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)متني غوزال( رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي ومسلم البراك على املنصة بينما دليهي الهاجري وشعيب املويزري في حديث جانبي وتبدو األمانة العامة 

صالح املال ومرزوق الغامن وسالم النمالن ود.محمد احلويلة ود.جمعان احلربش أثناء دخولهم القاعة

محمد هايف يتابع د.محمد البصيري وهو يوقع على معاملة قدمها الصيفي مبارك الصيفي مسلم البراك يلوح بأوراقه عن رفع احلصانة وم. خالد الطاحوس يتابع د.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش وفالح الصواغ وعسكر العنزي وسعد اخلنفور وشعيب املويزري وغامن امليع وسالم النمالن

المجلس بدأ مناقشة »الذمة المالية«

افتتح نائب رئيس مجلس االمة 
عبداهلل الرومي اجللسة في متام 
الساعة التاسعة والنصف بعد ان 
كان قد رفعها في التاس����عة لعدم 
النصاب، حيث تال االمني  اكتمال 
العام اسماء املعتذرين والغائبني 

عن اجللسة.
التصديق على املضبطة.

مب����ارك اخلرين����ج: وجه����ت 
لوزير الصحة سؤاال وجاوب في 
اجللسة املاضية ولم اسمع شيئا 
ورد ضمن االجابة في املضبطة، 
وقال ان اكثر من س����افر للعالج 
باخلارج من دائرتك واحب أؤكد 
انني امث����ل الكويت كلها مع انني 
افتخر بانتمائي الى الدائرة الرابعة 
ومعالي الوزير لم يوفق باالجابة 

وسؤالي قائم وامتنى االجابة.
عل����ى  املجل����س  وص����دّق 

املضبطة.
الرئيس: باس����مكم وباسمي، 
اسجل تعازينا لوفاة زميلنا محمد 
حبيب البدر الذي ساهم في تدعيم 
الدميوقراطي����ة منذ عام 1975 في 
الدائرة اخلامسة حيث اثرى العمل 
البرملاني ولم يدخر جهدا خلدمة 
الكويت س����ائلني اهلل ان يتغمده 

برحمته.
رئيس الوزراء: احلكومة تشارك 
املجلس املوقر التعازي بوفاة محمد 
حبيب البدر ابن الوطن، حيث خدم 
وطنه بكل اخالص ونرجو من اهلل 
ان يك����ون من اه����ل اجلنة ويلهم 

عائلته الصبر والسلوان.
الرسائل الواردة

رسالة واردة من رئيس جلنة 
ط����وارئ 2007 عل����ى متديد عمل 

اللجنة.
الدقباس����ي: طلب متديد  علي 
اللجنة طلب مشروع التاحة الفرصة 
للجنة للتعرف على مشاكل الكهرباء 
حي����ث ان انقط����اع الكهرباء عن 

اجلهراء عدة مرات يشير الى مدى 
رداءة اخلدمة وهذا يدل على وجود 
اوضاع فاسدة في الكهرباء، اقول 
للوزير التزال في الكهرباء اطراف 
وهناك اعمال مش����بوهة وفاسدة 
في الوزارة ونقول للوزير انتبه 
ونحن نتابع والصفقات املشبوهة 
اسفرت عن انقطاع الكهرباء، وهذا 
القطاع املهم يتعرض ملثل هذا االمر 
والوزير قال ان هناك مصالح ادت 
لتعطل اخلدمات الكهربائية ونحن 
نسمع عن صفقات مشبوهة والبد 
ان تك����ون هن����اك متابعة حثيثة 
للفس����اد والبد من التمديد لعمل 
اللجنة والكويت مهددة بانقطاع 
الكهرباء وارجو اال يكون ذلك رسالة 
للموافقة على مش����اريع مليارية 
وعمالقة واليوم هناك بلدان عدد 
سكانها 300 مليون وال تنقطع عنها 
الكهرباء، والس����وء والتردي جاء 

نتيجة اوضاع فاسدة.

حق مطلق

بدر الشريعان: جلنة التحقيق 
طلب����ت ممثلي ال����وزارة، وطلب 
التمديد حق مطلق للجنة وما ذكره 
الدقباسي حول االعمال املشبوهة 
الفاس����دة، جلنة التحقيق ش����يء 
انا  واالعمال والفساد شيء آخر، 
معك اخي علي اذا لديك معلومات 
زودن����ا بها وانا مع����ك، االنقطاع 
في اخلدمة هو تداعيات س����نوات 
سابقة وما حصل في اجلهراء هو 
نتيجة خطأ في التوزيع وسوء في 
الصيانة، والدقباسي والسلطان 
س����ابقا حتدثا عن اعمال فاس����دة 
وأضع حتت ه����ذه الكلمة خطني، 
وانا ذهبت لالخ السلطان وطلبت 

منه تقدمي معلومات وبيانات.
الدقباسي: انا لم اقل بل الوزير 
قال ع����ن تعارض املصالح واقول 
للوزير خلك منتبه واقرأ تقارير 

العدوة: »طوارئ 2007« مشروع سرقة العصر فلدينا حرامية ولصوص

البراك: بعض القن�وات مزقت الوحدة الوطني�ة برعاية حكومية

الحربش: كارثة مش�رف وتأخير مستشفى جابر صنيعة حكومية

ديوان احملاسبة.
الشريعان: املوجود على جدول 
االعم����ال طلب متديد عمل اللجنة 
واذا كان االخ����وان يريدون فتح 
املوضوع انا جاهز جللسة خاصة، 
لكن االخوان ال يتكلمون عن الوزارة 

ويهاجمونها من دون دليل.
الدقباسي يطلب الكالم والرئيس 
الرومي ال يوافق على طلبه ويعلو 

صراخ الدقباسي.
خالد الس����لطان: واضح ان ما 
اكتشفته اللجنة ثقيل جدا واقول 
للوزي����ر اعطيتك قبل 4 اش����هر 

اس����ئلة حول طوارئ 2007 واول 
الناس ثم وضعت  ش����يء رزيت 
احد املسؤولني عن 2007 وجعلته 
مس����ؤوال عن مش����اريع الوزارة، 
طلب من احد املقاولني 50 مليونا 
من اجل مناقص����ة محطة الزور، 
والكلفة ستزيد 250 مليون دينار، 
مجالس االمة اصبح لها س����نوات 
الفساد  واستجوابات وشدة على 
ومع ذلك الفس����اد ينتشر واقول 
احيي من ذهب اللت����زام الوزارة 
 B.O.T �ف����ي الذهاب الى نظ����ام ال
في مناقصة الزور، حيث تصبح 

هناك منافسة واسعار، والذي أخر 
احملطات هو ص����راع الكبار على 
احملطات واملنافس����ة ويشارك بها 
مسؤولون في الوزارة، لذلك يجب 
املوافقة على التمديد واقول للجنة 
عجلوا ف����ي عملكم وهذه علة في 
الوزارة، ال� B.O.T هو الطريق الذي 
سيقضي على الفساد، وزير او غيره 
شي بعض االمور ويضع الكويت  ميمُ
لهذا االمر من املشاكل في الكهرباء، 
واقول للوزير ارجع لتقرير ديوان 

احملاسبة سيكفيك.
العبداله����ادي )مقرر  ناج����ي 

اللجن����ة(: ردود جلنة املناقصات 
وصل����ت متأخرة وه����ذا ما عطل 
العمل، ونري����د املد لدور االنعقاد 
املقبل ونرجو م����ن االخوان عدم 
التطرق للتفاصيل حتى ال يؤثر 

على التحقيق.
خالد العدوة: طوارئ 2007 هذه 
س����رقة العصر، الشعب الكويتي 
كان ينتظر توفير الكهرباء بينما 
الوزارة  ف����ي  بعض املس����ؤولني 
يتقاتل����ون م����ن اجل ه����ذا االمر، 
بعض املسؤولني يعمل سمسارا 
لبعض املقاول����ني الكبار، واليوم 

تتحدثون عن اخلصخصة، كيف 
يت����م ذلك ف����ي ظل وجود ش����لة 
من السماس����رة واحلرامية، زرنا 
الشقيقة س����ورية قبل فترة متد 
االردن بالطاقة الكهربائية والكويت 
ال تستطيع توفير الكهرباء، وملاذا 
ألن لدين����ا حرامية ولصوصا، يا 
معالي الوزير اضرب بيد من حديد 
على السماس����رة، بعض املقاولني 
كان يرصف الطرق ودفع رشاوى 
وصنف مقاول كهرباء، قبل ايام قالوا 
اذا لم تنجز محطة الزور سنبقى 
بال كهرباء، الفلوس اما تسرق في 
وضح النهار او تسرق ايضا، كيف 
سنطبق اخلطة التنموية في ظل 
عدم وج����ود كهرباء، يجب اماطة 
اللثام عن ط����وارئ 2007، هؤالء 
السماسرة مكانهم السجون ونرجو 
من الن����واب واللجنة عدم محاباة 

احد وتشد على يد الوزير.

تطبيق القانون

د.جمعان احلربش: قدمنا اسئلة 
عن املوضوع من خالل االخ فيصل 
املسلم ولم جتاوب الوزارة، وهذا 
كالم مباش����ر للوزير ستة اشهر 
والوزير لم يجاوب واآلن اللجنة 
تطلب س����تة اشهر والقضية منذ 
2007 اعتقد ان هذا االمر غير مجد، 
لذلك ل����ن نوافق على هذا الطلب، 
الكالم كبير على جلنة املناقصات 
املناقصات وترس����و على  تروح 
اقل االس����عار ثم تقلب االمور، اذا 
وصلنا ال����ى احلقيقة لن نقبل اال 
ينطب����ق القانون ط����وارئ 2007 
صنيعة حكومية وتأخير مستشفى 
جابر صنيع����ة حكومية ومحطة 
مشرف صنعية حكومية والوزير 
املسؤول عن الطوارئ 2007 مسؤول 
امامنا والوزير املسؤول عن جلنة 
املناقصات مسؤول امامنا، معلومات 
الس����لطان عن وجود 50 مليونا، 

اطلب من االخ خالد السطان تزويد 
الوزي����ر والنواب بهذه املعلومات 
ويقدم اسئلة واطلب عدم التجديد 
للجنة واجنازها عملها خالل شهر 
ألننا اهلل اعلم هل مجلسنا يكمل 

ستة اشهر ام ال.
ناجي العبدالهادي: نحن طلبنا 
الى بداية دور االنعقاد املقبل فقط 
ورد املناقصات وصل قبل اسبوع 

فقط.
بدر الشريعان: اثني على كالم 
االخ احلربش حول االدانة احلقيقية، 
نحن ال نتحدث عن معلومات من 
دون وثائق وامتنى تقدمي الوثائق، 
االخ الس����لطان يتحدث عن شيء 
حالي واللجن����ة تعمل عن 2007، 
هذا املوضوع س����أل فيه املس����لم 
والطبطبائ����ي والس����لطان، لكن 
هناك تداخل في االسئلة والفريق 
الوزاري التابع للوزير البصيري 
حول االسئلة النيابية نصح بعدم 
الرد عل����ى االمثلة كون املوضوع 
معروضا عل����ى النيابة واآلن انا 
وقعت االجابة امس واآلن هي في 

مكتب رئيس املجلس.
احلربش: ال يجوز تعطيل ملف 
الفس����اد في املجلس، نحن نوافق 

على شهر فقط وبحد اقصى.
السلطان: الوزير يريد االسباب، 
املقاول امره واضح وقلت انا في 
اللجنة ان املقاول ذهب اليه ناس 
من الكهرب����اء وطلبوا 50 مليونا، 
لكن انا اسأل الوزير مباشرة انت 
هل غيرت مواصفات نظام محطة 
الزور ام ال؟ وه����ل حدث هذا في 

مكتبك ام ال؟
الشريعان: املعلومات يجب ان 
نقدم ومن لدي����ه معلومة يقدمها 
للنيابة اما الطعن بقياديي الوزارة 
ارفضه وهذا االمر ال يكون بالشحن 
من قبل النواب وايهام الناس بشيء 

حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
باش��ر مجلس االمة في جلس��ته العادية أمس مناقشة 
تقرير اللجنة التشريعية والقانونية عن مشروع القانون 
في ش��أن الكش��ف عن الذم��ة املالية لش��اغلي الوظائف 
القيادية. وأكد عدد من النواب خالل املناقش��ة ان القوانني 
ال حت��ل مش��كلة اذا ل��م يكن هن��اك تطبيق فعل��ي لها، 
مبين��ني اهمية اقرار القانون وتطبيقه مبا ميكن من احالة 

املتجاوزين على النيابة العامة.
وأضاف النواب خالل مداخالتهم ان اقرار القانون امر 
مهم لردع اي ش��خص يحاول حتقيق الثراء على حساب 
امل��ال العام، مش��ددين على اهمية ان يقدم كل مس��ؤول 

يصل الى السلطة تقريرا عن ذمته املالية.
وأوضح الن��واب ان القانون يعتبر احد القوانني املهمة 
التي حثت الشريعة االسالمية على تطبيق مواده ويصب 
ف��ي صالح حماية امل��ال العام وحماية ش��اغلي الوظائف 
القيادي��ة على حد س��واء، مضيفني ان ازم��ة الكويت هي 

ازمة فساد اداري ومالي.
وطالبوا باق��رار قوانني اخرى مرادف��ة لقانون الذمة 
املالي��ة ومنها قانون بإنش��اء هيئة الدارة اموال ش��اغلي 
الوظائف القيادية، مبينني ان تطبيق القانون من دون تلك 

القوانني أمر صعب.
ولم يتس��ع وقت املجلس الس��تكمال مناقشة القانون 
حيث رف��ع الرئيس باالنابة عبداهلل الرومي اجللس��ة الى 

اليوم ملواصلة النظر في القانون والتصويت عليه.
وكان املجلس وافق في بداية اجللسة على رسالة واردة 
من رئيس جلنة التحقيق في طوارئ الكهرباء )2008/2007( 
يطل��ب فيها التمديد للجنة حتى بداية دور االنعقاد املقبل 
حلاجتها ال��ى مزيد من الوقت مبا ميكنها من اس��تكمال 
التحقي��ق ومن ثم تقدمي تقريرها في ش��أنه الى املجلس. 
ووافق املجلس كذلك على طلب احلكومة تأجيل مناقش��ة 
طلب تكليف ديوان احملاس��بة باج��راء الفحص الدفتري 
واملستندي لبعض اجلوانب املالية واالدارية بديوان سمو 
ولي العهد للوقوف على مدى سالمة القرارات واالجراءات 

في ضوء أحكام القوانني واللوائح والقرارات املنظمة.
كما وافق املجلس على رفع احلصانة عن النواب مسلم 
الب��راك وخالد الطاحوس ومحمد هاي��ف، كما قرر تقدمي 
مناقش��ة تقرير جلنة الداخلية والدفاع حول اطالق اللحى 
للعسكريني قبل بند األسئلة مع تخصيص ساعة ملناقشة 
تقرير جلنة البيئة ع��ن الوضع في أم الهيمان وفيما يلي 

التفاصيل:

الموافقة على تخصيص ساعة لمناقشة تلوث أم الهيمان ونظر قانون إعفاء اللحى للعسكريين قبل بند األسئلة.. وساعتين للغالء في جلسة اليوم

أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
أنه مت تقدمي االوراق الالزمة للجنة حتقيق 
طوارئ 2007 البرملانية مشيرا الى ان اللجنة 
طلبت التمديد في عملها ملدة 6 اشهر متمنيا 
االنتهاء من هذه القضية خالل دور االنعقاد 
احلالي. واضاف الش����ريعان في تصريح 
صحافي ان املشكلة التي حصلت في محافظة 

اجلهراء كانت بسبب خلل في احد احملوالت 
الرئيسية مبحافظة اجلهراء وما نتحدث عنه 
اآلن في املجلس هو توفير الطاقة االنتاجية 
حملطة الزور. والتي س����توفر في املرحلة 
االولى 1500 ميغ����اواط من الكهرباء و102 
مليون جالون ماء فيما انتاجنا احلالي ألف 
ميغاواط وبزيادة 500 ميغاواط عند تشغيل 

محطة الزور وهذه لسنة جيدة واملرحلة 
الثانية 1500 ميغاواط اخرى، وبإجمالي 3000 
ميغاواط، وعند االنتهاء من احملطة ستكون 
بطاقة 200 مليون جالون وهو نصف الكمية 
احلالية مما يعزز الطاقة االنتاجية للماء 
في الكويت.  ووصف الشريعان السنوات 
الث����الث املقبلة بأنها االكثر احراجا محذرا 

م����ن ان عام 2010 ه����و االصعب، موضحا 
انه اذا لم يتم اي خلل في وحدات االنتاج 
فسنتمكن من تخطي صيف 2010 بسالم. 
وبني الش����ريعان ان قضية طوارئ 2007 
منظورة في النيابة، وحرصا منا على عدم 
تداخل السلطات سنترك االمر يأخذ مجراه 

حلني االنتهاء من التحقيقات.

الشريعان: عام 2010 األصعب كهربائياً

تكليف ديوان المحاسبة بإجراء فحص دفتري للجوانب اإلدارية والمالية بديوان ولي العهد
وافق املجلس امس على طلب نيابي يقضي 
بتكلي��ف دي��وان احملاس��بة باج��راء الفحص 
الدفتري واملس��تندي لبع��ض اجلوانب املالية 
واالدارية بديوان س��مو ول��ي العهد للوقوف 
على مدى س��المة القرارات واالج��راءات في 

ضوء احكام القوانني واللوائح املنظمة.
وينص الطلب على:

1 � التأك��د م��ن التزام دي��وان ولي العهد 
بأح��كام املادة 12 من قانون ديوان احملاس��بة 
رق��م 30 لس��نة 1964 والتي تقض��ي بالزام 
اجله��ات العامة مبوافاة الدي��وان مبا تصدره 
م��ن الق��رارات اخلاص��ة بتعي��ني املوظفني 
وترقيته��م ومنحهم العالقات وما في حكمها، 
والقرارات اخلاصة باملعاش��ات واملكافآت وما 
في حكمها، والوق��وف على مالحظات ديوان 
احملاس��بة عليها فيما يتعلق مبدى مطابقتها 
للقوانني والق��رارات املنظمة وذلك قبل فوات 
املدة احمل��ددة لصيرورة ه��ذه القرارات غير 

قابلة لس��حبها والطعن فيه��ا في وقت كاف، 
وملعرفة القرارات التي مت س��حبها او الغاؤها 
وم��ا اآلثار املترتبة على ذلك، وكذلك القرارات 
التي اعت��رض عليه��ا ديوان احملاس��بة ولم 
يس��تجب لها ديوان س��مو ولي العهد والتي 
تعتب��ر موقوفة بقوة القانون الى ان يس��تقر 
االمر على اتفاق بشأنها بني كل من الديوانني، 
وعرض االمر على مجلس الوزراء لبتها طبقا 

الحكام املادة املشار اليها.
2 � ايضاح االجراءات التي اتخذت بش��أن 
املذك��رة املرفوع��ة بتاري��خ 2006/7/22 م��ن 
مجموعة من القيادي��ني واملوظفني الى الوكيل 
املس��اعد للشؤون املالية واالدارية بديوان ولي 
العهد والتي تكش��ف عن ع��دد من املالحظات 
والتج��اوزات املالية واالدارية الت��ي يقوم بها 
وكيل ديوان س��مو ولي العه��د واملمثلة فيما 

يلي:
� اس��تالم املبالغ النقدي��ة ملكافآت العاملني 

وتوزيعها عليه��م باملخالف��ة لتعليمات وزارة 
املالية مما يلزم توضيح السلطات التي رخصت 
بذلك والدورة املستندية لعملية الصرف ابتداء 
من تس��لم املكافأة وتوزيعها على املستحقني، 
وانتهاء بكش��وف التوقيع باالس��تالم والتأكد 

من سالمتها.
� ترقي��ة مجموعة م��ن املوظفني ال تنطبق 
عليهم ش��روط الترقية وجتميد موظفني ممن 

تنطبق عليهم شروط الترقية.
� اس��تحداث وظائ��ف ال يتضمنها الهيكل 

التنظيمي املعتمد من ديوان اخلدمة املدنية.
- عدم االلتزام باحكام القرار رقم 25 لسنة 
2006 بشأن شروط شغل الوظائف االشرافية 
بال��وزارات واالدارات احلكومي��ة ف��ي مجال 

التعيينات والترقيات.
� عدم االلتزام بالقرارات املنظمة ملنح مزايا 

عينية بشاغلي الوظائف القيادية واالشرافية.
� ع��دم االلتزام بتعمي��م وزارة املالية رقم 

1 لس��نة 1989 الذي نظم الص��رف عن طريق 
الصن��دوق، والذي حظر ص��رف املكافآت عن 

طريق الصندوق.
3 � دراسة توصيات جلنة التحقيق املشكلة 
من بعض املستشارين حول بعض التجاوزات 
املالية واالدارية املنس��وبة الى وكيل سمو ولي 

العهد واالجراءات التي مت اتخاذها لتنفيذها.
4 � حصر املوظفني غي��ر الكويتيني الذين 
يتحمل الدي��وان تكلفة تعليم ابنائهم باملدارس 
اخلاصة وبحث مدى س��المة حتم��ل الديوان 
ذلك في ضوء القوانني والقرارات املنظمة وفي 

ضوء العقود املبرمة معهم.
5 � ايضاح مدى س��المة طلب ديوان سمو 
ول��ي العه��د م��ن وزراء املالي��ة املوافقة على 
صرف 1.5 مليون دينار تقريبا لتغطية مكافآت 
الوظائ��ف القيادي��ة واالش��رافية الذين متت 
االستعانة بخدماتهم للسنة املالية 2009/2008 
في ضوء االس��س والضوابط التي بني عليها 

ه��ذا التقرير وموافقة مجل��س اخلدمة املدنية 
على صرف تلك املكافآت.

6 � الكش��ف عن مالحظات ديوان اخلدمة 
املدنية على الترقيات التي متت بديوان س��مو 
ول��ي العهد وما النتائج الت��ي ترتبت عليها في 
ضوء املراس��الت الت��ي متت حوله��ا بني كل 
م��ن ديوان اخلدمة املدنية وديوان س��مو ولي 

العهد.
7 � الكش��ف عن اي جتاوزات للصالحيات 
واالختصاص��ات املخولة لنائب وزير ش��ؤون 
الدي��وان االميري م��ن قبل بع��ض القياديني 
بديوان س��مو ولي العه��د، وم��ا النتائج التي 
ترتبت على هذه التجاوزات وما االجراءات التي 

مت اتخاذها حيالها؟
8 � ايض��اح عدد ونوعية اجهزة احلاس��ب 
اآللي التي مت ش��راؤها والتي مت توزيعها على 
املوظفني ومراجعة كش��وف اس��تالمهم لتلك 
االجهزة والتدقيق عليها وبيان كيفية ش��رائها 

سواء عن طريق جلنة املشتريات او عن طريق 
الش��راء املباشر وما الس��لطات التي اعتمدت 

اوامر الشراء؟
9 � تقيي��م آلية اصدار التعامي��م الداخلية 
في ديوان سمو ولي العهد ومدى سالمتها في 
ض��وء اصدار تعاميم داخلي��ة من دون توقيع 
ومن دون رقم او مرجع كما هو احلال بالنسبة 
للتعميم الداخلي لسنة 2008 الصادر عن ادارة 
الش��ؤون املالية والذي يقض��ي بصرف جزء 
م��ن املكافأة للعاملني وصرفه��ا من الصندوق 
وباعادة منح موظفي الديوان شاغلي الوظائف 
االش��رافية مكاف��آت ش��هرية مما يس��تلزم 
توضيح مدى س��المة الص��رف من الصندوق 
وكذلك الس��ند القانوني ملنح املكافأة الشهرية 
ومب��ررات ايقاف صرفه��ا ومب��ررات اعادة 
صرفها والس��لطات التي رخص��ت بااليقاف 
واالع��ادة وه��ل مت االيق��اف ل��كل الوظائف 

االشرافية والقيادية ام لبعضها؟
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سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد محييا النواب املجلس واحلكومة يصوتان على أحد االقتراحاتالشيخ أحمد الفهد في حديث جانبي مع د.روال دشتي

الدقباسي: انقطاع الكهرباء عن الجهراء أكثر من مرة دليل واضح على وجود الفساد في الوزارة
يكفي ال  المالية  الذمة  وقانون  البالد  في  الفساد  استشراء  بسبب  للعالم  فرجة  أصبحنا  عاشور: 

آخر.
السلطان: نعم انا مشحون على 

الفساد.
عادل الصرع����اوي: نحن كلنا 
مشحونني معاك يا بو وليد، كالم 
العم خالد واضح من الذي اوصلنا 
لهذا الوضع املأساوي في الطاقة، هو 
الشيخ احمد الفهد وتقرير ديوان 
احملاسبة واضح والسؤال عن ذلك 
يجب ان يذه����ب للنيابة، التقرير 
واضح، املناقصة رست على شركة 
دوسان، انا جلست مع الوزير في 
اللجنة وقل����ت له التقرير واضح 
الش����ركة مفصلة عليها املناقصة 
دوسان، اآلن هم الذين يتحركون 
ألنهم مس����تفيدون، الشركة التي 
عدلت لها املواصفات ملن هي، تؤجل 
املناقصات اكثر من مرة حتى تأتي 

شركة دوسان سبحان اهلل.
ديوان احملاسبة قال في تقريره 
مناقصة معينة للصيانة والطلب 
جاء بالشراء، ذهبت لرئيس الوزراء 
وقلت ل����ه واالخ احمد الفهد ذهب 
لرئيس ال����وزراء، وقال له اوقفنا 
املناقصة هذه االمور حصلت في 
عهد االخ احمد الفهد والوزراء الذين 
التي  الوثيقة  قبله، هل نس����يتم 
طرحناها، بعد اجراء التحقيق حدد 
من هو املسؤول حتى يذهب للنيابة 

العامة، احلديث عن املوضوع من 
دون ذكر اسماء انتهى وال ينفع، 
الكهرباء انقطعت منذ 2006، وفي 
2008 ماذا كنا نق����ول، نحن امام 

حتدي اصحاب املصالح.
الش����ريعان: من اول احلديث 
قلت ان الطلب لتمديد عمل اللجنة 
واالخوان يدخلون في املوضوع، انا 
قدمت اجلواب بشكل رسمي امس 

وموجود اآلن في املجلس.
الصرعاوي: ديوان احملاس����بة 
يقول ان ش����ركة دوس����ان عدلت 
املالحظ����ات باللون االحمر ومش 
املوضوع هل هذا االمر ال يحتاج 
حتقيقا، سالم اهلل عليچ يا كويت 
سالم اهلل عليچ يا كويت اذا احنا 
مو قادرين نقول الهل الفساد انت 

فاسد.
فيصل املس����لم: الوزير اجاب 
بشكل ودي وقلت له سلم اجاباتك 
بشكل رسمي وال نوهم الناس انك 

جاوبت منذ السابق.
الرئيس: انتهى الوقت، هل يوافق 

املجلس على طلب اللجنة.
تصويت.. حضور 52، موافق 

37. موافقة على طلب اللجنة.

طلبات احلصانة
وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
طلبات رفع احلصانة عن النواب 

مزيد: نرفض تمزيق الوحدة الوطنية والتشكيك في الوالء الوطني

المطير: كش�ف الذمة المالية لضبط تصرفات بعض كبار الموظفين

الراشد: نقبل النقد والهجوم لكن نرفض إغالق أي من وسائل اإلعالم

مسلم البراك ومحمد هايف وخالد 
الطاحوس.

املسلم: هناك طلب مقدم لتقدمي 
بند كشف الذمة املالية.

الرئيس: طلبات رفع احلصانة 
لها األولوية على ما عداها.

الصرعاوي: نحت����رم االخوة 
املطل����وب رفع احلصان����ة عنهم 
ولكن ه����ذه الطلبات قدمت حول 
قضايا قذف في ندوة جماهيرية 
في ديوان مسلم البراك في األندلس 
وسأستعرض بعض األلفاظ وكنت 
أمتنى أال يسمع الشعب الكويتي 
األلفاظ منها »قناة سكوب العواهر 
يجب ان تسكر« وأيضا ورد على 
لسان محمد هايف »سكوب قناة 
الشر والفتنة وقناة املرتزقة« وثبت 
ان هذا الكالم قد قيل وبناء عليه 

ال ينطبق عليه الكيدية.

ورفع احلصانة في صالح النائب 
خال����د الطاحوس وعدم رفعها قد 
يؤدي الى تأكيد االجراء الس����ابق 
وحتى نوصل رسالة بأننا لسنا 
النائب  مسؤولني عما يتحدث به 

خارج قاعة عبداهلل السالم.
خالد العدوة: الذي ينظر الى هذه 
الدعاوى دون ان ينظر الى األسباب 
فإنه سيصاب باحلول والعمى ألننا 
نطالب احلكومة بتفعيل القانون 
دون املس����اس باحلريات العامة، 
»نحن نتمنى ان تكون لدينا قناة 
كقناة اجلزيرة التي هزت االميركان 
وعّرت الرئيس السابق بوش وهو 
يقول انه مع اسرائيل« وال نتمنى 
قناة ردح فهي فضحتنا أمام العالم 
وأشعلت الفتنة بني أوصال املجتمع 

الكويتي.
من الذي س����لم من االتهام في 

انتمائه وأسرته وشرفه، لن يتركوا 
أحدا، حولونا الى حضر وبدو وسنة 

وشيعة وجتار وصعاليك.
اين لغة احلوار واللغة الراقية 
في االعالم؟ هذا دور سيء لوسائل 
االعالم، اين رج����ال احلكم الذين 

يستطيعون ارجاع السفهاء؟
ارجو م����ن وزي����ر االعالم ان 
يتعهد لنا بانن����ا مبأمن من مثل 

هذه القنوات.
مسلم البراك: االخ طالل السعيد 
ال ميثل القناة، فقال انه تقدم كأحد 
العاملني واملفترض ان الذي يرفع 
الدعوى ليس احد العاملني، وكتب 
مقاال بان اجلاسوس ممكن ان يكون 
عضو مجلس االمة وتقوم احدى 
اجلهات اخلارجية وتنجحه وينفذ 

كل اهدافها.
الوحدة  قناة »سكوب« مزقت 

الوطنية، وصاحب السمو االمير 
في كلمته طالب بعدم ضرب الوحدة 
الوطنية، وبعد 3 ايام حاولت ضرب 

الوحدة.
وقال صاح����ب هذه القناة »ان 
هناك اطراف كالب«، فهذا متزيق 
للمجتم����ع، عرفن����ا قيمة االرض 
وقيمتنا صفر م����ن دون الكويت 
وملعون من يتحدث عن الطائفية 
والقبلية، »سكوب بالعقل هي قناة 
الفتنة والتي مزقت الوحدة الوطنية 
ولالسف برعاية حكومية«، ارجو 
رفع احلصانة عني ألبني ان وزارة 
االعالم متواطئة وعندي تعصب 

وانفعال لكن اتكلم بأدب.
وهي التي متزق الوحدة الوطنية 
لغرض في نفس طرف ما وهو من 
ميوله بالفل����وس وآخر دفع لهم 
400 الف دينار وس����نضع النقاط 

على احلروف وما فينا خير اذا ما 
كشفنا املسؤول، وسأبني التزوير 
والدكاكني الت����ي صنعت من قبل 

احلكومة.
حسني مزيد: هذه قضية متس 
االمن الوطني بشكل مباشر، نحن 
لسنا ضد الوحدة الوطنية لكننا 
نرفض القنوات التي خلطت احلابل 
بالنابل وشككت في الوالء الوطني 
وضربت الش����يعة والسنة، فإلى 
متى الصمت على تدمير املجتمع 
الكويتي؟ هل نقبل بالتفرج على 
هذا الكالم الساقط والال مسؤول؟ 
17 عاما واحلرب مشتعلة في لبنان 
والعراق وتيتم االطفال واسقطت 
احلكومات، فهل نصمت حتى نصل 
الى هذا الوضع؟ فلو حتركت بعض 
دول اجلوار ماذا س����يحدث لنا؟ 
فسيكون انعكاسها سلبيا على البلد 

كله وسنفقد السلطة واالمن.
ونقول للحكومة ان الش����ارع 
غاضب على ما يحدث في القنوات 
الفضائية، القضية تتعلق باالمن 
الوطني وهي اكبر من محمد هايف 

او مسلم البراك.
علي الراشد: ال شك ان بعض 
الصحف او بعض القنوات تهاجم 
اطرافا وانا نلت قسطا كبيرا من 
هذا الهجوم، لكن ارفض ان يقال 
عنه اعالم فاسد، وان نطالب باغالق 

صحيفة معينة واال فسنغلق كل 
الصح����ف ألن كل صحيفة لها من 
تهاجم ومن متدح، لكن لنذهب الى 
القضاء ولنحتكم الى القضاء، واين 
احلرية، اين الدميوقراطية؟ البد ان 

تتقبل ما هو اكثر من النقد.
ورئيس الوزراء نفس����ه متت 
مهاجمت����ه ش����خصيا واتهامات 
خطيرة لكنه لم يغلق او يس����كر 
اجلري����دة او القناة امنا ذهب الى 
القضاء واحملكمة، امتنى معاجلة 
ه����ذه املس����ألة بالتعويض الذي 
يكسر هذا الش����خص الذي اساء 

الى اآلخرين.
حسني احلريتي )مقرر اللجنة(: 
ال ننظر الى توافر الدليل امنا ننظر 
فق����ط الى وج����ود او عدم وجود 
الكيدي����ة والتصوي����ت باللجنة 

باالغلبية على الطلبات االربعة.
العبداهلل:  وزير االعالم احمد 
نحن نتعامل بقوانني، فقد هوجمت 
من هذه القناة او غيرها وطبقت 
القانون ولم اغلق او اسكر احملطة، 
هناك تعديالت على قانون املرئي 
واملسموع مثل عقوبة الضيف التي 

لم تكن موجودة في القانون.
مسلم البراك: وزير االعالم رجع 
الى طبعه االول، وقال: »اذا جاءكم 
القانون تعاملوا معه«، واقول له 

تتمة المنشور ص6
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د.أسيل العوضي تستمع بإنصات حلديث عبدالرحمن العنجري املجلس يصوت على أحد االقتراحات ويبدو أحمد السعدون ضاحكا مع د. على العمير ومحمد املطير وخالد العدوةعلي الدقباسي يطلب احلديث من الرئاسة ويسانده عادل الصرعاوي

روضان الروضان ود.بدر الشريعان وخالد الطاحوس أثناء دخولهم القاعة مرزوق الغامن وصالح املال أثناء اجللسة سيد حسني القالف يداعب مصوبا بعكازه نحو أحد النواب خالل اجللسة

ان����ت جاملت القناة ألنه ليس بها 
مدير، ذهبت الى القضاء لكن هناك 
سلطة القانون واذا ما طبقت سلطة 
القانون فس����تصبح البلد فوضى 
والكوي����ت متضررة من ذلك، ألن 
القناة كانت م����ن دون مدير ولم 

يطبق الوزير القانون.
وج����رى التصويت على طلب 
رفع احلصان����ة عن النائب محمد 
هايف وكان تقرير اللجنة قد رفض 
رفع احلصانة عن النائب لوجود 
الكيدية، وكانت نتيجة التصويت 

كالتالي:
موافقة 22

عدم موافقة 31
امتناع -

حضور 53
الرئي����س: موافق����ة على رفع 
احلصانة )رفعت احلصانة( وجرى 
التصويت على طلب رفع احلصانة 
عن النائب مس����لم البراك وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 19

عدم موافقة 33
امتناع -

حضور 52
الرئيس: وافق املجلس على رفع 

احلصانة.
وج����رى التصويت على طلب 
رف����ع احلصان����ة للنائ����ب خالد 
الطاحوس وكانت نتيجة التصويت 

كالتالي:
موافقة 20

عدم موافقة 30
امتناع -

حضور 50
الرئيس: املجلس يوافق على 

رفع احلصانة عن الطاحوس.
وج����رى التصويت على طلب 
رفع احلصانة ع����ن النائب خالد 
الطاحوس وكانت نتيجة التصويت 

كالتالي:
موافقة: 18

عدم موافقة 30
حضور 48

الرئيس: املجلس يوافق على 
رفع احلصانة عن النائب الطاحوس 

ويبلغ وزير العدل.
وتال االمني العام اقتراحا بتكليف 
الفحص  ديوان احملاسبة باجراء 
املس����تندي والدفتري في ديوان 
سمو ولي العهد بهدف الوقوف على 
مالحظات ديوان احملاسبة وملعرفة 

القرارات التي مت سحبها.
ايضاح االجراءات التي اتخذت 
بشأن املذكرة بشأن املوظفني والتي 
تكشف عن عدد من املالحظات التي 
يقوم بها املوظفون في ديوان سمو 

ولي العهد.
الطلب  عادل الصرعاوي: هذا 
هو تكليف ديوان احملاسبة بفحص 
ديوان سمو ولي العهد، وأنا أقصد 
الوكيل بديوان سموه وليس سموه 
اطالقا اطالقا، وال يخلو عن مثيله 
من الطلبات، وأي تأجيل يعني ان 
هناك قضية يراد ان تغفل أو يغيب 

عنها املجلس.
روض����ان الروض����ان: اطمئن 

املجلس ان سمو ولي العهد شخصيا 
طلب مني تش����كيل جلنة محايدة 
من قب����ل الفتوى وديوان اخلدمة 
والتقرير أع����د وبصدد رفعه الى 
س����مو ولي العهد، فأرجو الصبر 
بعض الوقت ألن سمو ولي العهد 
هو الذي يتبنى املوضوع وطلب 
التحقيق م����ن األلف الى الياء في 

هذا املوضوع.
العنجري: ديوان  عبدالرحمن 
احملاسبة هذا من صميم اختصاصه، 
وان هناك من يستغل هدوء سمو 
ولي العهد وطيبت����ه وعلى يقني 
انه اذا كانت هناك مخالفات، فهو 

حريص على ايضاح ذلك.
احترام����ا  الب����راك:  مس����لم 
للمؤسسات فكان من املفترض أال 
يستبعد ديوان احملاسبة من جلنة 
التحقيق وقد أبلغت سموه بذلك 
األمر، وقال لي لن أس����كت عن أي 
ش����خص يثبت تلوث يديه باملال 
العام. وعدم وج����ود الديوان في 
هذه اللجنة يعطينا احلق احتراما 

لشخصية سمو ولي العهد.
هناك أطراف في مكتب س����مو 
ولي العهد »أكلوا مكافآت ب� 300 أو 

400 ألف« وتصرفوا فيها.
يا حكومة ال تدافعون عن باطل 
الديوان هو احترام  الى  والذهاب 

لسمو ولي العهد.

لجنة محايدة

روض����ان الروضان: بناء على 
طلب سمو ولي العهد مت تشكيل 
جلنة محايدة وأرجو االنتظار حلني 
اتخاذ إجراء في نتيجة التحقيق.

عادل الصرعاوي: ديوان اخلدمة 
املدنية هو الشريك واملسؤول في 
إقرار املبالغ ويشركون سمو ولي 
العهد في قضايا وأخطاء ارتكبها 
أشخاص آخرون، وسمو ولي العهد 
له مكانته وله اعتزازه، وإذا كان 
عند الروضان تقرير فليقدمه الى 

ديوان احملاسبة.
روض����ان الروضان: احلكومة 
تطلب تأجيل املوضوع أسبوعني 

وفقا لالئحة.
علي الدقباس����ي: طلب النائب 
عادل الصرعاوي يتوافق مع شخص 
سمو ولي العهد في تعزيز الشفافية 
والنزاه����ة، ونحن مع االحالة الى 
ديوان احملاس����بة وكل إجراء في 
هذا االجتاه يحقق رغبة س����موه 
وهذا األمر يحكم بالتصويت بدال 

من اجلدل احلاصل.
فيصل املسلم: نطلب االحالة 
الى ديوان احملاسبة واالخ الوزير 
استناده للمادة 76 غير صحيح. 
هناك طلب قدم ومطلوب االحالة 

الى الديوان فقط.
روضان الروضان: أطالب بتنفيذ 

الالئحة واملادة 76.
عادل الصرع����اوي: هذه رغبة 
وق����رار وال ينطبق علي����ه املادة 
76 من الالئح����ة، فهو ليس طلب 
مناقش����ة كقضية األسعار، والبد 
من التصوي����ت على الطلب حتى 
ال تكرس أعراف للخلط بني مواد 

الالئحة.
الرئيس: طلب احلكومة له وجهة 

الصيفي: »الذمة المالية« سيكشف المبالغ المدفوعة في االنتخابات

العمير: تضخّم حس�ابات البعض يوجد ضرورة إلقرار الذمة المالية

السلطان: تالعب وفس�اد في طوارئ 2007 ومناقصات الكهرباء

من الصحة ألنه ل����م يكن مدرجا 
على جدول االعمال فسأعرض من 

حيث املبدأ.
فيصل املس����لم: ال����رأي الذي 
ذهب����ت اليه غير صحي����ح، فهذا 
ليس طلب نقاش وال يحتاج فتح 
باب ما يستجد من أعمال، االصل 
ان هذا الطل����ب احالة الطلب الى 
ديوان احملاسبة، واملادة صريحة 
وتقول »ال جتوز املناقشة« ونحن 

لم نطلب املناقشة.
حس����ني احلريتي:  كالمك صح 
وكالم األخ فيصل املسلم صحيح، 
فل����و أنك من����ذ البداي����ة رفضت 

النقاش.
أحمد السعدون: كان من اخلطأ 
أن يعترض االخ الوزير فاملادة 76 
تتكلم عن الطلبات التي تقدم أثناء 
اجللسة، فالطلب الذي قدم يتعلق 
باملادة 25 من قانون ديوان احملاسبة 
وال ميك����ن ألي وزير أن يعترض 
عليه، ولي العهد بقي اسمه منزها 
وال أحد يشكك في نزاهته باملرة، 
وال ميك����ن ألي وزير أن يعترض 

على الطلب.
روض����ان الروضان: بناء على 
طلب سمو ولي العهد مت تشكيل 
الطلب  جلنة محايدة، واستغرب 
ألننا نسبق االحداث، ألنه ال يوجد 
احد احرص من س����مو ولي العهد 

على تعزيز الشفافية.
أحمد الس����عدون: ال أشك أبدا 
في أن س����مو ولي العهد سيتخذ 
اإلجراء املناسب، وهذا الطلب يعزز 
اجراء سموه، ألن التقرير سيكون 
مزيدا من التحقيق لقرار سموه ألن 
الديوان جهة محايدة يستعني بها 
احلكوم����ة واملجلس، فبدال من ان 
يتخذ قراره بناء على جلنة فمن 
االفضل أن يتخذ قراره بناء على 

تقرير ديوان احملاسبة.
عادل الصرعاوي: سعينا ألكثر 
من 6 أشهر في هذا الطلب ليستعني 
سمو ولي العهد بتقرير من ديوان 
احملاسبة، وعلى احلكومة ان تبادر 
بهذا الطلب واال فماذا تخافون منه؟ 

وماذا حتاولون اخفاءه؟

تقرير نزيه

مسلم البراك: ملاذا وصلت الى 
التشكيك في تقرير اللجنة، نحن 
نبصم بالعشرة على نزاهته، وال 
جتعل اسمه النظيف محل جدل، 
خذ التقرير وامللف كامال الى ديوان 
سمو ولي العهد، ال جتعل هذا االمر 
محل جدل والتقرير سيستفيد منه 

ديوان احملاسبة.
ال جتعل ش����خص سمو ولي 

العهد محل ج����دل، ولن يوصلنا 
الى احلقيقة اال ديوان احملاسبة واذا 
احلكومة لم تأخذ قرارا فسيكون 

االمر مختلفا.
الديوان س����يفصل  وتقري����ر 

الكالم.
علي العمير: لنبحث عن انطباق 

املادة على الوضع احلالي.
علي الراشد: اقترح رفع اجللسة 
ملدة ربع ساعة حتى يكتمل النصاب 
حتى يصوت النواب على الطلب 
الطريقة غير  واحلدي����ث به����ذه 

صحيح.
الرئي����س: االس����تمرار به����ذه 
الطريقة غير معقول وبسبب عدم 
توافر النصاب ترفع اجللسة ملدة 

نصف ساعة.
استؤنفت اجللس����ة في متام 

الساعة 12.30.
الرئيس الرومي:

لدي طلب وسأعرضه للتصويت، 
التصوي����ت بالنداء باالس����م على 

املبدأ.
حض����ور 39 موافق����ة 35 غير 

موافق 4.
موافق����ة على الطلب من حيث 

املبدأ.
الروضان: احلكومة وحس����ب 
نص املادة 76 تطلب التأجيل ملدة 

أسبوعني. موافقة.
اقتراحا  الع����ام يتل����و  األمني 
باس����تعجال مناقشة تقرير جلنة 
البيئة عن أم الهيمان خالل اجللسة 
ملدة س����اعة وتقدميه على غيره. 

موافقة. موافقة.
األمني العام يتلو اقتراحا بعرض 
تقرير جلنة الداخلية والدفاع قبل 
بند األسئلة واخلاص بحق إعفاء 

اللحى للعسكريني.

البصيري: هذه الطلبات تعطل 
جدول األعمال.

الرئيس: التصوي����ت بالنداء 
باالسم.

حض����ور 34، مواف����ق 31 غير 
موافق 3.

موافقة.
تقارير »التشريعية«

انتقل املجلس ملناقشة تقارير 
اللجنة التش����ريعية حول قانون 

الكشف عن الذمة املالية.
د.جمعان احلربش: كان هناك 
طلب ملناقش����ة غالء األسعار، ما 
هو مصي����ره؟ لذل����ك أعتقد انهم 
سيقدمون شيئا عن اخلصخصة، 
ولذلك نريد حتديد وقت ملناقشة 
غالء األسعار بعد هذين املوضوعني 
بعد ان صوتنا عليهما ليكون األمر 

واضحا.
الرئيس: النقاش 5 دقائق.

عل����ي الدقباس����ي: القوانني ال 
حتل املشكلة إذا لم تطبق وكثير 
الت����ي قدمت  من االس����تجوابات 
خالل األش����هر ال� 6 السابقة كان 
املال العام حاض����را بها، لذلك كل 
مس����ؤول يصل ملنصبه يجب ان 
يقر بذمت����ه املالية، حتى جمعية 
الشفافية تشير الى ضرورة إصدار 
قوانني واضح����ة ونحن نؤيد ان 
يكون هناك قانون عن الذمة املالية 
حتى نعرف م����ن حقق ثراء على 
حساب املال العام، واملجلس مطالب 
القوانني، وفي معظم  بإقرار هذه 
دول العالم هناك إجراءات مماثلة 
حول احملاس����بة عن »من أين لك 
ه����ذا؟«، لألس����ف القوانني تطبق 
على الضعاف، والكبار والسمان 

يتركون.
احلريتي )املقرر(:

مقدمو االقتراح صرحوا عند 
إعداد التقرير بأن يشتمل على كل 
ما هو غير مخالف للدستور، وفي 
الكويت يحكمنا الدستور ويبقى 
هذا املقترح ه����و وقوانني أخرى 
كمنع تضارب املصالح يصب في 
اجتاه واحد وهو حماية املال العام. 
حاولنا قدر اإلمكان ان يشمل هذا 
االقتراح كل من لديه منصب ميكن 
من خالله اس����تغالله في أغراض 

شخصية.
جمع����ان احلربش: ه����ذا أحد 
القوان����ني املهمة التي حثت عليها 
الشريعة اإلس����المية وهو سبب 
تولية يوسف الصديق گ، أزمة 
الكويت أزمة فساد إداري ومالي، 
والكالم طال اجلميع في املجلس 
واحلكومة واجلمعيات التعاونية، 
ولكن احلقائق واألس����ماء غائبة، 
واإلعالم الفاس����د جع����ل اجلميع 
فاسدين، ومتهمني، وهذا القانون 
إذا مت تطبيقه تطبيقا سليما فإن 
على رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
مجلس األمة والوزراء والنواب أن 
يقدم وإقرار الذمة املالية، والواضح 
ان هناك أناس����ا تدخ����ل املناصب 
العامة ال متلك شيئا وتخرج منها 

متلك كل شيء.
هذا القانون مهم جدا ومصيري، 
فإذا كانت احلكومة جادة في إقرار 
اخلطة التنموية، فهل سيوافقون 
على تشريع هذا القانون والذي من 
خالله سننتقل نقلة أخرى؟ ويجب 
مساعدة البلد في نقل هذه النقلة، 
أصب����ح اإلحباط هو اإلحس����اس 
السائد في الشارع، وهذا القانون 
قانون حضاري � بقاء البلد بدون 
قانون الذمة للبلد هو سرقة للبلد 

واستشراء للفساد بالبلد.

انتظار طويل

محمد املطير: هذا القانون طال 
انتظاره لضبط بعض كبار موظفي 
الدولة، هناك شبهات طالتهم وتطال 
البلد، ولكي  اجلهاز القضائي في 
نزيل هذه الشبهات يجب تطبيق 
هذا القانون، ويجب إضافة قانون 
إنشاء هيئة تدير أموال كبار موظفي 
الدولة من وزراء وقضاة ونواب 
والشركات الكبرى ووكالء ووكالء 
مساعدين مثل هيئة شؤون القصر 

التي تدير أموال القصر.
الصيفي مبارك الصيفي: كثير 
من االستجوابات كادت ان تصب 
في امور مالية وش����بهات مالية، 
وهذا القانون جاء لوضع حد لهذه 
الشبهات وينهي االنتهاك والتجاوز 
عل����ى املال العام، وكنت أمتنى ان 

يكون هذا القان����ون من أولويات 
احلكومة واملجلس، ولدي عتب على 
جلنة إعداد األولويات على تأخيرها 

في إقرار هذا القانون.
احلكومة ستقول ان هذا القانون 
صعب تطبيقه او ستوافق عليه 
في مداولته األولى لذر الرماد في 
العي����ون او للضحك على الذقون 
حتى يتم مترير اخلصخصة ومن 
ثم س����تقول انه ال ميكن تطبيقه، 
ونطالب نواب املجلس واحلكومة 
بإق����رار ه����ذا القان����ون وتفعيله 

وتطبيقه تطبيقا سليما.
القانون عن  وسيكش����ف هذا 
املبال����غ التي تدف����ع في احلمالت 
االنتخابية للدفع مبرش����ح معني 
ليصل إلى املجلس ليمارس دورا 

معينا مطلوبا منه.

الحد من الشبهات

عدن����ان عبدالصم����د: نحتاج 
الى هذا القانون للحد من الكثير 
من الش����بهات التي تطول بعض 
مسؤولي الدولة، ولكن هل سيحقق 

الغرض املرجو منه.
ولدي مالحظات وردت من عدد 
غير قليل من جمعيات النفع العام 
مثل ان ما يناقشه املجلس قانونان 
قدميان في اللجنة التشريعية وذلك 
لتذهب كل جهود جمعيات النفع 

العام هباء منثورا.
هل يقرون قوانني حقيقية أم 

وهمية تكرس الفساد؟
يجب اال نقر مشاريع بها خلل 
وذلك بدال من معاجلة الفساد ونحن 
سنكرس����ه، يجب دعوة جمعيات 
النف����ع العام املدني����ة الى اللجنة 

ألخذ رأيها.
حسني احلريتي: الكويت وقعت 
عل����ى االتفاقية األممي����ة ملكافحة 
الفس����اد وهذه االتفاقية تخاطب 
الدول بوضع هذه األجهزة الرقابية 
التي تنص عليها االتفاقية وما هو 
ليس موجودا عندنا وموجود في 
االتفاقية أقررناه في هذا القانون، 
ولم نترك األمور اال ألن لدينا جهات 
تقوم بهذه األمور فال يجوز تقنني 

أكثر من قانون لغرض واحد.
عدنان عبدالصمد: هناك بعض 
الثغرات يجب مناقشتها، ويجب 
حتري الدقة في تطبيقه، وإذا لم 
يطبق فليس هناك داع القرار قوانني 
على الورق، واجلهات الرقابية اذا 
لم تكن فاعلة ورادعة فس����تغطي 

على الفساد.
فيصل املسلم: استغرب البيان 
الذي ألقاه النائب عبدالصمد على 
لسان جمعيات النفع العام واأللفاظ 
الت����ي وردت به، مث����ل: »أعضاء 
مجلس األمة ينتصرون ألنفسهم« 
فأمتنى ان تشطب هذه األلفاظ من 

املضبطة.
عادل الصرعاوي: لسنا بصدد 
التأكيد على اهمية قوانني الفساد، 
ونقاش����نا اآلن كنقاش����نا قبل 3 
سنوات، فالقانون يطالب بإنشاء 
مكتب تابع لوزير العدل يدقق في 
الذمم املالية، أمتنى ان يسحب هذا 
التقرير ونبدأ في تقرير مكافحة 
الفس����اد، وهذا القان����ون يخالف 

اتفاقية مكافحة الفساد الدولية.
خالد الس����لطان: هناك ثغرات 
بالقانون ولن نس����تطيع كش����ف 
التالعبات في الساحات السياسية 
املختلفة، وأعترض على اقرار الذمة 
املالية كل اربع سنوات يجب تقليل 
السنوات ويجب اعادة النظر في 
املداولة  القانون ولكننا نقره في 
األول����ى وادخال التعديالت عليه، 
وهناك استاذ في القانون قال انني 
مس����تفيد من قانوني االستقرار 
االقتصادي واخلصخصة ويجب 
وضع قانون محك����م لوقف القاء 

التهم جزافا.
علي العمير: هذا القانون أصبح 
اقراره ضرورة في ظل القاء التهم 
جزافا، وهو أيضا يحمي املال العام 
ويحمي املسؤولني ولكن البد من 
التعديالت ومنها  ادخال بع����ض 
التضخ����م الطارئ في الش����خص 
املعني، وكذلك األم����وال املنقولة 
والعقاري����ة. هل يعقل ما ورد من 
تقريع ألعض����اء مجلس األمة في 
العام بشأن  النفع  بيان جمعيات 
القانون املطروح؟ وأشكك في بعض 
التقارير التي تصدر بشأن ترتيب 

الكويت في مدركات الفساد.
صالح عاشور: هذا التقرير لم 
يتضمن رأي احلكومة، هل لديها 
تعديالت؟ هل هي موافقة؟ هل مت 
اس����تدعاؤها ولم تأت؟ ولم يكن 
هناك مبرر واضح من وضع السلك 
القضائي داخل القانون فهو اجلهة 
التي تش����رف على عملية تطبيق 
هذا القانون األمر الذي يجعل هناك 
تناقضا في القانون. أصبحنا فرجة 
للعالم ألن هناك فسادا استشرى في 
البالد، والقانون ال يكفي للقضاء 
على التعدي على املال العام وقضايا 
التعدي على املال العام في تزايد ال 

في تناقص فهذه مصيبة.
ال توجد عندنا مناذج حقيقية 
ملن يعتدي على املال ومت حتويله 
ال����ى النيابة حتى يك����ون عبرة 

لغيره.
حس����ني مزيد: نري����د من هذا 
القانون جع����ل املناصب القيادية 
مغرما وليس مغنما، فأصبح الكل 
اآلن يتلهف للسطو على املال العام 
من خالل اي منصب يوكل اليه، الكل 
يريد ان يس����تفيد من املال العام، 
ونحاول جعل القانون على جدول 
االعمال ونتمنى اقراره في مداولته 
األولى، البلد ضاع والثروة بددت، 
مئات املاليني ضاعت في مشاريع 
ال تتكلف اآلالف ويجب احكام هذا 
القانون وجعله مثاليا لندخل في 
مصاف الدول املتقدمة حتى نضع 
ضوابط محكمة للحفاظ على املال 

العام.
حس����ني احلريتي: احلكمة في 
تطبيقه على من يتولى املنصب 
سواء كان وزيرا او نائبا فالعبرة 
بتوليته املنصب وليس مرشحا 
وأرى بالنس����بة لبيان اجلمعيات 
الذي يتضم����ن عبارات بعيدة كل 
البعد عن اللباقة فأرجو ش����طب 

هذه العبارات من املضبطة.

من أجواء الجلسة
ال يجوز

اثناء سير اجللسة واستمرار النواب في النقاش، 
فقد رئيس املجلس باإلنابة عبداهلل الرومي النصاب 
اكث��ر من م��رة فخاطب النواب قائال: ال اس��تطيع 
االستمرار بهذه الصورة وال يجوز مد امد النقاش، 

ثم قام برفع اجللسة.
أنت كريم وأنا أستاهل

خاطب النائب عادل الصرعاوي الرئيس باالنابة 
عب��داهلل الرومي طالبا منه احلدي��ث اكثر من مرة 

فقال ل��ه الرومي »اخذت دورك اكثر من مرة« فرد 
الصرعاوي »انت كرمي وانا استاهل«.

»مشحونين«

في تعقيب��ه عل��ى كالم وزير الكهرب��اء د.بدر 
الشريعان بأن هناك شحنا لدى النواب فيما يتعلق 
مبش��روع طوارئ 2007 رد السلطان قائال: »نعم 
أنا مش��حون ألني وج��دت فس��ادا أو تالعبا في 
مواصفات املناقصات« فدخ��ل النائب الصرعاوي 

على اخلط قائال: »كلنا مشحونني«.

تتمة المنشور ص7

وصل إلى البالد رئيس مجلس االمة جاس��م اخلرافي مس��اء 
امس قادما من مدينة »اسطنبول« التركية على رأس وفد الشعبة 
البرملانية مبجلس االمة وذلك بعد املش��اركة في االجتماع الثاني 
مفت��وح العضوية للجنة التنفيذية الحتاد مجالس الدول االعضاء 
في منظمة املؤمتر االس��المي الذي عقد بتاريخ 10 مايو اجلاري، 
وض��م الوفد النائب د.وليد الطبطبائي. وكان في اس��تقبال الوفد 
نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي ووزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري وامني عام مجلس 
االمة عالم الكندري وسفير جمهورية تركيا لدى الكويت واالمني 
العام املساعد لش��ؤون العالقات العامة واالعالم هاشم املوسوي 
واالمني العام املساعد لش��ؤون حرس مجلس االمة العميد الركن 

بسام الرفاعي وكبار املسؤولني باالمانة العامة ملجلس االمة.

رئيس مجلس األمة عاد من تركيا


