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يغادر البالد ظهر اليوم وفد الش����عبة البرملانية مبجلس االمة برئاس����ة وكيل 8
الش����عبة النائب مبارك اخلرين����ج متوجها الى العاصمة املغربي����ة الرباط وذلك 
للمش����اركة في ورشة العمل االقليمية ملجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقابي 
للبرملانات العربية بعنوان »تطوير االط����ار القانوني نحو تفعيل الدور الرقابي 

للبرملانات العربية« خالل الفترة من 18 الى 19 اجلاري.
ويضم الوفد في عضويته كال من النائب عادل الصرعاوي، النائب غامن اللميع، 
والنائب علي الراش����د، ويرافقهم من الشعبة البرملانية مبجلس االمة رئيس قسم 

العالقات العربية مشعل العنزي ومن ادارة املراسم والعالقات العامة سالم العدواني. 
ومت تنظيم الورشة بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة االمنائي واالحتاد البرملاني 
العربي والتي يتضمن برنامج عملها تقدمي مسودة املبادئ العامة واآلليات املقترحة 
لتطوير االطار القانوني الناظم للرقابة البرملانية في الدول العربية، ومناقشة املبادئ 
العامة الدوات املس����اءلة البرملانية »السؤال � العرائض والشكاوى � االستجواب � 
املناقش����ة العامة � اللجان � طرح الثق����ة � ملتمس توجيه التنبيه« وايضا املبادئ 

العامة الدوات احملاسبة.

مغادرة وفد الشعبة البرلمانية لمجلس األمة إلى الرباط

المجلس أنهى مناقشة ميزانيات »االستثمار« و»التنمية« و»الكويتية«
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

وافق مجلس األمة أمس على ميزانيات بيت الزكاة ووكالة األنباء الكويتية ومعهد األبحاث والهيئة العامة للصناعة ومؤسسـة 
املوانئ واملؤسسة العامة للتأمينات ومؤسسة البترول وأحالها للحكومة.

كما ناقش املجلس في جلسـته اخلاصة التكميلية أمس مشاريع القوانني بربط ميزانيات الهيئة العامة لالستثمار والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ومؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية للسنة املالية2011/2010  دون التصويت عليها بسبب 

عدم اكتمال النصاب، حيث أعلن رئيس اجللسة النائب عبداهلل الرومي عن رفع اجللسة الى األسبوع املقبل.
وقدر مشـروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لالستثمار للسنة املالية املذكورة مصروفات الهيئة بنحو 52.820 مليون 
دينـار فيما قدرت اإليرادات بنحو 20 ألف دينار. ونصت املادة الثالثـة من القانون على ان تقدر زيادة املصروفات عن اإليرادات 
بنحو 52.800 مليون دينار وتغطى من ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية وزارة املالية )احلسـابات العامة( للسـنة املالية 
2011/2010 . وقدر مشـروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية للسنة املالية املذكورة بنحو 
113.601 مليون دينار فيما قدرت املصروفات بنحو 21.051 مليون دينار. ونصت املادة الثالثة من القانون على ان تقدر االرباح 
الصافية للصندوق بنحو 92.550 مليون دينار يحول ما نسـبته 90% منها 83.295 مليـون دينار الى االحتياطي العام للصندوق 
فيما حتول النسـبة الباقية 9.255 مليون دينار الى املؤسسة العامة للرعاية السكنية. اما مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية قدر ايرادات املؤسسـة للسـنة املالية املذكورة بنحو 247.269 مليون دينار فيما قدر املصروفات 

بنحو 299.475 مليون دينار. وفيما يلي التفاصيل:

افتتح الرئيس جاسم اخلرافي 
التاسعة وتال  الس���اعة  اجللسة 
العام أس���ماء احلاضرين  األمني 

واملعتذرين عن اجللسة.
الرئيس اخلرافي: يتم التأجيل 

لعدم اكتمال النصاب.
وناقش املجلس التقرير الثاني 
عشر للجنة امليزانيات عن مشروع 
الهيئة  القانون برب���ط ميزانية 

العامة لالستثمار.
الرئيس: اآلن حضر النصاب 
امليزانيات  فهل نص���وت عل���ى 
العامة  الهيئ���ة  املس���تقلة وهي 
للصناعة، معهد الكويت لالبحاث 
العلمية وكونا وبيت الزكاة ووزارة 
املالية ومؤسسة املوانئ وديوان 
احملاسبة وجرى التصويت نداء 
باالسم وكانت نتيجة التصويت 
كالتال���ي: حضور 36، موافق 31، 

غير موافق 4، ممتنع 1.
موافقة على امليزانيات وحتال 

الى احلكومة.
ويصوت املجلس على ميزانية 

التأمينات االجتماعية.
حض���ور 39، موافق 32، غير 

موافق 6، ممتنع 1.
امليزانية وحتال  موافقة على 

الى احلكومة.
بعد ذلك صوت املجلس على 
ربط ميزانية مؤسس���ة البترول 

الوطنية.
حض���ور 40، موافق 30، غير 

موافق 10.
موافقة وحتال ميزانية مؤسسة 

البترول الى احلكومة.
الس���عدون: أعترض  أحم���د 
على التوصيات الواردة وخاصة 
التوصي���ة اخلاصة مبؤسس���ة 
البترول وخاصة التي فيها »كوست 

بالست«.
عدن���ان عبدالصمد: س���حبنا 

اجل���ون الطبية ذات مس���ؤولية 
محدودة وال ندري ما سبب احلرص 
واالهتمام بتأسيس هذه الشركة 
ثم يت���م تعيني رئي���س مجلس 
االدارة ب����7 آالف دينار ش���هريا 
وأرب���اح 2.5% من صافي األرباح 
الشهرية، ثم اتفق الطرفان على 
ان للطرف الثاني 10% من االكتتاب 
أي بقيمة 50 ألف دينار فهل هناك 
فساد أخطر من هذا األمر؟! ولدى 
توجيه سؤال لوزير املالية حاولوا 
اخفاء البيانات واألدلة، وقالوا ان 
نسبة الشركة الكويتية في الشركة 
اجلديدة 35% واستغربت ثم عدلوا 

وقالوا %76.
وزير التجارة استخدم سلطته 
التقديرية بشكل إيجابي وأعطاني 
بعض املس���تندات و»لكن الزين 
ال يكمل«، اري���د معرفة صاحب 
احلظوة وقال ل���ي ماعدا الكتاب 
الصادر من البنك بشأن سداد شركة 
»جون« الطبية وهناك أطراف في 
وزارتك حرصت على عدم اخراج 

هذا الكتاب.
املستند يقول: وفي هذه احلالة 
سيتم الغاء احلساب ويتم تسليمه 
الى الطرف الثاني الذي دفع حساب 
5 ماليني ودفعت في هذا اليوم 500 
ألف و4.5 ماليني دفعتها الكويتية 
لالس���تثمار وكل ذل���ك ذهب الى 

حساب الطرف الثاني.
ف���ي 2008/7/27 ش���ركة ب� 5 
ماليني مدفوعة لبيت التمويل ب� 
10 ماليني وبالرغ���م ان املطلوب 
5 ماليني وحول���وا عن الكويتية 
لالستثمار، وشركة اجلون دفعت 

نصف مليون.
أبي أعرف من هو الطرف الثاني 
صاح���ب ال� 7000 راتبا ش���هريا 
و2.5% و50 مليونا عمولة و%10 
اكتتاب من هو صاحب الشخصية 

الورقة وعدلناها خاصة موضوع 
كوست بالست.

أحمد الس���عدون: بعد صدور 
اخلطة اخلمسية ال يجوز تنفيذ 
املصفاة الرابعة اال من خالل شركة 

مساهمة.
اخلرافي: قب���ل النقاش ندعو 
املقرر إلى تالوة التوصيات بشكلها 
النهائي وما ذكره الس���عدون مت 

حذفه.
عبدالصمد: ال يصرف أي مبلغ 
غير موجود في اخلطة، والبد من 
مشروع وله بند في امليزانية وهي 

مشروعات استثمارية.
كالم  الزلزل���ة:  د.يوس���ف 
عبدالصمد ليس له ربط في كالم 

وزير النفط في جلسة أمس.
الش���يخ احمد العبداهلل: كالم 
الزلزل���ة ال يتعلق مبا مت طرحه 
في املجلس ويوافق املجلس على 

التوصيات ويحيلها للمجلس.

الهيئة العامة لالستثمار

انتقل املجلس ملناقشة ميزانية 
الهيئة العامة لالستثمار.

مسلم البراك: أطلب من املجلس 
ان يأذن لي بنصف ساعة ألن لدي 
مستندات ضخمة وأريد أن أطلع 

املجلس عليها )موافقة(.
ويتاب���ع البراك: لدي س���ؤال 
أوجهه للعاملني في هيئة االستثمار 

مكتب االستثمار في تونس.
مصطفى الشمالي )نظام(: أرجو 
مناقشة ميزانية السنة احلالية 
حفاظا على وقت املجلس ونرفض 
االستعراض، وال نريد نفس املوال 

ألن األمر ليس مرافعة.
البراك: ال ألومه ألنه عرف العلة، 
في مكتب االستثمار بتونس هناك 
أمر مباش���ر بني سكرتيرة املدير 
وأحد الوزراء وباعوها فندقا فهل 

في الكويت؟
اتض���ح انهما ش���خصان بدر 
الكويتي���ة  الس���بيعي رئي���س 
التفاه���م  لالس���تثمار مبذك���رة 
ومميزاته���ا وتنفي���ذ كل ما فيها 
والطرف الثاني د.عدنان العيدان 
وزوجته ومنال ناصر السبيعي، 

عزبة خاصة.
وزير املالي���ة: لن آخذ نصف 
ساعة ألن هذه املواضيع سمعناها 
مرات عديدة، سعاد الدويسان كنت 
أحد املتعاطفني معها ومسلم يعلم 
ذلك وبعدما عرفت احلقيقة فهذا 
تقري���ر كامل، عن���ود الهاجري، 
العمر، أس���امة بودي،  ش���يخة 
العلي كل هؤالء  مشاعل محمود 
ن���اس تأثروا تأثرا مباش���را من 
األخت سعاد الدويسان وبإجراءاتها 
ولكن هناك أحكام قضائية كاملة 
لتبي���ان ه���ذه املمارس���ات غير 
الصحيح���ة واخلطابات، قيل ان 
هذا أمر مع���روض على القضاء 
ليس للجنة العرائض التدخل في 
أي شيء معروض على القضاء، 
فهل املطلوب الضرب في الدستور 

واللوائح؟
تس���لمت من البراك 31 سؤاال 
متت االجاب���ة عن 29 وأمس كان 
هناك سؤال آخر اجبت عنه، وعدد 
االسئلة 332 سؤاال وجهت لي خالل 
هذا الدور، فكم من الوقت نحتاجه 
لكي جنيب عنها، فال نضيع وقت 
املجلس لالس���تماع الى أش���ياء 
مكررة، أم���ا األمور الفنية فأترك 

اخواني للرد عليها.
وزير التجارة: مجرد توضيح 
لكالم األخ مسلم فهو قدم سؤاال لي 
حول بعض املعلومات ووضحت 
التجارة جميع البيانات ولم نسع 
الخفاء أي بيان���ات وفقا لألمانة 

هذا صحيح؟ باعوا فندقا لسكرتيرة 
تعمل في هيئة االس���تثمار فرع 
تونس، وهيئة االس���تثمار متلك 
53% من شركة املواشي الكويتية، 
الكبرى تدار بعقلية  الش���ركات 
العزبة ووجهت مجموعة أسئلة 
لوزير املالي���ة وكان هناك تعمد 
ف���ي التعطي���ل، هن���اك مواطنة 
شريفة اس���مها سعاد الدويسان 

مكتب في استراليا لدفع العموالت 
وأبدت حتفظها على حتويل الضمان 
املالي الى ضمان عقاري في سلطنة 
عمان، وفي املقابل جند ان العضو 
املنتدب عاقب س���عاد الدويسان 
ونفاها الى مصنع في الصليبية 
وألغى قرار تعيينها كأمينة سر 
شركة املواشي وألغى عضويتها 
في جميع اللجان، ويتابع البراك: 

انتصرت للح���ق وللعدل، ولكن 
العضو املنتدب نفاها الى مصنع 
في الصليبية وهي مزرعة لشركة 
املواشي واتخذ هذا االجراء بسبب 
رفضها اصالح س���فينة بقيمة 3 
ماليني دوالر، وهذا املبلغ حتول 
الى 7 ماليني دوالر وألنها رفضت 
هذا األمر مت التعامل معها بعنف، 
وأيضا رفضت شراء األغنام من 

لدي مستندات حاول وزير املالية 
اخفاءها عني، تتعلق بالش���ركة 
الكويتية لالستثمار وقرار بعض 
الشركات بعقلية العزبة، وينفعون 
البعض دون معايير أو ضوابط، 
واألمر يتعلق بإنش���اء الشركات 
العائلي���ة بأم���وال عامة، وهناك 
دليل، تأسيس شركة طرفها بدر 
السبيعي، والطرف الثاني شركة 

وافق على موازنات بيت الزكاة و»كونا« و»األبحاث« و»الصناعة« و»الموانئ« و»التأمينات« و»البترول« وأحالها إلى الحكومة

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي ود.محمد البصيري وعلي الدقباسي على املنصة 

أحمد السعدون ومسلم البراك وسعد زنيفر ود.محمد احلويلة أثناء اجللسة

 شعيب املويزري وسالم النمالن والصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعالن في حوار جانبيمحمد املطير متحدثا في جلسة أمس صالح املال في حديث مع د.أسيل العوضي ود.روال دشتي

»الكويتيـة« أصـول  إضعـاف  تريـد  أطـراف  هنـاك  البـراك: 

عبدالصمد: يجب إحالة تجاوزات هيئة االسـتثمار إلى ديوان المحاسبة

مزيد: »العرائض« ليسـت مختطفـة وتناقش كل الوثائق والمسـتندات

البقية ص9

اوضح النائب مس���لم البراك ان وزير املالية يدافع 
عن قضايا ال يعرفها مستنكرا اتهامهم باملؤزمني وانهم 
ال يتدرجون في استخدام االدوات الدستورية بتوجيه 
اسئلة اوال وعرض ما لديهم بوسائل اخرى دون اللجوء 

الى خيار االستجواب.
وقال متابعا: انا اآلن لدي مستندات كاملة ملا تطرقت 
اليه في اجللسة وهو ما اعتبره صورة من صور الفساد، 
فحرصت على ان اضع املجلس امام مسؤولياته، ولم 
احتدث من فراغ او تخمني، انا س���بق ان قدمت سؤاال 
في ش���هر 10 والكالم الذي قال���ه العضو املنتدب غير 
صحي���ح بأنهم اجابوا عن االس���ئلة املتعلقة باللجان 
الطبية فهذا الكالم غير صحيح النهم اجابوا عن سؤال 
واحد وتفادوا االجابة عن السؤال املهم والى اليوم لم 
يجيبوا عنه، فكيف ال يعرف الوزير ان االجابة وصلت 

الى النائب ام لم تصل؟
واض���اف ان الوزير ورئيس هيئة االس���تثمار لم 
يجيبا عن تساؤله املتعلق بصحة هذه املستندات، انا 
لم اكتف بسؤال وزير املالية، مردفا سؤالي كان حول 
مذكرة تفاهم ابرمت بني طرفني ومت تنفيذ كل ما حدد 

في مذكرة التفاهم في ش���هر 2008/5 حيث مت انش���اء 
ش���ركتني احداهما قابضة ال اس���اس لها واالخطر من 
ذلك هو انه كانت هناك ش���ركات عائلية تنشأ بأموال 
الدولة، واالمر احمل���زن ان يذهب املوضوع الى جلنة 
حتقيق في اللجنة املالية وس���يتم استدعائي القدم ما 
لدي من مس���تندات لكن احملزن ان احدى النائبات مع 
انها اقترحت ان يذهب املوضوع الى اللجنة املالية ولم 
منانع نحن الن مس���تنداتنا قوية وواضحة وضوح 
الش���مس لكن عندما يأتي دورها في الكالم تدافع عن 
هيئة االستثمار دون ان تذكر الوقائع؟ امر محزن ان 

يكون متثيل االمة بهذا الشكل.
واضاف ان مس���تنداته دامغة وانه سيقدمها كاملة 
للجنة التي س���يوافق عليها املجلس كلجنة حتقيق، 
وسنضع النقاط على احلروف وسنعرف متاما كيف 
تدار الشركات واملؤسسات التابعة للدولة على نظام 
العزبة، هذا امر ال ميكن قبوله وهم يقولون بأننا مؤزمني 
وانا اقول انني لو ذهبت بهذه القضية الى االستجواب 
مباشرة ألدنت وزير املالية ولكنني اريد اقناع النواب 

ليتعاملوا مع القضية بالشكل املطلوب.

واوضح ان اي نائب يريد االطالع على املستندات 
فليتفضل، وس���أقدمها كاملة بعد ان يستقر املجلس 
على اللجنة التي سيش���كلها، هذه امور محزنة، كيف 
تتحدث عن خمس���ني دينارا تقدم ملتقاعد ويرد وزير 
املالية ان امليزانية س���تنهار وشركة عائلية تنشأ بني 
رئيس شركة متلك الدولة 76% من أسهمها وبني نسيبه 
وشقيقته وهم اصحاب شركة ذات مسؤولية محدودة، 
ان���ا ما وقفت وقلت يا وزير التج���ارة أعطني من هم 
اصحاب هذه الشركة؟ فاتضحت لي هذه احلقيقة انا 
سأقدم هذه البيانات كاملة الى جلنة التحقيق متهيدا 
الحالة االمر ال���ى النيابة وهذا االمر متروك للمجلس 
وه���ذه وجهة نظري، وفي هذه الفترة الى ان تش���كل 
اللجنة ينبغي ايقاف رئيس الش���ركة عن العمل حتى 
ال يؤثر على بعض املوظفني الذين ميكن استدعاؤهم 
لس���ماع شهاداتهم وسواء حدث ذلك ام لم يحدث فأنا 
ملتزم امام الش���عب الكويتي بأنني سأقدم املستندات 

للجنة وانا مسؤول عن كلمتي.
وختم البراك بأنه حصل على ش���يك بقيمة 5000 

دينار في دعوى قضائية ضد احدى الصحف.

البراك: وزير المالية يدافع عن قضايا ال يعرفها

النائ���ب د.وليد  تلق���ى 
الطبطبائي رسالة تهنئة من 
الش���يخ محمد رشيد قباني 
امليقاتي رئيس مجلس امناء 
جامع���ة طرابلس في لبنان 
مبناس���بة س���المة الوف���د 
الكويتي املشارك في اسطول 

احلرية جاءت كالتالي:
يسرني باس���م اخواني 
اعضاء الهيئ���ة االدارية في 
جمعية االصالح االسالمية 
واعضاء مجلس امناء جامعة 
طرابلس وباسمي الشخصي 
ان ابعث الى سعادتكم اسمى 
التمنيات س���ائال املولى عز 

وجل ان يحفظكم ويرعاكم 
انه سميع مجيب.

كم���ا يس���رني ان اعرب 
لسعادتكم عن اسمى مشاعر 
احملبة والتقدير واحر التهاني 
بسالمة عودتكم من رحلتكم 
املبارك���ة ومش���اركتكم في 
اسطول احلرية الغاثة االخوة 
املضطهدين واحملاصرين في 

قطاع غزة.
جزاكم اهلل تعالى خيرًا 
وب���ارك جهودكم واكثر من 
امثالكم واجركم على حسن 
صنيعك���م ومواقفك���م في 
وجه االسرائيليني احملتلني 

الظاملني.
كم���ا نهن���ئ االخ���وات 
الكويتيات املش���اركات في 
رحل���ة اس���طول احلري���ة 
صاحب���ات الفضل بعد اهلل 
تعالى في تس���يير سفينة 
اخلي���ر ونش���جب االعتداء 
الذي  الوحشي االسرائيلي 
تعرض لركاب سفينة ال حتمل 

سوى مساعدات انسانية.
بارك اهلل فيكم وجعل هذه 
املبادرة في ميزان حسناتكم 
ونأمل ان نلتقي بكم قريبا 
ال���ى بلدكم  ح���ني زيارتنا 

الشقيق.

وجه رسالة للنائب الطبطبائي

رئيس جامعة طرابلس يشيد 
بأعضاء أسطول الحرية
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العنجري: تشكيل لجنة تحقيق حول هيئة االستثمار لمعرفة الحقائق 

الوعـالن: ضرورة محاسـبة المسـؤولين عن إهدار المـال العام

أبورميـة: اسـتثمارات الشـعب الكويتـي فـي أيـٍد غيـر أمينة

الدستورية، وما قدم هو املتوافر 
لدى الوزارة.

روضان الروضان: أرجو شطب 
ما تطرق له مس���لم البراك فيما 
يخص أناسا خاصة انه ال يوجد 

لديه أدلة مادية.
مس���لم البراك: ال أريد ان أرد 

على كالم الوزير أوال:
مس���لم البراك: وزي���ر املالية 
ما عذره إال ه���ذا الكالم والنقابة 
اخ���ذت علي���ك حكم���ا ووجهت 
ضدك كالما لدى العضو املنتدب، 
البرملانية لم  الش���كاوى  وجلنة 
تختطف، فاألخت سعاد حتدثت 
عن التجاوزات وانتصرت للحق 

وأبت إال ان تكون شريفة.
التي  القضائية هي  فاألحكام 
قدمتها األخت سعاد ألنها مديرة 
شركة مواشي في اإلمارات، وإذا 
كان هناك طرف ميارس التضليل 
فهو وزير املالية، وزير التجارة 
اقول له اذا كان عندي مستندات 
اقول لك هذه املس���تندات ادعوك 
لالطالع عليها، وهي مس���تندات 
حكومية وردتني من وزير التجارة 
فكيف تق���ول يا وزير الدولة انه 
ليس لدي ادلة هناك عزب وانشاء 
شركات عائلية على حساب أموال 

الدولة.
وزير املالية: هذا أسلوب عقيم 
لن يصير علينا ولن تختطف البلد 

بأسلوبك هذا.
البراك مقاطعا: ألنك وزير تايه 

ما تدري وين اهلل قاطك.
وزير املالية: املطلوب تكسير 
نصوص دستورية وهذا لن يصير 
واذا قي���ل في جلن���ة العرائض 
والشكاوى ان هذه امور منظورة 
في القضاء فيجب االحترام، وماكو 
غير هاتني النقطتني واعرف الديدن 
لألخ مسلم هما وزير املالية والهيئة 
العامة لالستثمار التي عملت عمال 
جيدًا لم يعمل منذ س���نوات، هذا 
الكالم بدال من االشادة والشكر، 
فكالمه يصلح للديوانية واخليمة 

ونسمعه بها دائما.
حسني مزيد: استغرب من وزير 
املالية ق���ول إن اللجنة مختطفة 
فهي لن تختطف وهي تنظر في 
كافة الوثائق واملستندات، وهناك 
مستش���ار قانوني نأخذ رأيه في 
كافة التوصي���ات، حاول الوزير 
اخلروج من الورطة التي وقع فيها 
ويقول ان اللجنة مختطفة، االخوان 
جلس���نا معهم اكثر من اجتماع، 
ويعلم اهلل اننا انصفناهم وامتنى 
من الوزي���ر ان يقوم ويعتذر او 
ان يق���ول مختطفة من اي طرف 
هل خارج املجلس ام من النواب 

اعضاء اللجنة؟
وزير املالية: لم يرد على لساني 
التقليل م���ن اللجنة وقلت متت 
اللجنة لكنها  محاولة الختطاف 
كانت واعية رئيسا واعضاء وعندما 
عرفت ان املوضوع معروض على 
القضاء اخذت موقفها، بل بالعكس 

انا اشدت بهذا االمر.
محمد املطير: ذكرت اس���ماء 

ووثائق ولكي نغلب هذا املوضوع 
فأرجو احالة هذا األمر الى جلنة 
الع���ام أو جلنة  امل���ال  حماي���ة 

حتقيق.
مرزوق الغامن: مسلم تكلم كالما 
خطيرا ولديه مستندات ووثائق، 

والوزير لم يجب.
الس���عد )رئي���س هيئة  بدر 
االس���تثمار(: مكت���ب تون���س: 
ليس لدينا عل���م مبكتب تونس 
وسكرتاريته وس���نأخذ األوراق 

ونحقق فيه.
شركة املواشي: معالي الوزير 

غطى هذا املوضوع.
شركة جون: متت االجابة على 
االس���ئلة بالكامل وهناك قانون 
حماية األموال العامة الذي اوجب 
على كل من علم بهذه الوقائع ان 

العضو املنتدب: التكلفة االولية 
للمبنى في 6/13 تبلغ 103 ماليني، 

وبحدود االسئلة التي اتتنا.
املبنى  الدقباسي: تكلفة  علي 
103 مالي���ني وي���ن رايحني احنا، 
وهن���اك مصاري���ف ته���در على 
بخور وس���يارات وهدايا، قضية 
بدر الس���عد هل منذ 2008 ليس 
الذي  لديكم معلومات عنها فمن 

يكون عنده معلومات؟!
د.يوسف الزلزلة: بعد سماعنا 
عن قضايا مثيرة من االخ مسلم 
ول���م نس���مع ردودا واضحة من 
الوزير فان االمر يدل على ان هناك 
خلال واضحا في االمر، هناك قضية 
ذهبت ال���ى الديوان واقر الديون 
بوجود انتهاكات صريحة والهيئة 
لم تتخذ اي اجراءات، وهناك تقرير 
للديوان عن شركة النقل العام وبه 
مخالفات صريحة وواضحة جدا، 
والهيئة حالتها مزرية ولم حترك 
ساكنا ولم تلتزم بقرارات ديوان 
احملاسبة وعلينا اخذ اجراء حازم 
وحاسم واال قسمنا بحماية املال 

العام سيكون »بوش«.
بدر السعد والعضو املنتدب: 
خسائر النقل العام جاءت نتيجة 
قانون زيادة عالوة املعيشة بها 
او  الكويتيني  عمالة كبيرة م���ن 
الكويتيني، وستتم معاجلة  غير 

ما عرض بإذن اهلل.
د.يوس���ف الزلزلة: ان ديوان 
احملاسبة ليس لديه القدرة الفنية 
على تقييم املخالفات والتجاوزات، 
يا اخوان هناك مخالفات ليس فقط 
بالنس���بة لزيادة عالوة املعيشة 
وزيادة الرواتب وهي ليست لها 
عالقة باخلسائر سنة وراء سنة 

فهذه ليست اجابة صحيحة، ومثل 
هذا التقرير يجب اال يدرج بل يجب 

ان يحال الى النيابة.
مبارك الوعالن: اقول اذا كان 
احد لديه اخت او زوجة فليذهب 
ال���ى الهيئة العامة لالس���تثمار 
اخلاسرة دوما على حساب اموالنا 
الدولة هؤالء االشخاص  واموال 
مكانهم ليس فوق الكراس���ي بل 

خلف القضبان.
الدالئل واحلوادث تقول إنهم 
خانوا االمانة ولم يحترموا اموال 
الدولة بدأت بفدائية وكأنها تريد 
مساعدة املؤسسات املتعثرة اثناء 
االزمة املالية وضخت 3 مليارات 
»وباي باي املال العام«، فال بد من 
محاسبة املسؤولني عن هدر هذا 

املال العام.
عبدالرحمن العنجري: امليزانية 
املقدرة 50 مليونا و800 الف دينار 
بزيادة 20 مليون دينار عن السابقة 
بزيادة 65% وهي مبررة بانشاء 
املبنى اجلدي���د للهيئة، التوزيع 
اميركا  اجلغرافي لالستثمار في 
واوروبا واؤكد انه خالل 4 دقائق 
ال نستطيع مقارنة هذه االسواق 

مع استثمارات الهيئة.
نحن نبحث عن احلقيقة ولو 
كنت مكانك خلرجت اآلن وامرت 
بتش���كيل جلنة حتقيق ملعرفة 
احلقيق���ة وعلى ضوئها يتم اخذ 

القرارات املناسبة.
د.ضيف اهلل بورمية: لم نلق 
اي رد من الهيئة العامة لالستثمار 
على كالم االخ مسلم البراك فهو 
يقول ان الش���خص املسؤول عن 
الكويتية لالس���تثمار  الش���ركة 
وق���ع مذكرة تفاهم مع اخته ب� 5 
ماليني دينار ولم تردوا على ذلك 
وليس لديك���م معلومات هل هذا 

صحيح؟
اآلن »ص���ار الب���وق حاللي« 
فهل ه���ذا يصير في أي دولة في 
العالم؟ خل الشعب يعرف وين 
استثماراته لالسف الشعب متأكد 
ان استثماراته غير آمنة ونطالب 
بإيقاف هذا الشخص عن العمل.

الصيفي مبارك: تقرير ديوان 
احملاسبة به الكثير من التجاوزات 
وهدر للمال العام ال تقدر على حمله 
البعارين، فخسارة استثماراتنا 
10 ملي���ارات دينار م���ن اجمالي 

االستثمارات 50 مليون دينار.
التأمينات االجتماعية حققت 
ارباحا 5% في 2008/2007 في حني 
خسرت الهيئة العامة لالستثمار 

يذهب الى األمانة العامة.
مسلم البراك: أخاطب عقولكم 
هل اإلجابة التي تكلم عنها العضو 
املنت���دب غير صحيح���ة وهناك 
محضر االجتماع فيه شراء 950 
مترا أو يشتري مستوصفا احتداك 
اآلن اذا انت اتيت بجوابك، مذكرة 

ميزات على حس���اب املال العام؟ 
سعاد الدويسان ستحاسبك امام 

اهلل ألنك وزير متقاعس.
وزير املالية: مسلم يعرف متاما 
اني لست ضعيفا فهو متضايق 
ان هناك واحدا يرد عليه ويقف 
امام���ه، هذا احلديث اس���تهالكي 

التفاهم التي وقعت في شهر مايو 
2008 من هو الطرف الثاني؟ انت 
لم جتبني، فهل على حساب املال 
العام تنش���أ شركات عائلية؟ انا 
عندي مس���تندات سأوزعها على 
األعضاء، ملاذا قبلت وزارة املالية 
مبل���غ ال� 10 ماليني؟ كيف تعطي 

وآمل ان حتذف هذه الكلمات واال 
سأعلن من هو الضعيف واذا علمت 
ان هن���اك تعديا على املال فليس 
حله هن���ا هناك محكمة، وديوان 
احملاسبة، والنيابة، واذا كان عنده 
شيء فليذهب لوثائقه الى اجلهات 

الثالث.
عدنان عبدالصمد: كل ما طرح 
يجب احالته الى جلنة التحقيق 
او جلنة حماية املال العام او الى 
ديوان احملاسبة خاصة انه جهة 
محايدة حتى نص���ل الى نتيجة 
وهناك قضايا كثيرة حس���اباتها 
اخلتامية بها مشاكل كبيرة والقاعة 

ليست مجالها.
مسلم البراك: ابي اتكلم وارد 
على املقرر. انت تبي تتعس���ف؟ 

فازع للوزير.
الرومي: رجاء مس���لم احترم 
دور ربعك، علي الدقباسي، مسلم 

انتهى رجاء.
مس���لم البراك: قس���ما باهلل 
انك ظال���م يتنازل علي وترفض 
واضح انك ما تبي الكالم اللي انا 

بقوله.
عل���ي الدقباس���ي: امتنى من 
الوزي���ر االجاب���ة عن اس���ئلتنا 
الدولة  بأم���وال  املتعلقة  خاصة 
وعدم جتاهلها، فهل هناك قيادي 
اتفاقيات مع شقيقته؟ فاذا  ابرم 
اتضح ه���ذا االمر فأرجو حتويل 
االمر الى جلنة حتقيق وهي كفيلة 
باظهار احلق ومعرفة من الظالم 

واملظلوم.
هناك اسراف على حساب املال 
التقشف  العام، والدولة متارس 
على ملواطن���ني وعلى التوظيف 
وعلى القروض وال متارسه على 

الهيئة العامة لالستثمار.

الزلزلة: هيئة االستثمار حالتها مزرية 
ولم تلتزم بقرارات ديوان المحاسبة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول الشيخ جابر املبارك أثناء دخولهما جلسة أمسأحمد الهارون ود.فاضل صفر ود.موضي احلمود ود.هالل الساير واملستشار راشد احلماد ود.محمد البصيري أثناء اجللسة

فيصل الدويسان متحدثا في اجللسة الشيخ د.محمد الصباح متحدثا في اجللسة مسلم البراك خالل حديثه عن هيئة االستثمار

د.روال دشتي متحدثة لناجي العبدالهادي وسعد اخلنفور مبشاركة شعيب املويزري

مخلد يقترح تثمين منطقة الصوابر
وتعديل استخدام قطع في السالمية

قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا في شأن نزع 
ملكية وتثمني منطقة الصوابر السكنية وتعديل منط 
استخدام القطع )2، 4، 12( بالساملية الى استثماري 

بدال من سكني، وجاء في القانون:
مادة أولى

تقوم الدولة خالل س����نة من تاريخ العمل بهذا 
القان����ون بنزع ملكي����ة وتثمني منطق����ة الصوابر 
وتعديل منط استخدام القطع )2، 4، 12( بالساملية 

الى استثماري.
مادة ثانية

تقسم منطقة الصوابر الى قسائم سكنية تباع 
باملزاد العلني على ان تكون األولوية للدخول في 

املزاد للمالك الذين مت التثمني لهم باملنطقة.
مادة ثالثة

تصرف االعتمادات املالي����ة الالزمة لتنفيذ هذا 
القانون من االحتياطي العام للدولة.

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء � كل فيما يخصه � 

تنفيذ هذا القانون.

وجاء في املذك����رة اإليضاحية للقانون: ظهرت 
مشكلة منطقتي الصوابر والساملية السكنية في عدم 
وضوح رؤية األجهزة احلكومية للمنطقتني، حيث 
كانتا أساسا مخصصتني للسكن اخلاص مع بعض 
املواقع احملددة للسكن االس����تثماري ثم مع مرور 
الوقت بدأت تزداد رقعة االستثمار فيهما وبدأ ايضا 
تخصيص بعض املواقع لالستعمال التجاري وزاد 
األمر سوءا سماح احلكومة لسكن العمالة الوافدة 
وغالبيتها من العزاب في »الصوابر السكنية« وفي 
بي����وت املناطق )2، 4، 12( بالس����املية، مع مخالفة 
عاداتهم وتقاليدهم للع����ادات والتقاليد الكويتية 
ويقع سكنهم في مناطق آهلة بسكن املواطنني في 
هذه املناطق، وعلى أن يتم تدبير املال الالزم لذلك 

من االحتياطي العام للدولة.
\حيث سبق طرح املوضوع للنقاش أمام مجلسي 
األمة والبلدي وجلانهما املختصة من خالل تقدمي 
عشرات األس����ئلة واالقتراحات، إال انه بالنظر الى 
زيادة عدد التج����اوزات وكلفة احلل أصبحت أكبر 

وآالم سكان املنطقة أصبحت أعمق.

البقية ص10

تتمة المنشور ص8

لال�ستف�سار: 99241555 / 97111108

لالإيــجـــــار
دور كامل مفرو�ش يف لبنان

بحـمـــدون
للعــائــالت فــقط

م�ساحة  500 م2

تلفون : 97999976

مركز الختيار الأمثل

جمعية �صاحية �صباح النا�صر التعاونية

بنــــاء على موافــــقـــــة ال�شــــادة وزارة ال�شـــئـــــون 

الإجتمــــاعيـــــة والعــــمـــــــل بكتـــــابـها

رقـــــم )2010/15926(

تعلن جمعية �شاحية �شباح النا�شر التعاونية 

عن رغبتها يف التعاقد مع

فعلى ال�شـــــــادة الراغبني مـــــــن ذوي الخت�شا�ص 

احل�شـــــــور اىل مبنـــــــى اإدارة اجلمعيـــــــة ل�شتـــــــام 

كرا�شة ال�شروط مقابل ثاثون دينار كويتي غري 

قابلـــــــة للرد وتقـــــــدمي عرو�ـــــــص الأ�شعار يف ظرف 

مغلـــــــق اإعتبـــــــارا مـــــــن اليـــــــوم اخلـمــي�ـــــــص املوافق 

2010/6/17م  وحتـــــــى نهايـــــــة دوام يـــــــوم الأربعاء 

املوافق 2010/6/23م علمًا بـــــــاأن دوام الإدارة من 

الأحد اإىل اخلمي�ص من ال�شاعة الثامنة �شباحًا 

حتى اخلام�شة م�شاءًا.

اعــالن

�صركة نظافة ومناولة

لا�شتف�شار : بدالة : 24887924 - 24887923

داخلي )26-15-12(

املدير املعني

اعلن رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن توجيه الدعوة 
حلضور جلس���ة خاصة تعقد في التاس���عة من صباح االحد 
املقبل ملناقش���ة تداعيات ازمة انقطاع الكهرباء بناء على طلب 
نيابي، وجلسة خاصة اخرى تعقد في اليوم الذي يليه ملناقشة 
االقتراحات املتعلقة مبكافحة الفس���اد وه���ي كذلك بناء على 

مقترح نيابي.

واوضح في تصريح له قبيل خروجه من املجلس امس ان 
املجلس انهى مناقش���ة امليزانيات امللحقة واملستقلة، وتبقى 
جلستان فقط ملناقشة امليزانية العامة للدولة في 28 و30 اجلاري، 
معربا عن امله في عقد اجللسة اخلتامية مطلع الشهر املقبل.

وسئل اخلرافي ان كان متفائال حتى اآلن بحل االزمة الرياضية، 
فأجاب: ان شاء اهلل متفائل، واهلل يهدي اجلميع.

الخرافي: جلسة خاصة األحد لمناقشة قضية الكهرباء  
وأخرى اإلثنين لقانون مكافحة الفساد
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دشـتي: ميزانيـة الرواتـب واألجـور فـي الهيئة غيـر منطقية

الطبطبائي: أطالب بأن تكون استثمارات »التنمية« وفقًا للشريعة

الطاحوس: وزير المالية محظوظ كلما اتجهنا له استجدت ظروف

الدويسـان: »الكويتية« عيّنت طيارين ألجل آبائهم على حساب الكفاءة

20% مبا يعادل 30 مليار دوالر، 
و50 دينارا يبخلون بها على اهل 

الكويت ويخسرون باملليارات.
د.روال دشتي: يؤسفني مناقشة 
أهم ميزانية وان نصور للشعب 
الكويتي أن هيئة االستثمار جهة 
فاس���دة، الهيئة حقق���ت ارباحا 
27% باجمال���ي الع���ام، ب���دل ان 
نقول له���م يعطيكم العافية، من 
يفهم باالس���تثمار الهيئة العامة 
لالستثمار من افضل الصناديق 
االستثمارية في العالم، من حسن 
حظ الكويت ان بدر السعد رئيس 
هيئة االستثمار ومن حسن حظ 
الكويت ان وزير املالية مصطفى 
الشمالي، ميزانية الهيئة 17 مليون 
أجورا وروات���ب وتطالبون بأن 
يخفض���وا ميزانيتهم كيف نعني 
الشباب الكويتي، االستثمارات هي 
املورد الثاني بعد النفط، قلصنا 
ميزانية التدريب ملاذا ودورنا في 
جلنة امليزاني���ات ان نعرف ماذا 

يجب ان نفعل؟
وعلى الهيئ���ة دور كبير في 
زيادة بند الرواتب لتعيني الكفاءات، 
هؤالء اش���خاص يديرون مئات 
املاليني، خبرت���ي العملية تقول 
ان ميزانية الرواتب غير منطقية 
وباب البعثات والدراسة يجب ان 

يرتفع.
مصطفى الشمالي: هناك زيادة 
بس���يطة على م���ا مت تقدميه من 
وزارة املالية، وكان املطلوب من 
الهيئة اعمال جديدة منها انشاء 
شركات والبعثات ومتت الزيادة 
حوالي مليون دينار فقط واتصور 
ان اع���ادة النظر بهذه االرقام أمر 

ضروري لتنفيذ ما كلفنا به.
عدن���ان عبدالصم���د: الزيادة 
املطلوبة من الوزارة 6 ماليني و665 
ألفا واللجن���ة اعتمدت 2 مليون 
و16 ألفا فقط، واحلساب اخلتامي 
السابقة واضح في  امليزانية  في 
امليزانية ومت االسترش���اد به في 
الزيادة، اغلبي���ة اعضاء اللجنة 
رفضوا امليزانية واملوافقة كانت 

على الربط.
امليزاني���ة  دش���تي:  د.روال 
التقديرية كانت حوالي 17 مليونا 
تخفي���ض امليزانية وف���ي غاية 
اخلطورة، هناك نحو 15 شخصا 
كويتيا احضروا القبول من أهم 
اجلامعات لدراسة ال� mba، امتنى 

ان يتم االهتمام بهذا األمر.
عدنان عبدالصمد: روال تقول 
اخ���ذت الرقم الفعل���ي من هيئة 
االستثمار، وانا طلبت الرقم من 
هيئة االستثمار لم يعطوني اياه 
من أي���ن أنت حصلت على الرقم 

الذي تقولينه اآلن؟
املتطلبات  الشمالي:  مصطفى 
ارتفع���ت اآلن في الهيئة حلوالي 

.%40
خالد الطاحوس: استغرب من 
الضجة حول هيئة االس���تثمار 
وكأنها تسير حسب النظام، األمر 
الطبيعي ان يكون هناك نقد اول 
ما جنحت وجه���ت كلمة لوزير 
املالية ح���ول املذكرة التي قدمها 
خالد احملجم حول اللعب في املال 
العام وقام الوزير واحال احملجم 
ومن معه الى النيابة، الوزير ضلله 

من يجلسون على املنصة.
شركة كفاء العقارية من يرتبط 
بها االخ واخوان���ه، وهذا العقد. 
ش���ركة اجلون الطبي���ة، تدخل 
نس���يبك في املوضوع تبيعون 
عقار وتشترون عقار ومليارات 
تذه���ب به���ذا الش���كل والناس 
الزينة حتارب في الهيئة العامة 
املالية وضعك  لالستثمار، وزير 
مو زين واقسم باهلل انك محظوظ 
كلما اجتهنا باجتاهك اس���تجدت 
ظروف، شركة اجلون اخذت عمولة 
ولو 50 دينارا للمتقاعدين يصير 
اللس���ان هالطول، ما خلصنا من 
مجم���ع جواهر وس���يتي غروب 
ميريل لنش، واالخت روال تقول 
اسمحيلي انت زكيتيهم وكأنهم 

»انتهى الوقت«.
بدر السعد: نتائج اعمال الهيئة 
معروض على االخوان واالستمار 
في سيتي غروب دخلنا ب� 3 مليارات 
وحصلنا على 4 مليارات وكسور 
وعرضنا هذا األمر، ال يوجد لدينا 

شيء نخفيه.
روال دشتي: أرجع واقول من 
حسن حظ الكويت ان بدر السعد 

رئيس هيئة االستثمار.
مس���لم الب���راك: )م���ن دون 

ميكرفون(.
مل���اذا تدخل���ني عض���وة في 

اللجنة؟
وتواصل روال: هناك معلومات 
ويج���ب ان نعلم ان���ه ليس كل 
استثمار رابحا، هناك خسارة في 
بعض االستثمارات صحيح لكن 
هل قلتم لهم ش���كرا والف عافية 

النكم حققتم ارباحا.
مس���لم: ملاذا لم تتكلمني عن 
املوضوع االساسي ملاذا ال تكوني 

عضوا محايدا؟
خالد الطاحوس: د.روال دافعت 
دفاعا مستميتا عنهم وهي عضوة 
في اللجنة املالية واللجنة كلفت 
بالتحقيق في األمر فكيف تدافع 
عنهم وتك���ون عضوة في جلنة 
حتقيق كيف نثق بنتائج تقرير 
اللجن���ة، هي ليس���ت طرفا في 
االمر وملاذا جتعل هناك عالمات 
استفهام عليها االعضاء يدافعون 
عن احلكوم���ة اكثر من احلكومة 
ه���ذه عالم���ات اس���تفهام على 
الدكتورة عندما وقفت وانتقدني 
وزير الكهرباء هل عارضك احد، 
اعطونا حقنا في الدفاع عن اموال 
الشعب الصيفي مبارك الصيفي: 
اخلسائر التي نتحدث عنها محققة 

وواضحة.

استغراب

مب���ارك الوعالن: نس���تغرب 
موقف د.روال في هذا األمر، األخ 
بدر الس���عد عنده لسان ووزير 
املالية عنده لسان يدافعان بهما 
عن نفسيهما، ملاذا تقحمني نفسك 
في هذه األمور؟ نحن نحترمهما 
ولي���س بينن���ا وبينهما خالف 
شخصي، نحن ننتقد األداء إال إذا 
كنت مستفيدة ولك شيء في تلك 

الشركات فهذا أمر آخر.
روال دش���تي: أنا حتدثت عن 
هيئة االستثمار كمؤسسة، الهيئة 
حققت عوائد 11 مليارا، نحن نتحدث 
عن امليزانية احلالية، نحن ندافع 

عن الوطن.
مسلم البراك ومبارك الوعالن: 
واضح ان���ك تدافعني عن الوطن 
واملواطنني، هذا وانت لم حتققي 
في األمر هك���ذا تتحدثني فكيف 
إذا باشرتي التحقيق؟ واذا كانت 
حسابات شخصية عيب عليچ واذا 
كانت هناك حسابات شخصية ولم 

تتحدثي عنها.
الرئيس: انتهت قائمة املتحدثني 
وال يوجد نصاب للتصويت على 

امليزانية.. يؤجل التصويت.
مصطفى الشمالي: نأمل زيادة 
ميزانية التدريب والبعثات واملبلغ 

الفارق ليس كبيرا.
عبدالصمد: نحن نقر األرقام 
كم���ا وردت من اللجنة واملجلس 

هو الذي يقرر الزيادة أو ال.

صندوق التنمية

انتقل املجلس ملناقشة ميزانية 
الصندوق الكويتي للتنمية.

مسلم البراك: أريد احلديث عن 
فلسفة العمل بهذا الصندوق.

متت إحالة تبعية الصندوق 
لوزارة اخلارجية خلدمة قضايا 
أراد  الكويت اخلارجي���ة، عندما 

وعدا بأن يكون من كبار املسؤولني 
بعد تنفيذ قانون تخصيصها. ولن 
جتد في علي اجلناحي شيئا، وأنا 
مستعد للدفاع عن كل رجل اعتقد 
أنه شريف، ومن تضايق من وجود 
علي اجلناحي في اللجنة شخص 
واحد من أصل خمس���ة. وهناك 
أطراف تنتظ���ر االنقضاض على 

أصول املؤسسة.

الكويتية

د.محم���د البصي���ري وزي���ر 
املواصالت: هذه املؤسسة نفتخر 
بها جميعا وهي من مؤسس���ات 
الدولة الرائدة وهي اآلن في طورها 
القط���اع اخلاص  إلى  للتح���ول 
وأحل���ك فترة هي فت���رة الغزو 
العراقي ونهضت بفضل اهلل ثم 
من الدعم احلكومي واس���تعادت 
اعمارها من جديد  بجهود ذاتية 
وجددت اسطولها وعانت املؤسسة 
سنوات طويلة من اقرارها بانها 
اخلتامية الى أن مت االفراج عنها 
و4 حسابات ختامية التزال معلقة 

نتمنى إقرارها.
شكلت جلنة التحقيق برئاسة 
النائب عادل الصرعاوي وأخذت 
شهورا في دراسة مستندات وأوراق 
ديون احملاسبة ورقة ورقة وكان 
املستشار في اللجنة علي اجلناحي 
ولوال اشتهاره بالنزاهة ملا كان في 

هذا املكان.
وعندما ش���كلنا جلنة تقصي 
احلقائ���ق أبلغته ب���أن له موقفا 
مس���بقا من املؤسس���ة وقلت له 
أخشى أن يكون حكمك غير محايد 
فقال لي »حاشا اهلل« ويعتبر فردا 
من خمسة من خيرة شباب الكويت 

الذين يتصفون بالشفافية والنزاهة 
وليست له اي قرابة الطراف من 
املؤسسة. ولم تنته هذه اللجنة 
من اعداد تقريرها وسترفعه في 23 
اجلاري، وجعلت من مسؤولياتهم 
تقرير ديوان احملاس���بة 2009، 
وايضا 2007 ولن أتوانى في حال 
اثبات أي تقصير في محاسبة أي 
مسؤول صغير أو كبير وإحالته 

إلى النيابة.
ه���ذه املؤسس���ة كن���ت مع 
املسؤولني في الصيف املاضي، 
واالسطول ليس مهددا بالتعطيل 
أو ع���دم االمان وهي على أعلى 
التقدي���ر والقدرة  مس���تويات 
والكفاءة، اطمئنكم بأن أحوال 
»الكويتي���ة« من حي���ث األمن 
والس���المة من أعل���ى املعايير 
الدولية وحتى الشركات الوطنية 
األخ���رى كاجلزي���رة تلجأ إلى 
»الكويتية«، من اجراءات األمن 
والسالمة ومستمرون في سباق 
مع الزمن خلصخصة »الكويتية« 
الى  وستبدأ إجراءات حتويلها 
القطاع اخل���اص مبجرد انتهاء 

موسم الصيف.
مسلم البراك: طرحنا بعض 
الهام���ة، ولكن ماذا  املالحظات 
فعلت جلان التحقيق؟ ووصل 
احلال الى ان يحل أحد املتهمني 
محل رئيس املؤسسة اثناء غيابه. 
وما يحدث هو محاوالت اضعاف 

اصول املؤسسة.
فيصل الدويس���ان: س���ألت 
الوزير عن حكم جنائي قضائي 
ولم ينفذ  احلكم فلماذا لم ينفذ 
احلكم؟ أريد معرفة اجلواب وهل 
سيتم تعيني طيار غير مستكمل 

للشروط وبعضهم قسم أدبي.
البصي���ري: هذه  د.محم���د 
املؤسسة مس���كينة فكثير من 
موظفيها يحالون إلى النيابة ولكن 
ليس لنا حيلة إال القضاء العادل، 
وكذلك الشيخ طالل  الصباح أحيل 
إلى النيابة وحفظت القضية لعدم 
وجود شبهات.. واحلكم على مدير 
إدارة العمليات الذي مت عزله ألنه 
كان يش���غل منصبني فتم عزله 
من املؤسسة فورا ولكن احلكم 

له حكم استئناف.
الروم���ي )رئيس اجللس���ة(: 
نتيج���ة لعدم اكتم���ال النصاب 
سأؤجل التصويت على ميزانية 
مؤسس���ة اخلط���وط اجلوي���ة 

الكويتية.
وترفع اجللسة وكانت الساعة 

تشير إلى 1.20 دقيقة.

رئي���س ال���وزراء زي���ارة الدول 
األفريقية وهي مملكة ماذا عملوا؟ 
لم يجدوا اي طريقة س���وى انهم 
عملوا خطا وش���ارعا من املطار 
ال���ى املدينة واحلجة لتش���جيع 
السياحة بني البلدين، دول اتخذت 
مواقف سيئة ضد الكويت وعملوا 
لها مش���اريع.. مشاريع إسكانية 
عملوها في اجلزائر وأس���موها 
إس���كان اجلزائر ونسوا إسكان 
الكويتيني، قضية الصوابر لوال 
التدخل السامي من صاحب السمو 
األمير وقضية اإليواء التي أمر بها. 
في تونس عمل���وا فنادق عديدة 
وبهذه الفنادق علقوا أعالم جميع 
الدول إال الكويت وهي الدولة املالكة 
ملاذا؟ قال املس���ؤول عن الفنادق 
حتى ال استثير التوانسة، القذافي 
السيئ قوال وفعال أساء للكويت، 
انه س���يعلن اجله���اد على  قال 
سويسرا ووزير خارجيتنا يؤيد 
ما قاله وهي كان لها دور مشرف في 
8/2 ثم اآلن يأتي القذافي ويترجى 

سويسرا إلعادة العالقات معها.
الطبطبائ���ي: هناك  د.ولي���د 
استثمارات أو مشاريع يقوم بها 
الصندوق بش���كل غير صحيح، 
يقومون بعمل مستوصف لرئيس 
حزب في احدى الدول ومحوالت 
كهرباء لرئي���س قرية في احدى 
الدول.. ما هذه السياسة؟ ملاذا ال 
تكون للصندوق خبرة وعمل في 
الكويت، عندنا محطات الكهرباء 
واحملوالت في الكويت حالها يرثى 
له، نحن طلبنا في السابق مشاركة 
الصندوق في دعم بنك التسليف 
ب� 500 مليون، ونتمنى ان تكون 
هذه االس���تثمارات مدروسة وأن 
تدار من خالل هيئة االستثمار أو 
ان تكون كل هذه االستثمارات تدار 
من جهة واحدة وأن تكون متوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية، في العقد 
التأسيسي وردنا خبر ان أخت األخ 
بدر السبيعي ليست موجودة في 

العقد كما ذكر األخ مسلم.
مسلم البراك: مو صحيح هذا 

العقد عندي وتعال وسنتأكد.
مبارك الوعالن: النسبة كانت 
24% سنة 2008/2007 ونزلت الى 
8% سنة 2009، وهي نسبة مساهمة 
الشركات الكويتية في الصندوق 
ولم يحصل البلد اي شيء. اجلهة 
الوحيدة التي تسدد للصندوق هي 
الكويت وال يوجد اي التزام من 
جهة الدول التي نعطيها. آن األوان 
لوقفة جادة جتاه هذا الصندوق 
ويجب ان نستفيد منه نحن في 
البحث  الكويت وكان من األولى 

عن مصلحة الكويت.
علي الدقباسي: من يدفع يحكم، 
لكن نريد معرفة ملاذا ال يحاول ان 
يخدم الصندوق القضايا احمللية، 

الى جانب تض���ارب تصريحات 
الكويتية  املسؤولني، ومش���اكل 
املتكررة، ومضابط املجلس شهدت 
االنتقادات ألعوام وأعوام، وهذا 

أمر مريع ومخيف.

اعتماد الميزانية

الدويس���ان: واضح  فيص���ل 
للعيان ان اللجنة رفضت اعتماد 
ميزانية املؤسسة، كما ان ديوان 
احملاس���بة قال ان االمكانيات لم 
تفدها في تطويرها ألن هناك سوء 
ادارة، شركة األنظمة اآللية متلك 
املؤسسة بها 86.5% من رأسمالها 
ومت التطاول بها على املال العام فهل 
قامت املؤسسة بإحالة املتالعبني 

الى النيابة؟
بعض النواب حريصون على 
تطبي���ق القانون، وبعضهم رفع 
السقف الى مساءلة سمو الرئيس 
لعدم تطبيق القانون، وملاذا يشكل 
الوزير جلن���ة دون احترام رأي 

القضاء وحكمه؟
قضي���ة الطياري���ن الذين لم 
يستكملوا الشروط املطلوبة والذين 
عينوا م���ن أجل آبائهم الطيارين 
بغض النظر عن الكفاءة وذلك على 

حساب األمن، أمن األرواح.
مس���لم البراك: الوضع ليس 
طبيعي���ا، فال���وزراء وطريقتهم 
ودفاعه���م ع���ن اخلطأ يس���اعد 
املس���ؤولني على االس���تمرار في 
التجاوز والبلد الوحيد في العالم 
الذي ال يحاسب فيه احلرامي هو 
الكويت، قدمت أس���ئلة عن قطع 
الغيار ولم يج���اوب الوزير ألن 
املؤسسة لم ترد وألن العقد الذي 
بني املؤسس���ة وال� »ڤولڤو« بني 
على أسس غير سليمة وبه فساد، 
شخص عرف بالنزاهة والدقة وهو 
علي اجلناحي، فكيف تستبعدونه 

من جلنة التحقيق؟
فق���ط ألنه ممكن أن يكش���ف 
الفساد املس���تمر في »الكويتية« 
وارسل كتابا إلى الوزير وحذره 
من أن املؤسسة مقبلة على خطر 

وكارثة في األرواح.
عبدالرحمن العنجري: ما في 
شركة بالكويت عانت من مشاكل 
وصراعات وتدخالت من أعضاء 
مجلس األمة واإلدارة احلكومية 
والتدخالت الس���افرة مثل شركة 
»الكويتية« التي كانت رائدة حتت 

راية القطاع اخلاص.
وبالنس���بة للجن���ة تقصي 
احلقائ���ق فاملبدأ يقول تش���كيل 
جلن���ة محاي���دة ال أن يكون من 
ضمن فريقها شخص له مواقف 
مسبقة وتكون هذه اللجنة مواقفها 
النفسي وبيئة  مسيس���ة. اجلو 
العمل داخل املؤسس���ة وتعليق 
ميزانياتها عدة سنوات فاضطرت 

او ملاذا ال يدفع باجتاه تنش���يط 
االقتص���اد الكويت���ي او حتفيز 
هذه الدول للتفاع���ل مع القطاع 
اخلاص الكويتي او اقامة مشاريع 
حيوية في بالد صديقة كالكهرباء. 
محوالتنا تتعطل واحدا تلو اآلخر 
فلم���اذا ال يكون له دور في اقامة 
املشاريع احليوية داخل الكويت 

كهدية من الصندوق للكويت؟

الدول النامية

خالد العدوة: الصندوق الكويتي 
يقوم مبساعدة الدول النامية لكي 
تعيش حياة كرمية، ولكنه واضح 
انه مثل الهيئة العامة لالستثمار ال 
يصل اليه املواطن البسيط وامنا 
الدماء  فئة معينة من اصح���اب 
الزرقاء ومجموع���ة معينة يتم 
فلترتها بعناية ممن لهم قدرة على 
اتخاذ القرار فيهما. نريد ان يقبل 
اإلنسان البسيط في اي موقع من 

املواقع الكويتية اجلغرافية.
ه���ذا الصن���دوق امللياري لم 
يس���اهم اال مرة واحدة فقط بعد 
احلاح م���ن مجلس األمة في حل 
مش���كلة بنك التسليف واالدخار 
مببلغ نصف مليار دينار فلماذا 
ال يحل ايضا مش���اكل التوظيف 

والكهرباء والبنى التحتية؟
علين���ا الي���وم ان نرجع الى 

عروبتنا وإلى إسالمنا.
رئي���س اجللس���ة )الرومي(: 
س���أؤجل التصويت بسبب عدم 

وجود نصاب.
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الن���واب بأن  الصب���اح: أطمئن 
الصن���دوق واع جدا ملهامه داخل 
الكويت وخصص 500 مليون دينار 
للرعاية السكنية والصندوق هو 
املؤسس���ة الوحيدة التي تفرض 
عليها ضريب���ة وتدفع خلزينة 
التنمية  الدولة، وعليها دور في 

احمللية.
وانتقل املجلس ملناقشة التقرير 
الرابع عشر للجنة امليزانيات عن 
مشروع بربط ميزانية مؤسسة 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية عن 

السنة املالية 2011/2010.
الدقباس���ي: لم يش���هد  علي 
املجلس مناقشة ميزانية الكويتية 
اال وبه���ا الكثير م���ن االنتقادات 
واللجنة رفضت ميزانية املؤسسة 
وهذا دليل على ان هناك نوعا من 
العبث يجري باملؤسسة بسبب 
س���وء اإلدارة سواء في الصيانة 
او ف���ي قطع الغي���ار خاصة مع 
التخصيص  عدم تطبيق قانون 
وأطالب املجلس بتعطيل ميزانية 
الكويتية ألنها وفرت 350 وظيفة 
لغير الكويتيني مقابل 15 وظيفة 
للكويتي���ني فضال عن ان اللجنة 
البرملانية رفض���ت ميزانياتها، 

لدفع رواتب موظفيها عن طريق 
االستدانة، والشركة ال تدار بعقلية 
جتارية اقتصادي���ة، ولكن تدار 
بصراع سياسي حكومي نيابي، 
كما ان »أالفكو« ش���ركة مملوكة 
30% من أسهمها للكويت وهناك 

مبالغ تخصص للصيانة.
تدخالت نيابية في التعيني وفي 

زيادة الرواتب وفي كل شيء.
مسلم البراك: أمام االستجوابات 
تفتح احلكومة أبوابها للمؤسسات 
والتعيين���ات ولك���ن هذا ش���أن 

حكومي.
األخ علي اجلناحي له موقف 
شخصي من املؤسسة ولكن كل 
التقاري���ر املوضوعة به ممتازة، 
وموظف هندي يعمل في املؤسسة 
له عالقة بالنظام العراقي ومتهم 
بغسيل األموال. فاحلرامي أحلى 
من العسل على قلوبنا خصوصا إذا 

كان مرتبطا بأطراف حكومية.
»الكويتي���ة« اآلن هن���اك من 
يحاول اضعاف اصولها النه اخذ 

العدوة: لماذا ال يساهم صندوق التنمية بحل قضايا التوظيف والكهرباء في البالد؟
الدقباسي: هناك إسراف على حساب المال العام وتقشف على المواطنين

عدنان عبدالصمد مع العاملني في مكتب جلنة امليزانيات واحلسابات اخلتامية على املنصةمسلم البراك يشرح للدكتورة أسيل العوضي ما لديه من معلومات حديث باسم بني الرئيس جاسم اخلرافي ومرزوق الغامن

مصطفى الشمالي يرد على مالحظات النواب خالد الطاحوس في إحدى مداخالته علي الدقباسي متحدثا
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