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القالف يسأل 
العبداهلل 

عن كتاب إحالة 
»سكوب« للنيابة

وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال برملانيا 
لوزير االعالم الشيخ محمد العبداهلل جاء فيه: 

»أرجو تزويدي بكتاب إحالة قناة سكوب للنيابة 
على اثر املقابلة التي اجريت مع النائب سيد 

حسني القالف ثم االعتداء على القناة«.

جتّمع دواوين »الثالثة« 
يلتقي نواب الدائرة اليوم

الراشد أولم على شرف كيسال

صرح بسام الغامن رئيس اللجنة اإلعالمية في )جتمع 
دواوين الثالثة( ان التجمع سيقيم لقاءه الربع سنوي 
األول بني أهالي الدائرة والنواب ممثلي الدائرة في مجلس 
األمة مساء الليلة اليوم االثنني 21 اجلاري من بعد صالة 
العشاء وحتى الساعة العاش���رة والنصف، في ديوان 

املرحوم ب���إذن اهلل حمد 
 � الزهراء  العون مبنطقة 
ق8 � ش829 � م13 خل���ف 
مدرسة سهلة بنت سعد 
وقال الغامن: ان هذا اللقاء 
يأتي ضمن ما مت ترتيبه 
مع باقي الدوائر في الكويت 
بني التجمعات والدواوين 
الش���عبية  واللج���ان 
والتنسيق لعمل لقاءات 
ربع سنوية مفتوحة بني 
النائ���ب والناخبني وذلك 
للحوار مع أه���ل الدائرة 

تفعيال ملبدأ الرقابة الشعبية على نواب األمة وللمزيد 
م���ن التواصل بني النواب وناخبي الدائرة، وكان اللقاء 
األول ف���ي الدائرة األولى وال���ذي أقامه )جتمع األفضل 
لألولى( مس���اء االحد املاضي 2012/5/13 بقاعة الزمردة 
في البدع وفي هذه الليلة سيكون اللقاء الثاني بديوان 
املرحوم حمدالعون بالزهراء، وقريبا ان شاء اهلل سنعلن 
عن لقاء الدائرة الثانية فالرابعة واخلامس���ة بإذن اهلل 
تعالى. من ناحيته قال يحيى الدخيل عضو التنسيق: 
انه متت دعوة النواب حلضور اللقاء الربع سنوي األول 
للدائرة الثالثة وهم: رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
والنائب د.فيصل املس���لم والنائب د.وليد الطبطبائي 
والنائب عمار العجمي والنائب فيصل اليحيى والنائب 
شايع الشايع والنائب محمد الدالل. وسيتحدث كل نائب 
بكلمة مختصرة عن االجنازات التي قدمها في الربع األول 
من مشاركته في مجلس األمة، ثم يفتح باب النقاش مع 
احلضور إلبداء مقترحاتهم ومالحظاتهم. من جانبه قال 
املنسق العام لتجمع دواوين الدائرة الثالثة نبيل العون: 
ان لقاء الليلة تأتي أهميته من تفعيل دور الناخب حملاسبة 
ممثليه في مجلس األمة اثناء فترة عمل املجلس وليس 
كما كان سابقا ال يلتقي الناخبون حملاسبة ممثليهم اال 
بعد انتهاء فترة املجلس او بعد حله وال يكون للعضو 

دور على ارض الواقع بل هو مرشح فقط.

أق����ام رئيس جلنة الصداق����ة البرملانية الكويتية � 
التركية العضو علي الراش����د مأدبة عشاء على شرف 
رئي����س جلنة الصداقة البرملاني����ة التركية � الكويتية 

اسرافيل كيسال والوفد املرافق له.
حضر املأدبة من جلنة الصداقة البرملانية الكويتية 

� التركية العضوان عدنان 
املطوع وفيصل الدويسان 
وسفير جمهورية تركيا 
الكوي����ت أوميت  ل����دى 

يالسني.

حسني القالف

بسام الغامن

علي الراشد

املرداس يقدم ذمته املالية للمجلس
اعلن النائب نايف املرداس انه قدم امس ذمته املالية الى 

امني عام مجلس االمة عالم الكندري، الفتا الى انه فضل 
ان يقدم كل ما لديه من اموال في البنوك وما لدى اقاربه 

من الدرجة االولى من تلقاء نفسه، وقبل اقرار قانون 
الذمة املالية.

وقال املرداس، في تصريح للصحافيني: في فترة 
االنتخابات، وعدت الناخبني ان اقدم ذمتي املالية، ووفيت 

نايف املرداسبوعدي، وقمت باتخاذ اجراء االعالن طواعية.

البراك: األغلبية تطالب باستبعاد الرجيب من 
احلكومة.. وسأحتدث كمؤيد الستجواب الشمالي

الطريجي يسأل احلمود عن فريق عمل التحقيق 
في مالبسات منح اجلنسية الكويتية

الدالل للمويزري: ما األسس القانونية والفنية 
التي استندت إليها إلقالة املضف؟

الهطالني لوزير املالية: قص احلق 
من نفسك واخرج حفظاً ملاء وجهك

الدالل: »التشريعية« انتهت
 من قانون احملكمة الدستورية

انتهت اللجنة التشريعية امس من مناقشة التعديالت 
املقدمة على قانون احملكمة الدستورية على ان تنتهي 
من طباعة التعديالت اليوم االثنني متهيدا لرفعه الى 
مجلس االمة. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدالل 
ان اللجن����ة تبحث موضوعا محددا في غاية االهمية 
ومن املواضيع املنتظرة لتطوي����ر النظام القضائي 
والدستوري وهو من مسائل اصالح احلياة السياسية 
الكويتية وهو التعديل على قانون احملكمة الدستورية، 
الفتا الى ان اللجنة بحثت االقتراحات املقدمة، مبشرا 
الشعب الكويتي بانتهاء اللجنة من مناقشة القانون 
وصياغته متهيدا لعرضه على املجلس. وبني الدالل ان 
اللجنة ستنتهي غدا »اليوم« من الصياغة والطباعة، 
موضحا ان التقرير يتضمن قضايا مهمة من ابرزها 
السماح للمواطنني وللشخصيات االعتبارية بالطعن 
مباشرة امام احملكمة الدستورية وفقا لضوابط تضمن 
جدية هذه الطعون، مضيفا ان اللجنة تبنت املقترح 
املتعلق بطبيعة التش����كيل للمحكمة والذي سيكون 
تشكيال مختلطا، فاالساس هم القضاة باالضافة الى 
ترشيحات من احلكومة ومجلس االمة وفقا لضوابط 
تضمن وجود الكفاءات والقدرات واملؤهالت التي تساعد 
في ادارة احملكمة الدستورية وهذا يتوافق مع ما ورد 
في نص املادة 173 من الدستور واملذكرة التفسيرية. 
واشار الدالل الى االختصاصات والى االلتزام بالنص 
الدس����توري الذي يح����دد أن اختصاص احملكمة هو 
النظر في الطعون على دستورية القوانني واللوائح 
واملراسيم، وان اي اختصاصات اخرى موجودة حاليا 
ال تدخل ضمن اختصاصاتها كالتفس����ير ما لم يكن 
يتعلق بنزاع قضائي منظور. واضاف ان هناك تعديالت 
اخرى تتعلق باعط����اء احملكمة دورها وصالحياتها 
والعاملني فيها وفضال عن نصوص عديدة اخرى مت 

البت فيها، ش����اكرا اجلهود التي بذلت من العديد من 
االطراف الت����ي ابدت رأيها كمجلس القضاء والنواب 
الذين جعلوا هذا القانون اولوية ملجلس االمة، وكذلك 
االخوة واالخوات الذين كانوا يتابعوننا على وسيلة 
التواصل االجتماعي »تويتر« وكانوا يبدون مالحظاتهم. 
وقال الدالل ان اللجنة س����تبدأ مطلع االسبوع القادم 
في النظر في قوانني مكافحة الفس����اد ومناقش����تها 
واعتمادها بعد سماع وجهات النظر املختلفة سواء 
من احلكومة او من مؤسسات املجتمع املدني، متهيدا 
الحالتها وتتضمن قضايا مهمة جدا ينبغي التركيز 
عليها ومنها هيئة مكافحة الفساد وطريقة تشكيلها، 
والصالحي����ات املمنوحة لها، وطريقة كش����ف الذمة 
املالية وحماية املبلغ وتعارض املصالح. واضاف ان 
اللجنة قررت اس����تكمال اجتماعها غدا )اليوم( حتى 
تسببت في طلب املجلس مناقشة واعداد تقرير متعلق 
باملقترحات النيابية املرتبطة بتصرفات النائب محمد 
اجلويهل، وس����تنظر اللجنة كذلك ف����ي طلبات رفع 
احلصانة عن بعض ن����واب مجلس االمة. من جانب 
آخر قال الدالل انه تقدم بسؤال برملاني يتعلق بقيام 
وزير االس����كان ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة 
ش����عيب املويزري باقالة مدير بنك التسليف صالح 
املضف، مستفس����را عن الوثائق املرتبطة واالسانيد 
القانونية التي استند اليها الوزير في عملية االقالة، 
وهل مت متكني املضف من حقوقه القانونية، ودفاعه 
القانوني املتعلق بالعمليات االستثمارية التي قام بها 
داخل البنك، وهل التصرفات راعت القوانني والنظم 
واللوائح املوجودة في البنك. وتس����اءل الدالل كذلك 
عن جلنة التحقيق التي شكلت ودورها مطالبا كذلك 
بارفاق كل املستندات والوثائق واملراسالت املتعلقة 

بهذا الشأن حتى تتضح احلقيقة.

املطر لوزير التربية: كم عدد املعاهد املعتمدة 
والدراسات املقدمة العتمادها ؟

على صعيد آخر، طالب البراك 
وزارة اخلارجية باصدار بيان يدعو 
املواطنني الى عدم السفر الى لبنان 
املتواجدين  املواطنني  مع مطالبة 
فيه باملغادرة الفورية مع ضرورة 
تسهيل اجراءاتهم للمغادرة في ظل 
هذا الوضع املتدهور، مستغربا ان 
تقدم عدة دول خليجية على هذه 

اخلطوة منذ وقت مبكر.

احلالة اجلنائية لألشخاص الذين 
ثبت أثناء التحقيق معهم وجود 

قضايا جنائية عليهم.

بتنحية صالح املضف املدير العام 
لبنك التسليف واالدخار تأسيسا 
عل���ى قيامه بارت���كاب مخالفات 
للقانون وللنظم القائمة في بنك 
التسليف واالدخار، كما ثار جدل 
بشأن س���ريان قرار الوزير فور 
صدوره أو أنه ال يسرى إال بصدور 
مرسوم يلغي مرس���وم تكليف 
ص���الح املضف، ونظ���را ألهمية 
هذا املوضوع، لذا يرجى من وزير 
اإلسكان شعيب املويزري إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
٭  ما األسس القانونية والفنية 
التي استند إليها وزير االسكان في 
إقالته لصالح املضف مدير عام بنك 
التسليف واالدخار؟ مع تزويدي 
القانونية  بالوثائق واملستندات 

التي أسس عليها قراره.
٭  أشير في الصحافة إلى وجود 
جلنة حتقيق باشرت التحقيق في 
مخالفات منسوبة لصالح املضف 
وانتهت إل���ى نتائج محددة غير 
معلومة، لذا يرجى تزويدي بقرار 
تشكيل اللجنة مع إرفاق التقرير 
التي  النهائي للجنة واإلجراءات 
قام بها وزير االس���كان للتعامل 

مع تقرير اللجنة.

٭  هل مكن ص���الح املضف من 
حقوق الدفاع الالزمة لتبيان موقفه 
القانوني والفني جتاه املخالفات 
املنس���وبة إليه، وهل قام الوزير 
وجلنة التحقيق بدراسة الطبيعة 
القانونية لصالحيات املدير العام 
لبنك التسليف واالدخار، خاصة في 
ظل حتقيق البنك أرباحا مالية على 

استثماراته التي شارك فيها؟
٭  هل املخالف���ات التي ارتكبت 
من قبل مدير عام بنك التسليف 
واالدخ���ار من قبي���ل املخالفات 
اإلدارية أم أنها من قبيل املخالفات 
القانونية اجلسيمة ومدى تناسب 
تلك املخالفات مع القرار الصادر 

بإقالة صالح املضف؟
٭  يرج���ى تزوي���دي باللوائح 
والنظ���م والق���رارات املرتبطة 
باملخالف���ات املنس���وبة لصالح 
املضف مع إرفاق جميع املراسالت 
املتبادلة بني كل من الوزير وجلنة 
التحقيق من جهة وكال الطرفني 
املذكورين مع صالح املضف املدير 
العام لبنك التس���ليف واالدخار 
واملتعلقة باملخالفات املنس���وبة 
لصالح املضف املدير العام لبنك 

التسليف واالدخار.

الهطالن���ي مخاطبا  وأض���اف 
الش���مالي: عليك أن تقرأ الساحة 
السياس���ية جيدا قبل اإلقدام على 
خطوة ستندم عليها الحقا.. فاليوم 
احلس���بة تغيرت وأنا أدعوك ألن 
تقص احلق من نفسك وتستقيل 
فاحلمل أصبح���ا ثقيال عليك وال 
تستطيع »تشيله«، الفتا إلى األخطاء 
التي حصلت في االستثمارات بأموال 
التأمينات واملتقاعدين وصندوق 
الرقابة على  املعس���رين وانعدام 
البن���وك احمللية من قب���ل البنك 
املركزي كما أنه تسبب في ضياع 
وتشتيت العديد من االسر الكويتية 
»وحان الوق���ت خلروجه وإراحة 

البلد مما تسبب فيه«.
وطالب الهطالني سمو رئيس 
ال���وزراء بإقالة الوزير الش���مالي 
إذا أص���ر على صعود املنصة ألن 
»ورقة الش���مالي تنذر بأزمة بني 
الس���لطتني«، مؤك���دا ان صعود 
املنصة عبث وعنترية غير مقبولة 
النه لم تكن له بطولة في جلسة 
الثالثاء التي من ش���أنها أن تقلب 
التعاون بني السلطتني وتودعان 
»شهر العسل« الذي يعيشانه في 

املجلس احلالي.

ال����ى ان املادة 137 ال تتعارض مع 
امل����ادة 134 وتفاديا ألي اعتراض 
اعلنت تنازلي لصالح النائب عبيد 

الوسمي.
وبسؤاله عن االس����تجوابات 
االخرى املزم����ع تقدميها لوزيري 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 
الداخلية، قال: هناك اكثر من نائب 
عرضوا مسودات استجوابهم لعدد 
من الوزراء، فالنائب صيفي الصيفي 
عرض مسودة استجوابه لوزير 
الشؤون االجتماعية والعمل احمد 
الكتلة بعد  الرجيب وقد ق����ررت 
االستماع لهذه احملاور اصدار بيان 
تطالب فيه رئيس مجلس الوزراء 
باقالة وزير الشؤون االجتماعية 

والعمل فورا من منصبه.
واوضح البراك ان كتلة االغلبية 
استمعت للدكتور خالد شخير الذي 
عرض محاور اس����تجوابه لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ احمد اخلالد، مبينا ان الكتلة 
تفهمت ما طرحه النائب خالد شخير 
وقررت احالة مادة االستجواب الى 
التنسيقية لتقدمي تقرير  اللجنة 
متكامل بحضور د.ش����خير مقدم 

االستجواب.

اللجنة.
٭ صورة من النتائج والتوصيات 
التي وردت ف����ي التقرير النهائي 

للجنة املكلفة بالتحقيق.
٭ ما اإلجراءات التي مت اتخاذها 
من قبل اللجنة املشكلة؟ وما آلية 

عمل تلك اللجنة؟
٭ هل مت حتديد مس����ؤولني عن 
التج����اوزات او األخطاء التي أدت 
الى حصول بعض األشخاص على 
اجلنسية الكويتية رغم عدم انطباق 
الشروط القانونية عليهم؟ في حال 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء 
هؤالء املسؤولني؟ وما اإلجراءات 

التي مت اتخاذها بحقهم؟
٭ هل مت سحب اجلنسية الكويتية 
من كل الذين ثبت حصولهم عليهم 
دون وج����ه حق؟ في حال االجابة 
بنعم يرجى تزويدي بصورة من 
املراس����يم او الق����رارات اخلاصة 

بذلك.
٭ يرجى تزويدي بصورة صحيفة 

وجه النائب محمد الدالل سؤاال 
برملانيا لوزير االس���كان ووزير 
الدولة لش���ؤون مجل���س االمة 
ش���عيب املويزري جاء كالتالي: 
نشرت وس���ائل االعالم املختلفة 
قيام وزير االسكان بإصدار قرار 

الهطالني  النائب د.محمد  دعا 
نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
مصطفى الشمالي للمبادرة بتقدمي 
استقالته ووضعها حتت تصرف 
رئيس احلكومة لتخفيف الضغط 
واالحتقان احلاصل حاليا على سمو 
رئيس الوزراء واحلكومة بش���كل 
كامل، مؤك���دا أن الرؤية أصبحت 
واضحة للشمالي بأنه محاصر من 
قبل األغلبية بتجاوزات تهد اجلبال، 
األمر الذي يجب معه أن يبادر لتقدمي 

استقالته حفظا ملاء وجهه.
وقال الهطالني »نحن نقدم له 
النصح اليوم على الرغم من أنه أضر 
باملال الع���ام واخلاص للمواطنني 
لكننا نشفق عليه من العبء الذي 
سوف يسببه لنفسه وللحكومة 
ورئيسها في حال إصراره وتعنته 
ومكابرته في قدرته على جتاوز هذا 
االستجواب«، موضحا ان طلب طرح 
الثقة به اصبح اليوم نتيجة حتمية 
ال مناص منها على ضوء انسجام 
كتلة االغلبية في مساءلته وضرورة 
خروجه من احلكومة ولرفع احلرج 
عن سمو رئيس الوزراء بالدخول 
في مواجهة بني السلطتني التنفيذية 

والتشريعية.

املعاهد؟ وما اسماؤها؟
٭ بيان كامل بهذه املعاهد ونوع 
الدورات والشهادات التي متنحها 
وعدد املنتس����بني اليها وقيمة كل 
دورة على ح����دة وذلك منذ بداية 
التعامل بهذا النظام، وحتى السنة 

املالية 2013/2012 .
٭ كي����ف مت اختيار ه����ذه املراكز 
واملعاهد؟ وما األس����س واملعايير 
املس����تخدمة الختيارهم واعتماد 

برامجهم؟
٭ تقييم كام����ل ألداء هذه املراكز 

واملعاهد.
٭ متى تقوم الهيئة بهذا النشاط 

نيابة عن هذه املراكز؟

كشف النائب مسلم البراك عن 
ان كتلة االغلبية البرملانية ستصدر 
بيانا تطالب فيه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك بإقالة 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
احم����د الرجيب فورا من منصبه، 
مش����يرا في الوقت ذاته ان الكتلة 
النائب  احالت مسودة استجواب 
د.خالد شخير لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد 
اخلالد الى اللجنة التنسيقية لتقدمي 

تقرير متكامل للكتلة حوله.
ف����ي تصريح  الب����راك،  وقال 
صحافي امس، ان الهدف الذي يهمنا 
من االستجواب املقدم لوزير املالية 
مصطفى الشمالي سيتحقق وعن 
نفسي سأحتدث عن احملاور نفسها 
كمؤيد لالستجواب وسأركز على 

ملف االستثمارات اخلارجية.
اننا فضلنا عدم  البراك:  وبني 
اعطاء اي فرص����ة لالعتراض في 
حال ض����م االس����تجوابني، فقمت 
بالتن����ازل رغم ان امل����ادة 137 من 
الالئحة بشأنه واضحة، اذ يجوز 
في حال ان االس����تجوابات مقدمة 
الى الوزير نفسه ومرتبطة ارتباطا 
وثيقا باملؤسسات التابعة له، مشيرا 

قدم النائب عبداهلل الطريجي 
سؤاال برملانيا لوزير الداخلية الشيخ 

أحمد احلمود جاء كالتالي:
لقد مت تش����كيل فري����ق عمل 
بقرار م����ن مجلس ال����وزراء عام 
2008 للتحقق من مالبسات أثيرت 
حول منح اجلنسية الكويتية طبقا 
للمرسوم رقم 2007/397 لبعض 
األش����خاص ممن ال تتوافر فيهم 
الشروط القانونية للحصول على 
اجلنسية الكويتية والتي خرجت 

بتقرير ما يسمى )تقرير ثامر(.
لذا يرجى تزويدي باآلتي:

٭ صورة من قرار مجلس الوزراء 
اخلاص بتشكيل فريق العمل املكلف 
بالتحقق م����ن بعض حاالت منح 
اجلنس����ية الكويتية مع تزويدي 
بأس����ماء من ش����اركوا في فريق 

العمل.
٭ أسماء األشخاص الذين حصلوا 
على اجلنسية الكويتية دون وجه 
حق حس����ب ما ورد ف����ي تقرير 

النائب د.حم����د املطر  وج����ه 
التربية  س����ؤاال برملانيا لوزي����ر 
د.نايف احلجرف جاء نص السؤال 
كالتالي: لقد تبني لنا بعد اطالعنا 
على ميزانية الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بالسنة املالية 
2013/2012 ان الهيئ����ة تس����تعني 
التدريب االهلية  مبعاهد ومراكز 
لس����د النقص في السعة املكانية 
ونقص عدد االس����اتذة واملدربني 
بالرغم من تدني مستوى خريجي 

هذه املراكز واملعاهد.
لذا يرجى افادتي باآلتي:

٭ ك����م ع����دد املعاه����د املعتمدة 
والدراس����ات املقدمة العتماد هذه 

مسلم البراك

عبداهلل الطريجي

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس 

محمد الدالل

د.حمد املطرد.محمد الهطالني

دعا الشمالي إلى تقدمي استقالته ورئيس الوزراء إلقالته إن لم يتقدم بها

الكندري والشاهني إلنشاء 
الهيئة العامة لشؤون املسنني

قال النائب د.محمد الكندري انه تقدم وزميله النائب 
أسامة الشاهني باالقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق 
املسنني الكويتيني، ويقع في 10 فصول من 58 مادة، الفتا 
الى ان هذا القانون يتكلم عن حقوق هذه الفئة والتأهيل 
واالندماج في املجتمع وتقدمي الرعاية االجتماعية وإعطاء 
املزايا واإلعفاءات. وأضاف الكندري ان القانون ينص على 
إنشاء الهيئة العامة لشؤون املسنني، مبينا ان هذا القانون 
يلزم الدولة بتقدمي العناية بكل أشكالها سواء العناية 
الصحية او االجتماعية والنفسية او الرياضية والترفيهية 
وكذلك اإلسكانية وخدمات النقل والوظيفة. وقال الكندري 
ان القانون يضمن احلقوق املدنية والسياسية ويلزم 
احلكومة باتخاذ جميع اإلجراءات لضمان شمول اخلطط 
وبرامج التنمية له����ذه الفئة، ويلزم احلكومة بصرف 
مخصصات شهرية لكبار الس����ن ويتم حتريرها بناء 
على تقرير الهيئة العامة لشؤون املسنني، كما يعطي 
التسهيالت واخلصومات واإلعفاء من الرسوم وتوفير 
جميع اخلدمات العامة واألولوية في اخلدمات من خالل 
بطاقة يتمتعون بها لتسهيل أمورهم في اخلدمات. وأمل 
الكندري من مجلس األمة اإلسراع في إقرار هذا القانون 
ليرى النور سريعا وليتمتع املسنون بهذه االمتيازات 

الكبيرة املوجودة في القانون.

أسامة الشاهني د.محمد الكندري

.. ويرد على استيضاح الشمالي
أورد النائب مسلم البراك رده على استيضاح وزير 

املالية مصطفى الشمالي جاء الرد كالتالي: 
الرد على طلب االيضاح املقدم من السيد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير املالية حول احملور األول من 
محاور االستجواب املوجه اليه واملدرج على جدول 
أعمال مجلس األمة، ورد في صحيفة االستجواب في 
احملور األول منه الفقرة التالية: »..والشك ان النهج 
الذي س����لكه اجلهاز مبخالفة صريح احكام القانون 
يؤدي بالضرورة الى تكريس نظام سياسة حتويل 
جميع املشروعات القائدة واالستراتيجية واملشروعات 
الكبرى التي نص عليها القانون رقم 9 لس����نة 2010 
في ش����أن اخلطة االمنائية للدولة والقوانني األخرى 
املكملة التي صدرت في شأن تأسيس شركات مساهمة 
الى قلة من أصحاب النفوذ عوضا عما استهدفته هذه 
القوانني بإتاحة فرص متس����اوية جلميع الشركات 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية والشركات 
األخرى التي جتيز القوانني للحكومة الس����ماح لها 

باملنافس����ة في املزايدة على النسبة التي طرحها بني 
جميع هذه الشركات«.

يتركز طلب االستيضاح املقدم من الوزير املستجوب 
على الفقرة السابقة.

وعلى الرغم من وضوح املراد في الفقرة املشار اليها 
وعدم حاجته الى املزيد من البيان، اال اننا ومن منطلق 

سد الذرائع، نقرر التالي في شأن بيان املخالفة:
جميع االجراءات التي اتبعت في املشروع مخالفة 
للقانون رقم 39 لسنة 2010 ومن ذلك على سبيل املثال 
ال احلصر اعتماد تأهيل الش����ركات وطرح مستندات 

املشروع وفتح املظاريف.
اما بالنسبة للمقصود بعبارة »أصحاب النفوذ« 
التي طلب الوزير املستجوب ايضاحا لها، ومع تأكيدنا 
على انها ليس����ت ضمن وقائع االس����تجواب امنا هو 
تعبير سياس����ي يبني دور املتنفذين وسطوتهم في 
تعطيل اجراءات القانون، وسنوضح ذلك خالل مناقشة 

االستجواب.


