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هنأ النائب خالد العدوة اللجنة 
التأسيسية وأبناء محافظة مبارك 
القرين  ن����ادي  الكبير بإش����هار 
الرياض����ي، مثمنا جهودهم التي 
بدأوها منذ عام 2006، متمنيا ان 
ينجح املؤسسون في ادارة النادي 
ف����ي الفترة االنتقالي����ة القادمة، 
حتى يتم تشكيل مجلس االدارة 
االول والذي سيكون على عاتقه 
رسم السياسات واألهداف العامة 
للنادي في املرحلة املقبلة. وطالب 
الوزراء والهيئة  العدوة مجلس 
العامة للشباب والرياضة بسرعة 

االنتهاء من اجراءات اشهار طلبات األندية األخرى 
وعلى رأس����ها نادي االحت����اد بضاحية علي صباح 

الس����الم كون تلك املنطقة تخلو 
من جميع املنش����آت والوسائل 
الرياضية او الترفيهية املتواجدة 
الكويت املختلفة. وأكد  مبناطق 
العدوة ضرورة زيادة عدد األندية 
الرياضية بشكل عام والعمل على 
انشاء ناد رياضي في كل منطقة 
من مناطق الكويت بهدف استيعاب 
الكثافة السكانية من فئة الشباب 
والبراعم، واس����تغالل طاقاتهم 
وامكاناته����م بش����كل حضاري 
ومش����روع، من خالل انخراطهم 
في أنش����طة األندية االجتماعية 
والثقافية والرياضية والترويحية ومن ثم بناء جيل 
رياضي مثقف يعود بالنفع على البالد بشكل عام.

العنجري يقترح نقل األدلة الجنائية والطب الشرعي 
والمعمل الجنائي إلى »العدل«

تجمع الميثاق: الشعب الكويتي أثبت في مالحمه التاريخية 
والءه لنظامه السياسي بقيادة آل الصباح

يخصه � تنفيذ هذا القانون.
فيما كانت املذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 23 لسنة 1990 
في ش����أن تنظيم القضاء ونقل 
تبعية أجه����زة االدلة اجلنائية 

النائ����ب عبدالرحمن  ق����دم 
العنجري اقتراحا بقانون في شأن 
تنظيم القضاء ونقل تبعية اجهزة 
االدلة اجلنائية والطب الشرعي 
واملعمل اجلنائي، وجاءت مواد 

االقتراح بقانون كالتالي:
م����ادة أولى: تنق����ل االجهزة 
اخلاصة باالدلة اجلنائية والطب 
الش����رعي واملعمل اجلنائي الى 

وزارة العدل.
مادة ثانية: يس����تبدل نص 
الفقرة االولى من املادة رقم 60 
من القانون رقم 23 لسنة 1990 

املشار اليه بالنص اآلتي:
»اعضاء النيابة العامة واعضاء 
اجه����زة االدلة اجلنائية والطب 
الشرعي واملعمل اجلنائي يتبعون 

جميعا النائب العام«.
مادة ثالثة: يستبدل نص املادة 
64 من القانون رقم 23 لسنة 1990 

أصدر جتمع امليث����اق الوطني بيانا حول مس����تجدات 
الساحة الكويتية جاء فيه التالي: من املؤكد أن ثمة تغيرات 
جذريه طرأت على الش����ارع العربي جت����اه بعض أنظمته 
السياسية احلاكمة متثل نقلة نوعية في مواجهته للفساد 

واملفسدين.
ونحن في الكويت ال نزعم أننا املدينة الفاضلة في جزيرة 
منفصلة عن العالم وما يحدث حولنا، السيما أننا نتحمل 
قضايا مزمنة تفاقمت مشاكلها بسبب التسويف واإلهمال 
وانتظار املقايضات املناسبة التي عاشها شبابنا منذ والدته 
حتى أصبحت اليوم قنابل موقوتة تهدد طموحاتهم وتقضي 
على آمالهم رغم كل املوارد وكل الطاقات التي انعم اهلل بها 

علينا دون املجتمعات األخرى. 
اجلميع في الكويت يفاخر بدستور 1962 الذي صاغته 
بصدق أيد كرمية من السلطة السياسية العليا ونواب األمة 
في املجلس التأسيسي املنتخب بحق وحقيقة، واليزال محل 
ثقة واحترام وتقدير جميع الكويتيني وقناعتهم به كميثاق 
وطني يضمن في التطبيق الصحيح له مبادئ العدالة في 
احلقوق والواجبات واحلريات وتنظيم شؤون الدولة ويكفل 
تفعيل التشريع القومي والرقابة على القرار وأدوات تنفيذها، 

ولذلك كله فإننا نرى ما يلي:

إن إفساح املجال للمزيد من حرية الرأي والتعبير عنه 
عب����ر اإلعالم احلر والتحركات الس����لمية خطوة رائدة مع 
وضع ضوابط قانونية والئحية حتول دون اإلخالل بالنظام 
العام أو اإلضرار مبصالح الناس ما مينع أي مصادمات أو 

أيا من مظاهر العنف. 
وإننا نحيي احلراك السياس����ي الشبابي احلالي والذي 
نتمنى أن يظل حراكا ملتزما باألطر الدستورية والقانونية 

وبالوسائل السلمية.
وإن إي مطالبات سياس����ية وأه����داف معلنة ينبغي أن 

تنسجم مع الدستور الذي ارتضاه اجلميع حكما.
وإن أيا تعديالت على الدستور يجب أن تكون متجانسة 

مع األطر الدستورية مبا يضمن املزيد من احلريات. 
وان منص����ب رئيس مجلس ال����وزراء ما هو أال جزئية 
في نظام سياسي عام وتشكل السلطات الثالث مع الشعب 
أضالعه األربع����ة وأن محاربة الفس����اد وتطبيق القوانني 
وااللتزام بتنفيذ خطة التنمية وغيرها من املش����اريع التي 
تعود على الوطن باخلير وعلى الشعب باالستقرار والرفاهية، 

واجب قومي. 
وعلينا الكف عن االس����تغراق في التكتيكات احلكومية 
البرملانية والضغوطات السياسية التي حتول دون إظهار اإلرادة 

احلقيقية للنواب ملمارستهم واجباتهم الدستورية.
وعل����ى احلكومة ان تكون متفهم����ة لهموم األمة العامة 
واخلاصة وأن تلتزم بالسعي احلثيث دون هوادة لتحقيق 
طموحات الشعب من خالل وزراء أكفاء ورجال دولة قادرين 

على القيام مبسؤولياتهم. 
وينبغي اإلسراع في تنفيذ مراحل اخلطة القومية التي 
تنقل الوضع الوطني التعليمي والصحي واألمني واالقتصادي 
واالجتماعي واخلدمات االستهالكية إلى مستوى املجتمعات 

املتقدمة.
وإن امل����الذ األول واألخير ألي نظام سياس����ي هو األمة 
الصادقة الوفية مصدر الس����لطات والتي يستمد أي نظام 
سياسي القوة منها فهي خط الدفاع الرئيسي والسور األول 
واألخير حلماية أركان هذا النظام ومن املؤكد ان الش����عب 
الكويتي بأسره اثبت في مالحمه التاريخية القريبة والبعيدة 
والءه وعش����قه لنظامه السياسي بقيادة آل الصباح الكرام 

ووفاءه للشرعية الدستورية. 
والوحدة الوطنية شعار جميل يبقى مالذ األمن واالستقرار 
)بعد قدرة اهلل ع����ز وجل( ويتبقى ترجمت����ه في العدالة 
واملساواة وتكافؤ الفرص بني جميع شرائح املجتمع الكويتي 

ماداموا متساوين في احلقوق والواجبات.

والطب الشرعي واملعمل اجلنائي 
كالتالي: ال شك في وجود ارتباط 
وثيق بني مهام النيابة العامة عند 
التحقيق وفقا الحكام  ممارسة 
القانون رقم 17 لسنة 1960 في 
ش����أن االج����راءات واحملاكمات 
اجلزائية وبني مهام اجهزة االدلة 
اجلنائية والطب الشرعي واملعمل 
اجلنائ����ي، وتعتبر ه����ذه املهام 
االخيرة اساس����ية وحيوية في 
سالمة اجراءات التحقيق والنتائج 
التي يتم التوصل اليها في هذا 
الش����أن، وحرصا على حيادية 
هذه االجهزة اخلطيرة وسالمة 
ما تقدمه م����ن ادلة وبراهني في 
شأن الدعاوى اجلزائية وحيث 
ان االصل في االختصاص بجميع 
الدعوى اجلزائية وفقا  شؤون 
للمادة 167 من الدستور موكول 
الى النياب����ة العامة، لهذا يكون 

املشار اليه بالنص اآلتي:
»لوزير العدل حق االشراف 
والرقاب����ة عل����ى النيابة العامة 
وعلى االجهزة اخلاصة باالدلة 
اجلنائية والطب الشرعي واملعمل 
العام حق  اجلنائي، وللنائ����ب 
الرقابة واالش����راف على جميع 
اعضاء النيابة العامة، وللنائب 
الرقابة واالش����راف  العام حق 
على جميع أعضاء أجهزة األدلة 
اجلنائية والطب الشرعي واملعمل 
اجلنائي وميارس في ش����أنهم 
جميع اختصاصاته املقررة في 
هذا القانون بشأن اعضاء النيابة 

العامة«.
م����ادة رابع����ة:  يلغ����ى كل 
حكم يتعارض م����ع احكام هذا 

القانون.
مادة خامس����ة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء � كل فيما 

من االفق قانونا واالكثر مالءمة 
تش����ريعيا ان يجعل االشراف 
والرقابة على هذه االجهزة وتكون 
التبعية في االختصاص مماثلة 
ملا تخض����ع له النياب����ة العامة 
واعضاؤه����ا بحيث تتبع اداريا 
وزارة العدل وتتبع فنيا من حيث 
ممارسة اختصاصاتها الشراف 
النائب العام شأنهم في ذلك شأن 

اعضاء النيابة العامة.
ولهذا اعد هذا االقتراح بقانون 
الذي ينص في مادته االولى على 
نقل هذه االجهزة واختصاصاتها 
الى وزارة الع����دل، وينص في 
الثاني����ة والثالثة على  مادتيه 
مطابقة نظامهم القانوني لنظام 
النيابة العامة واعضائها، وينص 
في املادة الرابعة على إلغاء كل 
حكم يتعارض م����ع احكام هذا 

القانون.

عبدالرحمن العنجري

خالد العدوة

د.وليد الطبطبائي

د. ناصر الصانع خالل حديثه أثناء افتتاح انشطة املؤمتر البرملاني العاملي

الطبطبائي أعد 17 سؤااًل للروضان 
ويهدد باستخدام أدواته الدستورية

شكاوى كثيرة ومن عدة جهات 
فإنه س���يتابع هذا امللف حتى 
يفت���ح حتقيق ج���دي ملعرفة 
صحة ما تثيره بعض وزارات 
ومؤسسات بالدولة مثل وزارة 
املواصالت والكهرباء والبلدية 
واألشغال والطيران املدني من 
تعمد جلنة املناقصات تعطيل 
عدد من مشاريع الدولة بهدف 
التجاوز على املال العام من عدم؟ 
ومحاسبة جميع املسؤولني عن 
اي فساد وجتاوز على القانون، 
وما اذا كانت التجاوزات التي تتم 
في جلنة املناقصات تتم بأوامر 
وتعليمات قيادات نافذة ام انها 
من بعض املسؤولني في جلنة 
املناقصات والوزارة لتمرير تلك 
املخالفات ملصالح شخصية او 

لقرابات ومحسوبيات.
وأوضح الطبطبائي ان امللف 
يحتوي باالضاف���ة الى تقرير 
الوزارية على  جلنة اجلس���ار 
حقائق ومس���تندات وأسماء ال 
ميكن ان تكون محال للنشر من 
باب إمياننا بأن األمور ال تكون 
من خالل نش���ر األسماء وإمنا 
نترك أمره ال���ى جلنة حتقيق 
حيادية تأخذ على عاتقها مهمة 
كشف احلقيقة متهيدا إلقصاء 
الفاسدين مهما كانت أوصافهم 

وأسماؤهم ومناصبهم.
واختتم النائب الطبطبائي: 
انه حني تبنى ه���ذا امللف امنا 
تبناه م���ن باب قناعته املطلقة 
ب���دور عض���و مجل���س األمة 
باحملافظة على مقدرات الشعب 
الكويتي واملال العام من منطلق 
شرعيي ووطني، ذاكرا ان هناك 
من نصحه م���ن األصدقاء بأال 
يتبنى ه���ذا امللف كون رئيس 
جلنة املناقصات احمد الكليب 
شخصية مؤثرة وله وزنه في 
الدائرة االنتخابية نفسها التي 
ميثلها ولكنه أكد انه إمنا جاء 
ليمثل الشعب الكويتي ال للتمثيل 
عليه وأنه أقسم أمام اهلل وأمام 
الكويتي على احلفاظ  الشعب 
على حقوقه ومقدراته وعلى املال 
الع���ام فال يخاف في اهلل لومة 
الئم مع تأكيده لكامل احترامه 
وتقديره لشخص الكليب، مؤكدا 
ان���ه تربطه بالكلي���ب صداقة 
وعالقة طيبة ولكننا اآلن أمام 
تقييم أداء مؤسس���ات بالدولة 

وليس لها عالقة بالشخوص.

على مناقصات مباليني الدنانير 
من خالل جتاوز القانون فهذه 
طامة كب���رى، وه���ذا يدفعنا 
للتساؤل: ماذا سيحدث غدا؟ 
وكيف ستوزع مقدرات الشعب 
الكويتي مبشاريع التنمية؟ هل 
على اساس العدالة والشفافية 
ام على اساس بند الترضيات 

السياسية واحملسوبيات.
وقال ايضا انه يرى ضرورة 
املناقصات  قيام رئيس جلنة 
املركزي���ة الي���وم بأخذ إجازة 
مفتوح���ة حل���ني االنتهاء من 
التحقيق العاجل الذي يفترض 
ان يفتح وهذا أقل ما يفعل لكي 
يتم التحقيق بحيادية وبشفافية 
تامة وال تكون هناك اي مؤثرات 
على سير التحقيق، خاصة ان 
مثل هذه األمور لو حصلت في 
دولة متحضرة لبادر املسؤول 
بالتنحي مباشرة عن منصبه 
إحساس���ا منه باملس���ؤولية 

الوطنية والشرعية.
وأك���د الطبطبائي ان امللف 
الذي أعده يحتوي على مستندات 
خطيرة خاصة باملناقصة رقم 
و.ك.م/2008/44-2009 اخلاصة 
بتوريد ومناولة املواد املضافة 
لزيت الوقود مع معدات احلقن 
اخلاص���ة بها حملط���ات توليد 
الكهربائي���ة وتقطير  الق���وى 
املياه، حيث تبني املس���تندات 
قيام جلنة املناقصات املركزية 
املناقصة على شركة  بترسية 
مخالفة تقدمت برابع األسعار 
رغم اعت���راض جلنة التحقيق 
الترس���ية  الوزارية على قرار 
وإثباته���ا وجود تعد مباش���ر 
العامة  املناقصات  على قانون 

واملال العام.
وأض���اف: ونظ���را لوجود 

حزم وشفافية، وأنا اآلن أقدم له 
هذا امللف املليء بشبهات الفساد 
وأنتظر أنا والشعب الكويتي أن 
نرى كيف سيتعامل معه بكل 
حزم وشفافية كما وعد، وأقول 
له إنن���ا في هذه املناقصة أمام 

أمرين:
فإما أن نقبل بتقرير جلنة 
التحقيق الوزارية التي شكلت 
مسبقا برئاس���ة وكيل وزارة 
الكهرباء احلالي م.احمد اجلسار 
إدارات  وعضوية آخري���ن من 
التي  الكهرباء  مختلفة بوزارة 
انتهى تقريرها الى إدانة جلنة 
املناقصات بتجاوزها اخلطير 
للمال العام وقانون املناقصات 
وترسيتها املناقصة على شركة 

مخالفة.
أو ان نعتب���ر ان جلن���ة 
التحقي���ق الوزارية برئاس���ة 
وكي���ل وزارة الكهرباء احلالي 
قد تالعبت بنتيجة التحقيق، 
علما ان املستندات التي تضمنها 
تقري���ر التحقيق تعزز صحة 
ما جاء به، فاألمر اآلن متروك 
الى قرار رئيس مجلس الوزراء 
بإبالغن���ا من نص���دق جلنة 
جس���ار ام جلن���ة الكليب مع 
تقديرنا الكامل لش���خصي كل 
من اجلس���ار والكليب، مذكرا 
رئيس مجلس الوزراء بأن كلتا 
اللجنتني حكوميتان وتقعان 
حتت مسؤولية مجلس الوزراء 
ونحن نترقب اإلجراء احلازم 
الذي سيتخذه مع اللجنة التي 
املال  انها تعدت على  سيتبني 
العام، واننا في هذا اإلطار مننح 
مهلة محددة حلسم هذا امللف 
لكون املستندات واضحة وال 

تقبل التأويل.
وطالب الطبطبائي: مجلس 
الوزراء ممثال في رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء بأن يبادرا على 
الفور بوق���ف مثل هذا العبث 
باملال العام باتخاذ قرار بوقف 
أعمال املشروع الذي مت توقيعه 
وإحالة املوضوع الى التحقيق 
العاج���ل حيث انه س���يصبح 
مس���ؤوال عن هذه التجاوزات 
ايضا في ح���ال عدم تصحيح 
االعوج���اج احلاص���ل بلجنة 

املناقصات.
واستنكر قائال: إذا كان احلال 
بنا اليوم ان حتصل الشركات 

قال النائب د.وليد الطبطبائي 
ان���ه أع���د ملف���ا كام���ال حول 
الش���بهات اخلاصة باملناقصة 
رقم )و.ك.م/2009-2008/44( 
يحت���وي على بن���ود ومراحل 
التي متت من قبل  التجاوزات 
جلنة املناقصات املركزية مدعمة 
باملستندات الرسمية واحلقائق، 
باالضافة الى 17 سؤاال برملانيا 
الدولة لشؤون مجلس  لوزير 
ال���وزراء روض���ان الروضان، 
وق���ال الطبطبائي في تصريح 
صحافي انن���ا اليوم نقف امام 
مفترق طرق اما ان نقبل مبثل 
هذه التج���اوزات اخلطيرة في 
جلنة املناقصات املركزية او ان 
نحاربها ونقف امامها بضمائرنا 
ومبا منلك من أدوات دستورية 
وليعذرنا الوزير الروضان من ان 
يصل األمر الى استخدام أدواتنا 
الدس���تورية الكاملة وهذه هي 
النهاية التي س���نصل اليها ان 
اصر الروضان بالدفاع عن جلنة 
املناقصات املركزية وأعضائها 
دون سند موضوعي وقانوني 
مذكرا الروضان بأنه باألساس 
عضو مجلس أمة ومسؤول عن 
حماية أموال ومقدرات الشعب 
الكويتي وانه حتى اآلن لم يحرك 
ساكنا نحو الشكاوى والشبهات 
العديدة التي تثار حول أداء جلنة 
املناقصات املركزية، مذكرا اياه 
بأنه الوزير املعني واملساءل عن 

اي خلل يتم في هذه اللجنة.
الطبطبائي قائال: كنا  وبنينّ 
نس���مع عن العب���ث احلكومي 
في مؤسسات الدولة ولكن ان 
يصل األمر الى جلنة املناقصات 
املركزية والتي تعتبر مبنزلة 
القاضي الذي يحكم في كل ما 
يخص مناقصات الدولة الى ان 
يصل األمر بها الى ان تضرب كل 
قوانني الدولة واللوائح والنظم 
لترسى مناقصة حملسوبيات او 
لترضيات ودفع فواتير الوالءات 
السياس���ية لبع���ض األعضاء 
أمر ال نستطيع  املطيعني فهذا 

السكوت عنه.
وأضاف في هذا املقام اود ان 
أذكر رئيس مجلس الوزراء مبا 
يقوله دائما بأنه رجل إصالح 
ويطال���ب كل من لديه إثباتات 
على وجود شبهة فساد في اي 
جهة حكومي���ة بأن يقدمها له، 
مؤكدا انه سيتعامل معها بكل 

العدوة يهنئ أبناء مبارك الكبير 
بإشهار نادي القرين الرياضي

الصانع: المنظمة البرلمانية حققت إنجازات للحد 
من استنزاف الثروات لصالح مؤسسات الفساد

منظمات املجتمع املدني واإلعالم 
التعليمية وفريق  واملؤسس����ات 
العمل اخلامس حول اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد. وأوضح ان 
املنظمة تعتزم اطالق استراتيجية 
جديدة في هذا املؤمتر مت بناؤها 
املاض����ي معتبرا ان  العام  خالل 
املؤمتر س����يكون فرصة لعرض 
اليه دراس����ة  أحدث ما توصلت 
حصرية اعدته����ا املنظمة في 32 
دولة متكن����ت خاللها من معرفة 
الثغرات التي حددها البرملانيون 
في تلك االقطار بأنفسهم لتهيئة 

أجندة أكثر قربا من الواقع.

االنتشار املكثف للفروع االقليمية 
والوطنية وفي التركيز املوضوعي 
على ف����رق عمل برملانية ودولية 
متثل فيها كل القارات وتتحالف مع 
احدى املنظمات الدولية املتخصصة 
لت����ؤدي دور بي����ت اخلبرة في 
موضوع����ات مختلفة. وتضمنت 
تلك املوضوعات أخالقيات العمل 
البرملاني والسياسي وفريق العمل 
الدولي ح����ول الرقابة البرملانية 
العمل ح����ول مكافحة  وفري����ق 
العمل  األم����وال وفريق  تبييض 
حول العالقة بني البرملان واملجتمع 
حيث يش����مل عق����د حتالف ومع 

العاملية  املنظم����ة  أكد رئيس 
البرملانية ضد الفس����اد د.ناصر 
الصانع أن أعضاء املنظمة حققوا 
اجنازات في مختلف دول العالم 
للحد من استنزاف الثروات لصالح 
مؤسس����ات أو عناصر الفس����اد 
ومتكنوا من اتخاذ اجراءات برملانية 
سواء رقابية أو إحاالت للقضاء أو 
مساءالت سياسية لهذا الغرض.

ج����اء ذلك ف����ي كلم����ة ألقاها 
افتتاح انش����طة  ل����دى  الصانع 
املؤمتر البرملاني العاملي الرابع ضد 
الفساد حتت رعاية فخامة رئيس 
الواليات املتحدة املكسيكية فيليبي 
كالديرون أم����س األول وبتنظيم 
مش����ترك بني مجلس الش����يوخ 
العاملية  املكس����يكي واملنظم����ة 
للبرملانيني ضد الفساد. واستهل 
الصانع كلمت����ه بتقدمي التعازي 
لليابان اثر الزلزال الذي ضربها 
معربا ع����ن متنياته بعدم امتداد 
اآلثار املدمرة للزلزال الى مناطق 
أخرى. واستعرض مسيرة املنظمة 
العاملية البرملانية منذ انش����ائها 
وما حققته للحد من ممارس����ات 
االثراء غير املشروع من خالل اآللية 
الثنائي����ة للمنظمة واملتمثلة في 


