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 د.يوسف الزلزلة  عبدالرحمن العنجري 

 جاسم اخلرافي 

 املستشار راشد احلماد 

 د. ضيف اهللا أبورمية 

 الخرافي: قاعات مجلس األمة لن تكون 
محًال للندوات ومجاًال لتجمع الجمهور

 الحماد ينفي وجود أي ملكية بإدارة 
التسجيل العقاري للمويزري

 أبورمية يقترح زيادة رواتب الكويتيين
  في الوزارات والمؤسسات العامة بنسبة ٥٠٪

اذا ذهبت فاحملكمة سترفض هذا 
الطلب ان شاء اهللا.

  وردا على سؤال في شأن ما 
اثاره بعض النـــواب امس من 
جعجعة قال اخلرافي: نحن نطبق 
القرارات ونحن متفقون عليها 
واذا كانـــت هناك جعجعة فأنا 

ماني شايف فيها طحني.
  واضاف: لذلك ســـأقول اننا 
سنطبق اجراءاتنا ومجلس األمة 
كما قال زميلي االخ نائب الرئيس 
هو بيت الشعب ونرحب عندما 

يكون هناك مجال للترحيب.
  وأكد ان قاعات مجلس األمة 
ابدا لن تكون محال للندوات ولن 
تكون مجـــاال لتجمع اجلمهور 
واالستماع لهذه الندوات، الفتا 
الى ان هذا مكانه في ديوانيات 

األعضاء.
  وقـــال ان القاعات املوجودة 
في املجلس هي من اجل االعضاء 
الذين لـــم مينعهم احـــد وكما 
ترون انتم كمحررين برملانيني 
فإن املجال مفتوح للتصريحات 
واملؤمترات الصحافية وال مينع 

احد.
  وأضـــاف: امـــا الدخول من 
اجل النـــدوات وتكرار ما يقال 
الدواوين  الدواوين فمكانه  في 

وليس مجلس االمة.
  على الصعيـــد ذاته، يغادر 
الرئيـــس اخلرافـــي البالد غدا 
متوجها الى الديار املقدسة ألداء 

مناسك العمرة. 

علــــى كتاب عــــدم التعاون مع 
الوزراء  ســــمو رئيس مجلس 
ويقيم مبنطقــــة الصليبخات 
انه املســــتهدف مبا  مما يعني 
احتواه اخلبر، وملا كان اخلبر 
الذي نشرته اجلريدة بعيدا عن 
الصحــــة واحلقيقية على نحو 
يستوجب نفيه مبستندات موثقة 
من اجلهة احلكومية املختصة 
بالتسجيل العقاري وهي وزارة 

العدل ويطلب افادته باآلتي:
  هل مت تسجيل اي بلوكات او 
اراض سكنية مبنطقة اشبيلية 
او اي مناطق اخرى باسم النائب 
شعيب املويزري او زوجته او 
احد ابنائه او اشقائه في السجل 
العقــــاري بــــوزارة العدل منذ 
٢٠٠٩/٥/١٦ (تاريــــخ عضويته 
في مجلس األمة) وحتى تاريخ 
ورود السؤال؟ إذا كانت اإلجابة 
بالنفي يرجى تزويده باملستندات 

الدالة على ذلك.
  وفي حالة عــــدم وجود اي 
تسجيل عقاري ألي بلوكات أو 
أراض سكنية باسمه واآلخرين 
احملدديــــن بالســــؤال يرجــــى 
ارفاق شهادة  التكرم بالرد مع 
موثقة قانونية بعدم وجود اي 

اشارة.
  نفيد: انه مت ارســــال نسخة 
من السؤال الى املستشار رئيس 
التســــجيل العقاري والتوثيق 
لإلفادة باملعلومــــات وبتاريخ 
٢٠١١/١/١٩ ورد كتاب املستشار 
رقــــم ت ع/ف/ ٢٠٧/A يتضمن 
انه بالبحث باسم النائب شعيب 
املويــــزري باإلدارة لم يعثر له 
على اي ملكية مســــجلة بإدارة 
التسجيل العقاري، أما بالنسبة 
الخوته وزوجته وأوالده فيلزم 
تزويد اإلدارة بأسمائهم وأرقامهم 
البحث  املدنيــــة حتى ميكــــن 

واإلفادة. 

سيكون االختالف.
  وامل اخلرافي عدم خلق اجواء 
غير مستحبة في هذا الوقت اال 
بعد ان تتبلور الصورة ويكون 
هناك توجه واضح من األكثرية 
التي لديها اســـتعداد ان تقبل 

الدائرة الواحدة.
  وعن اللغط احلادث ازاء طلب 
احلكومة تفسير بعض النصوص 
الدســـتورية قـــال اخلرافي: ما 
يتعلق بهذا الطلب ال أستطيع 
التعليق عليه اال ان هذا من حق 
احلكومة فقد نختلف في شأن 
احملكمة الدستورية وأنا ال أؤمن 

بهذه األساليب في احلديث.
  وأضاف: أنا أؤمن بأنه اذا كان 
القانون واضحا وصريحا ويسمح 
للحكومة فمن حقها ان تذهب الى 
احملكمة الدســـتورية اما اذا لم 
يكن من حقها ان تذهب فحتى 

املويزري قائمة بأسماء جميع 
أفراد عائلته وأرقامهم املدنية.

  وقد جاء رد احلماد كالتالي: 
باالشــــارة الى كتابكم رقم ٢٤/
ص/١-٢٣٨٠٦ املؤرخ ١٠ يناير 
٢٠١١ املرفق به نسخة من السؤال 
املوجه الينا من الســــيد عضو 
مجلس األمة شــــعيب شــــباب 
املويزري والــــذي أورد فيه ان 
جريدة احلرية نشرت في عددها 
الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ خبرا 
مفاده ان مصادر مطلعة أكدت ان 
أحد املتنفذين قد أهدى «بلوك» 
في منطقة اشبيلية ألحد النواب 
مقابل توقيعه على كتاب عدم 
إمكان التعاون مع سمو رئيس 
الــــوزراء وأوضحت  مجلــــس 
املصادر ان النائب كان متذبذبا 
في موقفه من االستجواب، إال انه 
غير رأيه بشكل مفاجئ، الفتة 
الى ان هذا النائب يسكن قرب 
مقبرة الصليبخات وقالت ان من 
يشــــكك في هذا األمر يستطيع 
ان يتأكد من إدارة الســــجالت 
العقارية، كما أوردت جريدة زوم 
االلكترونية في موقعها بتاريخ 
٢٠١٠/١٢/٣٠ خبرا يحتوي على 
املضمون ذاته، واضاف عضو 
مجلس األمة انه احد املوقعني 

 أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ان قاعات مجلس االمة 
لن تكون محال للندوات ومجاال 

لتجمع اجلمهور.
  وقـــال اخلرافي في تصريح 
للصحافيني امس ردا على سؤال 
عن اجلعجعة التي حدثت اول من 
امس: «اذا كانت هناك جعجعة 

فأنا ماني شايف طحني».
  وهنأ اخلرافي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود متمنيا له 

التوفيق والنجاح.
ان    وأمـــل اخلرافـــي ايضا 
يكون خير خلف خلير ســـلف 
متقدما بالشكر اجلزيل الى وزير 
السابق الشيخ جابر  الداخلية 
اخلالـــد على ما قام به من جهد 

يشكر عليه.
  وأضاف: نتمنى له الصحة 
والعافية ونقول له كتر خيرك 
على ما قمـــت به واجتهدت من 

اجل الكويت.
  وردا على سؤال في شأن ما 
طرحه الشـــيخ احمد الفهد عن 
الدائرة الواحدة قال اخلرافي: انا 
اعتقد ان هذه بالونة اختبار من 
الشيخ احمد الفهد فاملوضوع ليس 
موضوع دائرة واحدة أو عشر 
أو خمس دوائر وإمنا املشـــكلة 
التي ستواجه اجلميع هي كيفية 
احتساب عدد األصوات وكم من 
حق الناخب ان ينتخب، واحدا ام 
اربعة ام خمسة، ام عشرة وهنا 

 أكــــد نائب رئيــــس مجلس 
الــــوزراء للشــــؤون القانونية 
العدل ووزيــــر األوقاف  وزير 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشد احلماد انه لم يتم العثور 
على أي بلوكات أو أراض سكنية 
مبنطقة اشبيلية أو أي مناطق 
اخرى باســــم النائب شــــعيب 
العقاري  املويزري في السجل 
بوزارة العدل منذ فوز املويزري 
بعضوية مجلــــس األمة في ١٦ 

مايو ٢٠٠٩ حتى اآلن.
  جاء ذلك في كتاب رســــمي 
الى  أرسله املستشــــار احلماد 
رئيــــس مجلس األمة جاســــم 
اخلرافي فــــي ٣٠ يناير الفائت 
ردا على السؤال البرملاني الذي 
النائب شعيب املويزري  قدمه 
الى وزير العدل إلبراء ساحته 
مما نشــــرته احــــدى الصحف 
اليومية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ وأحد 
املواقع اإللكترونية عن أن أحد 
املتنفذين قد أهدى «بلوك» في 
منطقة اشــــبيلية ألحد النواب 
مقابل توقيعه على كتاب عدم 
التعاون مع سمو رئيس مجلس 
الوزراء، وان هذا النائب يسكن 

قرب مقبرة الصليبخات.
  ورأى املويزري انه املستهدف 
مبا احتواه اخلبــــر كونه أحد 
موقعــــي طلب عــــدم التعاون 
ويســــكن بالقرب مــــن مقبرة 
الصليبخــــات، ممــــا دفعه الى 
الى اجلهــــات املعنية  ان يلجأ 
بالتســــجيل العقاري لنفي هذا 

اخلبر باملستندات.
  وبنــــاء علــــى طلــــب وزير 
العدل الســــتكمال اإلجابة عن 
السؤال وهو  الثاني من  الشق 
هل ســــجلت بلوكات أو أراض 
سكنية في اشبيلية أو مناطق 
اخرى باســــم اخوانه وزوجته 
وأبنائه، فقد أرسل النائب شعيب 

 قدم النائب ضيف اهللا أبورمية اقتراحات بقانون حول زيادة مرتبات 
العاملني بأجهزة الدولة، وجاءت مواد القانون كالتالي: 

  مادة أولى: تزاد املرتبات الشــــهرية للعاملــــني الكويتيني بالوزارات 
والهيئات واملؤسسات العامة بالدولة واملعينني منهم على بند املكافآت 
الشــــاملة بنسبة ٥٠٪ من املرتب األساســــي او املكافأة وال متنع هذه 
الزيادة اي حقوق او مزايا اخرى مقررة او تتقرر للمخاطبني بأحكام 

هذا القانون.
  مـادة ثانية: تزاد عالوة األبناء الى ٧٥ دينارا كويتيا شهريا وال متنع 
هــــذه الزيادة اي حقوق او مزايا اخرى مقــــررة او تتقرر للمخاطبني 

بأحكام هذا القانون.
  مادة ثالثة:تصرف الزيادة املشار إليها في املادة السابقة اعتبارا من أول 
الشهر التالي على صدور هذا القانون وال تصرف اي فروق عن املاضي.

  مادة رابعة: تؤخذ املبالغ املخصصة لتنفيذ هذا القانون من االحتياطي 
العام للدولة ويخول وزير املالية بأدائها للجهات ذات الصلة.

 «الشعبي» و«التنمية واإلصالح» تحذران الحكومة
  من اللجوء إلى تفسير المواد الدستورية 

غير هذا الرئيس.
  دعت كتلة التنمية واإلصالح 
احلكومة الى سحب طلب تفسير 
بعض املواد الدستورية معتبرة هذا 
الطلب توجها الى تنقيح الدستور 

وتقييد املمارسة النيابية.
  وقال النائب د.جمعان احلربش 
في تصريح للصحافيني امس ان 
كتلـــة التنمية واالصالح تابعت 
بقلق الطلب احلكومي بتفســـير 
بعض املواد الدســـتورية وهذه 
املواد ترتبط مبواد أخرى تصل 
الى ما يقارب الـ ١٤ مادة وتتعلق 
بصلب عمل مجلس االمة وعالقة 
الســـلطتني، مشـــيرا الى وجود 
مـــع حكومات  جتارب ســـابقة 
متعاقبة تقدمت بتفســـير مواد 
دستورية وهو مسلك حكومي دائم 
لتنقيح الدستور واالنقالب عليه 
عبر طلب تفســـير مواد شديدة 

الوضوح.
  واضاف ان اجلميع يتذكر طلب 
التفســـير الذي قدم في حكومة 
املتعلقة  املواد  بشـــأن  ســـابقة 
بالســـؤال البرملاني، مشيرا الى 
احلكومية  التطبيقات  ان جميع 
لهذا التفسير تطبيقات مخلة ادت 
الرد  امتالك احلكومـــة حق  الى 
او االقناع عبـــر مبررات واهية 
واســـتناد خاطئ الى تفسيرات 

احملكمة الدستورية.
الطلب  ان  احلربـــش    واكـــد 
احلكومي تفســـير مواد شديدة 
الوضوح هو نية مبيتة لتنقيح 
مواد دستورية وتقليم اظافر هذا 
الدســـتور واملواد املتعلقة بحق 
التي تتعلق اساســـا  املســـاءلة 
مبساءلة رئيس الوزراء، وقضايا 
استجوابات  اخرى فصلت على 

سابقة.
  ووجه احلربش رســـالة الى 
رئيس الوزراء واحلكومة لتقوم 
ان  الطلـــب، موضحا  بســـحب 
االســـتمرار في هـــذا الطلب هو 
استمرار للتأزمي، وكتلة «التنمية» 
لن تقبل بأن يستمر النظر في هذا 

الطلب املقدم من احلكومة.
  واشـــار احلربش الى ان هذا 
املسلك هو مسلك جاء من احلكومة 
لتنقيح الدستور، مشيرا الى ان 
دوال كثيرة اليوم تتقدم دميوقراطيا 
ويكون لها حق مساءلة واسقاط 
حكومات بعد ان كنا ننظر اليها 
باملاضـــي القريب كدول متخلفة 

دميوقراطيا.
  واســـتغرب احلربش موقف 
احلكومـــة التي تطلـــب التهدئة 
وتذهب بالوقت نفسه الى تقدمي 
هـــذا الطلب وان اســـتمرار هذا 
الطلب تأزمي بني السلطتني وتأزمي 
للشارع، متمنيا ان يسود صوت 
العقل وتسحب طلب التفسير كما 
حصل مبجلس ٩٥ عندما اعترض 
النواب على طلب احلكومة تفسير 
بعـــض املواد وقامـــت احلكومة 

بســـحبه في ذلك الوقت.
  واعتبر احلربش ان احلكومة 
غير أمينة علـــى احكام احملكمة 
الدستورية، مذكرا بحكم احملكمة 
بالندوات  املتعلق  الدســـتورية 
املقامـــة بالدواويـــن وهو حكم 
بجواز وجود  الوضوح  شـــديد 
هذه التجمعـــات اال ان احلكومة 
اســـتخدمت القوة والضرب بعد 
يعد  تفســـيرا خاطئا  ان طبقت 
تفســـير احملكمة  على  انقالبـــا 

الدستورية. 

احملال من احلكومة الى املجلس 
بأنـــه «تعيس وركيك» واضاف 

قائال: اهللا يسامحها.
العنجري عدم    واســـتغرب 
استعانة احلكومة بالبنك الدولي 
فـــي صياغـــة مشـــروع قانون 
املناقصـــات رغم وجود اتفاقية 
موقعة بـــني احلكومة الكويتية 
والبنـــك، لتقدمي االستشـــارات 
والدراســـات للكويـــت، وتقوم 
الكويت بسداد حصتها السنوية 
في دعم البنك الدولي لكن ال تتم 

االستفادة من خبرائه.
  وتساءل العنجري: هل يعقل 
ان التصـــور الـــذي قدمه البنك 
الدولي ملجلس االمة عن قانون 
املناقصات لـــم يتم تقدميه الى 
احلكومة الكويتية؟ مضيفا انه لو 
كانت قد طلبت احلكومة مساعدة 
البنك لقدم لها هذا التصور، وما 
قدمت احلكومة مشروع القانون 
الركيك والضعيف هذا الذي قدمته 

الى مجلس االمة. 

 بّني النائب أحمد السعدون ان 
اجهزة أمن الدولة عرضت بالفعل 
مبلغ ٣ آالف دينار شهريا على احد 
مستخدمي «تويتر»، وان املغرد 
مشـــاري بويابس أعلن ذلك الى 
اجلميع يرد علـــى حديث نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية احمد الفهد والذي نفى 
ان يكون الكالم الذي كشفت عن 

امره في وقت سابق صحيحا.
الذي  الشـــخص  ان    وأوضح 
عرض تلك األموال على بويابس 
ليس شخصا عاديا وامنا قيادي 
في جهاز أمن الدولة، مشددا على 
ان «أمن الدولة» جترأوا على ان 
بعد خروجهم  املواطنني  يلتقوا 
من جلسة استجواب سمو رئيس 
الـــوزراء األخيـــرة، وطلبوا من 
العديد منهـــم بطاقاتهم املدنية، 
ثم يحاولـــون تخويفهم، ودعوا 
البعض منهم الى أمن الدولة ألنهم 
املجلس،  مدرجات  في  جالسون 
وطالبوا النواب بالتصويت على 

علنية اجللسة.
  ولفت الى انه إذا كان التصرف 
فإن  أو اخلطأ  الصـــواب  جانبه 
رئيس املجلس هو من يتصرف 
وليست األجهزة األخرى، ولكن 
ان تتجرأ األجهزة األمنية محاولة 
أمر ســـيئ  املواطنني هو  إخافة 

للغاية.
  وتابع: ان هذه رسالة الى وزير 
الداخلية اجلديد، والذي رغم اني 
قلت عنه كالما قويا لكني لست 
معه أو ضده، ان حديثه الى النائب 
مبارك الوعالن بأنك املسؤول عن 
أمننا، نعم ان اجهزة األمن يجب 

ان تكون مسؤولة.
  وأشار الى انه في مصر قانون 
الطوارئ لم يلغ لسنوات طويلة، 
والتجمعات مستمرة الى هذا اليوم، 
وخرجت تلك التجمعات بصراحة 
وهدفها إسقاط النظام، ومع ذلك 
عندما جاءت مجموعة البلطجية، 
صرح رئيس الوزراء املصري بأنه 
سيحاسب املسؤولني وكان ذلك 
على مراحل أوال انتقد تلك األفعال، 
ثم اعتذر، ثم اتخذ قرارات حملاسبة 

هؤالء البلطجية.
  واضاف: مع كامل تقديرنا مع 
كل وزير يأتي، حتى وان تصرف 
اجلديد،  الداخلية  وزير  تصرف 
إال اننا غيـــر مطمئنني ألن نهج 
احلكومة سيئ، لذلك فإن كان نائب 
الداخلية  الوزراء ووزير  رئيس 
الشـــيخ احمد احلمـــود تصرف 
تصرفا يستحق الثناء فسنقول 
له اآلن: تتحمل املســـؤولية مع 

هذه احلكومة.
  وأوضح السعدون ان خطوة 
احلكومة بتحويـــل بعض مواد 
الدستور الى احملكمة الدستورية 
«مهزلة» مشـــيرا الى ان النواب 
يتدارسون في الوقت احلالي بعض 

اخلطوات للرد عليها.
  واضاف ان طلب التفسير املقدم 
من احلكومة قدم قبل قدوم احلمود، 
ولكن أنت اآلن طرف كوزير عليك 
ان تقرأ وتسأل، السيما ان الطلب 
يخصك، مشيرا الى ان من كتب ـ 
مع األسف ـ لم يراع أبسط األمور 

وهي األلفاظ.
  وبـــني ان احلكومة في طلبها 
يسمون ما حصل من اعتداء صارخ 
وواضح وثابت من قبل األجهزة 
األمنية على أعضاء مجلس األمة 
وعلى من حضر تلك الندوة، وفي 

 بحثت اللجنـــة املالية أمس 
قانون املناقصات العامة بحضور 
ممثلني عن البنك الدولي، حيث 
بينت ان القانون سيتم االنتهاء 

منه خالل الشهرين املقبلني.
  وقال رئيس اللجنة د.يوسف 
الزلزلـــة ان اللجنـــة ناقشـــت 
العامة خالل  املناقصات  قانون 
٦ اجتماعات حتى اآلن، مشـــيرا 
الى حضور ممثلـــني في البنك 
الدولي الى اللجنة وتوضيحهم 
لكثير مـــن االفكار التي طرحت 

على اللجنة.
  واضاف ان ممثلي البنك اثبتوا 
ان القانون الســـابق به الكثير 
من السلبيات وسيتم تغطيتها 
من خالل كثير مـــن املقترحات 
املقدمة الى اللجنة، مشيرا الى ان 
اللجنة قررت ان تشكل جلنة من 
املختصني بحضور البنك الدولي 
وسيطلب من رئيس مجلس االمة 

ان يوافق على هذه اللجنة.
  ولفت الزلزلة الى ان اللجنة 

الكويتيني على هذا العمل، الفتا 
الى ان هذه الشركة هي من تتولى 
طباعـــة األحـــكام القضائية وال 
تتحمل املســـؤولية عن اي خطأ 

يقع فيها.
  من جانب آخر، تناول السعدون 
قضية املناقصات التي تقدر قيمتها 
مبئات املاليني وقد تبلغ املليارات 
والتي يدور حولهـــا الكثير من 

اللغط.
  وبني ان تدخل الشـــيخ احمد 
الفهـــد فـــي توقيـــع العقود في 
األشغال  الكهرباء وكذلك  وزارة 
على الرغم من ان هذه الوزارات 
ليســـت من اختصاصه، يعطي 
بذلك الفرصة بأن يدور احلديث 
عنه، وعن انه يدفع باجتاه ترسية 
العقود على الرغم من الشبهات 
التي تدور حولها، مشـــددا على 
ضرورة إقرار قانون املناقصات 

بشكل سريع.
الشؤون  ان جلنة  الى    ولفت 
املالية خالل اجتماعها أمس بحثت 
هذا املوضـــوع مع ممثلي البنك 
الدولي ومت التوافق على ان تكون 
هناك جلنة مشكلة من مجموعة 
مـــن املختصني إلجنـــاز قانون 
املعايير  يتضمن مجموعـــة من 
العالية، وال  الشـــفافية  تضمن 
توجد فيه ســـلطة تقديرية، وال 
يقبل اخلروج عن أرخص األسعار 

إذا توافرت فيها الشروط.
  وأكد ان هناك أطرافا في البلد 
ال تريد لهذه القوانني ان تصدر، 
فقانون  النفـــوذ،  أصحاب  وهم 
املنافسة أقر في عام ٢٠٠٧ ولكن 
الئحتـــه التنفيذية لم تصدر إال 
في ٢٠٠٩، بينما كان املفترض ان 
تصدر خالل ٣ اشهر والسبب في 
ذلك هو ان هناك أناسا ال يريدون 
هذا القانون الـــذي يضع قيودا 
معينة على املنافســـة والتالعب 
اليوم لم يطبق  باألسعار، والى 

وزير التجارة هذا القانون.
احمد  التجارة  وزيـــر    واتهم 
تعيني مجلس  بتنكـــر  الهارون 
املال  املفوضني في هيئة أسواق 
والذي كان املفترض ان يتم في 
شهر سبتمبر املاضي، وأوضح ان 
السبب قد يكون بعض الصفقات 
التي تتم في السوق حاليا «يبي 
يطوفها»، مطالبا مجلس املفوضني 
بـــأال يكونوا ســـببا في تعطيل 
القانون من اجل مصلحة أطراف 

اخرى.
  وقال: «نحن نثق فيكم، وانتم 
تدركـــون خطـــورة تعطيل هذا 
القانون وضرره على املساهمني 
واحفظوا حقوق  البورصة،  في 
إصدار  في  الناس مبســـارعتكم 

الالئحة».
  وجدد السعدون التأكيد على 
ان قضيتنا األساسية في املرحلة 
املقبلة هي قضية طلب التفسير 
املقدم مـــن احلكومة، وليعرف 
الـــكل أن األمـــور ال اعتقد انها 
ســـتصلح في الكويت مادامت 
هذه احلكومة موجودة، ومادام 
ناصر احملمد موجودا، متمنيا ان 
يرى حكومة غير هذه احلكومة 
ان  وبرئاسة مختلفة تستطيع 
تدير البلـــد، مبينا ان الكويت 
متتلك مقومات البناء األساسية: 
الكفاءات  التحتية،  البنى  املال، 
البشرية، لكنها بحاجة الى شيء 
غير  قادرة  واحد وهو حكومة 
قادرة  وبرئاسة  هذه احلكومة 

اجلديد.
  وذكر العنجري انه مت االتفاق 
مع خبراء البنك الدولي االربعة 
امـــس على انه خالل شـــهرين 
النهائي  سيتقدمون بتصورهم 
املناســـب لقانـــون  للمقتـــرح 

املناقصات اجلديد.
العنجري املشروع    ووصف 
بقانون بشأن املناقصات العامة 

القصيرة جدا؟ وان استطاعت فإنه 
دليل على ان احلكومة لديها القدرة 
على تنفيذ وتطبيق القوانني ولكن 

على «مشتهاتها».
  وقال ان التوجه احلكومي في 
منح املواطنني أسهما مجانية هي 
بشارة طيبة، إال ان كل القوانني 
املدرجة خلطة التنمية ليس مدرج 
من ضمنها بند منح اسهم مجانية 
قانون اخلصخصة  باســـتثناء 
الذي يكون نافذا للمشاريع التي 
ستخصص في املستقبل، الفتا الى 
انه سيتقدم بتعديل بعض القوانني 
ليتم إدراج بند يتيح للدولة منح 

املواطنني أسهما مجانية.
األيام  هذه  نســـمع    وأضاف: 
احلديث عن زيادة الرواتب، ونحن 
نرحب بذلك، ولكن نقول للحكومة 
«وينكم من أول»، مشيرا الى ان 
احلكومة تصدت في السابق لنظر 
املجلس بزيـــادة بعض الكوادر 
والفتوى  والقضاة  اخلبراء  مثل 
والتشريع واإلدارة القانونية في 
البلدية، بحجـــة انها مكلفة، ثم 
بقدرة قـــادر وجدنا ان احلكومة 
تقر مجموعة من الكوادر وبأرقام 
بعضها لم يكن مستحقو الكوادر 

يتوقعونها.
  وبني انه تقدم بقانون يقضي 
بإعـــادة النظر في رواتب جميع 
املوظفني لكون عدد املســـتحقني 
للكوادر يفوق ما أقرته احلكومة، 
على ان تتم مساواة رواتب املوظفني 
في الدولة بنظرائهم في اجلهات 
التي تصرف فيها الكوادر، مبينا 
ان من تشملهم الكوادر في الوقت 
احلالي بحـــدود ٤٠ الف موظف 
في حـــني ان عدد موظفي الدولة 
يتجاوز ١٧٠ الف موظف بعضهم 
حرموا من الكوادر نتيجة عملهم 
في جهـــات مختلفة عن اجلهات 

التي تصرف لها الكوادر.
  وذكر ان احلكومـــة لم تقدم 
شـــيئا ملعاجلة قضيـــة البطالة 
ســـوى معاجلة نســـبة ضئيلة 
جدا، وإذا لم يكونوا مدركني فإن 
هذه القضية ستكون متداعية في 
الكويت بكل املقاييس، مبينا ان 
املجلس سيتصدى في جلسة ٨ 
مارس ملناقشة هذه القضية، ونحن 
في كتلة العمل الشـــعبي لدينا 
األمر  هذا  يعالج  بقانون  اقتراح 
الكويتيني  ويعالج كيفية إحالل 
محل غيـــر الكويتيني في الكثير 

من الوظائف.
ذلك  علـــى  مثـــاال    وضـــرب 
بالشركة التي تولت الفرز اآللي 
في االنتخابات التي شهدت التزوير 
وهذه الشركة تؤدي عمال لوزارة 
العدل ويعمـــل فيها اآلالف عبر 
ادخال البيانات وما أسهل تدريب 

من البنك الدولي.
  واضاف العنجري ان قانون 
املناقصات احلالي قدمي ومطبق 
منذ اكثر من ٤٠ سنة وفيه ثغرات، 
ويتعلق مبناقصات ومشـــاريع 
ضخمـــة، الفتا الـــى ان اللجنة 
املالية قامت باستشارة عدد من 
اجلهات املتخصصة قبل صياغة 
تقرير اللجنة عن مشروع القانون 

ظـــل حبس أســـتاذ القانون في 
جامعة الكويت د.عبيد الوسمي 
الذي يقبع في احلبس حتى اآلن، 
يسمون ذلك كله «مزاعم» في طلب 

مقدم الى احملكمة الدســـتورية.
  وتابع: «ونحن نقول للحمود 
إذا قبلت ان يظل هذا الطلب، فأنت 
ايضا شـــريك مع هذه احلكومة 
بغض النظر عما فعلته في الندوة 
التي أقامها النائب مبارك الوعالن»، 
موضحـــا ان هناك اتصاالت بني 
النواب لعقد الندوات اجلماهيرية 

حملاولة إسقاط هذا الطلب.
  واستغرب السعدون مطالبات 
البعض بالهدوء خالل هذه الفترة 
متســـائال: من الذي تسبب بهذا 
الطلب الى احملكمة الدستورية في 
ظل هذه الظروف؟ وحدد للنظر 
له في ٢١ اجلاري، وان هذا الطلب 

سينسف الدستور من أساسه.
  وكشف ان الطلب يتحدث عن 
٨ استجوابات قدمت الى رئيس 
الوزراء ويعتـــرض عليها، رغم 
انه صعد املنصة فـــي اكثر من 
مرة، متسائال: «أين كنتم عندما 
قدمت مثل هذه االســـتجوابات، 
مبا في ذلك اول اســـتجواب قدم 
له في ٢٠٠٦ على خلفية الدوائر 

االنتخابية؟».
  وأشار الى ان احلكومة بعد حل 
مجلس األمة تبنت طلب الدوائر 
اخلمـــس االنتخابية والذي كان 
يدعمه الشباب ومجلس األمة، وان 
احلكومة بطلبها تفســـير بعض 
هذه املواد هدفها تنقيح الدستور 
وتعطيل دور املجلس، مشددا على 
انه سيتصدى لكل تلك احملاوالت 
وفق كل الوســـائل التي تكفلها 
الدستور ومواده املتاحة لنا، سواء 
كانت نـــدوات أو جتمعات حتت 

مظلة املادة ٤٤ من الدستور.
الشـــيخ احمد    وقال ان كالم 
الفهد بشأن بعض مشاريع التنمية 
أفهمه على انـــه موجه للجميع، 
وكأن الكالم يحتمل اي تصنيف، 
رغم ان األمور تتعلق به مباشرة 
كوزير لإلسكان، مثل قانون بيوت 
منخفضة التكاليف والذي أقر منذ 
٢٠٠٧ الى اليوم لم يحصل شيء 
عليه، اضافة الى مدينتي اخليران 
واملطالع، صدر قانون خاص بهما 
تعديال على قانون اإلسكان، ولكن 

«ما صار شيء الى اليوم».
  ولفت الـــى ان خطة التنمية 
السنوية للسنة احلالية لم يتبق 
لها اال فترة قليلة الى نهاية مارس 
املقبل ولم تتقدم اي شركة لها، 
وامنا شكل مجلس الوزراء ٣ جلان 
إلنشـــاء تلك الشركات خالل ١٠ 
أيام، متسائال هل يعقل ان تنجز 
الفترة  تلك الشركات خالل هذه 

ستشـــكل مـــن  مجموعـــة من 
اعضاء اللجنـــة املالية واعضاء 
في احلكومـــة اضافة الى البنك 
الدولي، وسيطلب من اللجنة خالل 
شهرين تقدمي مشروع بقانون 
متكامل للمناقصات العامة، مبينا 
انه يتوقع االنتهاء منه خالل دور 
االنعقاد احلالي. من جهة اخرى، 
اوضح الزلزلة ان قانون متويل 
املشاريع الصغيرة قيد الدراسة 
في اللجنة املالية وانه مت طلب 
تخصيص ميزانية خاصة لدعوة 
مجموعة من الشركات االستشارية 
اللجنة لصياغة هذا  ملســـاعدة 
القانون ومـــن املتوقع االنتهاء 

منه خالل هذه الدورة.
  من جانبه، قال مقرر اللجنة 
النائب عبدالرحمن العنجري: اننا 
طالبنا مـــن البنك الدولي تقدمي 
تصور ملشروع قانون للمناقصات 
العامة، وقد انتهى البنك بالفعل 
من تصـــوره وقدمه الى اللجنة 
وناقشته امس بحضور ٤ خبراء 

 «المالية» ناقشت قانون المناقصات بحضور ممثلي البنك الدولي 

 وجه النائب سالم النمالن سؤاال برملانيا إلى وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم د.موضي احلمود طلب خالله 
تزويده بأسماء أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب 
بجامعة الكويت وفترات العمل للمنتدبني للعمل 
في مستشفى األحمدي او غيرها من املستشفيات 
اخلاصة مع حتديد األقسام األكادميية التابعني لها 
والتخصصـــات الطبية التي يعملون بها وفترات 

وتاريخ الندب واألسس التي اعتمدتها كلية الطب 
للموافقة على اختيارهم مع تزويدي بالعبء الدراسي 
لهؤالء األعضاء وأماكن عملهم مبستشفيات وزارة 
الصحة وساعات عملهم بتلك املستشفيات وإذا كانوا 
يعملون في عيادات خاصة مع تزويدي بكشف باأليام 
والساعات والتخصصات بتلك العيادات اخلاصة، 
إضافة إلى أسماء أعضاء هيئة التدريس في كلية 

الطب الذين يتمتعون بتفرغ علمي خالل اخلمس 
سنوات املاضية مع تزويدي باللوائح اخلاصة بتلك 
االجازات (العلمية) مع بيان اذا كان أي منهم يقوم 
بالعمل مبكاتب استشارية او عيادات خاصة خالل 
فترة التفرغ العلمي مع تزويدي باللوائح والنظم 
التي جتيز العمل بالعيادات اخلاصة أثناء االجازات 

العلمية املمنوحة لعضو هيئة التدريس؟ 

 النمالن يسأل الحمود عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

 (متين غوزال)  أحمد السعدون أثناء املؤمتر الصحافي أمس 


