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 وجه النائب حســـني القالف ســـؤاال  6 
لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد جاء 
فيه: اظهرت الصحف صورا آلثار ضرب 
رصاص في مبنى قناة سكوب بينما تقرير 

االدلة اجلنائية لم يتضمن ذلك.
  لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

  ما األسباب التي منعت تضمني التقرير 

استخدام االسلحة النارية في االعتداء على 
القناة؟ وهل مت ضبط اسلحة نارية مع 
من قام باقتحام القناة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي  بنســـخة من 
محضر التحـــري املتعلق بهذه الواقعة 
ونسخة من تقرير االدلة اجلنائية املذكور 

أعاله. 

 يغادر البـــالد صباح اليوم النائب 
مخلـــد العازمي وذلك للمشـــاركة في 
االجتماع التنسيقي الثاني لـ «اللجنة 
االجتماعيةـ  الثقافية واملرأة والشباب 
في البرملان العربي» والذي سيقام في 
العاصمة املصرية «القاهرة» خالل الفترة 

٣ ـ ٤ من الشهر اجلاري. 

 مخلد يغادر اليوم إلى القاهرة القالف يطلب نسخة من تقرير «األدلة الجنائية» حول قضية «سكوب»

 الحربش: الحكومة تتحدث عن التنمية وتتجاهل ضرب الوحدة 
الطبطبائي: نسأل اهللا أن يقّصر في عمر المجلس الحالي.. وينحل

 خالل ندوة أقيمت مساء أول من أمس في ديوانية الذايدي بمنطقة الصليبخات بعنوان «ال تنمية بال إصالح»

 (سعد هنداوي)  د.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش ود.أحمد الذايدي خالل الندوة 

 (متين غوزال)  أحمد السعدون ومسلم البراك خالل اجتماعهما في مكتب السعدون في مجلس األمة امس 

اياها بأنها خطة «فاشلة»، وغير 
مجدية وهي مجـــرد «بروبجندا» 

تسويقية نهايتها الفشل الذريع.
  بدوره، قال الناشط السياسي 
االكادميي د.أحمد الذايدي ان ملف 
التنمية أصبح من أهم امللفات في 
البالد. مبينا انه خالل الســـنوات 
الســـابقة كان أكبـــر مأخـــذ على 
احلكومة منذ خطة عام ١٩٨٥ ألنها 
لم تأت بخطـــة جديدة، بينما اآلن  
جندها تقدمت بخطوة داخل املجلس 
وصدر هناك وبشكل إجماع من قبل 
اعضاء املجلس باملوافقة على خطة 

التنمية اجلديدة.
  ووجـــه د.الذايدي فـــي نهاية 
حديثـــه كالمه لـــوزارة الداخلية 
قائال: انه وصلـــت اليه اتصاالت 
مفادها أن الوزارة ستزيد من عدد 
دورياتها أمام منزله ملنعه من امتام 
ندوته، ولكنه من باب حرصه على 
مصلحة بلـــده أبى إال أن تتم تلك 
الندوة التي جاءت مخصصة خلطة 
التنمية، موجها رســـالة للقائمني 
على الوزارة بـ «اننا لسنا من دعاة 
الفتنة وإمنا نحن مع توحيد البلد 

وتنميته». 

حكومة همها تنمية البلد وجتدها 
باملقابل تتفـــرج على من يضرب 
مقومات وبقاء ووجود بلدنا ويفنت 
ويفرق بني أبنائه وأطيافه املختلفني، 
قائال: انه «ال تنمية بال اصالح وال 
اصالح من غير استقرار وال استقرار 
بال وحـــدة وطنيـــة»، ولذلك فإن 
االصالح والتنمية يعتبران مهمني 
وحيويـــني والوحدة الوطنية هي 

قضية وجود وعدم وجود.

  من جانبه، قال النائب د.وليد 
الطبطبائي ان مجلس االمة احلالي 
ال شك ان عمره االفتراضي طويل 
فمشاهد مسرحيته طويلة و«بايخة» 
وهي من العجائب الغريبة في تاريخ 
العمل البرملاني الكويتي، ســـائال: 
اهللا العلي القدير ان يقصر في عمر 

مجلس األمة احلالي وينحل.
  وشن الطبطبائي هجوما عنيفا 
على خطة التنمية احلكومية، واصفا 

اول من امس في منطقة الصليبخات 
بديوان د.أحمد الذايدي بعنوان «ال 
تنمية بال إصالح» بحضور د.جمعان 
احلربـــش، ود.وليـــد الطبطبائي 
وحشـــد من اهالي الدائرة الثانية 

ومتابعني من القنوات الفضائية.
  في البداية قال النائب د.جمعان 
احلربش انه ال ميكن ان نتحدث عن 
التنمية واالصالح بال وحدة وطنية، 
مبينا انه من غير املمكن ان نصدق 

 حمد العنزي
التنمية    أكد عضـــوا كتلـــة 
واالصـــالح د.جمعان احلربش 
ود.وليـــد الطبطبائي ان الكتلة 
ستفتح عددا من امللفات احلاسمة 
والضروريـــة للقضايـــا املهمة 
واحليوية داخل أروقة مجلس 
األمة وبأوقات مختلفة كل على 
حســـب توقيته مـــن االهمية، 
مشددين بالوقت نفسه على ان 
استجواب وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ماض الى االمام وهي مسألة وقت 
لتصعد املنصة، فاالســـتجواب 
يسير وفق ما هو معد له، حيث 
ستتم محاسبتها وكشف العديد 
من القضايا الشائكة واملهمة امام 
الشعب الكويتي ليعرف اجلميع 
مدى حجـــم االعمـــال اخلاطئة 
والتخبـــط الواضح فـــي اتخاذ 
القرارات من قبل الوزيرة املعنية 
التي لم حترك ســـاكنا أمام تلك 

القضايا.
  حديث عضوي كتلة التنمية 
واالصـــالح جاء خـــالل الندوة 
اجلماهيرية التي أقيمت مســـاء 

 مصدر مسؤول في الديوان األميري: ليس هناك 
شراء لطائرات شحن من قبل الديوان

 رداً على النائب صالح المال 

 البراك: الحكومة تحاول تهميش الدور الرقابي  
للمجلس من خالل بعض النواب  

 أكد النائب مســـلم البراك ان احلكومة أثبتت 
فشلها أمام الناس وال نضحك على أنفسنا بقول 
غير ذلك، مشيرا الى ان اعادة البناء حتتاج جلدية 
ويفترض ان تلتـــزم احلكومة باملدة احملددة في 
تنفيذ خطة التنمية فهي املســـؤولة عن األموال 

الضخمة التي ستصرف على اخلطة.
  وقال البراك ان احلكومة حتاول ولألسف مع 
بعض النواب تهميش الـــدور الرقابي للمجلس 
وشعورها بأن املجلس سيفقد في املستقبل دوره 
الرقابي من خالل بعض أعضائه، موضحا انه من 
غير املعقول ونحن أمام إعادة بناء وطن ان جند 
أنفســـنا بعد اربعة أعوام نصحو من كابوس أن 
احلكومة لم تنجز ســـوى ١٠٪ من خطة التنمية 
ونفقد أملنا في إعادة بناء الكويت في ظل الوفرة 

املالية وبشكل مختلف وبتكلفة ٣٧ مليارا.
  وأشـــار البراك الى ان وزير التنمية الشـــيخ 
أحمد الفهد يتحدث عن نسبة تنفيذ ويأتينا وزير 
األشـــغال فاضل صفر ليتحدث عن تنفيذ نسبة 
أخرى، مؤكدا ان القضية ليســـت سعيا للتأزمي 
واالستجواب ليس هدفا بل وسيلة إلصالح خلل، 
موضحا اننا نستشـــعر بأن احلكومة ال تريد ان 
تعمل وهي لم تنجح في أي ملف ومثال ذلك محطة 
مشرف الى اين وصلت؟ وما الدمار الذي حصل 
للبيئة، متسائال: هل استطاعت ان تعاقب من قام 
بهذا الفعل؟ مشـــيرا الى وجود متنفذين مرروا 
بصفقة اللحم الفاسد وأكل الناس منه ولم يعاقب 
هؤالء رغم ان امللف باالدارة القانونية في البلدية 
وفتحت مخازنهم بعد ١٥ يوما من اغالقها، وكذلك 
ما حصل في مستشـــفى جابر وستاد جابر وهي 
مشاريع أقرت قبل خطة التنمية ويوجد تقارير 
لديوان احملاســـبة تؤكد ان اخللل واخلطورة في 
ان من يتقدم بأسعار قليلة تأتي بعد ذلك األوامر 
التغييرية مضاعفة عن السعر األصلي لعدم وجود 

محاسبة ومتابعة من احلكومة.
  وعّبر البراك عن خشـــيته من ان املواطن بعد 
مرور ٤ أعوام خلطة التنمية يشعر بأنه ال تغيير 
في اخلدمات الصحيـــة والتعليمية في منطقته، 

مستغربا بأنه ال يعقل ان دولة غنية مثل الكويت 
ومع ذلك األوضاع الصحية والتعليمية متردية 
ألبعد حد، مبينا اننـــا نتحدث عن جلب رؤوس 
األموال من اخلـــارج والكهرباء تطفأ في الصيف 

واملياه ال تصل للمنازل.
  وأضاف البراك ان من خلق التأزمي هو االهمال 
احلكومي وهنـــاك جتاوز على املال العام وأمالك 
الدولـــة واحلكومة صامتة، وملفات التنمية كلها 
متعطلة، مشـــيرا الى شـــعوره بأن احلكومة لم 
تصنع شيئا ورغم ذلك اإلعالم الرسمي واإلعالم 

الفاسد يناصران احلكومة بقوة.
  متســـائال: هل تريدوننا شـــهود زور في هذه 
املرحلـــة احلرجة؟ مؤكدا اننا لـــن نتردد حلظة 
وحتى لو كان الثمن خسارتنا للكرسي البرملاني 
مبواقفنا الثابتة فنحـــن أمام حكومة غير قادرة 

وال تعمل.
  وقال البراك ان الشعب الكويتي ليس محطة 
جتارب، معبرا عن خشـــيته بعد ٤ أعوام من أن 
تذهـــب الـ ٣٧ مليار املخصصـــة لتنفيذ التنمية 
بـــال تنمية كما ذهبت الـ ٥ مليارات في ليل أظلم 
وسرقت في الغزو حيثما كان الكويتيون مشردين 
ويعانون االحتالل فمن املسؤول عن سرقة هذه 
األموال؟ وهل تكرر هذا األمر، مشـــيرا الى ان من 
لـــم يحقق ثروة أثناء الغـــزو يجد له فرصة في 
هذه املرحلة بأن يحقـــق املزيد من الثروة وهذه 
املليارات، محمال احلكومة املسؤولية، ومؤكدا اننا 

ال منلك اال الرقابة.
  وشـــدد البراك: انني كنـــت ومازلت أدعو الى 
انتخابات مبكرة ليتسنى للشعب الكويتي إعادة 
رؤيته بعد هذه التجربة، مشـــيرا الى ان الشعب 
الكويتي شـــعب حي وميلك القدرة وسيحاسب 
املتواطئ وستتضح له قدرة احلكومة احلقيقية 

على تنفيذ خطة التنمية بعد ٤ أعوام.
  وختم البراك بان احلكومة تريد تعطيل الدور 
الرقابي وهناك نواب يؤيدونها في ذلك، الفتا الى 
اننا سنمارس العمل الرقابي والتشريعي «رضي 

من رضي وزعل من زعل». 

 صالح املال 

 فيصل الدويسان 

 عبدالرحمن العنجري 

عدة األمر الذي لم يعجب الطرف 
اآلخر فلجأوا الى محاوالت اخرى 

لترويجها عبر الديوان األميري.
  واوضح املال: مع األســــف فإن 
املعلومات التي لدينا تؤكد جناح 
ســــراق املال العام فــــي متريرها 
عن طريق الديوان األميري حيث 
صدرت أوامر حكومية على مستوى 
رفيــــع لوفد من اخلطوط اجلوية 
الكويتية ملعاينــــة الطائرتني في 
الواليات املتحدة متهيدا لشرائهما 
الديوان األميري، محذرا  حلساب 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد من الرضوخ للضغوط 
التي ميارسها هذا املتهم مبساعدة 
احد الوزراء ومســــؤول كبير في 
الديوان األميري وكذلك مسؤول 
رفيع فــــي اجليــــش لتمرير هذه 
الصفقة. وأكد املــــال ان متابعتنا 
لهــــذا لن تقف عند حــــد التحذير 
عندما يتعلق األمر باملساس باملال 
وسنستمر باملتابعة عبر استخدام 
جميع أدواتنا الدستورية اذا استمر 
العبــــث باملال العام مشــــيدا بكل 
القياديني الشرفاء احلريصني على 
املال العــــام وتطبيق القانون من 
خالل تصديهم ملثل هذه الصفقات 

املشبوهة. 

  وبني املال وفق املعلومات املتاحة 
ان أحد املتهمني بسرقة املال العام 
والذي تربطه عالقات وحتالفات 
مشبوهة بأحد الوزراء اشترى منذ 
فترة طائرتي شحن جوي إلحدى 
شركاته، وعندما فشل مشروعه 
ولم يحقق ارباحا جلأ الى محاوالت 
الطائرتني على وزارة  بيع هاتني 
للدفاع. وأضاف املال عندما طبق 
املسؤولون في وزارة الدفاع وعلى 
رأسهم النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك املعايير 
الرقابيــــة والقانونية على هاتني 
الطائرتني رفضوا شراءها ألسباب 

 أعلن مصدر مسؤول في الديوان 
األميــــري انه ليس هناك شــــراء 
لطائرات شــــحن من قبل الديوان 
األميري، وكان النائب صالح املال 
أبدى خشيته من الهجمة الشرسة 
التي تتم بشكل مبرمج في اآلونة 
االخيرة على املال العام وسط صمت 
حكومي مريب، وبرعاية من اقطاب 

حكومية احيانا.
  وقــــال املال: ان التحركات التي 
يقودهــــا احــــد املتهمني بســــرقة 
املال العام لترويج صفقة شــــراء 
طائرتي شــــحن جوي متهالكتني 
بقيمة ٥٠٠ مليــــون عبر الديوان 
االميري باتت مكشوفة ومفضوحة 
لدينا الســــيما بعد أن يئسوا من 
متريرها عبر وزارة الدفاع مشيدا 
بالتزام املسؤولني في وزارة الدفاع 
بتطبيــــق املعايير القانونية على 
شراء الطائرتني والتي أثمرت رفض 
شرائها ألسباب عدة. وشدد املال على 
اهمية اتباع االجراءات القانونية 
ومعايير الشفافية والرقابة املسبقة 
والالحقة على هذه الصفقة نظرا 
للشبهات التي تعتريها داعيا النواب 
واحلكومة الى حتمل مسؤولياتهم 
في هذا اجلانب السيما جلنة حماية 

االموال العامة.

  وقال: «نحن ملتزمون بكل 
القضايا التي طرحناها ولدينا 
الشجاعة األدبية التامة عندما 
نبني رأينا في كل قضية، ولكن 
في هـــذه القضية بالذات فهي 
طرحت في املجلس الذي بدوره 

طلب التحقيق فيها».
  وكرر قائال: «يؤســـفني ان 
يطرح مثل هذا األمر العار عن 
الصحة متاما، فنحن مستمرون 
في متابعـــة كل القضايا التي 
طرحت، آملـــني ان نصل فيها 
الـــى احلقيقة، ونأمـــل ايضا 
من القضايـــا التي يثبت فيها 
التجاوزاتـ  أيا كانت من وزير 
أو مسؤول أو في قضايا تستحق 
سواء املســـاءلة السياسية أو 
حتى املســـاءلة اجلنائية في 
حالة النيابة العامة ـ ان تتخذ 

اإلجراءات بشأنها». 

ينســـب إليه كالم غير صحيح 
حتـــى وإن كان نقال عن آخرين 
وقال: «انا أحتدى أن يشيروا الى 

املصدر الذي نقل عنه هذا الكالم 
وأين صدر ولذلك أنا أنفي ما ذكر 

جملة وتفصيال».

 اجتمعت جلنة حقوق االنسان 
البرملانية صباح امس بحضور 
اربعة من اعضائها الختيار رئيس 
ومقرر اللجنة، وقد زكت اللجنة 
النائب فيصل الدويسان رئيسا 
لها بينما تعــــذر اختيار مقرر 
لها بسبب رفض بقية األعضاء 
منصب املقــــرر األمر الذي أدى 
الى انهاء اجللسة وحتديد موعد 
الحق الختيار املقرر، وقد صرح 
الدويســــان للصحافيــــني امس 
بأن اللجنة زكته مشكورة وانه 
سيقود اللجنة الى إكمال مسيرتها 

في الدفاع عن حقوق االنسان. 

املالية  اللجنــــة   أشــــار مقرر 
عبدالرحمــــن العنجــــري الى ان 
األولويات قــــد تختلف من نائب 
الخر وتلك طبيعة العمل البرملاني 
الكويتي، قائال: نحن في الكويت 
ليســــت لدينا احزاب سياسية او 
حزب حاكم ميثل احلكومة.  وخالل 
تصريح صحافي امس قال العنجري: 
رغم وجــــود العديد من التيارات 
السياسية اال ان العمل السياسي 
لألسف مازال عمال فرديا. وحول 
أولوياته قال: اعتقد ان اول قانون 
يجب اقراره هو انشاء هيئة النزاهة 
ومكافحة الفساد الذي يتضمن في 
باطنــــه قوانني اخرى مثل حماية 
املبلــــغ وتناقض املصالح والذمة 
املالية، مشيرا الى ان هذا القانون 
يعتبر البنيــــة التحتية لعدد من 
القوانني االخرى، اضافة الى قانون 
منع االحتكار وحماية املستهلك، 

مشيرا الى مطالبة البعض بانشاء 
هيئة مســــتقلة حلماية املستهلك 
وهي فكرة جيــــدة ولكن بحاجة 
الى مزيد من الدراســــة النه خالل 
الفترة احلالية ميكن ان تتبع هذه 

الهيئة وزارة التجارة.

الصحف ووسائل اإلعالم من دون 
التأكد من صحة ما ورد.

  ورفض الســـعدون بشدة ان 

 نفى النائب أحمد السعدون ما 
نشر في احدى الصحف احمللية 
نقال عنه في احـــدى ديوانيات 
العاصمة بأنه غير راض عما يقوم 
به النائب مسلم البراك في شأن 

قضية إبعاد اإليرانيني.
  وقال السعدون في تصريح 
صحافـــي إن ما نشـــر عار عن 
الصحة متاما، مؤكدا ان القضية 
طرحت في مجلـــس األمة الذي 
اقتنع مبا طرحه األخ مسلم البراك 
وكلف جلنـــة الداخلية والدفاع 
بالتحقيق التـــي بدورها أجرت 
حتقيقـــا وتقدمت بتقريرها الى 

مجلس األمة.
  وكرر الســـعدون تأكيده أن 
ما نشر عار عن الصحة والكالم 
غير صحيح، معربا عن أســـفه 
ان يصدر مثـــل هذا التوجه من 
جريدة نحترمها مثلما نحترم كل 

 السعدون: عار عن الصحة القول إنني غير راضٍ
  عن أداء البراك في قضية الوافدين اإليرانيين

 نفى ما نشرته إحدى الصحف

 «حقوق اإلنسان» تزكي الدويسان رئيسًا

 العنجري: أول قانون يجب إقراره
  إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 خالد العدوة 

 دعا النائب خالد العدوة رئيس لجنة العرائض والشكاوى 
المواطنيـــن وأصحـــاب المظالم الى التقـــدم للجنة العرائض 
والشـــكاوى للمجلس لطرح شـــكاواهم وتقديم تظلماتهم مع 
الوزارات والمؤسســـات والجهات المختلفة، مؤكدا ان اللجنة 
ستقوم بدراسة كل شكوى بشكل مفصل وستعمل بشكل عملي 
على إيجاد الحلول المناســـبة لها بعد اســـتدعاء المسؤولين 
الحكوميين للوصول الى صيغة ترضي صاحب الشكوى وتوفر 

له الحل المناسب.

 العدوة يدعو أصحاب المظالم
  إلى التقدم لـ «العرائض والشكاوى»

 الغانم يسأل عن مذكرة الفالح المرسلة لـ «الفتوى» 

 مرزوق الغامن 

لها ويقوم بارسال مذكرة تطعن في 
القرار الصادر من اجلهة احلكومية 
التي يعمل ملصلحتها؟ وهل مت اعداد 
املذكرة املوجهة من قبل د.الفالح 
الى ادارة الفتوى والتشريع من قبل 
القانونيني العاملني في الهيئة ام مت 
اعدادها من قبل جهات خارج اطار 
الهيئة؟ وهل قامت وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بتشكيل جلنة 
حتقيق ملتابعة هذا املوضوع، وما 
هي االجــــراءات التي قامت وزارة 

الشؤون باتباعها بهذا الشأن؟
  يرجى تزويدي بنســــخة من 
املذكــــرة التي قامت الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بارسالها الدارة 
الفتوى والتشريع، وتزويدي برد 
الفتــــوى على ما جــــاء في مذكرة 

الهيئة. 

مجلــــس ادارة الهيئــــة؟ اذا كانت 
االجابة بنعم فكيف يقوم موظف 
عام يفترض فيه ان يكون مدافعا 
عن مصالح الدولة واجلهات التابعة 

 وجــــه النائب مــــرزوق الغامن 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمــــل د.محمد العفاســــي جاء 
فيه: اســــتنادا ملا نشرته صحيفة 
«الــــراي» في عدديهــــا الصادرين 
بتاريخ ١٨و٢٠١٠/١٠/١٩ وذلك بشأن 
املذكــــرة التي قام د.فــــؤاد الفالح 
مدير عام الهيئة العامة للشــــباب 
والرياضة بارســــالها الــــى ادارة 
الفتوى والتشــــريع وذلك الرفاق 
املذكرة اعاله مبلف الطعن املنظور 
امام محكمة التمييز في قضية حل 
االندية الرياضيــــة. وبناء عليه، 
يرجى تزويــــدي بالتالي: هل قام 
مدير عام الهيئة العامة للشــــباب 
الفالح بارسال  والرياضة د.فؤاد 
مذكرة الى ادارة الفتوى والتشريع؟ 
وهل كان ذلك قبل ام بعد اجتماع 


