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الطاحوس لوزير التجارة: الكلفة السياسية
للتطاول على المال العام ستكون عالية

الدور املناط به بقانون 96/56 في 
رسم السياسة العامة للصناعة 
الى مجلس  بالكويت ويتحول 
ادارة يحمي من يعبث بالقانون 
ويسجل سابقة في حماية من 
تع����دى على ام����اك الدولة، اال 
يس����تحق هذا العب����ث ان يحل 
مجلس ادارة هيئة الصناعة الذي 
ساهم بش����كل مباشر في فساد 
التعدي على اماك الدولة عندما 
حل مجلس ادارة هيئة الشباب 
والرياضة وجاء مبجلس آخر 
رغم اننا ما زلنا جنهل اسباب 
احلل اليوم ي����ا وزير التجارة 
امامك عبث وسبب حلل مجلس 
ادارة هيئة الصناعة الذي انحرف 
عن مساره الذي رسمه له القانون 
ام انك س����تظل الوزير املتفرج 
على اوضاع الفساد وكأنك قدمت 
للوزارة من اجل شيء معني ودور 
معني ستقوم به ومن ثم ترحل 

بتركة فساد ثقيلة.
واشار الطاحوس الى ان العقود 
املخالفة التي اكد ديوان احملاسبة 
بتقاريره لثاث سنوات متتالية 
بأنها مخالفة ورد على كتاب مجلس 
ادارة هيئة الصناعة بالرفض وعدم 
جتديد العقود وتطبيق القانون 
بفسخها ملا تضمنته من مخالفات 
جس����يمة على اماك الدولة وما 
زال االمر بني يدي وزير التجارة 
والصناعة لك����ن يبدو انه بعدم 
اتخ����اذ قرار الفس����خ يبحث عن 
مخارج إلنقاذ شركة تعدت على 
اراض تابعة للرعاية الس����كنية 
وكانت ضمن اخلطة االس����كانية 
لسنة 2010 وعندما ينتظر 40 الف 
مواطن عشرات السنني بطابور 
الرعاية السكنية الستحقاق حق 
انتظاكم  السكن فاننا نقول لهم 
هو بس����بب نفوذ ماك الشركات 
وختم الطاح����وس كامه بقوله 
التجارة والصناعة  ليعلم وزير 
أن ع����دم فس����خ عقود ش����ركة 
تقطيع املعادن وحتويل مشروع 
صبحان م����ن الغذائي والدوائي، 
ومن الصناعي الى مخازن كلفته 
السياسية س����تكون عالية ولن 
نقبل بالتعدي على اماك الدولة او 
التجاوز على املال العام وسننتظر 
االجراءات وسنراقب ما سيقوم به 
وزير التجارة والصناعة وستكون 
خطواته حتت املجهر كما ستكون 
لدينا اجراءات ان لم يقم الوزير 

باجراءاته.

حتكيم في موضوع تزيد قيمته 
على مليون روبية بغير استفتاء 
اإلدارة«. وأضاف الطاحوس: لم 
يصدر قرار باملوافقة على إبرام 
العقود من قب����ل مجلس إدارة 
العامة للصناعة، وذلك  الهيئة 
مخالف لقانون الصناعة رقم 56 
لسنة 1996 من خال املواد 33 و 
52 و57 من الائحة التنفيذية.

ومخالفة الدستور من خال 
امل����ادة 138 التي نصت على انه 
»يبني القانون األحكام اخلاصة 
بحفظ أماك الدول����ة وإدارتها 
وشروط التصرف فيها واحلدود 
التي يجوز فيها النزول عن شيء 
من هذا األماك«، واملادة 20 نصت 
على ان »االقتصاد الوطني أساسه 
العدال����ة االجتماعي����ة وقوامه 
العام  النش����اط  التع����اون بني 
والنشاط اخلاص، وهدفه حتقيق 
التنمي����ة االقتصادي����ة وزيادة 
اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة 
وحتقيق الرخاء للمواطنني، وذلك 

كله في حدود القانون«.
وأشار الطاحوس الى ان »ما 
حدث يشكل سرقة العصر ألماك 
الدولة ألراض تتجاوز قيمتها 
امللياري دينار، وهو ما يجعلنا 
أمام حالة م����ن التنفيع منحت 
العامة للصناعة  الهيئ����ة  فيها 
سنة 2005 أراضي للشركة دون 
الرجوع جلهات الدولة املختصة 
ودون احترام القوانني والقنوات 

املختصة 
لطرح اراضي الدولة وبالتالي 
فإن االراضي املمنوحة للشركة 
س����لبت من الدولة بغير وجه 

حق.
الطاح����وس قائا:  واوضح 
ألدلل على كل ما ذكر سابقا فإن 
وزير البلدية د.فاضل صفر قد 
قام مبسؤولياته وخاطب وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
العقود املخالفة لشركة  بفسخ 
تقطي����ع املعادن لكن لاس����ف 
وزير التجارة والصناعة لم يقم 
مبسؤولياته وتراخى، بل واصبح 
طرفا في حماية الشركة املتنفذة 
عندما لم يطبق القانون على هذه 
السرقة واحال االمر ملجلس ادارة 
الهيئ����ة الذي صوت على طلب 
متديد العقود مع الشركة املخالفة 
ليس����جل مجل����س ادارة هيئة 
الصناعة مثاال صارخا النتهاك 
الدستور والقانون ويخرج عن 

محلية يومية مرة واحدة على 
األق���ل«، وفي املادة 6 على انه 
»يكون بيع أماك الدولة اخلاصة 
العقارية عن طريق املزاد العلني 
بعد اإلعان عنه بالنش���ر في 
اجلريدة الرسمية وفي جريدة 
محلية يومية مرة واحدة على 
األقل«. وزاد بقوله: لم تعرض 
العقود سالفة الذكر على ديوان 
احملاس���بة ألخذ موافقته على 
التعاقد، وبالتالي لم يتم االلتزام 
بقانون ديوان احملاس���بة رقم 
30 لسنة 1964 من خال املادة 
13 »الت���ي نص���ت على اجلهة 
صاحب���ة املناقصة اال ترتبط 
أو تتعاقد مع املتعهد او املقاول 
الذي رأى إرساء العطاء عليه 
إال بعد احلصول على ترخيص 
بذلك من السلطة املختصة في 
الديوان طبقا لنظام العمل له«، 
كما نصت امل���ادة 14 على انه 
السابقة  املادة  »تسري أحكام 
على كل مشروع ارتباط او اتفاق 
او عقد يكون من شأن إبرامه 
ترتيب حقوق او التزامات مالية 
للدولة او غيرها من األشخاص 
املعنوي���ة العامة او عليها، اذا 
بلغت قيمة االرتباط او العقد 

100 ألف دينار فأكثر«.
ولم يتم استفتاء إدارة الفتوى 
والتشريع قبل إبرام العقود، حيث 
لم يتم تطبيق القانون رقم 12 
لسنة 1960 وتلك مخالفة للمادة 
5 التي تنص على انه »تختص 
إدارة الفتوى والتشريع مبراجعة 
العقود التي تبرمها احلكومة مع 
الش����ركات واملقاولني واألفراد، 
وبإبداء الرأي في املسائل التي 
تنجم عن تنفيذ هذه العقود، وال 
يجوز ألي دائرة او مصلحة او 
هيئة حكومية أخرى أن تبرم او 
تقبل او جتيز اي عقد او صلح او 

قال النائب خالد الطاحوس: 
ان ملف التعدي على أماك الدولة 
يجب ان يفتح على مصراعيه 
ومن غير املقب����ول ان نصمت 
أمام ذلك العبث برغم حتذيراتنا 
املتكررة للوزراء بش����أن فسخ 
العق����ود املخالف����ة لإلجراءات 
القانونية الستعادة أماك الدولة 
التي منحت لش����ركات متنفذة. 
وتابع الطاحوس: نحن بحاجة 
الى حكوم����ة ووزراء على قدر 
املسؤولية ال تكون شعاراتهم 
فقط احترام الدستور وتطبيق 
القان����ون وعندم����ا يأتون أمام 
هؤالء املتنفذين يصبح الدستور 
والقان����ون مج����رد ش����عارات 

لاستهاك اإلعامي.
وأضاف الطاحوس: س����بق 
ان حذرت بدور االنعقاد املاضي 
وزيري البلدية والتجارة من مغبة 
استمرار شركة تقطيع املعادن 
بعقودها املخالف����ة على أماك 
الدولة منذ عام 2005 مبساحة 
2 كيلومت����ر مربع، العقد األول 
رقم 14 مبنطقة ميناء عبداهلل 
مبس����احة 554 ألف متر مربع، 
الثاني رقم 15 مبنطقة  والعقد 
أمغرة مبساحة 1.624.950 مترا 
ايجارية تبلغ  مربعا وبقيم����ة 
200 فلس للمتر املربع بالسنة، 
وتساءل الطاحوس: »هل يعقل ان 
تخصص أراض بهذه املساحات 
الشاسعة دون اتخاذ اإلجراءات 
القانونية؟ ولنسرد املخالفات:

مخالفة قانون أماك الدولة 
رقم 105 لسنة 1980 الذي نص في 
املادة 17 على انه »يجوز تأجير 
أماك الدولة اخلاصة العقارية 
او املنقولة بأجر اسمي او بأقل 
من أجر املثل الى شخص معنوي 
أو طبيعي بقصد حتقيق غرض 
ذي نفع عام ويكون التأجير بناء 
على اقتراح الوزير او رئيس 
الهيئة او املؤسس���ة املختصة 
وموافقة مجلس الوزراء«. وتابع 
الطاحوس »هل يجوز تخصيص 
األراض���ي من دون الطرح عن 
طريق املزاد العلني؟«، مضيفا 
ان »ه���ذه العق���ود لم تخضع 
للمزاد وجتسدت فيها مخالفة 
قانون أماك الدولة الذي نص 
ف���ي امل���ادة 4 على ان���ه »يتم 
التأجي���ر عن طري���ق املزايدة 
العامة وبعد النش���ر عنها في 
اجلريدة الرسمية وفي جريدة 

خالد الطاحوس

حرية الندوات.. ممنوعة بأمر »الداخلية«
قوات األمن أغلقت الطرقات المؤدية إلى 12 ديوانية أقيمت فيها ندوات احتجاجاً على إجراءات الوزارة وتأكيداً على سقوط قانون التجمعات

التواجد األمني أغلق الطرقات امام احدى الديوانيات أمس )هاني الشمري( دوريات وزارة الداخلية أثناء تواجدها امام احدى الديوانيات التي كان مقررا عقد ندوة »احلرية للندوات« بها مساء أمس 

يقمعه�ا الداخلي�ة  ووزي�ر  الحري�ات  ع�ن  يتح�دث  ط�رف  آخ�ر  الحكوم�ة  الب�راك: 
الخرين�ج: للكويتيي�ن الكلم�ة الحرة ف�ي التجمع�ات الش�عبية للتعاطي مع الش�أن العام
الطبطب�ائ�ي: وج�ود ال�دوري�ات أم�ام ال�ديوان�ي�ات إض�اع�ة لجه�د وزارة ال�داخلي�ة

وأضاف ان الوزير اخلالد يدعي 
انه »يطبق القان����ون، وأريده ان 
الذي  القانوني  الن����ص  يعطيني 
استند إليه لعمل هذه اإلجراءات«، 
متس����ائا: »هل يري����د الوزير ان 
يحدد لي أين أذهب هذا املساء؟!«، 
 وتساءل ايضا: »هل أصبحنا كما
الش����يوعية  ال����دول  كان����ت 

الساقطة؟«.
وأمس حضر مدير أمن محافظة 
اجلهراء العميد محمد طنا العنزي 
الى ديوانية خالد الشليمي حيث 
أكد للحضور أننا نعيش في بلد 
احلريات والدميوقراطيات مطالبا 
االلت����زام  احلض����ور بض����رورة 
بالتعليمات التي اصدرتها وزارة 
الداخلية سابقا، وأبلغ العميد طنا 
خالد الش����ليمي واملتواجدين في 
ديوانه بأن وضع مكبرات الصوت 
خارج الديوانية أمر ممنوع، كما أن 
اقامة الندوة خارج أسوار الديوانية 

أمر ممنوع أيضا.
ه����ذا وعمم����ت »الداخلي����ة« 
توجيهاته����ا ه����ذه عل����ى جميع 
الديوانيات التي عقدت فيها الندوات 
مساء أمس. والتي ستقوم »األنباء« 

بنشر تفاصيلها غداً.

على أن تك����ون أغراض االجتماع 
ووسائله سلمية، وان تكون ممارسة 
هذا احلق ف����ي إطار التزام األفراد 
بواجبهم الع����ام مبراعاة احلفاظ 
على النظام العام واآلداب العامة 
على النحو الذي اوضحه الدستور 
في املادة 49 من ان مراعاة النظام 
العام واحترام اآلداب العامة واجب 
على جميع سكان الكويت ولذلك ال 
يجوز وضع قيود على حرية الناس 

من دون مسوغ قانوني.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي 
انه »عند خروجي من منزلي وجدت 
دوري����ات الداخلية ح����ول املنزل 
وهذا األم����ر إضاعة جلهود وزارة 

الداخلية«.

العام او الن����دوة ال يحتاجان الى 
ترخيص مسبق، ألنها ألغت املادة 
الرابعة من قانون التجمعات الذي 
يطلب موافقة مسبقة من احملافظ 
وبعد ان صدر مرس����وم احملكمة 
علينا ان نسمح ونحترم القانون 
وال نكابر في الندوات والتجمعات 
التي تتعاطى مع الشأن العام وأن 
ما حصل من منع خ����ال الفترة 
املاضي����ة كان مس����تمدا من حالة 
التوتر الشديدة آنذاك وانتهت ولم 

تعد قائمة.
واختت����م اخلرين����ج قوله اما 
العامة فقد  بالنسبة لاجتماعات 
الدس����تور وفقا للشروط  أباحها 
واألوضاع الت����ي يبينها القانون، 

احلريات ويدافع عنها، خصوصا 
اننا في ظ����ل حكومة قمعية ينفذ 
دورها وأوامرها وفلسفتها وزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد.
من جانبه، طالب النائب مبارك 
اخلرينج بأن تكون هناك مسؤولية 
في التجمعات والندوات التي تقام 
في الكويت والتي من خالها تتم 
االستفادة من الشارع في التواصل 
وإبداء الرأي والفكر واحلياة العامة 
التي من خالها يتم التواصل بني 
املهتمني  الكويت  الساس����ة وأهل 

بالشأن العام.
وأضاف في تصريح صحافي 
انه في ي����وم 2006/5/1 جاء حكم 
احملكمة الدستورية بأن االجتماع 

ميكن ان يطرح اي رأي داخل قاعة 
الس����الم، ونحن بالفعل  عبداهلل 
ندعو الى اقامة الندوات، ورفض 
االجراءات القمعية التي متارسها 
وزارة الداخلي����ة ف����ي ظل وجود 
الشيخ جابر اخلالد، فاالجراءات 
اليوم مثلم����ا هي اجراءات األمس 
إج����راءات باطلة ال س����ند لها، ال 
بالقانون، فنحن  بالدس����تور وال 
الكويتيني اعتدنا على الدميوقراطية 
واحلرية، وحرية الرأي، فا يجوز 
اي تواجد امني قرب املواقع التي 
تقام فيها الندوات، هذا قمع واضح 
ومكشوف، وبعض النواب تقاعسوا 
في أداء دورهم في حماية احلريات، 
ونحن بحاجة أن يحمي الش����عب 

»العنتريات« وستخلق حالة من 
الغضب في نفوس الكويتيني، تقام 
الندوات في الدواوين وحتاولون 
اغاق املداخل واملخارج، هذا امر ال 
ميكن قبوله، ونحن في كتلة العمل 
الشعبي اصدرنا بيانا حول منع 
احلريات، واكدنا اننا س����نمارس 
مس����ؤولياتنا، ونحن كامنا قول 
وفعل، ومشكلتنا اننا في العطلة 
البرملانية التي يبدو انها لن تنتهي، 
وال اعتقد ان هناك مدرسة ابتدائية 
تتمت����ع بالعطلة مثلما نتمتع بها 

نحن نواب مجلس االمة.
وافاد البراك بأن وزير الداخلية 
ميارس اللعب و»العنتريات« ألنه 
يعرف ان املجلس في اجازة، وال 

لون املنع؟ اخضر؟ اصفر؟ احمر؟ 
اس����ود؟ ما يحدث اآلن هو اغاق 
مداخل ومخ����ارج اي منطقة تقام 
فيها ندوة، ومينع اي مواطن من 
ان يصل الى الديوانية التي تقام 
فيها الن����دوة اال بالبطاقة املدنية، 
انه منطق مهزوز، علما ان قانون 
التجمعات س����يئ الذكر، قد سقط 
س����قوطا ذريعا بحك����م احملكمة 
الدستورية ومحاولة احيائه واتخاذ 
االجراءات امر مرتبط مبجلس االمة، 
الذي اصبحت احلريات على رأس 

اولوياته.
وخاطب البراك وزير الداخلية 
قائ����ا: قس����ما باهلل ل����ن تنفعك 
االج����راءات الت����ي تق����وم بها وال 

التزال قضية منع إقامة الندوات 
اجلماهيرية محل ج����دل نيابي � 
حكومي قائم على أساس تفسير 
املواد القانونية أو االس����تناد الى 
مواد الدس����تور الدالة على حرية 
التجمعات العامة، خصوصا بعد 
الذي  الدس����تورية  حكم احملكمة 
أبطل مفع����ول بعض مواد قانون 

التجمعات.
وأمس عق����دت سلس����لة من 
الندوات في مناط����ق متفرقة من 
الباد احتجاجا على مسلك وزارة 
الداخلية املتمثل في إغاق املنافذ 
والطرق املؤدية الى الديوانيات التي 
تقام فيها تلك الندوات، حيث قامت 
قوات األمن بإغاق الطرقات ومنع 
املواطنني من الدخول الى الطرق 

املؤدية للديوانيات.
وف����ي هذا اإلطار ق����ال النائب 
مسلم البراك: ان آخر طرف يتكلم 
عن احلريات هو احلكومة، ونحن 
نعرف ان من لديه االستعداد الكامل 
لقمع احلريات هو وزير الداخلية 
جابر اخلالد، فا تخدعون الناس، 
وتتزاكون عليهم، وتشيعون  انكم 
ال متنع����ون الندوات، وتس����اءل 
البراك في تصري����ح صحافي: ما 


