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 في لقــــاء مفتوح مع الطلبــــة الكويتيني  10 
بوالية نيو ساوث ويلز والذي أقيم مبناسبة 
الزيارة احلالية التي يقوم بها وفد مجموعة 
الصداقة البرملانية الكويتية – االســــترالية 
الستراليا برئاسة أمني سر مجلس األمة علي 
الراشد وعضوية النواب: د.علي العمير، مخلد 
العازمي، م.مرزوق الغامن وخالد الطاحوس، 

وقــــد حضر اللقاء امللحق الثقافي في كانبرا 
د.أحمــــد األثري حيث متت خالله مناقشــــة 
الصعوبات واملعوقات التي تواجه املبتعثني 
والسبل الكفيلة بحلها، بدأ اللقاء بكلمة من 
رئيس الوفد النائب علي الراشد رحب فيها 
بالطالب ومعربا عن ســــرورهم البالغ بلقاء 
الطلبــــة الكويتيني بســــيدني، كما عبر عن 

سعادته بالسمعة اجليدة للطلبة الكويتيني 
في املعاهد واجلامعات االسترالية بوالية نيو 
ساوث ويلز، ثم تاله النائب د.علي العمير الذي 
شدد على أهمية التعليم والتحصيل اجلامعي، 
داعيا الطلبة الى بذل اجلهد في سبيل حتقيق 
األهداف والنجاحات املرجوة، ثم بعد ذلك بدأ 
النقاش وتوجيه األسئلة واالستفسارات التي 

شــــارك فيها الطلبة وأعضاء الوفد وامللحق 
الثقافي، ولقد متحورت حول أوضاع املبتعثني 
واملبتعثات الدراســــية باالضافة الى بعض 
املشاكل اخلاصة، وطالب النواب علي الراشد 
ومرزوق الغامن ومخلد العازمي ود.علي العمير 
بزيادة مخصصات وبدالت الطلبة املبتعثني 

للدراسة في استراليا بنسبة ٢٠٪. 

 مجموعة الصداقة الكويتية ـ األسترالية تلتقي طلبة الكويت في سيدني 

 عسكر يطالب مجلس الوزراء بإقرار حقوق 
أعضاء الفتوى والتشريع خالل الجلسة المقبلة 

 الحويلة يطالب المجلس والحكومة بسرعة 
إقرار قانون ترقية ضباط الصف الجامعيين 

 الشبيب: تجدد العمل السياسي للحركة السلفية 
 صرح األمني العام للحركة السلفية، بدر الشبيب 
بان جتدد العمل السياسي ملكتب األمانة للحركة 
مواكب للمتغيرات منذ انشائها باستمرارية دورة 
العمل السياسي الى ثالث سنوات وبعدها تنتهي 
األعمال التكليفية ويختار أمني عام جديد حسب 
العمل بالنظام األساسي للحركة السلفية وانتهاجها 

كنموذج رائع للقوى السياسية الكويتية.
  وأوضح الشبيب ان اطالق اعالن مكتب األمانة 
للحركة السلفية لدورته السادسة سيكون اليوم 

الســـاعة اخلامســـة في ديوان احلركة السلفية 
بضاحية عبداهللا املبارك، قطعة ٧، شـــارع ٧٠١، 

منزل ٤.
  وأكد الشبيب ان جميع أعضاء مكتب األمانة 
لديهم الدافع الكبير واألمل املنشود للدفع بإضافة 

جديدة للعمل السياسي في الكويت.
  وختم الشبيب تصريحاته بتمنياته باخلير 
للجميع، والهدف األكبر واألشمل املصلحة العامة 

لتطوير أبناء املجتمع الكويتي. 

 طالب النائب د.محمد احلويلة جلنة الداخلية والدفاع باستعجال 
النظر في قانون ترقية ضباط الصف اجلامعيني والعمل على 
عقد عـــدة اجتماعات مكثفة للجنة لالنتهـــاء من هذا القانون. 
وقال احلويلة في تصريح صحافي ان هذا القانون يحقق الرضا 
الوظيفي والعدالة بني ترقيات الضباط بنفس الرتبة إميانا مببدأ 
املساواة ورغبة في حتقيق العدالة، وحيث انهم متماثلون في 
أداء الواجبات املوكلة اليهم ومواجهتهم لذات املخاطر التي قد 
تؤدي الى اإلصابـــة أو العجز أو الى الوفاة في بعض األحيان 
وهذا ما يخدم املؤسسة األمنية ومنتسبيها والتي تقوم بدور 
كبير في حتقيق األمن واالســـتقرار في البالد فإنه من الواجب 
علينا تشجيعهم والعمل على تيسير أمورهم وسرعة إقرار هذا 

القانون من قبل املجلس واحلكومة. 

اإلدارة، مما سيؤدي  عضوا في 
الى االمتناع عن اصدار الفتاوى 
والتوقف عـــن مراجعة العقود 
اللجان  والتشريعات ومقاطعة 
التي يكون احد اعضاء الفتوى 

فيها وهو أمر ال نود حدوثه.
  وقال عســـكر: «كنا نأمل ان 
يحســـم موضوع زيادة اعضاء 
الفتوى والتشـــريع وهي زيادة 
مســـتحقة ال يجـــادل فيها احد 
باعتبار انها قتلت بحثا ســـواء 
من ديـــوان اخلدمـــة املدنية او 
من اللجان املختصة في مجلس 
الوزراء، وكذلك بعض الدراسات 
القضائية، لكن ما اتفق عليه وما 
اتخذ مجلس الوزراء من قرارات 

قبل يومني أتى سلبيا».
  ومضى يقول: «هناك احساس 
باالنتقاص مـــن كرامة اعضاء 
الفتـــوى، وأن «كرامـــة محامي 
حكومة» مست وهذا غير مقبول 
على االطـــالق خصوصا ان هذا 
اجلهاز جهـــاز الدولة القانوني 
وهو اجلهـــاز اخلبيـــر للدولة 
في مســـائل القانون في جميع 
مجاالته، وأعضـــاؤه يطالبون 

بحق ال مبنحة».
  وأكد عسكر أن مسألة اسباغ 
صفة الهيئة القضائية على هذه 
االدارة متفق عليـــه منذ ١٩٧٥، 
حينما كان رئيس الوزراء انذاك 
الشـــيخ جابر  الراحل  األميـــر 
األحمد، وكان ذلك على يد جلنة 
متخصصة من فقهـــاء القانون 
الدستوري من جامعة الكويت، 
وال يعقل أن نظل في جذب ورد 

بعد كل هذه السنوات. 

ومضى يقول: «لذا فإن مجلس 
االمة ســـيقر من جانبه قانون 
الفتوى والتشريع املعروض على 
مجلس األمة واحملدد له تاريخ 
٢٣ اجلاري إلقرار الزيادات املالية 
املســـتحقة واملساوية للزيادات 
التي اقرت للقضـــاء والنيابة»، 
مشـــيرا الى ان املســـألة ليست 
مسألة مزايا مادية بقدر ما هي 
حق مينحهم اياه الدستور، الذي 
وضع هذه االدارة في باب السلطة 
القضائية وعاملها بنفس معاملة 

باقي السلطات القضائية.
  واســـتغرب عســـكر تراجع 
مجلس الوزراء في قراره السابق 
بعد ان وافق في مداولته األولى 
على مســـاواتهم بنظرائهم في 
القضاء والنيابة العامة استنادا 
الى القانون ١٤ لسنة ١٩٧٧، مشيرا 
الى ان احالة هذه املطالبات الى 
جلنة هو وأد للحقوق وتسويف 
غير مبـــرر، أدى للتوقيع على 
اســـتقالة جماعيـــة وقعها ٢١٢ 

 طالب النائب عسكر مبجلس 
الوزراء بإقرار مســـاواة أعضاء 
الفتوى والتشـــريع املســـاوية 
لنظرائهم فـــي القضاء والنيابة 
العامة اســـتنادا إلى القانون ١٤ 
لسنة ١٩٧٧ الذي ساوى بني هذه 
اجلهات ماليا ووظيفيا، وأكد أن 
الفتوى جهاز معاون للحكومة، وال 
يجوز اتخاذ ما من شأنه التراجع 
مبركزها، بل إن احلكومة مطالبة 
باتخاذ القرار املناسب واملنصف. 
واستغرب عسكر التسويف في 
املوضوع، ونحن امام نص واضح 
وقطعي وهو القانون رقم ١٤ لسنة 
١٩٧٧، الذي يساوي بني القضاة 
وأعضاء النيابة والتشريع فأي 
زيادة متنح للقضـــاء يجب ان 
متنح للفتوى والتشـــريع من 
خالل مرسوم مستقل وباملقابل 
اي ميزة أو عالوة متنح للفتوى 

متنح للقضاء.
  وقال عسكر إن مجلس الوزراء 
مطالب بإقرار حقوقهم، «واقترح 
ان يتم ذلك باجللسة القادمة» فقد 
مارســـت إدارة الفتوى سياسة 
ضبط النفس ألكثر من سنتني، 
تخللتهما مماطلة وتسويف في 
موضوع منحها حقوقها املشروعة، 

رغم انهم دعاة حق.
  وقال عسكر ان مطالبة اعضاء 
الفتوى والتشريع حق دستور 
مستحق وال مبرر الحالته إلى ٧ 
جلان ومن ثم إلى ديوان اخلدمة 
مرة أخرى ومن ثم اآلن ابتداع فكرة 
اللجنة اخلاصة، وكأن احلكومة 
ال توجد نية جادة لديها النصاف 
الفتوى والتشـــريع..  اعضـــاء 

 عسكر العنزي 

 د.محمد احلويلة 

 الصواغ: مطلبنا الوحيد حكومة جديدة برئيس ونهج جديدين 
 خالل ندوة «السور الخامس» في الدائرة الخامسة 

 فالح الصواغ  خالد الفضالة 

السابق د.خالد شخير املطيري ان 
املعارضة الشعبية خرجت من رحم 
الشــــارع الكويتي بعد ان رأوا ان 
احلكومة ال تنفع معها النصيحة 
وال يجدي معها العمل، مستهجنا 
تشبيه ثورة الشارع الكويتي بثورة 
الشارع التونسي واملصري الن تلك 
الثورات كانت على نظام، اما نحن 
فراضون بآل الصباح ونفتخر بهم، 
واخلالف فقط على رئيس احلكومة 
وهذا حق مكتســــب لكل كويتي، 
مشيرا الى ان احملمد حصل على 
فرصة كاملة وشكل ٦ حكومات وال 
يستطيع ادارة البلد، الفتا الى ان 
البلد بقيادة صاحب السمو األمير 
وسمو ولي عهده اكبر من ناصر 
احملمد. بدوره، قال ناشر حترير 
جريــــدة «اآلن» االلكترونية زايد 
الزيد ان رئيس الوزراء أدخل البالد 
في نفق مظلم مــــن توزيع هبات 
والكثيــــر من األمور لذلك نرى ان 
األسرة احلاكمة ال جتازف من اجل 
ناصر احملمد، مضيفا اننا متفقون 
على العقد ما بيننا وبني آل الصباح 

وهذا ال مزايدة عليه. 

وحماية األسرة احلاكمة فنحن من 
يحمي األســــرة ولن نرضى بأي 
شــــخص حتى لو كان من األسرة 
ان يشوه سمعة األسرة بأفعال ال 
ترضي كل األطراف، مطالبا احملمد 
بأن يكون شجاعا وعليه ان يرحل 

على الفور.
  من ناحيتــــه، قال األمني العام 
للتحالف الوطنــــي الدميوقراطي 
السابق خالد الفضالة ان تشخيص 
احلكومة يتطلب منا معرفة ما تقوم 
به احلكومة من عبث وانتشــــار 
الفساد في البالد وشراء الذمم ودعم 
االعالم الفاســــد والعبث بامللفات 
العالقة، مشــــيرا الى ان يوم ٣/٨ 
سيخرج الشباب الكويتي الرسال 
رسالة مفادها نريد رئيسا وحكومة 
جديدة، وأشــــار الى ان احلكومة 
هي حكومة ردة فعل فعندما خرج 
القضية،  «البدون» سارعت بحل 
متسائال بعد الفساد في ٥ سنوات 
و٦ حكومات وحل ٣ مجالس نيابية 
ماذا يريد رئيس احلكومة بعد ذلك؟ 
فهل يعتقد ان الشارع سيصمت امام 
هذا العبث؟ من جهته، قال املرشح 

محمد امليموني يســــتحق رحيل 
ناصر احملمد، وقال ان احملمد هو 
مشكلة ستواجه األسرة احلاكمة 
النه يستهلك كل شيء حتت ستار 
انه من األسرة احلاكمة وهذا اخطر 
مثلما اخلطر بدق االسفني بني ابناء 
الكويــــت ولوال احلكمة لدى ابناء 
الكويــــت وابنــــاء القبائل بعد ان 
وصفوا بأبشــــع األوصاف لرأينا 

شيئا آخر قد حدث.
  وأوضح اجلاسم ان شعار ارحل 
هي رســــالة من الشعب الكويتي 
مفادها أن وقتك قد انتهى وال مجال 
لوجودك، متســــائال هل يعقل ان 
رئيس وزراء ال يستطيع احلديث 
امام امليكروفونات؟ وهل صحيح 
انه افضــــل املوجودين خاصة ان 
ابناء األســــرة لديهــــم الكثير من 
العقالء واحلكماء، مؤكدا ان اخطاء 
رئيس الزراء تستحق فعال الشق 
اجلنائي والوقوف امام احملاكم غير 
اننا لسنا فاعلني لذلك الن املطلب 
الرئيسي هو خروج ناصر احملمد 
من احلكومة، الفتا الى ان يوم ٣/٨ 
هو تاريخ استرداد كرامات الناس 

نعم رئيس الوزراء يســــتحق ان 
ننزل للشــــارع ونطالب بتغييره 
بعد ان رأينا ما رأينا من تعسف 
الســــلطة واستخدام الهراوات في 
مواجهة من يبدي رأيه، مشــــيرا 
إلى ان املطالب بالتغيير ليســــت 
شخصانية مع رئيس الوزراء امنا 
هو تغيير نهج وسياســــة يصب 
في مصلحــــة الكويت، خاصة ان 
رئيس الــــوزراء مغّيب متاما وما 
حدث من تعذيب وقتل للمواطن 

القوات اخلاصة هؤالء الشباب وان 
يتخذ وزير الداخلية القرار السليم 
الســــاحة وإرسال  بعدم تطويق 
القوات اخلاصة، مشددا على أهمية 
عدم اســــتخدام أسلوب الترهيب 
والتخويف باســــتخدام املطاعات 

والهراوات ملواجهة التجمع.
  وتساءل اجلاسم هل يستحق 
االمر النزول الى الشــــوارع حيث 
يرى البعض ان الكويت افضل من 
غيرها من البلدان غير ان االجابة 

التطبيقي، ومن احلركة الطالبية، 
كلها تشــــير إلى أن ناصر احملمد 
واحلكومة يجب أن يرحل، والنهج 

يجب أن يتغير.
  بدوره، أكد الكاتب والناشــــط 
السياسي محمد عبدالقادر اجلاسم 
ان الشيخ ناصر احملمد أجبر على 
ســــحب القضايا بعد ان أصبحت 
أيامه معدودة امام العمل الشبابي 
حلركــــة كافي والســــور اخلامس 
والذين هم يرفعون شعار التغيير، 
الفتا إلى ان مساوئ حكومة احملمد 
كثيــــرة وقد تكلمنا في ذلك ويوم 
٣/٨ لن يكون هناك ثورة شعبية 
وامنا تعبير عفوي شبابي بعدم 
الرغبة في وجود ناصر احملمد فهل 
سيطول االمر ام انه سيقوم بتقدمي 
اســــتقالته غير ان روح الشباب 
ستجبره على االستقالة. وطالب 
اجلاسم رئيس احلكومة ان يقرأ 
املتغيرات وعدم االلتفات الى املزاعم 
حول املطالب الشبابية، متمنيا اال 
يتكرر استخدام القوة واالستفزاز 
ففي ذلك بالتأكيد مصلحة الشباب 
وال نريد الضرر للجميع وأال تهاجم 

أنذر ويكفي ظلما ولعبا واستهتارا 
وضحكا على الذقون ونريد حكومة 

جديدة ونهجا جديدا.
  وأضاف ان الدستور يقول ان 
احلكم في ذرية مبارك الكبير ونحن 
ال نزايد على ذلك ونفتخر ونتشرف 
بهذه األسرة الكرمية، مشيرا الى ان 
املادة ٦ تقول ان احلكم دميوقراطي 
ونقــــول للمتنفعني أنتم أصحاب 
مصالح وخوفكم من انقطاع االمداد 
والشعب الكويتي يعرف من انتم 

ونعرف ماذا انتم فاعلون.
  وزاد: أرسل رسالة ملن يتهمنا 
بالتأزمي والشخصانية استريحوا، 
فنحن أهل الكويت منذ ٣٠٠ سنة لم 
يبدر من أجدادنا أي خالف لألسرة 
احلاكمة، لكننا نقف املوقف الذي 
يرضي اهللا، الفتا الى ان العطايا 
باملاليني ومئات اآلالف، والقيادات 
املؤهلة ال يحصلون على املنصب، 
فاليوم نشــــاهد بيانات من كتلة 
التنمية واإلصالح، ومن الســــور 
اخلامــــس، وبيانــــا مــــن احلركة 
الدستورية، ومن التجمع السلفي 
ومن حركــــة كافي، ومــــن احتاد 

 انتقــــد النائب فــــالح الصواغ 
األســــلوب احلكومي فــــي توزيع 
الفترة  املناصب احلكومية خالل 
السابقة، مشــــيرا إلى ان في ذلك 
تنفيعا لعدد من النواب الداعمني 

للنهج احلكومي.
  وأضاف في الندوة التي نظمها 
جتمع السور اخلامس حتت عنوان 
«حكومة جديــــدة برئيس جديد» 
مساء امس االول: أفتخر ان تكون 
هذه االنطالقة من الدائرة اخلامسة 
القبائل  ابناء  التي يغلب عليهــــا 
والذين هم ابناء الكويت شاء من 
شاء وأبى من أبى والذين يطالبون 
بحفظ املال العام. وقال: لنا مطلب 
واحد وهو رحيل رئيس مجلس 
الوزراء وحكومته املتخاذلة ومجيء 
حكومة ذات منهج جديد بدال من 
نهج الفساد والعبث باملال العام، 
الفتا الى اننا ابناء الكويت وحبنا 
لها يحتــــم علينا ان نقوم بالدور 
املناط بنا وذلك بإنهاء املآسي التي 
متر بها احلكومة، مشــــيرا إلى ان 
الكويتي يقول  الشباب والشارع 
للمحمد انت ال تصلح وقد أعذر من 
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امللف بشكل نهائي وما حملت 
هذه القضية من احراج الكويت 
دوليا، الفتا الى ان هذه خطوة 
تسجل كنقطة بيضاء في ملف 
الكويت في حقوق االنسان على 
املســــتوى الدولــــي، مبينا بأن 
اجللسة القادمة ستكون حاسمة 
في اجناز وحل هذا امللف بالكامل 
خالل هذه اجللسة، إلقرار ما مت 
من اتفاق حكوميـ  نيابي داخل 

اللجنة.
  وقال العازمي علينا االسراع 
بإقرار قانــــون احلقوق املدنية 
واالجتماعية لتلك الفئة وإحقاق 
احلق ورفع الظلم عنها ودعا الى 
سرعة منح املستحقني للجنسية 
وفق الضوابط والشروط السيما 
ان هناك فئة مستحقة وحسم 
وجود من ال يستحق اجلنسية 
في هذا البلد والعمل بكل شفافية 
حفاظا على امن هذا البلد مؤكدا 
ان هذا االمر يسهم ايضا في حل 

القضية بشكل جذري. 

املرحلة االولى من املناقصة بصورة 
مناقصة عامة يستطيع اجلميع 

املشاركة بها.
  ٤ - ولكن مستندات املناقصة 
الشــــركات  تفرض علــــى جميع 
املشــــاركة باملناقصة أن تتعاقد 
مع املــــورد احلصري غير املؤهل 
واحملسوب على املتنفذين مما يعد 
حتايال خطيرا من جلنة املناقصات 

على القانون.
  ٥ - نظرا لكون املورد احملسوب 
على املتنفذين غير مؤهل لتنفيذ 
االعمال ومنتجه ال يحقق املعايير 
العامليــــة مت التالعب مبواصفات 
املناقصة حيث مت الغاء اهم اهداف 
التلوث  للمناقصة وهي معاجلة 
البيئــــي وزيادة انتــــاج الكهرباء 
التشــــغيلية  التكلفة  وتخفيض 
للوزارة، كما مت تخفيض االهداف 
الفنية الى نصف املعايير العاملية 
الى تخفيــــض قيمة  باالضافــــة 
الغرامات التعاقدية في حالة تخلف 
املورد عن االلتزام بشروط املناقصة 
حسب االوقات احملددة مما أفرغها 

من مضمونها.
  ٦ - قامت جلنــــة املناقصات 
التظلمات  املركزية بحفظ جميع 
التي تقدم بها عدة موردين بسبب 
تعيني مــــورد حصري للمناقصة 
دون القيام باجراءات التأهيل ولم 

تبد أي أسباب مقنعة.
  ٧ - جراء حفظ جلنة املناقصات 
لتظلمات املوردين دون ابداء أسباب 
مقنعة قام هؤالء املوردون باملشاركة 
باملناقصة، وقد جاءت أسعارهم 
منخفضــــة بواقع ثالثــــة ماليني 
دينار عن سعر شركة املتنفذين 
والتي جاء سعرها ثمانية ماليني 
دينار تقريبا للمرحلة االولى، اال 
أن جلنة املناقصات بالتنسيق مع 
بعض املوظفني بالــــوزارة قامت 
باســــتبعاد أول وثانــــي ارخص 
االسعار بحجة أنهم لم يقدموا منتج 
املورد احلصري املعني للمناقصة 

واحملسوب على املتنفذين. 

املخالفات ملصالح شــــخصية او 
لقرابات عائلية ومحسوبيات.

  وخلــــص د.الطبطبائي ما في 
املستندات الرسمية بالتالي:

   ١ـ  قررت وزارة الكهرباء واملاء 
طرح مناقصــــة مبيزانية مبدئية 
مقدارهــــا ١٤٥ مليون دينار تنفذ 
على مدى عشــــر سنوات تقريبا، 
ملعاجلة التلــــوث الكبير الصادر 
من محطات الكهرباء باالضافة الى 
بعض املشاكل الفنية التي تعاني 
منها هــــذه احملطات ومن ضمنها 
تخفيض الكلفة التشغيلية الكبيرة 
بسبب االستهالك الكبير للوقود 
النفطي، وقد أثبتت الدراسة األولية 
للوزارة أن عائد املشروع يتمثل 
في تخفيض حدود املليوني طن 
الكربون  سنويا من ثاني أكسيد 
الذي يلوث اجلو ويتســــبب في 
العديد من األمــــراض للمواطنني 
واملقيمــــني باإلضافــــة إلى زيادة 
إنتــــاج الكهرباء من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ 
ميغاواط وتخفيض تكلفة الوزارة 
بواقع ٥٠٠ مليون دينار على مدى 
فترة املشــــروع، وذلك عن طريق 

مرحلتني:
  املرحلة األولى: ملدة سنة بقيمة 

٥ ماليني دينار.
الثانيــــة: بقيمة ١٤٠    املرحلة 
مليون دينار ملدة تســــع سنوات 

تقريبا.
  ٢ـ  شبهة قيام جلنة املناقصات 
بالتنســــيق مع بعــــض املوظفني 
بــــوزارة الكهرباء بتالعب خطير 
متثل بفرض وتعيني مورد حصري 
تابــــع إلحدى الشــــركات التابعة 
لبعــــض املتنفذين علمــــا أن هذا 

املورد غير مؤهل.
  ٣ - ليقوم بتنفيذ كامل أعمال 
املناقصة مخالفة للمادتني (٢ و٧) 
من قانون املناقصات العامة واللتان 
تستوجبان طرح تأهيل للموردين 
املنافسة والعدالة وعدم  لضمان 
حصرها مبــــورد واحد، والخفاء 
هــــذا التجاوز اخلطيــــر مت طرح 

على القانــــون وعدم اخلوف من 
احملاسبة القانونية. وهذا يضعنا 
أمام أمرين أحالهما مر، األول هو 
ما أثير من إشاعات وشبهات تفيد 
بأن ما يتم في جلنة املناقصات من 
جتاوزات إمنا يقف وراءه قيادات 
نافذة بالدولة ويعزز هذا االحتمال 
صمت مجلس الوزراء غير املفهوم 
عما تثيره جهــــات حكومية مثل 
وزارة الكهرباء والبلدية واألشغال 
والنفط من تعمد جلنة املناقصات 
في تعطيل عدد من مشاريع الدولة 
املهمة للتنميــــة، أما األمر الثاني 
فيعكس تراخــــي وعجز مجلس 
الوزراء عن فتح حتقيق فيما تثيره 
الوزارات احلكومية من شــــبهات 
ضد جلنــــة املناقصات والوقوف 

على حقيقتها من عدمه.
  وأكد د.الطبطبائي انه سيتابع 
هذا امللف حتى ُيفتح حتقيق جدي 
ملعرفة صحة ما تثيره بعض وزارات 
الدولة من تعمد جلنة املناقصات 
تعطيل عدد من مشــــاريع الدولة 
بهدف التجاوز على املال العام من 
عدمه ومحاسبة جميع املسؤولني 
عن أي فساد وجتاوز على القانون، 
وما إذا كانت التجاوزات التي تتم 
في جلنــــة املناقصات تتم بأوامر 
وتعليمات قيــــادات نافذة ام انها 
من بعض املســــؤولني في جلنة 
املناقصات والوزارة لتمرير تلك 

جلنة املناقصات املركزية بترسية 
املناقصة على شركة مخالفة تقدمت 
برابع األسعار رغم اعتراض جلنة 
التحقيق التي شكلت برئاسة وكيل 
الوزارة احلالي م.أحمد اجلسار على 
قرار الترسية وإثباتها وجود تعد 
مباشر على القانون واملال العام.

  وقال د.الطبطبائي ان املستندات 
تؤكد شبهات بقيام جلنة املناقصات 
بالتعــــاون مع بعض  املركزيــــة 
املوظفــــني بالــــوزارة بتجاوزات 
على املــــال العام، ضاربني عرض 
العامة  املناقصة  احلائط بقانون 
وشــــرف الوظيفة، حيث متثلت 
املخالفات اجلسيمة بتعيني مورد 
حصــــري للمناقصة دون مروره 
بآلية التأهيل القانونية اذ مت منع 
جميع املوردين املنافسني له من 
املشاركة باملناقصة على الرغم من 
انهم يفوقونه بالكفاءة واخلبرة 
وذلك حسب إفادة مستشار الوزارة، 
كما قامت جلنة املناقصات بأسلوب 
مخالــــف للقانون مســــتفيدة من 
مكانتها القانونية كجهة حيادية 
تنظم طرح املناقصات باستبعاد 
الشركة الكويتية التي تقدمت بأقل 
األسعار لتنفيع الشركة املخالفة 
الكويتية  الشــــركة  رغم حتقيق 
جلميع أهداف املناقصة باإلضافة 
إلى إلغاء جلنة املناقصات بالتعاون 
مع بعــــض املوظفــــني بالوزارة 
األهــــداف الرئيســــية للمناقصة 
ما ضيع على املــــال العام مبلغا 
جتاوز ٣ ماليني دينار في املرحلة 
األولى من املشروع وسيتجاوز ١٠٠ 
مليون دينار في املرحلة الثانية 
من املشروع متجاهلة بذلك تقرير 
جلنة التحقيق التي أثبتت التجاوز 

على املال العام والقانون.
  وأضاف د.الطبطبائي ان هناك 
شــــبهات خطيرة بوقوع تنسيق 
كبير بني جلنة املناقصات املركزية 
وبعض املوظفني املتنفذين بالوزارة 
باإلضافة إلى جرأتهم وعدم خوفهم 
من التجاوز على املال العام والتعدي 

 قال النائب د.وليد الطبطبائي 
انه تلقــــى شــــكاوى ومعلومات 
كثيرة عن شــــبهات حتوم حول 
إجراءات جلنة املناقصات املركزية، 
وان عاملني فــــي جهات حكومية 
زودوه مبستندات خطيرة تؤكد 
هذه الشــــبهات وتبــــني ان جلنة 
املناقصات املركزية فقدت البوصلة 
وابتعدت عن الهدف املنشود منها، 
فبدال مــــن أن تلعب الدور املناط 
بها بتطبيــــق إجــــراءات قانون 
املناقصــــات العامة للحفاظ على 
الشــــفافية والعدالة واملال العام، 
صارت تقع في جتاوزات منافية 
للشفافية والعدالة ومخالفة ملواد 

قانون املناقصات العامة.
  وأوضــــح د.الطبطبائــــي ان 
املعلومات الواردة إليه واملستندات 
تشير إلى جور وانحراف كبيرين 
من قبل اللجنة في إجراءات ترسية 
املناقصات من دون أي أسباب فنية 
أو قانونية أو منطقية، فتارة ترسي 
املناقصة على شركات تقدمت بأعلى 
األســــعار على الرغم مــــن التزام 
الشركات التي تقدمت بأقل األسعار 
املناقصة، وتارة ترسي  بشروط 
على شركات تقدمت بأقل األسعار 
على الرغم من مخالفتها لشروط 
املناقصــــة متجاهلة في احلالتني 
الوزارات  الفنية للجان  التقارير 
ومالحظات ديوان احملاسبة وقانون 
املناقصات العامة ذاته، وتخوف 
د.الطبطبائي مــــن أنه «إذا كانت 
هذه هي سياسة احلكومة من خالل 
جلنة املناقصــــات فعلى مليارات 

خطة التنمية السالم».
  وأشــــار د.الطبطبائــــي الــــى 
أنه حصــــل على ملــــف يحتوي 
على مســــتندات خطيرة خاصة 
باملناقصة رقم (وك م/٢٠٠٨/٤٤ ـ 
٢٠٠٩) اخلاصة بتوريد ومناولة 
املواد املضافــــة لزيت الوقود مع 
معدات احلقن اخلاصة بها حملطات 
توليد القوى الكهربائية وتقطير 
املياه، حيث تبني املستندات قيام 

العازمي بإقرار احلقوق  سالم 
املدنيــــة واالجتماعية للبدون، 
مثل حق العالج والتعليم وعودة 
البطاقات التموينية وحق إصدار 
شهادات امليالد والوفاة ووثائق 
الزواج والطالق ورخصة القيادة 
وجواز السفر على املادة ١٧ وحق 
العمل فــــي كل قطاعات الدولة 
احلكومية واخلاصة، وطي هذا 

حلسم جاد، مؤكدا في ذات الوقت 
ان تلك املبادرات هي ما حتتاجه 
الكويت خاصة انها توازي خطة 
التنمية التي يتعلق بها مستقبل 
العديد من املشاريع التي ستدفع 
بها حتى تساهم في تقدمها مبا 
يعــــود باخلير على من يعيش 

على ارضها الطيبة.
النائب    ومن جانبه، أشــــاد 

سنوات طوال.
  واضــــاف مزيد ان احلكومة 
عليها ان تعــــي ان العديد من 
ابناء هذه الفئة يدينون بالوالء 
للكويت وانهم ترجموا هذا الوالء 
واحلب بتضحيات غالية جسدتها 
تضحياتهم بأرواحهم في احلروب 
وهي شــــهادات واضحة لهؤالء 
االشخاص الذين ال يحلمون اال 
بوثائق حتقق آمالهم في ضمان 
حيــــاة كرمية لهم والســــرهم، 
متمنيا ان يستمر الدفع بعجلة 
وضع احللول اجلديدة للعديد 
من القضايا املعلقة منذ سنوات 
وان تكون عالج قضية البدون 
هي باكورة هذا النهج الذي البد 
ان تتبعــــه قضايا مثل الوضع 
االسكاني وانهاء حاالت االنتظار 
والطوابيــــر املتراكمــــة وايضا 
الوضــــع الصحي وفتح  عالج 
الزيادات  مستشــــفيات تغطي 
النسبية في االعداد وكذلك العديد 
من امللفات االخرى التي حتتاج 

 اكد النائب حســــني مزيد ان 
خطوات احلكومة في حسم ملف 
البدون عبــــر اقرارها عددا من 
القوانني واحلقوق لتوفير حياة 
كرمية لهــــذه الفئة وان جاءت 
متأخرة اال انها اتت لتنهي مأساة 
استمرت لعشرات السنني وكانت 
اســــتحقاقا النهاء جزء من هذا 

امللف املتضخم.
النائـــب مزيد من    وشـــدد 
تصريح صحافي على ان تلك 
اخلطوات احلكوميـــة البد ان 
تتـــوج بحل جذري وحاســـم 
بتجنيس من يستحق من هذه 
الفئة ممن يحملون احصاء ٦٥ 
وكذلك جتنيـــس من ميلكون 
تواجـــدا قبل هـــذه الفترة في 
الكويت ومن لهم اقارب كويتيون 
من الدرجة االولى، موضحا ان 
اال توقف قطار  على احلكومة 
معاجلة اوضـــاع البدون الذي 
انطلق كونه يعالج وضعا خاطئا 
كان من املفترض ان يحسم قبل 

 د.وليد الطبطبائي 


