرة وأنها ليست ضمن 
الكويتية  القوة اجلوية  أولويات 
او من املجلس العسكري وقال لقد 
وجهت سؤاال حول استبعاد اثنن 
من الطياري����ن الكويتين األربعة 
الذين ذهبوا مؤخرا إلى فرنس����ا 
الطائرة  ملدة أس����بوعن لتجربة 
ليال ونهارا ومدى صحة التقرير 
السلبي الذي قدماه حول الطائرة 
ومدى صحة استبعادهم من جلنة 
التقييم التي ستقيم الطائرة خالل 
شهر يونيو ولم نتلق إجابة أيضا 

عن ذلك السؤال.
واضاف احلربش الشيء املهم 
ايضا هو سبب عدم تزويد ديوان 
احملاسبة بالتقارير املطلوبة والرد 

الكويت التي هي مراد اجلميع.
وقال البصيري ان النائب األول 
أبدى اس����تعداده حلضور اللجنة 
في القري����ب العاجل او حتى بعد 
ان تستكمل كل االجراءات الفنية 
واملالية والرقابية »فسنعود مرة 
اخرى الى مجل����س األمة الطالع 
النواب على احلقائق وإلى اي مدى 
وصلت األمور حتى يشاركونا في 

اتخاذ القرار«.
وأك����د البصيري ان����ه لم يكن 
القص����د من اجتم����اع اليوم امداد 
اللجن����ة مبعلومات فنية او أرقام 
امنا القصد هو الرد على كل ما يثار 
من شبهات حول اذا كانت الصفقة 
قد متت ام ال، مشيرا الى ان اجلميع 
اطمأن وعل����م ان الصفقة لم تتم 
ولن تتم اال وفق اجراءات واضحة 
املعالم ولن تتم اال باستكمال جميع 
االجراءات القانونية والدستورية 

التي يطالب بها النواب.
وأكد البصيري ان هذا االلتزام 
كان واضحا من قبل احلكومة، مبينا 
انه في الفترة املقبلة سيتم تزويد 
اللجنة بكل ما طالبوا به من تقارير 
فنية ومعلومات وبيانات ودراسات 
وتقارير وضعت من قبل االخوة 
املختصن ثم بعد ذلك س����يكون 
القرار الفني بصورته الفنية ومن ثم 
القرار املالي ثم يذهب الى القنوات 
الدس����تورية والرقابية من خالل 
الديوان. وطالب البصيري بترك كل 
االجراءات الفنية للمختصن، مشيرا 
الى اطمئنان النواب بعدم امتام اي 
شيء من »حتت الطاولة« كما ان 
األمور وضعت اليوم )أمس( في 
نصابها الصحيح. وزاد البصيري: 
جئنا اليوم )أمس( لتوضيح ما أثير 
حول صفق����ة الرافال ولم نتطرق 
امور اخرى. وبخصوص  الى اي 
قانون اخلصخصة قال البصيري 
انه سيتم تقدمي بعض التعديالت 
التي س����تراعي مالحظات النواب 
املداولة االولى،  التي قيلت خالل 
ونحن بصدد دراسة هذه املالحظات 
قبيل تقدميها، الفتا الى ان احلكومة 
املثارة  ستدرس كذلك املالحظات 
حول القطاع النفطي، واذا وجدنا ان 
املصلحة تقتضي استثناء القطاع 
النفطي من اخلصخصة فال مانع 
عندنا من حيث املبدأ في ذلك، لكن 

خالل األطر القانونية والدستورية 
املتعارف عليه����ا وبعد أن ينتهي 
اجلهاز الفني م����ن تقدمي تقريره 
الفني حول صالحية هذه الطائرة 
من عدمها ثم بعد ذلك يأتي التقييم 
املالي للقيمة املالية املعروضة لهذه 
الصفقة واس����تكمال جميع األطر 
القانونية والدستورية فيما يتعلق 

بديوان احملاسبة.
وزاد البصيري: ما لم تستكمل 
كل هذه اإلجراءات الفنية واملالية 
والرقابية فلن يت����م االلتزام بأي 
صفق����ة كانت س����واء كانت هذه 

الصفقة أو غيرها.
وب����ننّ البصي����ري ان النائب 
األول تعهد كذلك ليس فقط فيما 
يتعلق بهذه الصفقة ولكن في كل 
ما يخ����ص وزارة الدفاع بأنه لن 
يقبل باملوافقة على أي شيء يشوبه 
ش����ائبة أو تدور حوله الشبهات 
فال ميكن ان يوقع على أي صفقة 
ما لم تكن مس����تكملة األركان من 
حيث املوضوعية أو الصالحية أو 
االحتياج أو املالءة املالية ثم بعد 
ذلك استكمال األطر الدستورية من 

خالل ديوان احملاسبة.
وأوضح البصيري »جئنا اليوم 
برئاسة النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وبكل ش����فافية ووضوح 
لطي اللغط واالتهام املباشر وغير 
املباش����ر الذي نسمعه بن الفينة 

واألخرى حول هذه الصفقة«.
مستدركا: نحن واضحون جدا 
اثارة هذه  النواب على  ونش����كر 
القضية التي ال يالمون عليها او 
اثارتها من خالل األسئلة البرملانية 
أو حتت قبة البرملان او من خالل 
التصريح����ات الصحافي����ة فه����م 
يبحثون عن احلقيقة ونحن نبحث 

عن الشفافية.
وأكد البصيري انه متت االجابة 
ع����ن كل ما يدور في خلد النواب، 
متمنيا ان تكون هذه االجابات كافية 
وشافية ومتمنيا في الوقت نفسه 
ان يزيد التواص����ل بن احلكومة 
والنواب من خالل األسئلة البرملانية 
أو احلوار املباشر وليس من خالل 
صفحات اجلرائد او وسائل اإلعالم، 
مشيرا الى ان احلوار املباشر بالشك 
الى احلقيقة  الى الوصول  يؤدي 
التي ينش����دها اجلميع ومصلحة 

سامح عبدالحفيظ
وصفت جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية اجتماعها أمس مع رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر 
املبارك بالناجح ب����كل املقاييس، 
التعاون احلكومي  وجس����د مبدأ 
مع مجلس األمة، وفي هذا اإلطار 
الدولة لشؤون مجلس  أكد وزير 
األمة ووزي����ر املواصالت د.محمد 
البصيري أن النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك أوضح ألعضاء جلنة 
الداخلية والدفاع عدم توقيع صفقة 
الرافال وان م����ا يحدث هو مجرد 
عروض تقييمية ولم يتم االلتزام 

بأي شيء.
النائب  ان  البصيري  وأضاف 
األول تعه����د أم����ام اللجنة بعدم 
االلتزام بأي صفقات سواء الرافال أو 
غيرها إال من خالل األطر الدستورية 
والقانونية والرقابية وانه لن يوافق 

على أي صفقة تشوبها شبهات.
وق����ال وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس األم����ة د.محمد البصيري 
إن اجتماع جلنة الداخلية والدفاع 
بحضور رئي����س مجلس الوزراء 
باإلنابة النائب األول ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك كان للحديث 
حول صفقة الرافال وما أثير حولها 
من استفسارات وأسئلة برملانية.
ان االجتم����اع جاء  وأض����اف 
مبب����ادرة النائ����ب األول إليضاح 
األمور وكشف كل احلقائق مبديا 
سعادته بحضور عدد ال يستهان 
به م����ن النواب، حيث حضر أكثر 

من 15 نائبا االجتماع.
وقال البصيري ان النائب األول 
أكد بكل شفافية ووضوح ان هذه 
الصفقة لم تتم وهي التزال حتى 
اللحظة مج����رد عروض ومرحلة 
تقييم من اجلهاز الفني في وزارة 
الدفاع ولم يتم االلتزام بش����يء، 
مش����يرا الى ان مرحلة العروض 
الى شهر يونيو  والتقييم ممتدة 

املقبل.
وأضاف البصيري انه في شهر 
6 املقبل ستكون هناك جتربة لهذه 
الطائرة في األجواء الكويتية احلارة 
جدا، مضيفا ان النائب األول التزم 
وتعهد أمام أعضاء اللجنة بأال تتم 
هذه الصفقة أو التوقيع عليها إال من 

)متني غوزال( الشيخ جابر املبارك ود. محمد البصيري وعسكر العنزي لدى توجههم إلى االجتماع  د. جمعان احلربش وعسكر العنزي وشعيب املويزري وسعد اخلنفور أثناء اجتماع اللجنة

الحضور
حض��ر اجتم��اع اللجن��ة 
الن��واب: جمع��ان احلرب��ش 
وعل��ي  الطبطبائ��ي  وولي��د 
الس��لطان  وخال��د  العمي��ر 
وش��عيب  العنزي  وعس��كر 
اخلنفور  وس��عد  املوي��زري 
الغامن  وسعد زنيفر ومرزوق 
وعلي الراشد وعدنان املطوع 
وس��عدون  اخلرينج  ومبارك 

حماد العتيبي.

البصيري: تجربة الطائرة س�تتم في األجواء الكويتية خالل ش�هر يونيو
الحربش: نطال�ب بتزويد اللجن�ة بالتقاري�ر الفنية ال� 4 ع�ن »الرفال«

المويزري: االجتماع كان ناجحاً ونش�يد بتعاون وزير الدفاع وش�فافيته
الطبطبائي: تعهدات الحكومة بعرض الصفقة على »المحاسبة« مطمئنة 
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24714301

24714325/6/8

مندوبني
ال�شروط املطلوبة:

1 - كويتي اجلن�شية.
2 - رخ�شة قيادة + �شيارة.

وجميع  ال�شئون  وزارة   + )اجلوازات(  الهجرة  اإدارة  يف  خربة   -  3
موؤ�ش�شات الدولة.

4 - تعامل الطلبات ب�شرية تامة.
5 - ار�شال ال�شرية الذاتية على فاك�س رقم:

لال�شتف�شار يرجى االت�شال على:


