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يتوجــه رئيس مجلس 
الشــعبة  رئيــس  األمــة 
البرملانية الكويتية مرزوق 
الغــامن علــى رأس وفــد 
برملاني اليــوم الى مدينة 
سان بطرسبورغ الروسية 
للمشاركة في أعمال مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي الـ 
١٣٧ املزمع عقده هناك خالل 
الفترة من ١٤- ١٨ اجلاري.
ومــن املقــرر أن يلقــي 
الرئيس الغــامن كلمة وفد 
أمــام اجلمعيــة  الكويــت 
الــذي  العامــة للمؤمتــر 
سيناقش موضوع »تعزيز 
التعددية الثقافية والسالم 
من خالل احلوار بني األديان 
واألعراق« وما يستجد من 
بنــود طارئة علــى جدول 

األعمال.
ويشارك الغامن والوفد 

املرافق له على هامش أعمال 
املؤمتــر فــي االجتماعات 
التنســيقية للمجموعــات 

واإلســالمية  العربيــة 
واآلســيوية بغية تنسيق 
املواقف إزاء القضايا التي 

ستطرح للنقاش وتوحيد 
وجهات النظر بشأنها.

كما يشارك وفد الشعبة 

الغــامن وفــد  ويرافــق 
برملاني يضم كال من وكيل 
النائب  البرملانية  الشعبة 
راكان النصف وأمني ســر 
الشــعبة النائــب د.عودة 
الرويعي وأمــني صندوق 
الشــعبة النائــب د.وليــد 
الطبطبائي وأعضاء الشعبة 
النواب د.خليل عبداهلل أبل 
الفضالة وعمر  ويوســف 
الطبطبائي والنائبني محمد 
الدالل وصفاء الهاشم وأمني 
عــام مجلــس األمــة عالم 

الكندري.
يذكر أن رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن أعلن في 
وقت سابق عن تقدم الكويت 
رسميا مبشروع قرار يحمل 
عنوان »مسؤولية االحتاد 
البرملاني الدولي في وقف 
اإلنســانية  االنتهــاكات 

البرملانية فــي اجتماعات 
اللجــان الدائمة والفرعية 
التي ســتناقش  لالحتــاد 
عدة قضايــا وموضوعات 
منها دور اجلمعية العامة 
لــأمم املتحــدة فــي نظام 
الدولي، وإشــراك  احلكــم 
القطاع اخلاص في تنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة، 
واستخدام العلوم والبحوث 
لتحقيــق أعلــى املعاييــر 
البرملان  الصحيــة، ودور 
فــي رصــد عمــل القــوات 
املسلحة الوطنية املشاركة 
في عمليات حفظ السالم.

وسيشهد مؤمتر االحتاد 
البرملانــي الدولــي الـ ١٣٧ 
أيضا انتخاب رئيس جديد 
لالحتاد في ظل قرب انتهاء 
الرئاســة للرئيــس  مــدة 

احلالي صابر شودري.

أقليــة  ضــد  الصارخــة 
الروهينغــا فــي ميامنار« 
إلدراجــه كبند طارئ على 

جدول أعمال املؤمتر.
من جانب اخر، استقبل 
الرئيــس الغامن في مكتبه 
امس، كال على حدة، السفير 
الكويت  لــدى  املكســيكي 
ميغيــل انخــل اســيدرو 
لــدى  التركــي  والســفير 

الكويت مراد تامير.
كما بعث رئيس مجلس 
الغــامن  مــرزوق  األمــة 
ببرقيتي تهنئة إلى كل من 
رئيس مجلس النواب في 
جمهورية غينيا االستوائية 
غوادنسيو موهابا ميسو 
ورئيسة مجلس الشيوخ 
ماريا تيريسا إفوا نسانغ 
مبناســبة العيــد الوطني 

لبلدهما.

الرئيس الغامن مع سفير تركيارئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله سفير املكسيك

الغامن إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ ١٣٧

عقد مؤتمراً صحافياً أمس تحت عنوان »كشف الحقائق وسقوط األقنعة«

العدساني: مستعد ملواجهة أي شخص
في منصة االستجواب ونرفض االتهامات جزافاً

ريــاض  النائــب  قــال 
العدســاني »إنني سأوضح 
جميــع احلقائــق بداية من 
استجوابنا لرئيس احلكومة 
حتــى اســتجوابنا لوزيــر 
االعالم بالوكالة الشيخ محمد 
العبداهلل باألدلة والبراهني.
مؤمتــر  فــي  وأضــاف 
صحافي عقده مبجلس األمة 
حتت عنوان »كشف احلقائق 
وسقوط األقنعة« انني عندما 
ذكــرت وجــود ٣.٨ مليارات 
دينار كويتي بحساب العهد 
الرجــوع  مت صرفهــا دون 
لوزارة املالية، وهناك أمور 
تتعلق باحلســاب اخلتامي 
وامليزانيــة وأمــور أخــرى 
تتعلق باختالســات وفساد 
ووفقا للمستندات فإن وزارة 
الصحــة كانــت لديهــا ٦٥٤ 
مليــون دينار ووصلت اآلن 
إلى مليار و٨٠ مليونا لم تتم 
تسويتها ووزارة اخلارجية 
لديهــا ٥٤٧ مليــون دينــار 
ووزارة الدفاع أكثر من ١٠٠ 
مليون والتعليم العالي كذلك.
وأكد ان هذا اخللل يعبر 
عــن وجــود شــبهات مالية 
وخطر االختالس والتزوير 
وحساب العهد شمل الكثير 
من اجلهــات احلكومية ولم 
تتم تسويتها وتراكمت لعدة 
ســنوات حتى وصل املبلغ 
الــى ٣.٨ مليــارات دينــار 
واســتجوابنا للعبداهلل ألن 
هنــاك جتاوزات باملاليني لم 
تتم تسويتها في أربع جهات 
مســؤول عنها منهــا األمانة 
العامة ملجلس الوزراء لديها 
١٢ مليون والفتوي والتشريع 
٨٤ ألفا واإلطفاء ٢.٨ مليون 
دينار وديوان اخلدمة املدنية 
٢٦ مليون ووزارة االعالم ١.٨٢ 

مليون دينار.
وأشــار الى ان من يقول 
ان االســتجواب هدفــه هــز 
ومؤامــرة  الدولــة  أركان 
لتعطيل الدســتور هذا كذب 
وافتراء ونقول هناك نوعان 
مــن النــواب امــا وقــف مع 
االســتجواب والنوع اآلخر 
يزور احلقائق لتبرئة ساحته.
جتــاوزات  ان  وقــال 
وزاره الصحــة كانــت ٦٥٤ 
مليــون واآلن مليــار و٨٠ 
مليون دينار كويتي لم تتم 
تسويتها ومكتب أملانيا نسبة 
التجاوزات به أكثر من ٢٥٣ 
مليون دينار كويتي ويشكل 
نسبة أكثر من ٣٠٪ من باقي 
املكاتب في فرنسا وواشنطن 
ولندن وجميع املكاتب فيها 

خلل وجتاوزات.
أن وزارة  الــى  وأشــار 
الصحة تتجاوز على امليزانية 
منــذ ســنوات وتنتقــل من 
بــاب إلى باب منذ ســنوات 
والتي يفترض فيها موافقة 
مجلس األمة وتقوم بالتنقل 
مــن بند إلــى بنــد مبوافقة 
وقضيــة  املاليــة  وزارة 
مصروفات العالج باخلارج 
الثمانــي  الســنوات  خــالل 
املاضيــة جتــاوزت املليــار 
دينــار بخــالف ٦٥٤ مليون 
دينار لم تتمكن الوزارة من 
تسويتها ومصروفات املكاتب 
الصحية بواشنطن ٨٣ مليون 
دينار الذي تعاقد مع احدي 
الشركات دون موافقة ديوان 
احملاسبة وبعض احملاسبني 
الوافديــن زوروا كتب عالج 
ملرضى كويتيني في بريطانيا 
بقيمة ١٣ مليون باوند أي ما 

يقارب ٥ ماليني دينار. 

وقــال إن اللجنــة العليا 
قامــت بتحويل عالج بعض 
احلــاالت التــي مت ابتعاثها 
للعالج باخلارج من مجلس 
الوزراء إلــى وزارة الصحة 
والعبداهلل كان وزيرا للصحة 
آنذاك فإن أعضاء مجلس األمة 
في ٢٠١٤ و٢٠١٥ مرروا ٤٢٣٨ 
حالة للعالج باخلارج، وهناك 
شخصيات أخرى مررت ٢٢١٨ 
حالة، متسائال: من هم هذه 

الشخصيات؟ 
وأكــد العدســاني أن أي 
مواطن مظلوم ســيقف معه 
وأي مواطــن ال يســتحق 
ويدعي املرض ليذهب لرحلة 
سياحية على حساب الدولة 
حيــث مت حتويــل حــاالت 
مرضية للجان التظلمات التي 
أرسلتهم، مما يعني تدخلت 
وساطات لتلقي العالج سأقف 
ضده باإلضافة إلى إرســال 
١٨٥ حالة ألميركا و٥٢١ للندن 
و٣٩٨ ألملانيا ولفرنســا ٩٣ 
وجلنــة التظلمات أرســلت 
ألميــركا ٢٧١ حالــة وللندن 
٦٩٠ وأملانيــا ٨٥٢ وفرنســا 
٢١٩ بعد ان كانوا مرفوضني 
ومن أسوأ املكاتب هو مكتب 
أملانيا يليه واشنطن وباريس 
ولندن والقاهرة واألردن في 

مده التسويات.
وقال إن مكتب باريس قام 
بســداد قيمة مبالغ متراكمة 
وصلت إلى ١١ مليونا و٦٠٠ 
ألف يورو على ثالث دفعات 
بناء على اتفــاق مت برعاية 
دون  الكويتيــة  الســفارة 
التدقيــق علــى املســتندات 
وهنــاك مبالغ لــم حتصل، 
مشيرا إلى أن ما يحصل هو 
الكبرى  أبوالعبث، والطامة 
هي غياب دور امللحق املالي 
لتتبع هذه األموال والوضع 
ســائب فــي جميــع املكاتب 
اســتثناء  دون  الصحيــة 
باإلضافة إلى ٤٦٦ ألف يورو 

في أملانيا.
وكشف ان أحد املوظفني 
في مكتب فرانكفورت اختلس 
٢٢٨ ألف يورو بعد تزويره 
توقيــع امللحــق الصحــي 
واملكتب الصحي في واشنطن 
ألــف دوالر  مليــون و٣٣٥ 
حيــث أصدر شــيكات دون 
معرفه األسباب وطلبت من 
رئيس الوزراء ووزير املالية 
التحقيــق بحســابات العهد 
وهم كلفوا ديوان احملاسبة 
املاليــني وتعثر  واملراقبــني 
عثور األجهزة احلكومية على 
املستندات للعالج باخلارج.
وأكــد ان الصحــة طلبت 
من املالية تعزيز ٤٥٠ مليون 
دينار للعــالج باخلارج من 
االحتياطي العام، وهذا عبث 
بفلوس الدولة التي تبعد عن 
اخلطر االقتصادي كلما يرتفع 
سعر النفط وتقترب منه كلما 

ينخفض.
وقال ان إيرادات االستثمار 
الفعلي ملؤسســة التأمينات 

االجتماعية لســنه ٢٠١٥ هو 
مليار ونصــف املليار بينما 
في ٢٠١٦ هو ٢١ مليونا بينما 
املصروفات ٢٩ مليونا، مشيرا 
إلى ان هناك بعض القضايا 
تتعالــج وبعضهــا تتعالج 

باحملاسبة.
اكتتاب  وعن جتــاوزات 
الكويتية  املوانئ  مؤسســة 
وصلت إلى ٨٥ مليون دوالر 
وهناك شــبهة تســهيل من 
اإلدارة السابقة لهذا التجاوز 
وتقارير احملاسبة تثبت ذلك 
وذكرت أســماء املستفيدين 

باالستجواب. 
وقال ان وزارة الداخلية 
في بنــد الهدايــا والضيافة 
والسفر األصل فيه ٢ مليون 
دينار ووصل إلى ٢٣ مليون 
دينار، مشــيرا إلى انه على 
وزيــر الداخليــة ان يرســل 
تقريــر جلنــه التحقيق في 
بند الهدايــا إلى النيابة وإال 

ستتم محاسبته.
وأكد ان العبد اهلل وظف 
١٨٠٠ شــخص فــي األمانــة 
العامــة للمجلــس األعلــى 
للمحافظــات وهــم موظفني 
يتســلمون رواتب وهم في 
بيوتهم منهم من توسط لهم 
نواب مجلس األمــة مطالبا 

باالستفادة منهم.
وكشــف العدســاني عن 
االختصاصــات  تشــابك 
التنفيذي  وتضخم اجلهــاز 
للدولة وهناك ١٣ جهة تتداخل 
في عمل خمس جهات حكومية 
وما يقوله بعض الوزراء عن 
العمل هو كالم للصحف وان 
بعض املجالس العليا للوزراء 

ال جتتمع أصال.
وقال العدساني إن من أبرز 
األمور في وزارة اإلعالم وهي 
تتعلق بالوزير املســتجوب 
صرف بدالت ومكافآت دون 
ســند قانوني وجمــع ببني 
البــدالت واملكافئات مبكتب 

الوزير.
وأشــار ان البعض يقول 
انه لدينا هدنة مع احلكومة 
إلرجاع اجلناسي وتصريح 
العزب نفــى أن تكون هناك 
هدنة مع النواب في موضوع 
عودة اجلناسي قائال من يريد 
ان يقف مــع رئيس الوزراء 
عليه اال يشكك في اآلخرين، 
مشيرا الى أن الدول تتراجع 

بعهده بكل املقاييس. 
العدســاني  واســتغرب 
النائــب  مــن تشــابه كالم 
حمــد الهرشــاني والنائــب 
د.جمعــان احلربــش فــي 
قولهــم ان االســتجواب هز 
النظام وســيعطل الدستور 
وكالم احلربش مترفع عنه، 
وأقول له اهلل يسامحك وإذا 
قلت مؤامرة راح اســتجوب 
رئيس الوزراء وإذا ما تقدر 
توقف ضد رئيــس الوزراء 
من حقك ولكن ال تشكك وما 
قلت كالمي عن حدس لن أغير 

منه حرف.
العدســاني: إنني  وقــال 
سأوضح التدليس الذي قاله 
بأنني ذكرت موقف االخوان 
املســلمني إقليميا ولم أذكر 
االخــوان فــي الكويت وفي 
مؤمتر جــدة، وعندمــا قال 
جمعية اإلصالح وان ســمو 
األميــر رعى حفل إنشــائها 
في الوقت الذي كانوا أعضاء 
حــدس في الشــارع، أنا في 
وقتهــا اســتثنيت جمعيــة 
اإلصــالح واجلانب الدعوي 

واخليري منها.

وتابع: وأنا لم أشمل الكل 
وإال كانوا ردوا علي، وأنا لم 
أشمل اجلميع وأنا شخصيا 
املســيرات  إحــدى  نزلــت 
السلمية املرخصة، وأقول ألي 
نائب سواء جمعان احلربش 
أو غيــره بأننــي ليس لدي 
وقت للســجال وأنا مستعد 
ملواجهة أي شخص في منصة 
االستجواب وعلى من يريد 
مســاعدة الوزير مساعدته، 
ولكن ال أسمح بان يتم إلقاء 

االتهام جزافا.
وأضــاف: الســجال هــو 
مضيعة للوقت سأتركها لك 
ولغيرك وأذن من طني وأخرى 
من عجني، وبني أن القلة من 
النــواب يطلقون شــائعات 
مستمرة، وعندما حتدثت عن 
غرفة التجارة وأنا ليس لدي 
خطوط حمراء، ولكن يجب أن 
يتم إيضاح الغطاء القانوني 
في حتصيــل غرفة التجارة 
للرسوم من املواطنني، وكذلك 
األمر مبوضوع رشوة الفيفا 
عندما ذكر رئيس احتاد غوام 
بأنه حصل علــى أموال من 

الكويت.
وقــال: عــدم الــرد علــى 
الشخص الذي أطلق االتهام 
على الكويت ال يجوز ويجب 
الرد عليه واتخاذ اإلجراءات 
ضده وتشكيل جلان حتقيق 
في األمر، وبالنسبة للمجلس 
األوملبي ذكر ديوان احملاسبة 
أن هناك جرمية االســتيالء 
على املال العام والتعدي على 
أمالك الدولــة، فكيف يقول 
إنهــم بريئــون، وبالتأكيــد 
هناك أشــخاص محسوبون 
على املستجوبني ويريدون 

الدفاع عنهم. 
وأضاف: ومن يشكك من 
النواب سأرد عليه في اجللسة 
وليس لدي وقت حتى أضيعه 

في املهاترات.
وتابع: بالنسبة الجتماعنا 
أمس أقول من حقي أن أنسق 
ومــن حقي عدم التنســيق، 
وهناك استجوابات تتطلب 
املباغتــة، وكذلك بالنســبة 
للجان فإنني ســأصوت ملن 

أراه مناسبا. 
وأضاف: غير صحيح أنني 
ضد نواب حدس وأنا كالمي 
موجه جلمعان احلربش فقط، 
والدليل انه فــي التصويت 
علــى اللجنــة التشــريعية 
سيكون صوتي للنواب محمد 
الدالل وعبد الكرمي الكندري 

ومبارك احلجرف. 
وتابع: إذا تريد الوقوف 
بجانب رئيس مجلس الوزراء 
أو أحد الوزراء يجب أن يكون 
باحلق وليس من أجل مترير 

املعامالت. 
وأضــاف: نحن تعرضنا 
حلملة تشــويه من تعطيل 
للدستور ونحن بريئون منها 
وغالبيــة الشــعب الكويتي 
يعرف هــذا األمــر، وأقصد 
بســقوط األقنعة من يدعي 
بأنه ضمن املعارضة واليوم 
يدافع عن سمو رئيس مجلس 
الــوزراء وأصبــح درعــا له 
واملشكلة ليست في سقوط 
القنــاع، ولكن املشــكلة بأن 
ترجع وتلبسه مرة أخرى. 

وقــال: ليس فقط رئيس 
مجلس األمة طلب منا وقف 
الســجال، ولكن هناك طلب 
من كثير من النواب هذا مقدر 
ولكنني ذكرت ألنني سأتكلم، 
وباألمر باألخيــر يعود لي، 

وطلباتهم مقدرة جميعا.

رياض العدساني

طالبت بعدم تطبيق رسوم الطرق على الكويتيين

الهاشم تثمّن قرار »الصحة« بزيادة الرسوم على الوافدين

البابطني: االجتماعات التنسيقية مستمرة 
بني النواب سواء للتشريع أو الرقابة

ثمنت النائبة صفاء الهاشم 
القرار الذي اتخذه وزير الصحة 
د.جمال احلربي بزيادة الرسوم 
على عالج الوافدين، وما تبعه 
من إعالن وزارة األشغال العامة 
عن تبني مقترحها بشأن فرض 
الرسوم على استخدام الطرق.

وقالت الهاشم في تصريح 
للصحافيني في املركز اإلعالمي 
مبجلــس األمة: حتية إلى كل 
الكويتيــني وحتيــة خاصــة 
الى د.جمــال احلربــي وزير 
جميلــة  خلطــوة  الصحــة 
ريحت الكويتيني في خدماتهم 
الصحية، مبينــة انها تتلقى 
الكثيــر مــن املالحظــات من 
املواطنني على انخفاض الزحام 
فــي املستشــفيات وســهولة 
احلصول على مواعيد العالج 

وإجراء األشعة.
وبينت انها ســعدت أكثر 
بالتصريــح الصــادر الوكيل 
املســاعد بوزارة األشغال عن 
تبني مقترحها بشــأن فرض 
الرسوم على الطرق، وأن هذا 
األمر سيطبق على املواطنني 
والوافدين، متداركة: ولكن أنا 
لست موافقة على هذه الفكرة 

النائــب عبدالوهاب  أكــد 
البابطــني أن جلنــة حمايــة 
األمــوال العامــة انتهت امس 
بشكل كامل من استدعاء جميع 
األطراف ذات العالقة بالتحقيق 
في موضوعات خاصة بهيئة 
أسواق املال وسيكون تقرير 
اللجنة جاهزا قبل بداية دور 
االنعقاد. وقــال البابطني في 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمة إنــه من املتفق 
أن يتم التصويت األســبوع 
املقبــل علــى تقريريــن هما 
موضوع أسواق املال واآلخر 
بشأن املخالفات والتجاوزات 
املاليــة واإلدارية فــي وزارة 
التابعــة  اإلعــالم واجلهــات 
الوطنــي  خاصــة املجلــس 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
والتي أثارها املستجوبون في 
جلسة مناقشــة االستجواب 
لوزيــر اإلعــالم. وأضاف أن 
موضوع أسواق املال سيشارك 
فــي التصويــت عليــه، أمــا 
التجاوزات في وزارة اإلعالم 
فإنه سيمتنع عن التصويت 
حفاظا على احليادية كونه أحد 
املســتجوبني. وفي موضوع 
آخــر، أشــار البابطــني إلــى 
ضرورة وجود شفافية كاملة 
وطرح جميع املعلومات املالية 
وكشف احلقائق عن طبيعة 
التعامل في الصندوق السيادي 
ســواء االحتياطــي العام أو 
احتياطــي األجيال. وبني أنه 
تقدم باقتراح بقانون خاص 
باإلفصاح والذي يقضي بأن 
تقوم الدولة بإعالم املواطنني 
بجميع التحــركات املالية أو 
االســتثمارية التي تتم على 
الصناديق التي تديرها هيئة 

االستثمار.
أن  البابطــني  وأوضــح 
البعض يســأل عن أســباب 
التقدم بهــذا القانون، وهناك 
من يقول إن البيانات ســرية 
وتناقش فقط في بحث احلالة 
املاليــة للدولــة ومبعلومات 
ســرية تعرض على النواب. 
هــذه  أن  البابطــني  وأكــد 
املعلومات عرضت على النواب 

كأرقام عامة من دون تفصيل 
ولــم يبلغ النواب بالتفصيل 
الــذي يجــب أن يكــون عــن 
احلالة املالية للدولة، مشيرا 
إلــى أن هذا األمر دفع النواب 
إلى التصويت بالرفض على 
امليزانية واحلساب اخلتامي.
 ١٧ املــادة  أن  وأضــاف 
للدســتور تنــص علــى أن 
لأموال العامة حرمة وحمايتها 
واجب علــى كل مواطن لكن 
كيف يحمي املواطن املال العام 
والصناديق الســيادية وهو 
ال يعرف التفاصيل اخلاصة 
بعمليات االستثمار احلاصلة 

فيها.
وبني البابطني أن الصندوق 
السيادي الكويتي أقدم صندوق 
فــي العالم لكن اســتثمارات 
الصنــدوق تبلغ مــن ٥٠ إلى 
٥٩٠ مليــار دوالر أمــا بعض 
الصناديق الناشئة حديثا فإن 
قيمتها اإلجمالية ١.٣ تريليون 
دوالر فهل هناك سوء إدارة؟ 
وهل هناك أمور ال نعرفها عن 
محتويات الصندوق السيادي؟
وذكر البابطني أن الشعب 
الكويتــي مؤمتن على أمواله 
ويجب أن يطلع املواطن على 
املتعلقة  التفاصيــل  جميــع 
بثروته وحياته وحياة أبنائه 
ومســتقبل أجيالــه. وبني أن 
قانــون اإلفصــاح الذي تقدم 
بــه يقضي بــأن تعلن جميع 
البيانات املالية لكل الشــعب 
ليصبح كل فرد رقيبا بشكل 
مباشــر على أموالــه وأموال 

أجياله املقبلة.

ومصرة على أن نعمل كالدول 
األخرى في املنطقة بأن يطبق 
القانون على الوافدين ملدة سنة 
كاملة ثم يطبق على املواطنني.
ومتنت من وزير األشغال 
العامة ان تطبق الرســوم في 
البداية على الطرق السريعة 
واجلسور وااللتفافات العلوية 

التي أنشئت حديثا.
وأكدت أنــه أمر جميل أن 
نرى تطورا في اخلدمات من 
قبــل احلكومــة، ولكن ليس 
جميــال ان نــرى كم الفســاد 
والتقاعس من قبل احلكومة 
وأن تستاء من االستجوابات، 
مشــددة على أن االستجواب 
أداة أقرها الدســتور للنائب 
والهــدف منها القضــاء على 
الفساد والواسطة والظلم في 

تسلق السلم اإلداري.
وأكدت ان أول من يفترض 
أن يعمل على منع الواســطة 
القوانني  ويســعى لتطبيــق 
هو النائب، وشــددت على أن 
الواسطة وعدم تطبيق القوانني 
هو الفساد األكبر، ورسالة لك 
يا صاحب الظواهر السلبية، 
أنــا قادمــة إليك وسأترشــح 

وقال البابطني إن القانون 
اآلخــر الــذي تقــدم بــه هو 
توحيد جميع االســتثمارات 
حتــت ســلة واحــدة تديرها 
الهيئــة العامــة لالســتثمار 
وهي اجلهــة الوحيدة اليوم 
التي ميكنها ذلك بحكم قانون 
إنشائها. وتســاءل البابطني: 
»ملاذا هناك إدارة استثمار في 
)التأمينات( وإدارة الستثمار 
أموال القصر وفي جهات أخرى 
هنــاك إدارات لالســتثمار؟« 
إدارة  وقال:»يجــب توحيــد 
االســتثمارات حتت ســلطة 
واحدة حتى يتمكــن النائب 
من احملاسبة وأن يعطي لكل 

شخصا اختصاصه«.
وأشار إلى أنه تقدم أيضا 
بتعديل على قانون املناقصات 
ونص التعديل على أال تدخل 
املناقصات العامة أي شركة إال 
إذا كانت مدرجة في البورصة 

ومت إعطاؤها سقفا معينا.
وأضاف أن كل هذه األمور 
ستكون محل تركيز في دور 
االنعقــاد املقبل، مشــيرا إلى 
أن هنــاك من يريــد أال يكتب 
النجاح لهذه األمور. واستغرب 
البابطــني الهجــوم املســتمر 
على كل مــا يقوم به حتديدا 
فــي كل تصريح وكل مبادرة 

وكل مجال.
وقال إن بعض احلسابات 
الوهمية التي تهاجم ال تعني 
لي شيئا ألن من يهاجم بشكل 
عشوائي هو مدفوع وبالتالي 
قيمتــه السياســية تناســب 
فعلــه وقيمتــه احلقيقيــة 
تشترى باملال، وهناك أيضا 
بعــض الصحــف مــن خالل 
التوجيهــات التي نعلم عنها 
ال تغطي نشاط بعض النواب 
بتوجيهات مباشرة و»نقول 
لهم هذا سيكشف مصاحلهم 

في القريب العاجل«.
وأضــاف أن هذه املصالح 
تهــدف إلــى التغطيــة بقدر 
اإلمكان علــى بعض القضايا 
تتعلــق  التــي  السياســية 

بعالقتهم املشبوهة.
وقــال البابطني »إن كنتم 

صفاء الهاشم

عبدالوهاب البابطني

للجنــة وألراك تقــدم طلبــا 
لتشــكيل اللجنة ألن اللجنة 
خطأ من األساس. وأوضحت ان 
التحرش والتنمر في املدارس 
ظاهرة سلبية فهل عاجلتها أو 
استطعت أن تعمل لها شيئا؟ 
واألطفال الذين يعملون باعة 
متجولني في شوارع الكويت 
الدولة الغنيــة أيضا ظاهرة 
سلبية يفترض أال نراها فهل 
عاجلتهــا؟ ووجود )البدون( 
وهــي قنبلــة موقوتــة ولــم 

تتحرك.
ووجهت ســؤالها لزمالء 
الذيــن اجتمعــوا  النائــب 
لتنسيق االســتجوابات: إذا 
كانــت فكرة االســتجوابات 
أنكم تريدون تطبيق القانون 
فبلغوا صاحبكم )أبوالظواهر 
البداية ليفكر  السلبية( في 
ألف مــرة قبــل، وليرى كم 
مواطنا مقهورا ألنهم دخلوا 
الســجن في قضايا مشابهة 
ولم يجــدوا من يدافع عنهم 
ويحميهم في البيت، مطالبة 
النواب بأنهم إذا كانوا يريدون 
القضاء على الفساد فعليهم 

أن يبدأوا بأنفسهم.

تعتقدون بأن هذه املمارسات 
ســتؤثر علــى الــرأي العام 
الكويتــي فــإن الــرأي العام 
الكويتــي يعــرف الشــريف 
من اخلبيث وقد مارستم في 
وقت سابق دجلكم على بعض 
الشرفاء وتعتقدون بأن هذه 
املمارسات ستصدنا عن تبني 
القضايا واملوضوعات فهذا لن 
يحدث«. وأضاف »أقسمنا على 
الدستور والقانون وأقسمنا 
أيضا على الدفاع عن املال العام 
ولن نتراجع عن قســمنا ألن 
من يحاسبنا قبل الناس هو 
اهلل ولن نتراجع في ســبيل 
اإلصالح قيد أمنلة«. وبني أن 
األيام املقبلة ستكشف األمور 

و»حربكم ستظهر للعلن«.
وشدد على أن االستمرار 
فــي الهجــوم غيــر املبــرر 
والتجاهــل وتقريب بعض 
النواب وإبعاد بعضهم هذا لن 
مينع من االستمرار واحملاربة 
فيما يتعلق بقضية اإلصالح.
وشــدد البابطني على أن 
هنــاك أمريــن لــن يتراجع 
عن حتقيقهمــا هما إصالح 
الوضع اخلاطــئ والتنمية 
التــي ينشــدها كل مواطن 
كويتي، مشيرا إلى أنه »بذلك 
توكل على رب العاملني وخلفه 
ثقة الشــعب الكويتي وبني 
أن هنــاك من يحاول أن يهز 
هذه الثقة وأقول له إن جميع 
الشرفاء يقفون صفا واحدا 
خلف أي شــريف للدفع به 
إلجنــاز املواضيــع املعلقة 
املتعلقة باإلصالح أو حماية 
الفســاد«. وأشــار البابطني 
إلــى أن مــن يعتــرض على 
اجتماع النواب وحاول إفشال 
االجتماع أمس »فإننا نقول 
له بشكل صريح االجتماعات 
التنســيقية مســتمرة بــني 
النواب للصالح العام سواء 
في التشريع أو الرقابة دون 
فــرض أجندة متفــق عليها 
تشــمل اجلميــع ولكن على 
األقل ســتكون فــي احلدود 
الدنيا التي يتم االتفاق عليها 

في املرحلة املقبلة«.

ليس جمياًل أن 
نرى كم الفساد 
والتقاعس من 
قبل احلكومة 

وأن تستاء من 
االستجوابات


