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أكد أن حديثه عن التسلسل التاريخي إلقرار المعاش التقاعدي ال يعني أنه يبدي رأياً بدستورية أو قانونية هذا المعاش من عدمها

الغامن: املعاش االستثنائي معمول به منذ مجلس 1992
وأرفض التشكيك واالتهامات والطعن في ذمم النواب

رفــض رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن االتهامات والتشكيك 
والطعن التي يتعرض لها النواب 
في موضوع املعاش االستثنائي 
املعمول به منذ مجلس ١99٢ حتى 
اآلن، والذي لم يكن بدعة ابتدعها 
مجلس األمة السابق، كما يروج 
البعض، مؤكدا في مؤمتر صحافي 
أنه لن يتطرق إلى دستورية هذا 
املعاش من عدمه، وإن كان له رأي 

شخصي حوله.
الرئيــس الغامن ابتدأ املؤمتر 
باآلية الكرمية )..وإن فريقا منهم 
ليكتمــون احلق وهم يعلمون(. 
وقال »كثر اللغط والشد واجلذب 
واالتهامات والطعن أخيرا حول 
املعاش االستثنائي لبعض النواب، 
وكأنها بدعة ابتدعها مجلس ٢٠١6، 
مؤكدا أن من مسؤولياته كرئيس 
للمجلس توضيح مالبسات هذا 

املوضوع للرأي العام«.
وأضاف »أتكلم بحيادية تامة 
كوني لم أستفد من هذه امليزة منذ 
دخولي مجلس األمة، في وقت ال 
أقبل فيه بوقوع الظلم على زمالئي 
النواب الذين اســتفادوا من هذه 
امليزة«، مبينا انه ســيقدم سردا 
تاريخيا متسلسال لكل القوانني 
التي منحت امتيازات للمجلس.

وأوضح أن أول هذه القوانني 
هــو القانون رقم 4 لســنة ١96٣ 
والذي يتضمــن مادتني، األولى 
تتحدث عن تقاضي عضو مجلس 
األمة طوال مدة عضويته مكافأة 
شهرية قدرها ٣٠٠ دينار كويتي 
تصرف في نهاية كل شهر شاملة 
جميع أشهر السنة، بينما تتضمن 
نهاية املــادة ذاتها »كما ال يجوز 
اجلمع بــني مكافــأة الرئيس أو 
نائبه وبني ما قد يستحقه أيهما 
أن  مــن معــاش تقاعــدي«، أي 
املكافأة ابتدأت مببلغ ٣٠٠ دينار 
كمــا حظر القانون على الرئيس 
ونائبه اجلمع بني املكافأة واملعاش 

التقاعدي.
وأضــاف الغــامن أن التعديل 
الثانــي على مزايا النواب مت من 
خالل القانون رقم ١ لســنة ١9٧١ 
والــذي رفع مكافــأة النائب إلى 
ألف دينــار على أن يتــم العمل 
بهــا اعتبارا مــن املجلس املقبل 
أي مجلس ١9٧5، إذ إن املادة ١١9 
من الدســتور اشــترطت أن يتم 
تطبيق أي تعديــل على املكافأة 
في الفصل التشريعي التالي، إذ ال 
يجوز للمجلس أن يشرع املكافأة 
لنفســه، كما أبقى التعديل الذي 
أقره مجلس ١9٧١ على عدم جواز 
اجلمع بني مكافأة الرئيس ونائبه 
وما يستحقانه من معاش تقاعدي.
الغــامن أن املرســوم  وذكــر 
رقم ١٠١ لســنة ١98٠ رفع مكافأة 
الرئيــس لتكون مماثلــة لراتب 

الوزير وســائر بدالته، ومكافأة 
نائب الرئيس إلــى ١6٠٠ دينار، 

ومكافأة النائب 8٠٠ دينار.
وأضاف أنه في مجلس العام 
١98١ وحتديــدا في العام ١98٣ مت 
إقرار املعاشات التقاعدية للنواب، 
وذلك بنــاء على اقتراح تقدم به 
حمود الرومي وخالد سلطان بن 
عيسى وأحمد الطخيم ويوسف 
الشــاهني وعبد الرزاق الصانع، 
والذي ينص فــي مادته الثانية 
على التالــي »تضاف إلى قانون 
التأمينات االجتماعية مادة جديدة 

برقم ٢4 مكررا، نصها اآلتي: 
»يســتحق الرئيــس ونائب 
الرئيس وأعضــاء مجلس األمة 
عنــد انتهــاء العضوية معاشــا 
شــهريا تقاعديا وفقــا لألحكام 
الواردة في هذا الفصل، ويسري 
حكم الفقرة السابقة على رؤساء 
ونواب الرؤساء وأعضاء املجلس 
التأسيسي ومجلس األمة السابقني 
وال حتســب فــروق ماليــة عن 

املاضي«.
وأشار الغامن إلى اجلدل الكبير 
الذي دار لدى مناقشة هذا املقترح 
حينها بســبب تبايــن اآلراء بني 
النــواب، وما قاله وزيــر العدل 
آنــذاك من أنه ال يجــوز للنائب 
أن يشــرع لنفســه، ومبا أن هذا 
القانون صــدر بأثر رجعي فهذا 
يعنــي أن أعضــاء هــذا املجلس 
سيستفيدون من القانون، وآراء 
أخرى ذكرت أن الذي تعنيه املادة 
١١9 من الدستور هو املكافأة وليس 
املعاش التقاعدي الذي ينص عليه 

القانون اجلديد وقتها.
وأوضح الغــامن أن األعضاء 
الذين رفضوا القانون هم جاسم 
اخلرافي ومحمد الرشيد وفيصل 
الدويش ومطلق الشليمي، بينما 
املمتنعــون هم مبــارك الدبوس 
العنجــري ومحمــد  ومشــاري 
العدساني، ومر القانون باألغلبية 
وأصبح للنائب معاشا تقاعديا في 

ورمبا آخرون.
وأكد الغامن أن هذه املمارسة 
ممتدة منذ أكثر من ربع قرن فما 
الذي اســتجد في مجلس ٢٠١6؟ 
وما البدعة التي ابتدعها مجلس 
٢٠١6 ولم تكن في السابق؟ وهل 
قام هــذا املجلس بزيادة بدالته؟ 
وهل قام بإقرار رواتب ومعاشات 
ومزايا غير املعمول بها منذ ١99٢؟ 
موضحا أن اجلواب بالتأكيد هو 
أنه لم يتم إقرار أي شــيء جديد 

عن املعمول به منذ ١99٢.
وأوضح الغامن أنه في حديثه 
هذا ال يناقش مدى دســتورية 
أو قانونيــة اإلجــراء الذي أقر 
في مجلس عام ١99٢ فاملسؤول 
عنه مــن قام به آنــذاك، مبينا 
أنــه يناقش الظلــم الواقع في 
هذه القضية باتهام فقط نواب 
مجلــس ٢٠١6 بعقد صفقة مع 
احلكومة رغم سريان هذا اإلجراء 
منذ مجلــس ١99٢ حتى وقتنا 

هذا.
وتابــع الغامن: وهذا االتهام 
املوجه لنواب املجلس احلالي 
بعقد صفقة مع احلكومة على 
خلفية هــذا االجــراء، هل هذا 
يعني ان جميع املجالس ومنذ 
عام ١99٢ حتى يومنا هذا عقدت 
صفقات مع احلكومة؟ مؤكدا أن 
هذا حديث ال يستقيم مع املنطق.
وأكــد الغــامن ان توجيه هذا 
االتهام ألعضاء مجلس ٢٠١6 نظرا 
لقيامهــم بهذه املمارســة حالهم 
كحــال اعضــاء مجالس ســابقة 
ومنذ ســنوات يعد أمرا فيه غنب 

يستوجب حياله التوضيح.
وكشف الغامن عن انه اذا كان 
الغرض من افتعــال هذا االتهام 
هــو الضغط علــى بعض نواب 
املجلس احلالي للتأزمي والتصعيد 
وحتى يثبتوا عدم وجود صفقة 
مــع احلكومة فإن ذلــك بالتأكيد 
لن يكون في الصالح ولن يغيب 
مثل هذا االمر عن فطنة الشعب 

الكويتي.
وأضاف الغامن: حرصت على 
إيضــاح جميــع األمــور بالكتب 
واملستندات واملراسالت حتى ال 
يكون احلديث عن هذه القضية 
حديثا مرســال، الفتا الى أنه من 
االهمية مبكان ومــن حق الرأي 
العــام أن يســأل ويتســاءل عن 
ممثليه ونوابه ومن انتخب خاصة 
أن األمر اآلن جتاوز لألســف حد 
إثارة الشبهة وانتقل للطعن فيهم، 
ما استوجب علّي كرئيس اتخاذ 
هذا املوقف وأال أقف موقف املتفرج 
رغم عدم استفادتي من هذه امليزة.

واستغرب الغامن أن يأتي »من 
شارك في املجالس السابقة وشرع 
وصمت وتستر« ليقول اليوم إن 
هذا اإلجراء من ممارســات وبدع 

املجلس خالفا ملعاشه التقاعدي 
اآلخر.

وقال الغامن إنه وفي مجلس 
١99٢ متــت زيــادة الراتــب إلى 
ألــف دينار للعضو، حيث صدر 
أول قرار مــن املجلس بناء على 
طلب مجموعة من النواب مبنح 
معاشات استثنائية للنواب بواقع 
65٠ دينارا لكل منهم اعتبارا من 
٢٠/ ١٠/ ١99٢.....«، الفتــا إلى أن 
هذا يؤكد أن املعاش االستثنائي 
يصرف من العام ١99٢ ولم يكن 
بدعة ابتدعهــا مجلس ٢٠١6 كما 

يدعي البعض.
وأكد أن حديثه عن التسلسل 
املعــاش  إلقــرار  التاريخــي 
االستثنائي والتقاعدي ال يعني 
أنــه يبدي رأيــا بدســتورية أو 
قانونية هــذا املعاش من عدمه، 
إذ إن لهــذا بحثا آخر، »وإن كان 

لي رأي شخصي بذلك«.
وأشار إلى الكتاب الصادر عن 
مجلــس الوزراء فــي ١/ ٢/ ١994 
واملتضمن أسماء ١5 نائبا ورغبة 
أحد النواب بســحب اسمه وهو 
مشاري العصيمي، الذي برر طلبه 

هذا بكتاب رسمي.
وذكر الغامن أنه وفي مجلس 
١99٢ صدر القانون رقم ١9 لسنة 
١996 والذي ينص في مادته األولى 
علــى »يجمــع الرئيــس ونائب 
والرئيــس واألعضاء بني مكافأة 
العضوية وما قد يستحقه أيهم 
مــن معاش تقاعــدي«، مبينا أن 
هــذا التعديــل أزال احلظر الذي 
كان علــى الرئيــس ونائبــه في 
استحقاق هذا املعاش، كما نص 
القانون في مادتــه الثانية على 
»تعاد تسوية املعاشات التقاعدية 
لرؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء 
املجلس التأسيسي ومجلس األمة 
السابقني على أساس مرتب الوزير 
اخلاضع للتأمني في تاريخ العمل 
بهــذا القانون وســائر العالوات 
لــه«، حيث  املقــررة  والبــدالت 
أصبحــت مكافــأة العضو ٢٣٠٠ 
دينــار، وهو آخر قانون يتعامل 

مع مكافآت وبدالت النواب.
وأكــد الغامن أنــه ومنذ ١99٢ 
فــإن رئيــس املجلــس يخاطب 
مجلــس الــوزراء فــي كل فصل 
تشريعي بشأن من طلبوا معاشات 
استثنائية طبقا للقانون، مبينا أن 
لديه كتبا بهذا الشأن من الرئيس 
األسبق أحمد السعدون والرئيس 
السابق املرحوم جاسم اخلرافي، 

ورئيس املجلس املبطل.
وبني أنه وكما طلب مشاري 
العصيمي سحب اسمه فإن األخ 
رياض العدساني طلب في املجلس 
املبطل عدم إدراج اسمه في الطلب، 
وكذلك وليد اجلري الذي تقدم في 
مجلس ١999 بطلب رفع اســمه، 

الصوت الواحد ! وهي ممارســة 
مســتمرة منذ عام ١99٢ ومت في 
مجالس شــكلت وفق انتخابات 
الصوتــني واألربعــة أصــوات 
والصــوت الواحــد!، متحديا أن 
يأتي أحــد بجديد اتخذه مجلس 
٢٠١6 بخالف املجالس الســابقة 

في هذه املسألة.
وتابع الغامن: ال أحبذ احلديث 
عــن أي قضيــة دون الرجــوع 
جلذورهــا وأصولهــا ووثائقها 
ومراســالتها لذلــك شــرعت في 
الطلب من األمانة العامة ملجلس 
األمــة بتزويدي بكل املراســالت 
السابقة فيما يخص هذا املوضوع 
وأفادنا اإلخوة املسؤولون واألمني 
العام واألمني العام املساعد بأنه 
بالعودة للصادر والوارد ملراسالت 
املجلس في هذه القضية وجدت 
أرقام ملراسالت ولم توجد كتبها 
املختفيــة وهذا األمــر يعني إما 
اإلهمــال او ان هنــاك تعليمات، 
خاصة ان هناك آليات حلفظ الكتب 

مبا فيها السرية.
وشدد الغامن على أن مسألة 
حفظ الكتب مــن األهمية مبكان 
السيما ان اجلميع سيترك موقعه 
وسيأتي من بعده من يحتاج الى 
هــذه الكتــب للرجــوع إليها في 
مناسبات عدة ويجب أن حتفظ 
لهم، مشيرا إلى انه شرع بتوجيه 
األمانة العامة ملجلس األمة لفتح 
حتقيق في مســألة اختفاء كتب 
ومراســالت وسنعرف أصل هذا 
املوضوع وسنبلغ اإلخوة النواب 

بنتائج هذا التحقيق.
وأكــد الغامن ان مجموعة من 
النــواب طلبوا املراســالت التي 
متــت فــي املجالــس بخصوص 
هذه القضية وقــد حصلنا على 
الكثير منها ومبا يزيد على %9٠ 
منها وسيتم التحقيق في أسباب 
اختفاء املتبقي من هذه املراسالت.
ولفت الغامن الى انه من باب 
عدم ظلم االخــوة النواب الذين 
وردت اسماؤهم باالستفادة من 
املعاشات االســتثنائية والبالغ 
عددهــم ٢٠ نائبــا فــإن هناك ما 
يزيد على ٣٢ نائبا استفادوا من 
املعاشات االستثنائية في املجلس 
احلالي سواء عبر طلبات قدمت 
باملجلس احلالي أو في مجالس 
ســابقة وهناك أكثر من ١٣٠ الى 
١4٠ نائبــا منذ مجلس عام ١99٢ 
وحتى يومنا هذا اســتفادوا من 

املعاشات االستثنائية.
وشــدد الغامن على انه ليس 
بصدد بحث النواحي الدستورية 
والقانونية لهذه املســألة ولكن 
أقول ملن يرى أن هذا االجراء غير 
دستوري وقد يكون على صواب 
وكذلك ملن شرع وساهم واستفاد.. 
أين أنتم من هذه القضية منذ ٢5 

عامــا وهل اســتيقظتم فقط في 
مجلس ٢٠١6؟

وزاد الغامن: هنــاك اكثر من 
١٣٠ الــى ١4٠ نائبــا اســتفاد من 
هذه القضية وقــد زودت جميع 
النواب ممن طلبوا جميع الكتب 
الســابقة بهذا الشــأن مــن باب 
الشفافية وحتى يعرف الشعب 
الكويتــي حقيقة هــذا األمر وال 
يعني ذلك أنني أراه إجراء خاطئا، 
مشــددا على انه ال يقبل الطعن 
فــي زمالئه النــواب في املجلس 
احلالي ومنهم شباب أتوا بحسن 
نية ومارسوا إجراء قائما منذ ٢5 

عاما واستفادوا من هذه امليزة.
وأشاد الغامن مبن توجه من 
النواب بأســئلة برملانية في هذا 
اخلصوص ومن توجه منهم إلى 
احملكمة الدستورية لتفسير صحة 
هذه املمارســة من عدمها، معربا 
عن أمله فــي أن يتفهم من يهمه 
األمر، وهو الرأي العام، حقيقة هذا 
األمر، أما من يتصيد لهذا املجلس 
واملزايدون فغاياتهم ومحاوالتهم 
معروفة في افتعال أي قضية حتى 
وإن كنــا في أمــس احلاجة اآلن 
للتركيز على أولوياتنا والوضعني 
احمللي واإلقليمي والتحديات التي 

نواجهها.
وبسؤاله عن وجود كتاب أو 
منــوذج معني لطلب هذا املعاش 
االستثنائي للنواب أم ان االمانة 
العامة ملجلس األمة هي التي تقوم 
بذلك من تلقاء نفسها، قال الغامن: 
خالل فترات رئاســته للمجلس 
ال يعطى راتب اســتثنائي ملن ال 
يطلب، مشــيرا الى أن اآللية قد 
تكــون مختلفة من مجلس آلخر 
لكنها قائمة منذ مجلس 9٢ وهناك  
١٣٠ الى ١4٠ نائبا استفادوا وفق 
ما وجدناه من مراسالت وهناك 
مراســالت أخرى لم جندها بعد 
وسنزود النواب بكل الوثائق متى 
ما طلبوا ذلك. والسؤال املطروح 
اآلن هو اذا كانت املمارسة خاطئة 
فلمــاذا الصمــت عنهــا منذ ربع 
قرن وال تثار إال اآلن؟ واذا كانت 

صحيحة فلماذا اثيرت؟
وبســؤاله عمــا إذا كان يرى 
ان الراتب احلالي الذي يتقاضاه 
اعضاء السلطة التشريعية كاف 
أم ال يحتاج إلى زيادة، قال الغامن 
»هذا أمر تقديــري ويختلف من 

شخص الى آخر«.
وردا علــى ســؤال بشــأن 
إمكانية رفــع دعاوى قضائية 
ضد من قام بالطعن والتشكيك 
علــى خلفيــة صــرف املعاش 
االســتثنائي، قــال الغامن »هذا 
األمر يرجع إلى تقدير كل نائب 
ولن أتدخل في خصوصياتهم 
وما يعنيني هو دوري املنوط 

بي طبقا لالئحة«.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثاً

القانون رقم 4 
لسنة 1963 حدد 
املكافأة بـ 300 

دينار 

مت إقرار املعاشات 
التقاعدية للنواب 

عام 1983 بناء على 
اقتراح نيابي

االتهام املوجه 
لنواب املجلس 

احلالي بعقد صفقة 
مع احلكومة هل 
يعني أن جميع 

املجالس ومنذ عام 
1992 حتى يومنا 

هذا عقدت صفقات 
مع احلكومة؟

في مجلس 1992 
صدر القانون 19 

لسنة 1996 لتعاد 
تسوية املعاشات 
التقاعدية لرؤساء 

ونواب الرؤساء 
وأعضاء املجلس 

التأسيسي ومجلس 
األمة السابقني حيث 

أصبحت مكافأة العضو 
2300 دينار 

ال أقبل الطعن في 
زمالئي النواب في 
املجلس احلالي 

ومنهم شباب أتوا 
بحسن نية ومارسوا 
إجراًء قائمًا منذ 2٥ 
عامًا واستفادوا من 

هذه امليزة

مجموعة من النواب 
طلبوا املراسالت التي 

متت في املجالس 
بخصوص هذه القضية 
وقد حصلنا على الكثير 

منها ومبا يزيد على 
90% وسيتم التحقيق 

في أسباب اختفاء 
املتبقي من هذه 

املراسالت

فيصل الكندري يسأل عن أعضاء مجلس »خدمات القطاع النفطي«
وجه النائب فيصل الكندري 
سؤالني إلى وزير النفط عصام 
املرزوق،  جاءت مقدمة السؤال 
األول منهمــا حــول املالحظــة 
الــواردة فــي تقريــر ديــوان 
احملاسبة لسنة ٢٠١6 واخلاص 
بشركة خدمات القطاع النفطي 
وبالرغم من ان الشركة في ضوء 
التصفية منــذ عام ٢٠١٣ اال ان 
لها مجلــس ادارة مكونا من 5 
أشخاص. وطالب تزويده بأسماء 
اعضــاء مجلس االدارة آلخر 4 
ســنوات، ومن لــه الصالحية 
بتشكيل مجلس االدارة؟ وكذلك 
قيمــة مكافــآت اعضاء مجلس 
االدارة ســنويا. واستفسر عن 
قيمة ميزانية الشــركة آلخر 4 
سنوات، واملنصرف من امليزانية 
ســنويا على الشــركة، مطالبا 
تزويده مبيزانية الشركة آلخر 4 
سنوات وبيان االرباح واخلسائر 

الكويتية  البتــرول  مؤسســة 
والشــركات التابعــة مطالبات 
ماليــة من جــراء تنفيذ بعض 
العقــود املبرمة مــع املقاولني 
من داخــل الكويــت وخارجها 
واملتعاقدين معهم لتنفيذ أنشطة 
القطاع النفطي، وتتم تسويتها 
بطرق ودية مع املقاول من خالل 
املفاوضات املباشرة او من خالل 
اللجوء الى القضاء الكويتي او 
الدولي وطالب تزويده عن آخر 

خمس سنوات باآلتي:
٭ كشــف تفصيلي موضح به 
جميع العقود التي ترتب عليها 
مطالبات مالية على ان يشمل 
اســم العقــد ونشــاطه واملدة 
والقيمــة اإلجماليــة لــه عنــد 
التعاقد واسم الشركة التي يتبع 
لها من القطاع النفطي واجلهة 
املشــرفة على العقد لديهم مع 
حتديد جميع املسؤولني عليه 

للشــركة آلخر 5 ســنوات كل 
سنة على حدة. وعدد املوظفني 
احلاليني في الشركة مع تزويدي 
مبؤهالتهم وخبراتهم وإجمالي 
الراتب الشــهري واملزايا التي 
يتمتعون بها وما جنســياتهم 
وســنوات خدمتهم؟ وقال في 
مقدمة الســؤال الثاني للوزير 
املــرزوق: إنــه تترتــب علــى 

من العاملني بالوظائف اإلشرافية 
والقيادية واسم املقاول املنفذ، 
مع تزويدي بنسخ من العقود، 
وجميع االعتمادات واملوافقات 

على هذه العقود.
٭ كشــف يوضح اســم العقد 
والشركة التابع لها ونوع العقد 
والنشاط وتاريخ تنفيذ وانتهاء 
العقد الفعلي وفترات التأخير ان 
وجدت وأسبابها واملتسبب في 
التأخير واإلجراء املتخذ بحقه 

لكل شركة على حدة.
٭ كشف يوضح به املطالبات 
التي تقدم بها املقاولون والقيمة 
التــي مت اقرارها له وأســباب 
حتديد هذا املبلغ واجلهة التي 
اوصت به ووجه االعتماد لكل 
شــركة على حدة مع تزويدي 
بجميع املوافقات واالعتمادات. 
٭ حتديد املطالبات التي متت 
تســويتها بصــورة وديــة مع 

املقاولني دون اللجوء الى القضاء 
مع ذكر قيمة مطالبة املقاول وما 
مت تعويضه من قبل الشركة مع 

حتديد األسباب.
٭ حتديد املطالبات التي متت 
تســويتها من خالل القضاء 
الكويتي او الدولي مع حتديد 
قيمة املطالبة وما مت تعويضه 
بــه من قبــل القضــاء، وهل 
هناك حاالت مت عمل تسوية 
ودية بعــد اللجــوء للقضاء 
وأســباب ذلــك؟ ومــا قيمــة 
التكلفة التي ترتبت من جراء 
اللجوء للقضاء مع تزويدي 

باملستندات.
٭ أسماء وعقود املقاولني الذين 
لم ينفذوا العمل حسب التواريخ 
احملددة بالعقد وما اإلجراءات 
التي مت اتخاذها بحقهم؟ وهل 
قامت الشركة بتطبيق الغرامات 

حسب العقد عليهم؟

فيصل الكندري

العدساني: ما إجراءات احلكومة حول تقرير »احملاسبة« عن »اآلسيوي«؟
الــــنائب ريـــاض  وجـــه 
العدساني سؤاال الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 

املبارك جاء فيه:
نص تقرير ديوان احملاسبة 
بشــأن تكليــف مجلــس األمة 
اخلاص بطلب الفحص والتحقق 
من صحة جميع اإلجراءات التي 
متت إلنشــاء مشروع املجلس 
األوملبي اآلسيوي على احملاور 

التالية:
١- مخالفة املرسوم بقانون 
رقم )١٠5( لسنة ١98٠ في شأن 
أمالك الدولة والقوانني املعدلة 

له.
٢ - طبيعة استغالل أراضي 
أمالك الدولة من قبل املجلس 
األوملبــي اآلســيوي ومنهــا 

املجلس األوملبي اآلسيوي.
٣- األضــرار التــي حلقت 

باملال العام.
4 - العقد املبرم بني املجلس 
األوملبي اآلسيوي وشركة املوارد 
العقارية املتحدة وذلك ملخالفته 
لنص املادتني ١٠ و١١ من العقد 
املبــرم بــني املجلــس ووزارة 

املالية.
5 - اجلانب اجلزائي، فقد 
نص تقرير ديوان احملاســبة: 
حسب ما تفصح عنه الوثائق 
فإن األوراق والبيانات املتاحة 
تنطوي على جرميتي تسهيل 
االســتيالء علــى املــال العــام 
واالضرار به طبقا للمادتني ١٠، 
١4 من القانون رقم ١ لسنة ١99٣.
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واقع االطالع علــى البيانات 
املتاحة عن طبيعة املشــروع 
االستثماري واملتضمن إقامة 
أبراج سكنية وفندق ومجمع 
جتــاري اســتثماري ال ميت 
بصلــة إلــى طبيعــة أعمــال 

االستثمارية والتجارية السنوية 
للمشروع باملقارنة باملشاريع 

املماثلة.
٧ - قيمة الدعم الســنوي 
املمنــوح مــن الهيئــة العامــة 
للشــباب والرياضة وأي جهة 
حكوميــة أخــرى للمجلــس 

األوملبي اآلسيوي.
8 - جوانــب مالية وفنية 
وقانونية أخرى يراها الديوان 
الزمة ملباشرة اختصاصه من 
واقع فحصه ودراسته ملوضوع 

التكليف.
ويشــير الديــوان إلــى أن 
محتويــات التقريــر وما ورد 
بــه من معلومــات وبيانات قد 
عرضت في حدود ما توافر له من 
مستندات وبيانات مت احلصول 

عليها من اجلهات ذات العالقة 
وهي وزارة املالية، 

الهيئــة  الكويــت،  بلديــة 
العامــة للشــباب والرياضــة 
»هيئة الرياضة حاليا«، الهيئة 
العامة لشؤون الزارعة والثروة 
الســمكية، وزارة اخلارجيــة، 

وزارة الكهرباء واملاء.
واســتنادا إلــى الدســتور 
باملادة ١٢٧ يتولى رئيس مجلس 
الــوزراء »رئاســة« جلســات 
املجلس واإلشراف على تنسيق 
األعمال بني الوزارات املختلفة.

- نص السؤال -
يرجى إفادتــي باإلجراءات 
التــي متــت بشــأن املخالفات 
واملالحظــات الــواردة بتقرير 
ديوان احملاسبة في يونيو ٢٠١٣.

رياض العدساني

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلــــة الشطـــي الگــــرام
لوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

خديجة حاجي حسني الشطي
زوجة عبدالرضا أحمد حسني الشطي
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عبداملجيد، مگي، عبدالصمد
ووالدة گل من/ فاضل والدگتور حسني
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