
االربعاء 28 يوليو 2010   5مجلس األمة

د.جمعان احلربش حسني مزيد

الحربش لفتح مراكز بيع المواد التموينية مساء مزيد ينتقد هجوم معصومة على »العالج بالخارج«
تقدم النائب د.جمعان احلربش 
باقتراح برغبة لفتح مراكز بيع 
املواد التموينية مساء. وقال في 
اقتراحه: نظ����را ملا يعانيه أهالي 
منطقت����ي الصليبخات والدوحة 
بصف����ة خاصة وع����دد كبير من 
املناطق  املواطن����ن في بع����ض 
السكنية األخرى في الكويت، من 
ق����رار وزارة التجارة والصناعة 

باستمرار إغالق مراكز بيع املواد 
التموينية خالل الفترة املسائية، 
وحتديد العم����ل في مراكز بيعها 
الفت����رة الصباحية فقط،  خالل 
مما تس����بب في كثير من املعاناة 
ألعداد كبيرة من املواطنن الذين 
يضطرون إلى االستئذان واخلروج 
م����ن مراكز عملهم خ����الل فترات 
الذروة بالشوارع ويؤدي ذلك الى 

زيادة االزدحام خاصة للكثيرين 
منهم والذين تبعد مراكز عملهم 
عن مناطق س����كنهم، مما يعطل 
الكثير  اجناز معامالت ومصالح 
من املراجعن، لذا اقترح فتح مراكز 
بيع املواد التموينية خالل الفترة 
املسائية مبنطقتي الصليبخات 
والدوحة وجميع املناطق السكنية 

األخرى.

انتقد النائب حس����ن مزيد الهجوم الذي ش����نته 
النائبة د.معصومة املبارك على إدارة العالج باخلارج، 
متس����ائال: »ألم تكن هي يوما وزيرة للصحة؟ فماذا 
قدمت لهذه ال����وزارة أو إلدارة العالج باخلارج على 

وجه التحديد؟«.
وأشاد مزيد في تصريح صحافي الى إدانة ديوان 
احملاسبة لوزارة الصحة إبان تقلد د.معصومة املبارك 
حلقيبتها، على خلفية اختفاء 520 مليون دينار من 
ميزانية الوزارة، ال يعرف الى اآلن أين ذهبت! وجدد 

تساؤله قائال: »أين ذهبت تلك األموال؟ وماذا ورثت 
وزارة الصحة من زم����ن معصومة؟«، متمنيا عليها 
اثبات ما هو مفيد بتلك القضية، واذا كانت متتلك أي 
مستند فلتقدمه، وضرب في ذلك املثل القائل: »من كان 

بيته من زجاج فال يرمي الناس بحجر«.
وشدد على ان إدارة العالج باخلارج تعد من أرقى 
اإلدارات في الدولة، ويرأسها د.محمد املشعان، وهو 
قمة في الرقي س����واء في التعام����ل مع املراجعن أو 

املرضى.

في سؤال وجهه إلى الفهد والعبداهلل والروضان

الصرعاوي: هل فكرة التعاقد مع شركة لتسويق 
الخطة كانت مبادرة األمانة العامة للتخطيط؟

وطال����ب بإفادته عم����ا إذا مت 
اختيار إحدى الشركات أو اجلهات 
املختصة بناء على مناقصة عامة 
أو ممارسة أو بأي طريقة أخرى 
بعد تأهيل الشركات املختصة؟ 
مع تزوي����ده بجمي����ع القرارات 
واملراسالت واملذكرات املؤيدة لذلك. 
وكذل����ك عما إذا مت اختيار احدى 
الشركات أو اجلهات املختصة بناء 
على مناقصة عامة أو ممارس����ة 
أو بأي طريقة أخرى بعد تأهيل 
الشركات املختصة؟ مع تزويده 
القرارات واملراس����الت  بجمي����ع 
واملذك����رات املؤيدة لذلك، وكذلك 
عما اذا مت اختيار إحدى الشركات أو اجلهات املختصة 
بناء على مناقصة عامة أو ممارس����ة أو بأي طريقة 
أخرى بعد تأهيل الشركات املختصة؟ وطالب بتزويده 
بجميع القرارات واملراسالت واملذكرات املؤيدة لذلك، 
ووجه الصرعاوي سؤاال آخر الى روضان الروضان 
قال فيه: هل عرض على مجلس الوزراء اي موضوع 
بشأن التعاقد مع احدى الشركات اإلعالمية العاملية 
او احمللي����ة او غيرها يتعلق بخطة اعالمية أو عقد 
عالقات عامة او حتت اي مس����مى آخر بشأن خطة 
التنمية او عقد عالقات عامة او حتت اي مسمى آخر 
بشأن خطة التنمية أو حتت أي مسمى آخر ذي صلة 
بخطة التنمية؟ اذا كانت االجابة بنعم يرجى االفادة 
بقرار مجلس الوزراء بهذا اخلصوص؟ مع تزويدي 

بجميع املراسالت املتعلقة باملوضوع.
وما اجلهة احلكومية التي طلبت عرض املوضوع 
على مجلس الوزراء؟ مع تزويدي بنسخة من جميع 
مراسالت تلك اجلهة احلكومية معكم أو مع االمانة 
العامة ملجلس الوزراء أو أي مراس����الت أخرى ذات 

عالقة باملوضوع؟

وجه النائب عادل الصرعاوي 
س����ؤاال الى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون التنمية 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
الش����يخ أحمد الفهد والى وزير 
النف����ط واإلعالم الش����يخ أحمد 
العبداهلل والى وزير شؤون مجلس 
الوزراء روض����ان الروضان قال 
فيه: هل خاطبتم أيا من اجلهات 
احلكومي����ة أو غير احلكومية أو 
مجلس ال����وزراء حول موضوع 
التعاق����د م����ع إحدى الش����ركات 
اإلعالمي����ة العاملية أو احمللية أو 

غيرها فيما يتعل����ق بخطة إعالمية أو عقد عالقات 
عامة أو حتت أي مس����مى آخر بشأن خطة التنمية 
أو حتت أي مس����مى آخر ذات صلة بخطة التنمية؟ 
»إذا كان����ت اإلجابة )نعم( يرج����ى تزويدي بجميع 

املراسالت املتعلقة باملوضوع(.
وهل فكرة التعاقد مع احدى الشركات اإلعالمية 
العاملية او احمللية او غيرها تتعلق بخطة اعالمية 
أو عقد عالقات عامة أو حتت أي مسمى آخر بشأن 
خطة التنمية أو حتت أي مسمى آخر ذي صلة بخطة 
التنمية أساسا كانت مبادرة من قبل األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط؟ إذا كانت اإلجابة )نعم( 
يرجى تزويدي بجميع الدراسات واملذكرات واملراسالت 
التي تؤكد ذلك؟ وما القرارات املتخذة بش����أنها؟ مع 

تزويدي بجميع املستندات املؤيدة لذلك.
وسأل الصرعاوي عن اإلدارة أو اللجنة أو أي وحدة 
إدارية أخرى مختصة باالمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط التي قامت بدراسة وتقييم املوضوع؟ وما 
التوصيات التي خلصت إليها بشأن املوضوع؟ مع 
تزويدي بنسخة من جميع املراسالت ذات العالقة.

عادل الصرعاوي

مسلم البراك

أكد أن جولة سموه استحقت المحاسبة بمجرد تحولها إلى جولة سياحية

البراك يجدد تأكيده على مساءلة رئيس الوزراء
في حال عدم إنجاز 25% من مشاريع الخطة التنموية

املجلس األعلى للبترول متسائال 
ي����ا س����مو الرئيس اذا م����ا تطلع 
الدستور من جيبك من اجل محاسبة 
املس����ؤولن املتورطن بتضارب 
املصالح في املجلس األعلى للبترول 
وإحالتهم ال����ى النيابة فمتى راح 

تطلعه؟.
من جانب آخ����ر، أعلن البراك 
عن أن الكويت اليوم أصبح لديها 
منتج ميكن تصديره للخارج وهو 
مالحقة س����مو الرئيس ملنتقديه 
خارج الكويت قضائيا، ومن الذي 
العمالق محمد  الكات����ب  يالحق؟ 
الوش����يحي الذي يكتب في احدى 
صحف املعارضة املصرية ويقرأ 
كتاباته اعداد كبيرة من ابناء مصر 

والكويت وبقية الدول العربية.
واضاف بقوله هذه مفخرة ولكن 
واضح جدا ان س����مو الرئيس ال 
يريد ان ينتقد ال في داخل الكويت 
وال خارجها معتبرا انه امر مؤلم 
ورسالة غير جيدة ان يترك رأس 
التنفيذية مسؤولياته  الس����لطة 
وينشغل مبالحقة منتقديه مشيرا 
الى ان سمو الرئيس وضع نفسه 
بهذه الطريقة في قالب نخشى أنه 
لن يستطيع ان يخرج منه، وأقول 
هذا الكالم ليس خلصومة شخصية 
مع سمو الرئيس.. أمتنى ان تصل 

الرسالة.

ميكنها ان تستصدر رخصة من هذا 
الن����وع وهي ال تصدر إال »بطلعة 
الروح« وبنفوذ وهم مجموعة من 
املتنفذين ولك����ن األقوى واألكثر 
نفوذا وحصصا شخصان وعندما 
الدولة  شعرا بخسارتهما تتدخل 
وجتمع 55 مليون دوالر من اموال 
الكويت التي يحتاجها ابناء الكويت 
من اجل تعويض خسارتهما فهل 
نقبل بهذا األمر السيما ان املجلس 
األعلى للدفاع رفض هذا األمر نظرا 
لصعوبة حتويل الطائرات املدنية 

الى طائرات شحن.
وقال كن����ت امتن����ى ان تنفي 
احلكومة هذا األمر ولكنها صمتت 
صمت القبور وبالتالي فأنا ال أفهم 
هذا االمر اال انه جزء من احملاوالت 
إلنهاء هذا امللف واريد ان ابن للناس 
اننا اآلن نتكل����م عن احلدث قبل 
وقوعه واذا وقع بعد ذلك فال يلومنا 
احد على اي مساءلة نتقدم بها او 
اي موقف نتخ����ذه حلماية اموال 
الناس وال يحاول البعض ان يطلق 
علينا وصف املؤزمن او اننا ضد 
سمو الرئيس. ال ابدا فنحن نتحدث 
عن صفقة مشبوهة ومن يجري 
االتصاالت هو احد كبار املسؤولن 
املوجودين خارج الكويت من اجل 

الضغط إلمتام هذه الصفقة.
وتن����اول تضارب املصالح في 

مؤكدا انه ال أحد ميلك محاسبة سمو 
رئيس مجلس الوزراء على الزيارات 
الرسمية ولكن عندما تتحول هذه 
الزيارات الى جوالت سياحية وبهذا 
العدد الضخم من املرافقن وان تبدأ 
بدولة ال تشكل االنعكاس املطلوب 
على االقتصاد الكويتي فإن هذا األمر 

يجعل احملاسبة مستحقة.
وبن انه سيقدم أسئلة تفصيلية 
عن هذه الزيارة وعن دور ممثلي 
القطاع اخلاص فيها الس����يما ان 
بعضهم يس����تغل ه����ذه الزيارات 
في ابرام عق����ود متعلقة بوكاالت 
شخصية لشركاتهم مستغلن قربهم 
من صاحب القرار في عيون زعماء 
تلك الدول. ومتنى ان تكون هناك 
شفافية في الرد على أسئلته التي 
ستوجه بهذا اخلصوص وان متتد 
فترة الرد الى اشهر تسند بعدها 
مس����ؤولية الرد الى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء وليس الى 

سمو الرئيس.
وأك����د انه ال يوجد اي ندية او 
موقف وأقدر كل التقدير ما كتبه 
د.طارق العلوي الذي أحترمه وأثق 
بآرائه ولكن ليعلم انه قسما باهلل 
ال توجد هناك خصومة بيني وبن 
سمو الرئيس اطالقا بل اننا وقفنا 
في يوم من األيام في مجلس األمة 
وقلنا أمام الناس ان سمو الرئيس 

جدد الناطق الرسمي باسم كتلة 
العمل الشعبي مسلم البراك التأكيد 
على مضيه في مساءلة سمو رئيس 
مجلس الوزراء في حال عدم اجناز 
احلكومة 25% من املشاريع الواردة 
في اخلطة التنموية بعد مرور عام 
على اقرارها من قبل املجلس، مشددا 
في الوق����ت ذاته عل����ى ان جولة 
سمو الرئيس الالتينية استحقت 
احملاس����بة مبجرد ان حتولت الى 
البراك  جولة س����ياحية. واعتبر 
ان ما وصفه ب����� »صمت القبور« 
الذي التزمت به احلكومة جتاه ما 
أثاره بشأن طائرتي الشحن جزء 
من محاوالت مترير هذه الصفقة 
املشبوهة التي يشرف على متريرها 
احد املسؤولن املتواجدين خارج 
البالد حاليا، مبينا في الوقت ذاته 
ان الكوي����ت اصب����ح لديها منتج 
تصدره الى اخلارج عبر مالحقة 
املنتقدين لس����مو رئيس مجلس 
ال����وزراء قضائي����ا كما حصل مع 

»الوشيحي«.
وقال البراك في تصريح صحافي 
ان اصدار مجلس ال����وزراء بيانا 
بشأن زيارة سمو رئيس مجلس 
ال����وزراء ألمي����ركا الالتينية قبل 
انتهائه����ا وخالفا مل����ا جرت عليه 
العادة أمر ي����دل على ان املجلس 
غير واثق متاما من هذه اجلولة، 

ذو توجهات اصالحية وذلك عندما 
اتخذ في بدايته خطوات اصالحية 
املال  الدولة وحماية  بشأن أمالك 
العام ولكن األم����ور بدأت تتغير 
بشكل غير طبيعي فيما يخص املال 
الدولة واحتياجات  العام وأمالك 
الناس والتنمية وهذا ما دفعنا الى 
اعالن ان هناك مسؤوليات ستكون 
قائمة على سمو الرئيس في حال 
عدم اجناز 25% من املشاريع الواردة 
في خطة التنمية بعد مرور سنة 
من اقرارها. واشار الى ان املجلس 
ل����م يتطرق في اي جزئية تتعلق 
اللتن حتدث  الش����حن  بطائرتي 
عنهما في وقت سابق وخطورة هذا 
األمر هو أن اي شركة في املستقبل 


