
الثالثاء 15 مارس 2011   11مجلس األمة
نفى أن يكون الهدف من االستجواب قطع الطريق أمام نواب آخرين

رئيس الجهاز المركزي بحث مع ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية طرق تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

ستؤجل استجوابها لرئيس الحكومة إذا ما قّدم استجواب وزير التنمية

السعدون يعلن استجواب رئيس الوزراء على خلفية قضايا مال عام 

الفضالة: استمرار تقديم الخدمات لـ »البدون«.. وآلية لمنحهم المزايا والتسهيالت الجديدة
قال الرئيس التنفيذي للجهاز 
املقيمني  املركزي ملعاجلة اوضاع 
بص����ورة غي����ر قانوني����ة صالح 
الفضالة انه بحث امس مع ممثلني 
لعدد من اجلهات احلكومية املعنية 
آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء 
بتقدمي خدمات ومزايا وتسهيالت 
لفئة املقيمني بصورة غير قانونية 
اس����تنادا الى مبادرة اجلهاز بهذا 

الشأن.
واوضح الفضالة، في تصريح 
ل� »كونا« عقب ترؤس����ه اجتماعا 
تنسيقيا للجهاز مع ممثلني لعدد من 
اجلهات احلكومية املعنية بالتعامل 
مع املقيمني بصورة غير قانونية، 
انه مت االتفاق خالل هذا االجتماع 
على استمرار تقدمي اخلدمات لفئة 
املقيمني بصورة غير قانونية وعلى 
آلية بدء جه����ات حكومية اخرى 
باتخ����اذ اجراءاته����ا لتقدمي مزايا 

وتسهيالت جديدة لهذه الفئة.
وذكر انه مت الطلب من ممثلي 
اجلهات احلكومية املعنية اعتماد 
عب����ارة »غير كويت����ي« في خانة 
اجلنس����ية بدال من عبارة »مقيم 
بصورة غير قانونية« في ش����أن 
التي يتم  الفئ����ة  معامالت ه����ذه 
تقدميها لهذه اجلهات احلكومية، 
وذلك في اطار القوانني واالنظمة 
والقرارات التي تضمنتها خارطة 
الطري����ق الت����ي اعتمدها مجلس 
الوزراء واملجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية في اجتماعهما املشترك 
الذي عقد اخيرا بهدف ايجاد حل 
جذري شامل لهذه املشكلة وانهاء 

كل ذيولها وتبعاتها.
واكد ان هذه اخلدمات واملزايا 
والتسهيالت التي تقدم لفئة املقيمني 
بصورة غي����ر قانوني����ة لن يتم 
منعها او حرمانها عن اي شخص 
من هذه الفئة مم����ن يريد تعديل 
وضعه القانوني، اي مبعنى آخر 
انها لن تقف حجر عثرة امام من 
يريد من هذه الفئة تعديل وضعه 

القانوني.
واوضح ان هذه اخلدمات كانت 
تقدم في السابق لهذه الفئة من قبل 

املقيمني بصورة غير قانونية منذ 
س����بتمبر 2003 حتى 31 ديسمبر 
2009 بتكلفة اجمالية بلغت 1172719 

دينارا.
وعن اخلدمات التي تقدم لفئة 
املقيمني بصورة غير قانونية في 
مجال الس����كن، ذك����ر الفضالة ان 
الداخلية  الدف����اع ووزارة  وزارة 
قامتا بتخصيص 4866 بيتا باجر 
رمزي لعسكريي الدفاع والداخلية 
من هذه الفئة كما تقوم الوزارتان 
بصرف بدل سكن بقيمة مليوني 
دينار سنويا ملن لم يخصص لهم 

سكن حكومي من هذه الفئة.
وعن اخلدمات التي تقدم لفئة 
املقيمني بصورة غير قانونية في 
مجال استخراج جوازات السفر، قال 
ان وزارة الداخلية تقوم باستخراج 
جوازات سفر لهذه الفئة وفقا للمادة 
17 الداء احل����ج والعمرة والعالج 
باخلارج والدراس����ة ولغيرها من 
االسباب والدواعي االنسانية وفق 
ضوابط معين����ة مضيفا ان عدد 
جوازات م����ادة 17 التي مت صرفها 
خالل س����نة ونصف السنة بلغت 
32772 جوازا. واضاف ان »وزارة 
الداخلية متنح االقامة فورا ومن 
دون اي معوقات ل����كل من يقوم 
بتعديل وضعه غير القانوني في 
البالد من هذه الفئ����ة هو وافراد 
اسرته دون مساءلته جنائيا مع 
عدم الزامه بتسديد رسوم املخالفات 
لدى تعديل وضعه في حني يلزم 

املواطن بسداد الرسوم«.
وعن استخراج وتوثيق عقود 
ال����زواج وش����هادات الطالق لفئة 
املقيمني بصورة غي����ر قانونية، 
ان����ه »تبني للجهاز  الفضالة  قال 
عدم امتناع وزارة العدل عن اداء 
ما يتص����ل بهذا االمر حيث وصل 
عدد عقود الزواج وشهادات الطالق 
املوثق����ة خالل الس����نوات الثالث 
االخيرة ال����ى 10210 معامالت، في 
حني ان هناك العديد منهم ميتنع 
عن استكمال اجراءات استخراج 
تلك الوثائق نظ����را لوجود بيان 

جنسيتهم االصلية فيها«.

اجلهات احلكومية بشكل منفرد، اما 
اآلن وبعد قرارات مجلس الوزراء 
ومب����ادرة اجلهاز فق����د مت تنظيم 
آلية عمل هذه اجلهات بشأن هذه 

الفئة.
وقال الفضالة انه استمع امس 
ال����ى مالحظات ممثل����ي اجلهات 
احلكومية املعنية بتقدمي اخلدمات 
لفئة املقيمني بصورة غير قانونية 
والصعوبات التي يواجهونها للبدء 
ف����ي اتخاذ اجراءاتهم في س����بيل 
مباشرة تقدمي هذه اخلدمات لهذه 
الفئ����ة وحاجة ع����دد من اجلهات 
احلكومية لبعض الوقت من اجل 
ضم����ان تقدمي هذه اخلدمات وفق 
القوانني املعم����ول بها مضيفا ان 
اجلهاز وافق على اعطاء بعض هذه 
اجلهات مهلة زمنية محددة حتى 
تقوم بترتيب امورها، لتكون جاهزة 

الستقبال معامالت هذه الفئة.
وذكر ان مدير ادارة الس����جل 
املركزي للموالي����د والوفيات في 
وزارة الصحة راشد العازمي اكد 
خالل االجتماع ان الوزارة ستقوم 
اعتبارا من االسبوع املقبل بتنفيذ 
قرار مجلس الوزراء ومبادرة اجلهاز 
بشأن استقبال املعامالت اخلاصة 
مبوالي����د ووفيات فئ����ة املقيمني 
بصورة غي����ر قانونية ومنحهم 
شهادة ميالد وشهادة وفاة، على 
ان يدون في خانة اجلنسية عبارة 

»غير كويتي«.
واضاف ان وكيل وزارة الداخلية 
املس����اعد لش����ؤون املرور اللواء 
محمود الدوسري اكد خالل االجتماع 
العامة للمرور  االدارة  اس����تمرار 
بتجديد رخ����ص القيادة ورخص 
تسيير املركبة لفئة املقيمني بصورة 
غير قانونية، اما بالنسبة للحاالت 
اجلديدة لهذه الفئة فسيكون هناك 
تنسيق بني االدارة العامة للمرور 
واجله����از ملنحهم رخ����ص قيادة 

ورخص تسيير املركبة.
املدير  ان نائب  الفضالة  وقال 
العام لبيت الزكاة لشؤون اخلدمات 
االجتماعية خالد احلسيني اكد خالل 
االجتماع استمرار بيت الزكاة في 

وع����ن اخلدم����ات الت����ي تقدم 
للمقيمني بصورة غير قانونية في 
مجال اس����تخراج شهادات امليالد 
وش����هادات الوفاة، اوضح ان عدد 
شهادات امليالد التي استخرجتها 
وزارة الصحة ملن قبل من هذه الفئة 
بتسلمها بلغ 3608 شهادات خالل 
الفترة من 2005 وحتى اغسطس 
2010، في ح����ني ان عدد الذين لم 
يراجعوا من ه����ذه الفئة الوزارة 
لتس����لم ش����هادات امليالد للفترة 
نفس����ها بلغ 12471 رغم استكمال 
اجراءات استخراج شهادة امليالد، 
وهو االمر ال����ذي يدل على التزام 
وزارة الصحة باستخراج شهادات 
امليالد وفقا للقانون اال ان العديد 
من هذه الفئة يرفض تسلم شهادة 
امليالد التي توضح بيان جنسياتهم 
االصلية«. وقال الفضالة ان مؤسسة 
التأمينات االجتماعية مازالت متنح 
معاشا تقاعديا للعسكريني من فئة 
املقيم����ني بصورة غي����ر قانونية 
تكرميا خلدمته����م على الرغم من 
كون مؤسسة التأمينات االجتماعية 
»املظل����ة التأميني����ة« للمواطنني 
الكويتيني فقط وفقا لقانون انشائها 
ومت استثناء هذه الفئة بقرار من 

مجلس الوزراء.
واوض����ح ان ع����دد اصح����اب 
التي مازالت  التقاعدية  املعاشات 
التأمينات االجتماعية  مؤسس����ة 
تصرفها للعس����كريني م����ن فئة 
املقيمني بصورة غير قانونية بلغ 
921 صاحب معاش على قيد احلياة، 
مضيفا ان املؤسسة تصرف معاشا 
تقاعديا لورثة االسر املستحقة عن 
املتوفني من عسكريي هذه الفئة.

واكد الفضال����ة ان بيت الزكاة 
مس����تمر بصرف املساعدات السر 
وابناء املقيمني بصورة غير قانونية 
موضحا ان عدد هذه االس����ر التي 
املالية  استفادت من املس����اعدات 
الشهرية واملقطوعة حتى منتصف 
عام 2010 بلغ 10923 اسرة وعدد 
افراد هذه االسر بلغ 55278 شخصا 
بتكلفة اجمالية قيمتها 5707771 

دينارا.

تقدمي اخلدمات للمستحقني من كل 
شرائح فئة املقيمني بصورة غير 
قانونية نظرا ألن البيت يعمل من 

منطلق انساني.
وذكر ان مدير ادارة التموين في 
وزارة التجارة محمد العنزي اوضح 
االجراءات التي ستقوم بها الوزارة 
الوزراء  لتنفيذ قرارات مجل����س 
ومبادرة اجلهاز مبن����ح بطاقات 
متوينية لفئة املقيمني بصورة غير 
قانونية، حيث اكد انه سيتم في 
القرار  العاجل تنفيذ هذا  القريب 
بعد تذليل بعض املعوقات، خاصة 
ما يتعلق بتوسعة مراكز توزيع 
املواد التموينية في املناطق التي 

تسكن فيها هذه الفئة بكثافة.
انه س����يتم  الفضالة  واعل����ن 
االسبوع املقبل عقد اجتماع مماثل 
للجهاز مع ممثلني عن ديوان اخلدمة 
املدنية والهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة ووزارة العدل للتنس����يق 
معهم حول آلية بدء تقدمي اخلدمات 

لهذه الفئة.
حضر االجتم����اع االمني العام 
للجهاز الشيخ خالد مبارك العبداهلل 
وعن وزارة الداخلية اللواء محمود 
ادارة مرور  الدوس����ري ومدي����ر 

العاصمة العميد صالح بودستور 
وعن وزارة الصحة راشد العازمي 
ورئيس قسم السجالت في الوزارة 
هاني مختار، في حني حضره محمد 
العنزي ممثال عن وزارة التجارة 
والصناعة وخالد احلسيني ممثال 

عن بيت الزكاة.
كما حضر االجتماع عن الهيئة 
العامة للمعلوم����ات املدنية مدير 
ادارة ترخي����ص املعلوم����ات في 
الهيئة وليد العصفور وامني سر 
اللجنة التنفيذية للمقيمني بصورة 
غير قانونية سابقا اللواء جنيب 
العثمان. وعن اخلدمات التي التزال 
تقدمها بعض اجلهات احلكومية 
لفئة املقيمني بصورة غير قانونية، 
قال الفضال����ة ان الكويت »كانت 
ومازالت س����باقة في رفع املعاناة 
االنسانية للشعوب في اخلارج، فما 
بالك ممن يعيشون بني ظهرانينا؟« 
مشيرا الى استمرار هذه اجلهات 
احلكومي����ة في تق����دمي اخلدمات 
التي تتمتع  واملزايا والتسهيالت 

بها هذه الفئة حاليا.
وردا على سؤال بشأن ما يتردد 
عن ان اجلهات احلكومية كانت تقوم 
في السابق بحرمان بعض املقيمني 

بصورة غير قانونية من شهادات 
ال����زواج او منح ش����هادات الوفاة 
وامليالد او منحهم رخص القيادة 
وغيرها، اك����د الفضالة انه »تبني 
للجه����از بعد ان تدارس املعوقات 
التي يتعرض لها ابناء هذه الفئة 
ان أيا من اجله����ات احلكومية ال 
متتنع عن تقدمي اي مستند اذا ما 
مت استيفاء املتطلبات الالزمة التي 
حتددها القوانني املعمول بها، كما 
تبني للجهاز ان اجلهات احلكومية 
حترص ما امكن على تقدمي املزايا 
املمكنة لهذه الفئة وفق ما يسمح 
به القوانني«.وعن اخلدمات واملزايا 
والتسهيالت التي كانت ومازالت 
تقدم للمقيمني بصورة غير قانونية 
في مجال التعليم اشار الى انشاء 
الصندوق اخلي����ري لتعليم ابناء 
احملتاجني في البالد ومنهم الطلبة 
املقيمون بص����ورة غير قانونية، 
موضحا ان عدد املس����تفيدين من 
هذه الفئة من هذا الصندوق بلغ 
12 الف طالب وان وزارة التربية 
تخصص اعتمادا ماليا قيمته ستة 
ماليني دينار سنويا لتمويل هذه 
الصندوق. وافاد بأن ابناء عسكريي 
ابناء  اجليش والش����رطة وكذلك 

الكويتيات يتم تعليمهم في املدارس 
احلكومية بتكلف����ة تقدر بحوالي 

اربعة ماليني دينار سنويا.
وعن اخلدمات التي تقدم لفئة 
املقيمني بصورة غير قانونية في 
مجال الصحة اش����ار الفضالة الى 
انشاء الصندوق اخليري للرعاية 
الكويت  الصحية للمحتاجني في 
ومنه����م املقيمون بص����ورة غير 
قانونية، علما ان����ه يتم معاجلة 
عس����كريي اجليش والشرطة من 
هذه الفئة في املستشفى العسكري 
وعيادات الشرطة كما يتم معاجلة 
ابناء الكويتيات في املستشفيات 
احلكومية مجان����ا اضافة الى ان 
العاملني في القطاع النفطي واسرهم 
من ه����ذه الفئة تتم معاجلتهم في 

مستشفى نفط الكويت.
وق����ال ان وزارة الصحة قامت 
بتخفيض كلفة الضمان الصحي 
للمقيمني بصورة غير قانونية الى 
5 دنانير بدال من 50 دينارا املقررة 

على الوافدين.
واش����ار الى وجود تعاون بني 
وزارة الصحة وبيت الزكاة، حيث 
مت اصدار بطاقات الضمان الصحي 
ملا يزيد على 39090 فردا من فئة 

»الشعبي« تمهل »العمل الوطني« حتى األحد المقبل
لتقديم استجواب الفهد وتؤكد عدم وجود تنسيق بين الكتلتين

أمهلت كتلة العمل الشعبي كتلة العمل الوطني حتى االحد املقبل 
لتقدم اس����تجوابها الى نائب رئيس الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد، موضح انها ستؤجل استجوابها الى سمو رئيس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد اذا ما قدمت العمل الوطني استجواب 

الفهد قبل االحد.
واذ نفى النائب احمد الس����عدون وجود اي تنس����يق مع »العمل 
الوطني« حول استجواب الفهد، فإنه اكد ان »الشعبي« ستدعم هذه 

املساءلة انطالقا من موقف مبدئي في دعم هذا احلق الدستوري.
وق����ال: نعم اخطرنا اكثر من م����رة وآخرها امس االحد من خالل 
االخ الصرعاوي والذي كان عندي من دون اتفاق مس����بق وابلغني 
بأن االس����تجواب جاهز بنس����بة 80% ومت اج����راء البروڤة وانا قلت 

له اننا مع هذا االس����تجواب، مشيرا الى ان هناك فرقا بني التنسيق 
واالخطار واالتفاق.

واضاف: ان تأييدنا الي استجواب ال يعني ابدا تعطيل حقنا في 
استخدام هذه االداة الدستورية.

وزاد: م����ع ذلك نقول لإلخوان تقدموا باس����تجواب الفهد، ونحن 
معكم، فلن نقدم اس����تجواب احملمد حتى االحد املقبل، وال ميكن ان 
نعلق استجوابنا اكثر بدعوى وجود توجه الستجواب آخر، واذا ما 
قدمت »العمل الوطني« استجواب الفهد قبل االحد، فسنؤجل استجواب 

احملمد وسندعم استجواب الفهد.
وقال: رمبا يتأخر استجواب احملمد عن االحد املقبل، لكن ال ميكن 
ان نلتزم مع احد بعد االحد املقبل، فإن كانت لديهم نية لالستجواب 

فليقدموه قبل االحد.
واكد ان استجواب رئيس احلكومة يطول ويلغي احلكومة كلها، 
مبا في ذلك الوزير احمد الفهد، مشيرا الى ان املوضوع ليس شخصيا، 
واذا ارادوا االتفاق على اسقاط احلكومة وعدم عودة اي من اعضائها 

فنحن مستعدون التخاذ موقف من هذا النوع.
وذكر الس����عدون ان حديثا مت حول استجواب الفهد، لكن لم يكن 

هناك تنسيق، بل مجرد موافقة على دعم االستجواب فقط.
ورأى ان قضية زين هي القشة التي قسمت ظهر البعير، مشيرا 
الى ان رئيس الوزراء على ما يبدو مطمئن الى قدرته على التفاوض 
وكس����ب الناس لصاحله.واضاف ان هناك الكثير من القضايا التي 
سيحتويها االستجواب فلدينا قضية ابو فطيرة، واملجلس االوملبي 

اآلسيوي واللحوم الفاسدة ومستشفى السيف، وكلها مدعومة بتقارير 
ديوان احملاس����بة، وقال: بعدما حصل امس يتضح ان الشيخ ناصر 
احملمد ال يرد على احد.واضاف: على املس����توى الشخصي نحن نعز 
الشيخ ناصر، لكن عندما يتعلق االمر بالكويت، فإن الكويت اهم منه 
لذلك سنقدم االستجواب، بغض النظر عن االصوات التي ستكون معنا، 
فنحن نعرف قدرتنا على التأثير، وهناك شعب يراقب وسوف يستمع 

ملا في محاور االستجواب ويقدر ان كان ملصلحة الكويت ام ال.
وقال: ال ميكن ان تبقى البالد مشلولة بسبب استمرارنا مع ناصر 
احملمد برئاسة الوزارة، فنحن نحترم ارادة املجلس برفض عدم التعاون، 
لكن على املجلس احترام حقنا وغبتنا في الوصول الى عدم التعاون 

هذه املرة او املرات املقبلة، ولن نترك االمور تسير كما هي.

أعلن النائب احمد السعدون عن 
بدء كتلة العمل الشعبي خطوات 
مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء 
عل����ى خلفية قضايا تتعلق باملال 
العام ابرزها الشبهات املالية التي 
حتوم حول صفقة زين، متمنيا أال 
يفهم هذا التوجه على انه يهدف الى 
قطع الطريق على استجواب آخر 
يزمع نواب آخرون تقدميه لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 

االقتصادية الشيخ احمد الفهد.
وقال الس����عدون ف����ي مؤمتر 
صحاف����ي عقده عقب انس����حابه 
من اجتماع جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادي����ة ام����س ان بع����ض 
البيانات لم ت����رد حتى اليوم من 
احلكوم����ة متعلقة باملش����روعات 
الواردة في اخلطة او في العديد من 
املشروعات التي لها عالقة باخلطة 
معتبرها تشكل خطرا مسجال ان 
بعض املعلومات وصلت بش����كل 

سريع الى اللجنة.
ولفت السعدون الى انه ربط رأيه 
في اخلط بأمور عدة كان منها عدم 
وصول تلك البيانات، باالضافة الى 
حاجة اخلطة لتقدمي تعديالت عليها 
حتى ال تس����تمر الفوضى القائمة 
حاليا والتالعب، وقال: كانت لدي 

تعديالت كنت سأقدمها اليوم على 
قانون اخلطة وهي ثالثة تعديالت 
حتديدا تتعلق بإعادة القيد والذي 
سبق ان وضعناه في العام املاضي 
على قانون اخلطة، باالضافة الى 
تعديل ثان وهو الغاء االعتمادات 
التكميلي����ة من جميع االبواب في 
امليزانية العامة للدولة باستثناء 
الب����اب االول املتعلق بالتوظيف، 
مستذكرا وبكل اسف عندما اتينا 
ملناقشة مشروع قانون اخلطة في 
املجلس تقدم وزير املالية بطلب 

اعادة هذه املبالغ.
وبني ان التعديل الذي كا سيتقدم 
به واثاره خالل االجتماع ويلقى 
موافقة مبدئي����ة من نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد، وهو املتعلق 
بوضع قيد على تعيني القيادات، 
وهو انه ال يجوز ابدا ان يتم تعيني 
اي من القياديني من وكيل مساعد 
فم����ا فوق ما لم تكن الدرجة لهذه 
الوظيفة واردة في امليزانية وليس 
كما يحصل حاليا بأن تنشأ الدرجة 
مبرسوم في حالة توافر االعتماد 

املالي.
واش����ار الى انه كان سيتقدم 
بتعديل لوضع قيد على املصروفات 

النص  الى  اخلاصة واخضاعه����ا 
الوارد في املادة 80 من قانون ديوان 
احملاسبة بحيث يشترط ان ترد هذه 
االعتمادات مباش����رة باسم اجلهة 
املس����ؤولة ولغرض محدد بغض 
النظر عن تسمية هذه املصروفات 

سواء كانت سرية او خاصة.
واك����د ان االمر ل����م يعد يعني 
التعديالت،  بالنسبة له موضوع 
بل اكب����ر من ذلك واخطر من ذلك 
بأن القضية اصبحت تتعلق مبوقف 
احلكومة من املال العام وحتديدا 
صفقة زين، هذه الش����ركات التي 
تساهم احلكومة فيها بأكثر من %27، 
مبينا انه وفقا لقانون حماية االموال 
العامة ورأي الفتوى والتش����ريع 
وديوان احملاسبة فإنها اموال عامة.
وأوض����ح ان االجتماع الذي عقده 
مجلس ادارة شركة »زين« مؤخرا مت 
بغياب احلكومة وعدم حضور ممثل 
عنها على الرغم من ان االجتماع 
تناول صفقة خطرة تتعلق باعتماد 
مبلغ 326.627 مليون دينار حتت 
بند مصاريف حتويل وامور اخري، 
دون ان يتم كشف التفاصيل والتي 
تعادل 778 مليونا من صافي ارباح 
الصفقة التي وضعت في امليزانية، 
مبينا ان احلكومة غيبت مندوبها 

من اجل التذرع بحجة الغياب لدفع 
مسؤوليتها عن اتخاذ اي قرار في 

هذا اجلانب.
وذك����ر ان روات����ب ومكافآت 
املوظفني كانت 6.133 ماليني دينار 
في ميزاني����ة 2006 وارتفعت في 
ميزاني����ة 2010 بزيادة 33 مليون 
دينار دون ان ترد بيانات رسمية 

بش����أن توزيعه����ا، بينم����ا هناك 
معلومات بان 21 مليون دينار منها 
مكافأة للرئيس التنفيذي، مستغربا 
كيف تطرح هذه االمور وتناقش 

في غياب احلكومة.
وقال ان����ه ابلغ اعضاء اللجنة 
املالية بأنه ال ميكن ان يوافق على 
اخلطة ألن القضية اصبحت متعلقة 

مببالغ كبيرة وانه اقترح عليهم ان 
يدعو نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ملناقشته في 
األمر، وإال فانني سأنس����حب من 
االجتماع ولن اشارك في التصويت، 
مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي 
قررت ان تبدأ خطوات باالتصال 
مبختلف األطراف من أجل استجواب 

سمو رئيس مجلس الوزراء.
ومتنى السعدون اال يفهم من 
هذا االستجواب انهم يريدون منع 
االستجواب املزمع تقدميه من قبل 
نواب آخرين لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية، مؤكدا 
ان كتلة العمل الشعبي لن تتوقف 
ابدا عن مساءلة سمو رئيس مجلس 
الوزراء بسبب ما حصل في اجتماع 
مجلس ادارة »زين« مؤخرا بغياب 
احلكومة واملبالغ املجهول اسباب 
صرفها الى اآلن والتي تفوق 326 
مليون دينار.وتساءل »هل تعتقد 
احلكومة ورئيسها ان هذه األمور 
ميكن ان متر من دون مس����اءلة؟ 
ورئيس الوزراء ميكن ان يتصل 
مبن يشاء وميكن ان يقلل العدد 
السابق بسبب مصالح، ولكن هذا 
لم يع����د يهمنا اآلن بقدر ما يهمنا 
ان منارس حقن����ا ونعلن صوتنا 

وان نقول ان����ه ال ميكن ان يكون 
هناك اصالح وتصرفات احلكومة 
التي يرأسها ناصر احملمد على هذه 
الشاكلة.وفي سياق متصل رفض 
السعدون محاولة ربط ما يحصل 
ف����ي العالم العربي مبا يجري في 
الكويت ألنه غير صحيح، مبينا ان 
ما يجري في بعض الدول العربية 
ال ميكن ان ينسحب على الكويت 
الن الكويت فيها التزام بالدستور 
حتى اآلن، وحق الناس في التعبير 
عن آرائهم وتوجيه النقد بالطرق 

الدستورية والقانونية.
وشرح انه يذكر هذا األمر لسبب 
وهو رد وزير اخلارجية الش����يخ 
د.محمد الصباح على سؤال امس 
االول عن اثر ري����اح التغيير في 
العالم العربي على الكويت بأننا 
في الكويت بدأنا بذلك منذ 50 عاما 
واحتفلنا باالستقالل والدستور 

الذي يدافع عنه اجلميع.
أض����اف: كالمه صحيح، ولكن 
قوله ان اجلمي����ع كان يدافع عن 
الدستور غير صحيح، وهو واحد 
من الناس الذين لم يكونوا يدافعون 
عن الدس����تور، والدستور انتهك، 
وعلق ولكن بقي الشعب الكويتي 
يدافع عن الدس����تور ف����ي احلك 

الظروف وحت����ى حتت االحتالل، 
وحلسن احلظ بعد 50 سنة يأتي 
ال����وزراء  نائب رئي����س مجلس 
للشؤون اخلارجية ويفتخر بأن 
هذه األمور لن حتصل في الكويت، 
رغم ان كالمه غي����ر صحيح بان 
اجلميع دافع عن الدستور، مشيرا 
الى ان هناك م����ن حاول االنقالب 
على الدستور وان هناك انقالبني 
حصل في 1976 و1986 ولكن الشعب 
الكويتي بقي متمسكا بالدستور 
والشرعية وبيعة الشرعية.وشدد 
على ان ري����اح التغيير لن تطول 
الكويتي  الش����عب  الكوي����ت الن 
حافظ على وثيقة الدستور ومنع 
اي عبث فيه����ا وبالتالي فلتصل 
هذه الرس����الة ال����ى كل من عبث 
في السابق في الدستور الكويتي 
ولكل من تسول له نفسه ان يعبث 
به الن اجلميع رأى اثر التمس����ك 
بوثيقة حتدد وتربط العالقة بني 
احلاكم واحملكوم، مؤكدا ان وثيقة 
الى شيء واحد  الدستور حتتاج 
وه����و ان حتترم الى ابعد احلدود 
وان يقول الشيخ ناصر احملمد انه 
هو من يتحمل املسؤولية وان يقول 
»نعم الكويت أهم مني« وان يقدم 

استقالته »وفي أمان اهلل«.

أحمد السعدون

اجتماع اجلهاز املركزي ملعاجلة اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة 


