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الغامن لم يكن لها وجود إال بعد 
دخول مرزوق الغامن الى مجلس 
األمة، وبالتالي هذا يكون عليه 
عالمات استفهام وميكن لم تعمل 
في التج���ارة من قبل وأصبحنا 
جتارا بعد دخولنا املجلس وهذا 
االمر يجب ان يتضح للش���عب 
الكويتي ويجب ان يكون واضحا 
من يعمل في الظالم ومن يعمل 
النهار وم���ن يتبع  في وض���ح 
الس���ليمة  القانونية  اإلجراءات 
بكل شفافية ومن يحاول سرقة 
املال العام وهذا امر خطير وإذا 
ثبتت هذه املعلومات فأنا ال اعادي 
الصحيف���ة وال غيرها واذا ثبت 
العكس فستكون هناك إجراءات 
بهذا االجتاه ومن هذا املنطلق انا 
اهيب بوزير الكهرباء أن يجيب 
عن اسئلتي بأسرع وقت ممكن وال 
نريد تصريحات عامة ولكن بنقاط 
محددة وهذه األسئلة ال حتتاج 

إجابتها سوى ساعتني.
وقال الغامن: أنا احذر الوزير 
من اي ضغط يتع���رض له في 
املماطل���ة في اإلجاب���ة عن هذه 
األسئلة وأنا سأقف هنا وأعرض 
كل اإلجابات على وسائل اإلعالم 
ومن ثم أي طرف تعرض ألي ظلم 

أكد النائب مرزوق الغامن ان 
ما مت نش���ره في احدى الصحف 
احمللية له تداعيات خطيرة على 
املال العام ويثير شكوكا مريبة 
الكهرباء  الت���زام وزارة  ح���ول 
بالقواع���د والش���فافية، مطالبا 
وزير الكهرباء بس���رعة اإلجابة 
عن األسئلة التي وجهها الى الوزير 

بهذا الشأن.
ف���ي تصريح  الغامن  وق���ال 
صحافي: لقد تقدمت اليوم بعدة 
أسئلة برملانية الى وزير الكهرباء 
واملاء فيما يخص املوضوع الذي 
نشرته احدى الصحف بتاريخ 27 
يناير 2011 وأيضا ما نشرته في 
عددها الصادر بتاريخ 28 يناير 
2011 حيث نشرت هذه الصحيفة 
حتت عن���وان »مرزوق ومحطة 
الزور ع���ارض واقبض« وايضا 
نشرت عنوانا آخر »شركة والد 
مرزوق كس���بت بف���ارق ال� 20 

مليون«.
وبني الغامن ان هذه االتهامات 
وما ذكر في الصحيفة له تداعيات 
خطيرة على املال العام ويوجه 
أصابع االتهام لس���لوك أعضاء 
مجلس األمة وكذلك يثير شكوكا 
مريبة ح���ول مدى التزام وزارة 
الكهرباء واملاء بالقواعد وإجراءات 
الشفافية ونظافة الذمم وهو ما 
ندعي نحن محاربته في مجلس 

األمة.
واض���اف: وحت���ى تتض���ح 
الصورة واحلقيقة للجميع فإنني 
وجهت العديد من األسئلة أهمها 
ان الصحيفة ذكرت ان شركة علي 
ثنيان حّلت خامسا وبقدرة قادر 
فازت باملناقصة وهذا ما نشرته 
الصحيفة في عناوين رئيس���ية 
وذك���رت ايضا »توش���يبا علي 
الغامن« تفوز رغم ارتفاع سعرها 
عن األول ب� 13 مليون دينار. وقال 

الغامن في اليوم الذي بعده نشرت 
في احد عناوينها »ش���ركة والد 
مرزوق كسبت رغم فارق العشرين 
مليون« وانني أسأل وزير الكهرباء 
واملاء وعليه ان يجيبني بإجابات 
صريحة ومباشرة وبأسرع وقت 
ممكن، وهل متت ترسية املناقصة 
على أي من الشركات املتقدمة؟ 
وهل صحيح هناك ترس���ية أم 
ال؟ وكذل���ك اس���أل الوزير: هل 
فازت شركة »توش���يبا الغامن« 
باملناقصة عند تاريخ تقدمي هذا 
السؤال وهو اليوم )أمس( ومن 
هي اجلهة صاحبة قرار الترسية 
في القانون هل هي وزارة الكهرباء 
أم جلنة املناقصات وهل اجلهة 
صاحبة قرار الترسية رست هذا 
املش���روع على ان من الشركات 
الن ما قرأن���اه في الصحف انها 
فازت وكسبت الترسية لذلك انا 
اطلب من وزير الكهرباء واملاء ان 
يجيبني اجابات مباشرة وصريحة 
على هذه االسئلة. وقال الغامن إن 
الرشوة لها طرفان وهي جرمية 
يعاقب عليها القانون ناهيك عن 
ان الراشي واملرتشي في النار وهذا 
امر خطير ال ميكن السكوت عنه 
واس���أل الوزير بأسئلة برملانية 
واضحة ال حتتمل التأويل وعليه 
أن يجيبني بأسرع وقت ممكن.

وأضاف ان الصحيفة أشارت 
إل���ى وجود مخالف���ات صريحة 
للقانون وه���در للمال العام مبا 
يتعلق بهذه املناقصة وأنا طلبت 
م���ن الوزير افادتي مبدى صحة 
هذه املعلومة س���ألته ايضا هل 
شركات علي الغامن حديثة العهد 
في التعام���ل مع وزارة الكهرباء 
واملاء ومنذ متى بدأ تعاملهم مع 
الوزارة وهل خالل تاريخها قاموا 
بأي مخالفة قانونية وإدارية نريد 
ان نعرف، ميكن ش���ركات علي 

فهناك قضاء يرجع له ونحن مع 
أي موضوع يثار يجب ان نتحقق 
منه وسيكون لنا موقف جتاه اي 
اطراف متورطة في هذا املوضوع 
اذا ثبتت هذه االدعاءات واذا ثبت 
العكس فس���يكون لنا موقف ال 
يقل ضراوة وشراس���ة جتاه اي 
ادعاءات او افتراءات. ووجه النائب 
مرزوق الغامن سؤاال برملانيا الى 
وزير الكهرباء واملاء بدر الشريعان 
اس���تهله باآلية الكرمية )يا أيها 
الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمني(. 
وجاء نص السؤال كالتالي: ذكرت 
صحيفة إحدى الصحف في عددها 
املنش���ور بتاريخ 27 يناير 2011 
في صفحتها األولى حتت عنوان 
»مرزوق ومحطة الزور: عارض 
واقبض« وف���ي عددها الصادر 
بتاري���خ 28 يناي���ر 2011 حتت 
عنوان »شركة والد مرزوق كسبت 
رغم فارق ال� 20 مليون« العديد 
من االتهامات اخلطيرة املتعلقة 
باملناقصة رقم 2010/46 »مشروع 
تزوي���د وتركيب محطة حتويل 
رئيسية لشبكات النقل اخلاصة 
مبحطة الزور الشمالية«. وما ذكر 
بهذه الصحيفة ال يحمل تداعيات 
خطيرة على امل���ال العام فقط، 
وال يوجه اصابع االتهام لسلوك 
أعضاء مجلس األمة، بل هو يثير 
ايضا ش���كوكا مريبة حول مدى 
التزام وزارة الكهرباء واملاء ذاتها 
بالقواعد واإلجراءات والشفافية 
ونظافة الذمم. لذا يرجى التكرم 
باالجاب���ة عن األس���ئلة التالية 
اجابات واضحة ومباشرة ولست 
بحاجة الى التذكير بأننا جميعا 
نقع حتت القسم الدستوري. نص 

السؤال:
أوال: ذك���رت الصحيف���ة بأن 

»شركة علي ثنيان حلت خامسا 
وبقدرة ق���ادر فازت باملناقصة« 
وذكرت ايضا »توش���يبا � علي 
الغامن تفوز رغم ارتفاع سعرها 
عن األول ب� 13 مليون دينار كما 
ذكرت شركة والد مرزوق كسبت 

رغم فارق ال� 20 مليون«.
1 � هل متت ترسية املناقصة 
على أي من الشركات املتقدمة حتى 

تاريخ تقدمي هذا السؤال؟
2 � هل فازت شركة توشيبا � 
علي الغامن باملناقصة عند تاريخ 

تقدمي هذا السؤال؟
3 � من اجله���ة صاحبة قرار 

الترسية وفق القانون؟
4 � هل اتخذت اجلهة صاحبة 
قرار الترسية قرارها عند تاريخ 

تقدمي هذا السؤال؟
ثاني���ا: هل مت اتب���اع جميع 
القانونية املنصوص  االجراءات 
عليها في القوانني واللوائح ذات 
الصلة بهذه املناقصة؟ وما هذه 

اإلجراءات؟
ثالثا: هل ميكن وفقا لالجراءات 
املعمول بها ترسية املناقصة دون 
دراستها من قبل جلنة املناقصات 

املركزية؟
رابعا: هل ميكن وفقا لالجراءات 
املعمول بها ترسية املناقصة دون 

اخذ رأي ديوان احملاسبة؟
خامس���ا: ما معايير التقييم 
بالنسبة لهذه املناقصة ومثيالتها 
من املناقصات؟ وهل يتم التقييم 
بناء على العرض املالي فقط أم 
العرض الفني واملالي؟ وهل متت 
ترسيات س���ابقة ملناقصات في 
وزارة الكهرباء دون اعتماد أقل 

األسعار؟
سادسا: نش���رت الصحيفة 
املذكورة التالي »ضغوط نيابية 
لترسية املشروع على شركة والد 

النائب الغامن«.

1 � هل قام النائب مرزوق الغامن 
أو  أو االتصال بكم  مبحادثاتكم 
حاول التأثير بش���كل مباشر أو 
غير مباشر عليكم أو على أي من 
املعنيني بهذه املناقصة أو غيرها 
م���ن املناقصات أو في أي أمر قد 

تكون له فيه مصلحة خاصة؟
2 � ه���ل ق���ام النائب مرزوق 
الغامن بزيارتك أو االجتماع معك 
منذ بداية الفصل التشريعي وحتى 

تاريخ هذا السؤال؟
3 � ه���ل قام أي م���ن أعضاء 
مجلس األم���ة مبحاولة التدخل 
الوزير لصالح  أو الضغط على 
أي من الشركات التي لها عالقة 
بش���ركة علي الغامن؟ واذا كانت 
االجابة بنعم يرجى ذكر اس���مه 

وتوضيح دوره؟
س���ابعا: أش���ارت الصحيفة 
ال���ى »وجود عموالت  املذكورة 
تبلغ مليوني دينار ثمن الترسية« 
يرجى اإلفادة عن مدى صحة هذه 
املعلومة؟ واذا كانت هذه املعلومة 
صحيحة فمن هو الراشي؟ ومن 
هو املرتش���ي؟ وم���ا اإلجراءات 
القانونية التي قامت بها الوزارة 

جتاه هذه اجلرمية؟
ثامن���ا: اش���ارت الصحيفة 
الى وج���ود مخالفات  املذكورة 
صريحة للقان���ون وهدر للمال 
العام مبا يتعلق بهذه املناقصة، 
إفادتي مبدى صحة هذه  يرجى 

املعلومة؟
تاسعا: هل شركات علي الغامن 
حديثة العهد في التعامل مع وزارة 
الكهرباء واملاء؟ ومنذ متى تقريبا 
ب���دء تعاملهم مع الوزارة؟ وهل 
قاموا بأي مخالفات قانونية طوال 

فترة تعاملهم مع الوزارة؟
يقول املولى عز وجل: )فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع 

الناس فيمكث في األرض(.

سأل الشريعان عن أي ضغوط قام بها النواب لصالح شركات الغانم

الغانم: هل فازت شركة توشيبا بمناقصة »الزور الشمالية«؟
الخرافي: القالف يتراجع

عن استقالته بعد لقائه األمير

الصيفي للساير: ما سبب تجزئة مناقصات 
المستلزمات الطبية؟

أعلن رئي����س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي عن تراجع النائب 
حسني القالف عن استقالته من 
عضوية املجلس، معربا عن شكره 
وتقديره لهذه اخلطوة التي قام 
بها القالف.وقال الرئيس اخلرافي 
ف����ي تصريح ال����ى الصحافيني 
الفرصة لاللتقاء  ل����ي  »أتيحت 
مع األخ حس����ني القالف ونقلت 
الكثير من الزمالء  اليه مشاعر 
وحرصهم على استمراره عضوا 
في املجل����س، ومواصلة خدمة 
الوطن واملواطنني«. وأضاف: »ان 
صاحب الس����مو األمير استقبل 

النائب القالف أمس، حيث متنى س����موه على القالف مواصلة العمل 
واجلهد من أجل خدمة الكويت، فقبل القالف س����حب اس����تقالته من 
عضوي����ة املجلس«. وأع����رب اخلرافي عن أمله ف����ي ان نعمل جميعا 
ونتعاون من أجل حتقيق اإلجناز الذي يحتاجه املواطنون، كما وجه 
الش����كر الى القالف النس����حابه وتراجعه عن االستقالة، وقال: نسأل 
اهلل له الصحة والعافية في االستمرار بخدمة بلده. وردا على سؤال 
في شأن اإلجراءات احلكومية املتعلقة بإعادة املواطنني من مصر قال: 
»ليس غريبا حرص صاحب السمو األمير على أبنائه واخوانه، ونقول 
له جزاك اهلل خيرا وكثر اهلل خيرك ألوامرك السامية لتسهيل عودة 

املواطنني الى بالدهم.

وجه النائب الصيفي مبارك عدة أسئلة إلى وزير الصحة د.هالل 
الس����اير جاء نصها كما يلي: ما سبب جتزئة الكميات من املستلزمات 
الطبية املطلوب توريدها للوزارة؟ وما املناقصات التي متت جتزئتها 
للسنة املالية 2010/2009 وفروق األسعار التي حتملتها الوزارة في هذا 
اخلصوص؟ وما سبب تكرار مخالفة املادتني 14 و13 من قانون إنشاء 
ديوان احملاسبة للسنة املالية 2008/2007 و2009/2008 و2010/2009؟ 
ما أسباب استمرار تضخم رصيد عهد دفعات واعتمادات نقدية باخلارج 
نتيجة عدم تسوية مصروفات املكاتب واألقسام باخلارج وما ترتب 
عليه من عدم حتميل كل سنة مالية ما يخصها من مصروفات وظهور 
احلساب اخلتامي على غير حقيقته؟ ما سبب ارتفاع البند 11/1/1 الوارد 
بتقرير ديوان احملاسبة بشأن املكافآت املعتمدة ووصوله الى ارتفاع 
بنسبة 542% عن السنة املالية 2010/2009؟ ما سبب عدم وجود نظام 

للتدقيق الداخلي في املكاتب الصحية في اخلارج؟

جاسم اخلرافي 

مرزوق الغامن


