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جوهر: انحرافات السياسة وصلت إلى حد العظم
المطوع: على الحكومة تغيير األوجه القيادية في وزاراتها

عادل الشنان
التقت »األنب���اء« في ديوان 
الكتاب ف���ي منطق���ة الرميثية 
النائبني د.حسن جوهر وعدنان 
املطوع ومتت مناقشتهما في عدد 
من املواضيع مما تتناوله الساحة 
السياسية احمللية في الوقت احلالي 
وتوقعاتهما بالنس���بة للوضع 
اخلاص بالسلطة التنفيذية وما 
يدور حول التعديالت الوزارية 

وتأجيل اجللسات.
في البداية، أكد النائب د.حسن 
جوهر ان الوضع في مجلس األمة 
كان حيويا ومثيرا سياسيا وثقافيا 
وإعالميا ومتزامنا مع مناسبات 
وطنية أي انه كان يحوي زخما 
فيما يخص املواضيع التي يراد 
تناولها في مثل هذه احلقبة، إال 
ان »أحداث مصر« سرقت كل شيء 
بشكل غير مس���بوق ومفاجئ، 
وذلك ملا ملصر من ثقل استراتيجي 
وتأثي���ر على املنطقة، مؤكدا ان 
القلوب والعقول في الكويت مع 
النظر عن املواقف  مصر بغض 
السياسية، متمنيا ان تكون نتائج 
الوضع في مصر إيجابية وتنبئ 

بخير، خصوصا للشعب.

خديعة سياسية

وقال: ان تعطيل اجللسات من 
وجهة نظري ال ميكن استبعاده 
السياسي في  عن مجمل املسار 
الساحة الكويتية والنواب املؤيدين 
السياس���ي  للحكومة ومنهجها 
أنا ش���اهد عيان عليه شخصيا 
عندما كنا نتباحث موسم األعياد 
الوطنية، كما هي العادة بالنسبة 
لكل موس���م واملعت���اد بترحيل 
جلسة أو 3 لتزامنها مع موسم 
ما إال ان بعض األخوات النائبات 
تشاورن معنا ومت االتفاق على 
ترحيل اجللس���ات التي تسبق 
العيد الوطني وعيد التحرير الى 
ما بعد االحتفال بالعيد الوطني 
التحري���ر ولكن فوجئنا  وعيد 
بتأجيل جميع جلس���ات ش���هر 
فبراير 2011، وهنا جند مخالفة 
دس���تورية ألن الدستور ينص 
على عدم جواز تعطيل جلسات 
مجلس األمة إال من قبل صاحب 
الس���مو األمير وملدة شهر واحد 
مع عدم احتسابه من مدة فترة 
دور االنعق���اد وإمنا تضاف الى 
نهاية دور االنعقاد لذلك فمسألة 
ان يقت���رح الرئيس دون وجود 
شيء مكتوب وعدم احترام االتفاق 
ال���ذي اتفق عليه النواب تعتبر 
»خديعة سياسية« كما هو احلال 
داخل اجللسة عندما حتدثت الى 
رئيس���ة جلنة املرأة في الساعة 
1.45 يوم اجللس���ة بشأن طلب 
التصويت في مداولة ثانية على 
حقوق االجتماعية والوظيفية من 
خالل طلب متديد اجللسة اال اننا 
فوجئنا بأن التصويت على قانون 
آخر غير املعروض علينا وهو 
اخلاص بقان���ون اقامة االجانب 
الكويتي���ة، وبعدها  ابن���اء  من 
مباش���رة في متام الساعة 1.50 

في كل الوسائل اذا كانت تضع 
نفسها في اجلانب الرقابي ليضع 
نفس���ه هو في اجلانب الرقابي 
والتشريعي واملجلس فيه اكبر 
كم م���ن التش���ريعات التي تهم 
الكويتي،  الش���عب  متطلب���ات 
وجلان التحقيق كانت اكثر من 
اي مجلس سابق، واالستجوابات 
كان���ت االكثر ايض���ا حتى انها 
اخترقت مقياس »غينيس« بكل 
املقاييس اال ان املطلب مازال هو 
نفس���ه هو االطاحة باحلكومة 
وافش���ال املجل���س وتغيي���ره 
الى  واعادة االنتخابات، مشيرا 
ان الظ���روف مالئم���ة لترحيل 
احلكومة، وترحيل اجللس���ات 
اعطاها نفس ملدة طويلة للقيام 
باصالحات، وتغيير حكومي اما 
جذري���ا او نوعيا وهو حق بيد 
رئيس احلكومة وصاحب السمو 
االمير والوضع مناسب جدا وليس 
هناك مانع من اعطاء مكاس���ب 
للمعارضة شريطة ان تكون في 

صالح التنمية.

ترحيل الجلسات

التصويت  وتابع املطوع ان 
على اجللسات كان اجلميع يعلم 
ان السيناريو سيكون طلب تأجيل 
تقدمي االستجواب وينقل ملدة 8 
ايام ليعرض على املجلس بعدها 
احلكومة تأخذ حقها في التأجيل 
مل���دة اس���بوعني اي ان الوضع 
سيكون كما هو عليه اآلن بالضبط 
وعندم���ا تق���دم الرئيس بطلب 
ترحيل اجللسات »ال يقول« احد 
النواب انه ال يعلم او مت تغريره 
او الغ���در به او حتى انه فوجئ 
الن املف���روض ان يكون النائب 
مهيئا مل���ا يريد التصويت عليه 
ومت التصويت واملوافقة واملجلس 
سيد قراراته، اذن يجب ان ينتهي 
املوضوع والنائب الذي اعترض 
هو مسلم البراك وقد كان متأخرا 
عن اجللس���ة مع ذلك اصر على  
الى »ربعه«  االعتراض والتفت 
قائال: »شلون توافقون وترضون 
ما تدرون في استجواب« موجها 
كالمه »للشعبي« و»املعارضة« 
وبدأت املناوشات رغم ان الرئيس 
ك���رر القول انته���ى التصويت 
ول���ن تتم اعادت���ه والذي يريد 
غير ذلك فليقدم طلب جلس���ة 
خاصة وبالتال���ي بدأت احلملة 
على الرئي���س وبعض النواب، 
علما بأننا نعلم أن لدينا اعيادا 
وزيارة ما يقارب 70 رئيس دولة 
وبالتالي نحن مطالبون بالتهدئة 

ملا بعد االعياد على االقل.
وخت���م املطوع حديثه قائال: 
ان املعارضة تس���تخدم االدوات 
الدس���تورية ف���ي التضلي���ل 
ويستعمل بعض النواب الكذب 
ايضا لدرجة اننا اصبحنا نحتاج 
لوقت وتفسير حتى نأخذ املعلومة 
البعض داخل قاعة  من بعضنا 
السالم ويتم استخدام  عبداهلل 
الكذب بكثرة في االستجوابات 

وفي تصعيد االمور.

مستقلني لدينا اجندتنا اخلاصة 
املتمثلة ف���ي التنمية واملطالبة 
ببرنامج العمل احلكومي حسب ما 
هو مقرر دستوريا وجاء حتقيقا 
ألمنية قدمي���ة ومطلب جلميع 
الكت���ل النيابية إال ان املعارضة 
اصرت على اجندتها فذهبت الى 6 
استجوابات ألنها تشعر بالنقص 
حيث ان عدد النواب اإلسالميني لم 
يعد مؤثرا ليشكل ضغطا حسب 
رغباتهم السياس���ية ورأينا ان 
االسلوب املتبع في املجلس احلالي 
متشنج ومتصيد ألي خطأ مهما 
كان حجمه أو تأثيره واألخطاء 
احلكومية كثيرة وتقع العثرات 
وهذا األمر لي���س بغريب على 
إداري  حكومة تخرج من فساد 
مستشر بسبب الكتل السياسية 
السابقة في موضوع »الواسطة« 
وأهمه���ا التوظيف والتوصيف 
الوزاري حيث خلقت جوا غير 
صحي داخ���ل االدارة احلكومية 
والتغير املطلوب من احلكومة 
هو تغيير »لالوج���ه« القيادية 
سواء وزراء أو وكالء أو وكالء 
مساعدون، أو مديرو الشركات 
الكبرى مثل K.O.C والش���ركات 
النفطية واالستثمارية التي غالبا 
ما تش���كل قيادات حزبية لكتل 
سياسية فرضتها تشكيلة املجالس 
السابقة، مضيفا ان دراسة تشكيل 
احلكومة  ف���ي وضعها احلالي 
اصابت كثيرا من الناس باليأس 
العتقاد بأن احلكومة غير قادرة 
على ادارة كف���ة التنمية وحتى 
النواب الذين يساندون احلكومة 
متت تس���ميتهم باالنبطاحيني 
واملرتشني، ومت التهديد باسقاط 
القادمة  البعض في االنتخابات 
ان خاضوها »اشكره« حتى داخل 
قبة عبداهلل الس���الم، فيما بني 
النواب هناك تهديد باملس���تقبل 
السياسي اي ان االصوات ليست 
»حرة« كما ان النزول للشارع بعد 
االستجوابات يعني عدم القبول 

برأي االغلبية.

اختيار القياديين

واضاف املط���وع ان اجلميع 
يتحدث اليوم عن الكيان السياسي 
والكل يالحظ ان الصراع صراع 
قي���ادات حزبية واحلكومة غير 
قادرة على االستقالل وال توجد 
القياديني  مس���طرة في اختيار 
وهذا مطلب ش���عبي وبرملاني 
واحلكومة وعدت سابقا بايجاد 
آلية شفافة وواضحة في اختيار 
القياديني ولم تنجح احلكومة في 
ذلك وبقيت ه���ذه الورقة ورقة 
مساومات، ويجب ان تكون هناك 
وقف���ة برملانية واس���تراتيجية 
واضحة في هذا الش���أن الدارة 
التنمية ودعمها للتقدم واال فلن 
نصل لنتيجة باختيار القيادات 

لترضيات حزبية او جتمعات.
واش���ار املطوع ال���ى انه ال 
يعترض على املطالبات باجراء 
تعديالت في وزارة الداخلية وانه 
يؤيد االس���تفادة من املعارضة 

علي العمير والنائب خالد العدوة 
قد اعلنوا عن موقفهم وصوتوا 

على التقرير.
وقال جوهر انه من االفضل 
اجراء تعديل حكومي المتصاص 
االحتقان وعمل نوع من الهدوء 
السياسي إال ان مشكلتنا هي ان 
احلكومة دائما توقع نفسها في 
اخط���اء وتكابر ف���ي قضايا من 
الواجهة والصدى  ش���أنها اخذ 
سياسيا وهناك اناس لديهم حس 
املعارضة بالتصيد ألي فرصة او 

اي غلطة.

تعديل جذري

وفي نفس السياق قال النائب 
عدنان املطوع في تصريح خاص 
اننا نس���تغرب ان  ل� »األنباء« 
تعمل وزارة الداخلية من داخل 
»اجلواخير« مع اعتبار ان ادارة 
املباحث اجلنائية جهة من عدة 
جهات في وزارة الداخلية تتطلب 
تعدي���ال جذريا وهي جهة تقوم 
باستخراج وأخذ املعلومات بعدة 
وسائل ونستغرب من استخدام 
الضرب كوس���يلة وحيدة وكأن 
الوسائل األخرى غير موجودة أو 
غير متاحة ومشددا على أهمية 
عدم خلط األوراق بالنسبة لإلدارة 

األخرى في وزارة الداخلية.
كما ان اخللل احلكومي ال يقف 
عن���د وزارة الداخلية وجميعنا 
يعلم ان هناك استجوابات مركزة 
لش���خص وزير الداخلية وذلك 
إلسقاطه للبر بقسم أو عهد ووعد 
وهنا الهدف وليس املراقبة على 
األداء احلكومي، مضيفا ان البرملان 
الكويتي كان له مطلب اساسي 
وه���و البرنامج اخلاص بالعمل 
احلكومي على مدى طويل وواضح 
املعالم ومتدرج زمنيا وموافقة 
الغالبية في املجلس على برنامج 

عمل احلكومة.

معالجة الخلل

كان من املفترض يقطع احلبل 
التنمية  التركيز عل���ى  ويت���م 
ف���ي احلكومة  ومعاجلة اخللل 
إال أن ذلك لم يحدث ووجدنا ان 
االجن���دات القدمية في املجالس 
السابقة انتقلت للمجلس احلالي 
مثل موض���وع النائب د.فيصل 
املس���لم واس���تجوابه لرئيس 

الوزراء.
وقال املطوع نح���ن كنواب 

ايذانا  الرئيس مطرقته  يضرب 
بإنه���اء اجللس���ة باالضافة الى 
جتاوز خطير وهو عدم االلتفات 
وجتاهل الطلب الرس���مي الذي 
قدمه عدد من النواب بشأن اعادة 
التصويت، وهنا نرى ان التنسيق 
اجلماعي وما يتمخض عنه من 
»لف ودوران« وما يحدث خلف 
الكواليس من اتفاقات بني الرئيس 
وبعض النواب واحلكومة ينتج 
عنه اضعاف هيبة املجلس ودوره 
وهذا املوضوع ال ميكن السكوت 
عنه بأي حال من االحوال، مضيفا 
انه لم يقرر الى اآلن مش���اركته 
من عدمه���ا في اعتص���ام يوم 
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التضيق على الحريات

واشار جوهر الى ان اجلميع 
يدع���ي املصلحة العام���ة اال ان 
»الطاس���ة ضايعة« واخلالفات 
السياسية وصلت الى حد »العظم« 
القوة  وتكس���ير كل مقوم���ات 
والضحية الكبيرة هو الش���عب 
الكويتي، مشيرا الى ان موضوع 
التضييق على احلريات قد بدأ قبل 
عامني سواء من مالحقة النشطاء 
والكتاب واملدونني مباشرة من 
رئي���س ال���وزراء باالضافة الى 
ال���وزراء الذين اخ���ذوا »جرعة 
السلوك، وهنا  اجلرأة« من هذا 
نرى ان احل���رب على احلريات 
تأتي خاصة من الطرف احلكومي، 
كما ان التعدي���الت على املرئي 
النظرة االولى  واملس���موع من 
واحلس السياسي العام مرفوضة 
كمبدأ عام لتضييق احلريات على 
الصحافة ووسائل االعالم، مبينا 
انه ليس مم���ن يتهمون بعض 
وسائل االعالم ب� »الفساد« سواء 
كان االعالم معه او ضده كما ان 
االعالم من حقه مواجهة اجلميع 
وان كان به فس���اد فحاله حال 
املدني، لكن  مؤسسات املجتمع 
توجد جزئية مهمة كان يجب ان 
يحاسب وزير االعالم عليها وهي 
قضية تطبيق قانون احملاسبني 
لوسائل االعالم املختلفة، مبينا 
ان عالم احلريات واالعالم اصبح 
اليوم مفتوح���ا والدليل انفجار 
احداث مصر وتون���س بدعوة 
م���ن اليوتي���وب والفيس بوك 
والتويتر، كم���ا اننا نحتاج الي 
تشريع حلماية املدونني واملجاالت 

املعلومية املتاحة.

المرفقات السرية

وقال جوهر: بشأن موضوع 
وزير الداخلية انه حسب قراءته 
التحقيق وبعض  لتقرير جلنة 
املرفقات السرية في االمانة العامة 
به ادانة واضحة وصريحة لوزير 
الداخلية واحدى اجلمل نصت على 
حتمل وزير الداخلية املسؤولية 
كاملة بشكل مباشر وبعض النواب 
املتعاطفني مع الوزير الذين كانوا 
بصفه في االستجوابات السابقة 
وكانوا يدافع���ون عن احلكومة 
منهم على س���بيل املثال النائب 

اتفقا في تصريحات خاصة لـ »األنباء« على ضرورة المضي قدمًا في مشاريع التنمية

د.حسن جوهر

علي الدقباسي

حسني مزيد

الدقباسي يسأل الساير عن فحص
العمالة الوافدة عند دخول البالد

طالب بفرض رقابة على السلع لمنع استغالل المنحة

مزيد: نجدد الدعوة لزيادة
عالوة األبناء وجعلها 100 دينار

أغلب سكانه من العمالة الوافدة 
وليس املواطنني؟

وهل هناك إجماع طبي عند 
اجلهة العالجي���ة؟ وهل هناك 
العالجية  اآلراء  ف���ي  تواف���ق 
والوقائية ف���ي وزارة الصحة 
على اعتبار ال� PCR هو الفحص 
األمثل لتحديد اللياقة الصحية 
بغرض من���ح اإلقامة للعمالة 

الوافدة؟
وه���ل هن���اك إحصائيات 
واضحة لقياس مؤش���ر مدى 
انتش���ار املرض ف���ي املجتمع 
الكويت���ي )بني املواطنني وبني 
العمالة الوافدة(؟ إن كان اجلواب 
بنعم فما مدى انتشار املرض بني 
املواطنني وبني الوافدين؟ وإن 
كان اجلواب بالنفي، فما الذي 
مينع قيام مثل هذه الدراس���ة 
الدقيقة قبل اتخ���اذ اي إجراء 

مصيري كهذا؟
بعيدا عن خطر العدوى، هل 
هناك اي دراس���ة واضحة عن 
التكلفة احلقيقية ملريض التهاب 
الكبد الڤيروسي »ج« ليس فقط 
من ناحية العالج، بل واملراجعة 
احلثيثة والفحوصات املخبرية 
العبء  والتصويري���ة وحجم 
الهضمي  في عيادات اجله���از 
للوافدين املصابني بهذا املرض؟ 
وهل مت وضع نظام تأمني صحي 
واقعي لتغطية ه���ذا اجلانب 
قبل اتخاذ ق���رار بهذه اجلدية 
واخلطورة؟ وهل وضعت إدارة 
منع العدوى بالصورة لتحديد 
رأيها او احتياجاتها، حيث انها 
اجلهة املسؤولة عن منع العدوى 
داخل مستشفيات ومراكز وزارة 

الصحة والقطاع األهلي؟

الرقابة ملنع االستغالل.
من جانب آخ����ر، جدد النائب 
ف����ي رفع  حس����ني مزيد دعوته 
س����قف الرواتب للموظفني الذين 
ل����م يطرأ على رواتبهم أي زيادة 
أو إقرار ع����الوات وكوادر مالية 
الدخول  الدولة من  وهم موظفو 
الضعيفة، موضحا انه سبق وأكد 
على ضرورة ان يتم اتخاذ خطوة 
حكومية ج����ادة في هذا االجتاه، 
خاصة مع مرور وقت طويل على 
عدم صرف زيادة مالية في العالوة، 
مؤيدا ان تنتهج احلكومة خطوات 
واضحة في إعادة النظر بعالوة 
األبناء وان تقر زيادة عليها خاصة 
ونحن وهلل احلمد نتمتع ببلد ذي 
مورد يتصاعد وهو األمر الذي يلزم 
إقرار زيادة عاجلة في عالوة األبناء 

وحتديدها ب� 100 دينار.

الكبد الڤيروسي »ج« سالب ال� 
PCR عند نقل الدم، أجهزة غسيل 
الكلى، اإلجراءات التداخلية عند 
طبيب األسنان او حتى احلالقة 

وفي الصالونات النسائية؟
وهل هناك أي حوادث عاملية 
معروفة »مثال قضايا« حلدوث 
عدوى في أعداد من املراجعني 
عند نق���ل الدم لهم من مريض 
الڤيروسي »ج« رغم ان  الكبد 

فحص ال� PCR سالب؟
وهل ميكن التالعب بنتيجة 
فحص ال� PCR وإمكانية جعله 
س���البا مبجرد أخ���ذ جرعات 
الع���الج بغرض  محدودة من 
الفح���ص للحص���ول عل���ى 

اإلقامة؟
وه���ل هن���اك اي ترتيبات 
خاص���ة ف���ي مستش���فياتنا 
ومراكزنا الصحية جلهة حتديد 
أيام معينة لهؤالء املرضى في 
مواعي���د األس���نان؟ وهل يتم 
الفحص او حتى الس���ؤال قبل 
اي إجراء تداخلي او جراحي في 
السكانية جعلت  بلد تركيبته 

التجارية وأسواق األغذية بزيادات 
لألسعار مفتعلة، موضحا ان وزارة 
التجارة مسؤولة أمام اجلميع في 
حماية املستهلكني من االرتفاعات 
املفتعلة لألسعار، وعليها ضبط 

وجه النائب علي الدقباسي 
سؤاال برملانيا الى وزير الصحة 
د.هالل الساير قال في مقدمته: 
نظرا خلط���ورة مرض التهاب 
الكبد الڤيروسي »ج«، خاصة بني 
الوافدين القادمني للبالد والذي 
يتطلب معه إجراء فحص طبي 
عند دخول تلك  العمالة للبالد، 
وذلك للحيلولة دون انتشاره 
بني املواطنني واملقيمني. طالبا 
إفادته بالتالي: هل يستخدم ال� 
الڤيروسي(  الكمي  PCR )العد 
في التشخيص؟ إذا كان اجلواب 
بالنفي، فما دوره احلقيقي املعمم 
الستخدامه عند مرضى التهاب 

الكبد الڤيروسي »ج«؟
وما مدة عالج الكبد الڤيروسي 
»ج«؟ وما نسب االستجابة؟ وهل 
صحيح ان هناك مستحضرات 
دوائية جتارية في إحدى الدول 
العربي���ة؟ وإن كانت اإلجابة 
بنعم. ما نسب االستجابة لهذه 
النوعية من املستحضرات؟ وما 
نسبة استمرار االستجابة ل� 5 

سنوات؟
ومتى يستطيع الطبيب القول 
ان املريض قد حصل على نسبة 
اس���تجابة قد تكون مستمرة 
املعايير  بنس���بة كبيرة؟ وما 
لتحديد االس���تجابة املبدئية؟ 
وعندما يق���ال ان فحص العد 
الكمي للڤيروس للدم س���الب، 
ه���ل يعن���ي هذا ع���دم تواجد 
الڤيروس في الدم بتاتا؟ وهل 
هناك فحوصات أخرى جتريبية 
أثبتت وجود الڤيروس رغم كون 

فحص ال� PCR سالب؟
وهل هن���اك ضمانات تامة 
لعدم حصول عدوى من التهاب 

النائب حسني مزيد من  حذر 
تغاضي وزارة التجارة واألجهزة 
املختصة فيها عن مراقبة األسعار 
مع اقتراب صرف املنحة األميرية 
والتي اس����تغلت من قبل بعض 
ضعفاء النف����وس من التجار في 
رفع أس����عار الس����لع واستغالل 
الغياب الواضح في الرقابة، مما 
يهدد املواطنني ويسبب غالء فاحشا 

خالل األشهر املقبلة.
وق����ال مزيد ف����ي تصريح ل� 
»األنباء« ان وزارة التجارة سبق ان 
أعلنت استعدادها ملراقبة األسعار 
ومالحقة من يحاول اس����تغالل 
املنحة وهذا أمر تشكر عليه والذي 
البد ان يتبعه حترك جدي خاصة 
املواطن����ني يراقبون تصاعدا  ان 
واضحا في بعض املواد الغذائية 
واالستهالكية في بعض اجلهات 

د.علي العمير

العمير يشيد بقبول استقالة أمين عام 
نقطة االرتباط الوطنية للتعويضات البيئية

احلاكم ع���ن اعتماد ما مت طلبه 
من صرف ملبالغ من احلس���اب 
اخلاص، ولم تتم املوافقة على 
طلب نقطة االرتباط على خط 
االنتهاء املرحلي الذي مت تقدميه 
بخصوص املشروع 50000450 

واملشروع 5000454.
وم���ن ابرز ما ذكر في تقرير 

املجلس احلاكم:
1 � اوص���ى املجلس احلاكم 
للجن���ة االمم املتح���دة ان على 
حكوم���ة الكويت ان تتخذ على 
الفور اجراءات واضحة وملموسة 
للرد على املخ���اوف التي متت 
اثارتها من املراجعني املستقلني 
بخصوص قدرة نقطة االرتباط 
االدارة  الكويتية على  الوطنية 

واالشراف.
2 � اوص���ى املجلس احلاكم 
بعدم املوافقة على صرف املبالغ 
من احلساب اخلاص املودعة فيه 
اموال التعويض���ات في الوقت 

احلالي.
3 � طلب املجلس احلاكم من 
جلنة االمم املتحدة للتعويضات 
ان ينقل الى رئيس مجلس ادارة 
اللجنة املركزية مخاوف املجلس 
احلاكم واحلاجة الى حل سريع 
جلميع القضايا التي مت طرحها 

من قبل املراجعني املستقلني.
واض���اف: وعلي���ه، مت ذلك 
باخلطاب الذي مت ارس���اله الى 
رئيس اللجنة املركزية في نوفمبر 

.2010

املالية  ظل اخلطط واالنظم���ة 
لنقطة االرتب���اط، وعدم تقدمي 
الفنية واملالية لهذه  التفاصيل 
اخلطة وعليه لم يتم تقدمي الدعم 
م���ن قبل املراجعني املس���تقلني 
لالفراج عن ه���ذه املبالغ نظرا 
املراجعون  اث���اره  الذي  للقلق 
املستقلون في تقاريرهم حتى 
تاريخه موضحني عدم احراز اي 
تقدم يذكر لهذه املشاريع من قبل 

نقطة االرتباط.
وعبر املجلس احلاكم للجنة 
االمم املتح���دة للتعويضات في 
تقريرهم املرس���ل واملوجه الى 
اللجنة املركزية )وزير  رئيس 
النف���ط( عن قلقهم فيما يتعلق 
بعدم حتقيق اي تقدم في تنفيذ 
مش���اريع العادة تأهيل البيئة، 
مؤكدين على توصيات املراجعني 
املس���تقلني وامتن���اع املجلس 

أش���اد النائب د.علي العمير 
بالقرار الذي اتخذه وزير النفط 
بقبول استقالة أمني عام نقطة 
االرتباط الوطنية للتعويضات 
البيئية، متسائال: إلى متى يستمر 
اخللل والضعف في أداء األمانة 
العامة لنقطة االرتباط الوطنية 
املعنية بالتعويضات البيئية التي 
أقرتها األمم املتحدة وتبلغ قرابة 
3 مليارات دوالر؟ وقال د.العمير 
ان نقطة االرتباط قدمت تقريرها 
الرابع إل���ى جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات في أغسطس 2010 
ومتت مراجعته من قبل املراجعني 
املس���تقلني الذي���ن مت تعيينهم 
من قب���ل جلن���ة األمم املتحدة 
للتعويضات، وأبدى املراجعون 
الكثير من املخاوف  املستقلون 
حول مذكرات التفاهم التي أبرمت 
مع اجلهات املختلفة بشأن تنفيذ 
املشاريع من حيث مخاطر إنفاق 
األموال دون جدوى واملجازفة 

بفاعلية هذه املشاريع.
واوض���ح ان من اب���رز هذه 
املالحظ���ات واملخ���اوف الت���ي 
اثارها املراجعون املس���تقلون: 
الش���فافية فيم���ا يتعلق  عدم 
بانفاق االموال اخلاصة مبشاريع 
شركة نفط الكويت والتي يعتبر 
مشروعها من اكبر املشاريع، كما 
طلبت نقط���ة االرتباط االفراج 
عن بع���ض املبالغ والتي اعتبر 
املراجعون املس���تقلون انه من 
غير املناس���ب االفراج عنها في 

أكد على ضرورة النهوض بالبلد

المويزري: جلسة خاصة لنقد الذات 
والتحاور مع الحكومة لمعالجة األخطاء

طالب رئيس جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب شعيب 
املويزري بضرورة عقد جلس����ة خاصة ملجلس االمة لنقد الذات 
والتحاور مع الس����لطة التنفيذي����ة والتوافق معها على معاجلة 
االخط����اء التي ارتكبتها احلكومة خالل املرحلة املاضية معاجلة 
واقعية بعيدا عن التعالي احلكومي على االعتراف باالخطاء التي 
ارتكبتها احلكومة بحق الدس����تور والشعب ومحاسبة الوزراء 
واملس����ؤولني الذين تس����ببوا في تعذيب املواطنني وقتل محمد 
امليموني وقمع الشعب وهدر كرامة الناس واهدار املال العام في 

السنوات السابقة.
وقال املوي����زري في تصريح صحافي: ان الوضع في البلد ال 
يدار بالعناد واملكابرة او مبحاولة البعض فرض رأيهم او قرارهم 
على اآلخرين كما يجري حاليا فهذا بالتأكيد س����يضر اجلميع، 
وانصح احلكومة بابعاد رموز الفس����اد ومحاس����بتهم مهما كان 

موقعهم بأسرع وقت.
واضاف املويزري قائال: ان املطلوب من احلكومة ايضا الشفافية 
في كشف ما يجري في االموال العامة املخصصة خلطة التنمية 
ومحاسبة املسؤولني عن ضياع احلقوق الدستورية للمواطنني 
والقضاء على طوابير انتظار احلصول على الوظائف التي تسبب 
فيها ديوان اخلدمة املدنية وحتسني الرعاية الصحية والتعليمية، 
مش����يرا الى ضرورة النهوض بالوطن واعطاء كل صاحب حق 
حقه دون واسطة او منة والبدء مبرحلة العمل اجلاد واملخلص 

للكويت واهلها.
وتابع املويزري قائال: ان جهودن���ا املشترك�����ة وتعاونن���ا 
اه��م خطوة للحف������اظ على الوط���ن والوح����دة الوطنية ولن 
يتحق���ق ذلك اال باحترام جمي���ع السلط���ات للدست��ور والعم��ل 

ب��ه.
 محذرا من ان الوضع في منطقة الشرق االوسط ينذر بتطورات 

غير طيبة، وهو ما يتطلب التحرك بسرعة وحكمة.
واختتم املويزري تصريحه مخاطبا اعضاء السلطتني التنفيذية 
والتش����ريعية قائال: واقول للحكوم����ة واملجلس يجب ان نأخذ 
احليط����ة واحلذر مما يخطط ضد دول اخللي����ج ومنها الكويت 

واسال اهلل سبحانه ان يحفظنا من كل مكروه.

الصواغ للشمالي: ما مدى صحة
المناقصات الخاصة بالقطاع الضريبي؟

وجه النائب فالح الصواغ س���ؤاال برملانيا 
الى وزير املالية مصطفى الش���مالي جاء في 
مقدمته: ج���اء في احد اع���داد الكويت اليوم 
ان هن���اك مناقصة بتاريخ2010/10/10 بش���أن 
االستعانة مبستش���ارين � محاسبة وقانون 
الدارة الضريبة، متسائال عن صحة املناقصة 
اخلاصة بالقطاع الضريبي بخصوص االستعانة 
بالقوانني ومحاسبني للقطاع التي مت نشرها 
في »الكويت اليوم« وما الش���روط واملؤهالت 

واخلبرات اخلاصة بهذه املناقصة وما الشركات 
التي مت استقبال عروضها بعد اعالن املناقصة 
وما الشركات التي رست عليها املناقصة وما 
مميزاتها وما الرواتب واملدة والعدد املطلوب 
وس���نوات اخلبرة وما مدى صحة االستعانة 
مبوظفني من داخل القطاع الضريبي وهل متت 
دراسة االس���تعانة باالجانب اصحاب اخلبرة 
من املوظف���ني ومقارنتهم باخلبرات الكويتية 

داخل القطاع؟

د.ضيف اهلل أبورمية

أبورمية يسأل الحماد عن اإلجراءات ضد 
متهم بجرائم أمن دولة

الداخلي نتيجة ملثل هذه األعمال 
التي يقوم بها املذكور، حيث 
ان هذه الش���كوى قد سجلت 
برقم 2010/5 وأحيلت للنيابة 
العام���ة بتاري���خ 2010/9/16. 
وهل مت اس���تدعاء املشكو في 
حقه للنيابة للتحقيق معه؟ 
ومتى مت ذل���ك؟ وهل اتخذت 
أي إجراءات بحق املشكو عليه 
من النيابة العامة )منع سفر 
� ضبط وإحضار � حجز على 

ذمة القضية(؟
وهل مت االنتهاء من إجراءات 
النيابة وإحال���ة القضية الى 
القض���اء؟ ومت���ى مت ذل���ك؟ 
وهل باش���رت احملكمة النظر 
القضية؟ وه���ل حدد لها  في 
موعد؟ أرجو إفادتي عن ذلك، 
وما التاريخ الذي حدد حملاكمة 
املشكو في حقه أمام القضاء؟

ومنها اإلضرار بعالقات الكويت 
مع دول ش���قيقة واإلس���اءة 
لشريحة اجتماعية مبا يشكل 
تقويض���ا للنظام االجتماعي، 
حيث ان التقرير تضمن ما يفيد 
إحداث اضطرابات في النظام 

النائب د.ضيف اهلل  وجه 
الى  أبورمية س���ؤاال برملانيا 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
القانونية ووزير  للش���ؤون 
العدل راشد احلماد جاء فيه: 
نصت املادة 35 من املرس���وم 
بقانون رقم 23 لسنة 1990 في 
شأن تنظيم القضاء على انه 
»لوزير العدل حق اإلش���راف 
على القضاء« ونصت املادة 64 
على انه »لوزي���ر العدل حق 
الرقابة واإلشراف على النيابة 
العامة«، وبناء على ذلك يرجى 
إفادتنا مبا يلي: إحاطة كاملة 
باإلج���راءات املتخذة في حق 
أحد املواطنني، في الش���كوى 
املقدمة من جهاز مباحث أمن 
الدولة والذي يتهم هذا املواطن 
بارتكاب مخالفات تشكل جرائم 
أمن دولة داخلي���ا وخارجيا 


