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١٠ نواب يطلبون طرح الثقة بوزير األشغال

قدم ١٠ نواب أمس طلبا لطرح الثقة بوزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي املوسى. جاء ذلك بعد االنتهاء من مناقشة مجلس األمة في جلسته العادية االستجواب املوجه إلى الوزير بصفته من النائب عبداهللا املضف. وأعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن النواب املوقعني على الطلب هم: مهند الساير ومرزوق 
اخلليفة ود.صالح املطيري وخالد العتيبي ود.بدر املال ومهلهل املضف ود.حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب املويزري والصيفي الصيفي. وشمل االستجواب ٣ محاور، يتعلق احملور األول منه بالتهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. أما احملور الثاني، فقد خصصه املستجوب ملا أسماه بالتخاذل 
في التعامل مع التقارير الرقابية وجلان تقصي احلقائق وعدم اجلدية في إحالة املسؤولني عن شبهات التنفيع. ويتناول احملور الثالث التجاوز على الصالحيات الدستورية املقررة له والصالحيات القانونية املقررة لقيادات الهيئة، وفق تقدير املستجوب. وأشار الرئيس الغامن بعد االنتهاء من إعالن تقدمي طلب طرح الثقة إلى وجود توصية 
نيابية بشــأن إحالة محاضر صادرة من هيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن توزيع القسائم الزراعية في الفترة من األول من يناير عام ٢٠١٢ حتى الثامن من مارس ٢٠٢٢ إلى جلنة حماية األموال العامة للتحقيق فيها. وقال النائب عبداهللا املضف: إن مسؤولية وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي املوسى تقع في مدى 
تعامله مع التجاوزات القانونية في ملف احليازات الزراعية. وأكد رفضه لتجاوز القانون بتخصيص حيازات زراعية قبل تســلم الترخيص، مضيفا ان مسؤولية الوزير تقع في مدى تعامله مع القيادات التي سمحت بذلك وفي إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة. ورأى أن إحالة ملف احليازات الزراعية من الوزير إلى النيابة العامة «غير جادة ولم 
تكن مكتملة األركان بل كانت منقوصة» حسب تعبيره. وأبدى استياءه من حصول عدد من الشركات «بعيدة كل البعد عن مجال األمن الغذائي» على قسائم زراعية، مؤكدا أن «العبرة ليست باملدة التي تقلد فيها الوزير منصب الوزارة بل فيما قدمه خالل هذه املدة أو ما هو مطلوب أن يقدمه». واستعرض عددا من الوثائق التي تشير إلى حصول 
أشــخاص على حيازات زراعية دون وجه حق من بينها حكم محكمة التمييز الذي قضى بسحب القسائم الزراعية ألشخاص حصلوا عليها بغير وجه حق. وأشار إلى نتائج جلنة تقصي احلقائق التي شكلت في أبريل ٢٠٢١ وانتهى تقريرها بعدة توصيات أبرزها، ضرورة التحقيق مع عدد من املسؤولني في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية لرفضهم التعاون مع اللجنة بحجة السرية واألعراف السائدة. من جانبه، قال الوزير املوسى إن «شبهات الفساد في تخصيص احليازات الزراعية» متت في عام ٢٠١٣ وليست في عهده، مضيفا: إن مرسوم إحلاق تبعية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى وزير األشغال صدر في ٢٥ يناير املاضي. واستغرب الوزير املوسى كيف 
يريد النائب املضف منه أن يبت في تقرير جلنة حماية األموال العامة البرملانية التي أخذت مدة طويلة في مجلس األمة ٢٠١٦ بشأن التحقيق في شبهات فساد في تخصيص احليازات الزراعية خالل مدة إشرافه على هيئة الزراعة التي لم تدم إال أقل من شهر منذ صدور مرسوم إحلاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير األشغال الذي صدر في ٢٥ 
يناير املاضي. وأضاف ان «تقرير جلنة حماية األموال تضمن آالف الصفحات والتي حتقق في الهيئة منذ عام ٢٠١٦ فكيف ميكن التحقيق وإصالح الهيئة في ٢٢ يوما». وأشار بهذا الشأن أيضا إلى ما ذكره النائب املضف في صحيفة االستجواب مبا أسماه تهاون الوزير املوسى في محاربة الفساد في هيئة الزراعة باآلونة األخيرة (أقل من شهر) «على 
الرغم من أن النائب املضف يعلم أن شبهات الفساد حول احليازات الزراعية متت في عام ٢٠١٣». ولفت الوزير املوسى إلى اخلطوات التي اتخذها بعد صدور مرسوم إحلاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزارة األشغال منها إرسال كتاب إلى إدارة الفتوى والتشريع باالستعانة مبستشارين من اإلدارة لتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن هيئة الزراعة.

كما أشار إلى كتاب أرسله إلى إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع اتخاذ قرارات بشأن عمل نواب املدير العام لهيئة الزراعة بعد انتهاء مراسيم تعيينهم. وتساءل الوزير املوسى حول قيام النائب املستجوب بتوجيه سؤال برملاني له قبل إحلاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير األشغال العامة.
وذكر أن تقرير جلنة حماية األموال العامة البرملانية بشأن وجود شبهات فساد في هيئة الزراعة رفض إحالة قياديني في هيئة الزراعة الى النيابة العامة لكن مجلس األمة في عام ٢٠١٦ أصدر توصية بإحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة.. فإلى التفاصيل:

تابع اجللسة:  سامح عبداحلفيظ  

افتتح رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة العادية 
أمس الثالثــاء ٢٠٢٢/٣/٨ عند 
الساعة التاسعة صباحا، وتال 
األمــني العام عــادل اللوغاني 
أســماء األعضــاء احلاضرين 
واملعتذريــن والغائبــني مــن 
دون إذن أو إخطار، واألعضاء 
الغائبني من دون إذن/ عذر عن 
اجتماع أو أكثر من اجتماعات 
اللجان منذ ٦ فبراير حتى ٢٤ 

فبراير.
مراسيم استقالة

تــال األمني العام مراســيم 
اســتقالة وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلــي، والداخلية 
الشيخ أحمد املنصور، وتعيني 
الشيخ د.أحمد الناصر لوزارة 
الدفــاع بالوكالــة ود.محمــد 
الداخليــة  لــوزارة  الفــارس 

بالوكالة.
التصديق على املضابط

١٤٨٥/أ.
١٤٨٥/ب.

١٤٨٦ خاصة.

١٤٨٧ خاصة.
٭ رئيس الوزراء: في املضبطة 
رقــم ١٤٨٥/أ بتاريخ ٨ فبراير 
اخلاصة باستجواب املويزري 
في صفحة ٩٢ السطر ١٢ يقول 
املستجوب للوزير اين دورك 
(يلعن أبو دارك) فتوقعت أن 
يطلب شعيب الكلمة ويعتذر 
ويطلــب شــطبها ولــم يفعل 
وأطلب شــطبها ألنها ال تليق 

بنائب مخضرم.
٭ مــرزوق الغــامن: هل هناك 

صفحة بيضاء من تاريخ العمل 
السياسي.

٭ احلكومــة ممثلــة بوزيــر 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 
محمــد الراجحي تؤبن الراحل 

د.اخلطيب.
٭ أسامة الشاهني: بدوري أعزي 
أســرة الرمز د.أحمد اخلطيب 
نحن ننعى شخصية من جيل 
اآلباء املؤسسني لدستور ١٩٦٢ 
التي متارس هذه الصالحيات 
بفضل اهللا ثم بفضل جهودهم، 
وندعــو احلكومة إلــى تخليد 
ذكراه بإطالق اســمه على أحد 

املرافق.
٭ عدنــان عبدالصمد: بدوري 
أعــزي الكويت وأهــل الفقيد، 
ونعزي أنفسنا بوفاة اخلطيب 
الــذي كان لــه دور بــارز فــي 
احلياة السياسية من تأسيس 
الدستور وكان ميثل رمزا وطنيا 
ومعارضــة رشــيدة، ونحــن 
بحاجــة إلــى مثل هــذا الفقيد 
الذي ســاهم في تدشني العمل 

السياسي في الكويت.
الدكتور اخلطيب لم يتقدم 
باســتجواب واحد خالل عمله 
السياسي على الرغم من أهمية 
تلك األداة، ولكــن كان يعرف 

متى يستخدمها.
نحن فقدنا رمزاً من رموز 
العمل الوطني بالكويت، وكان 
له دور أيام الغــزو في لندن، 
نسأل اهللا سبحانه وتعالى له 

الرحمة.
٭ بــدر املــال: أعــزي نفســي 
والكويت بوفــاة فقيد الوطن 
الرمــز د.أحمــد اخلطيب فهو 
قامة سياســية غير مســبوقة 

نهتم بدور الشباب.
وكان أيضا موجودا في الشأن 
العام ودعم احلريات والشباب، 
وكان يتفاعــل فــي القضايــا 
الشعبية والوفود كانت تذهب 
له في املنتديات، أمتنى تكرار 

مثل هذه الشخصية.
٭ عبدالكــرمي الكندري: رحل 
اخلطيب لكن سيبقى املنير، فن 
التعبير عن احلريات وحقوق 
املواطنني، وسيبقى في دستور 
١٩٦٢، وخيــر تأبني لهذا الرمز 
هو احترام نصوص الدستور 
الذي هو أحد من صاغه، مثلما 
كانت الغاية من كتابته، وهذا 
يجب أن يكون من قبل احلكومة 
والنــواب، كان داعما لكل أداة 
استجواب استخدمت بطريقة 
صحيحة، وعندما أنا استقلت 
من مجلس ٢٠١٣ كان داعما لي 
ألن أحد أسباب استقالتي هو 

الدفاع عن الدستور.
٭ مبارك احلجرف: هو منوذج 
وطني واضح كّرس كثيرا من 
مبادئ الدستور، وهو منوذج 
حقيقي ملن ترك أثرا حسنا، أتى 
في هــذه القاعة وما زال ذكره 
موجودا واألثر احلســن الذي 
يتركه كل نائب ســوف يعود 

عليه بعد موته.
٭ مهنــد الســاير: نعزي أهل 
بوفــاة  وأنفســنا  الكويــت 
د.اخلطيــب الذي قــدم لقاعة 
عبداهللا السالم الكثير واحتضن 
أبناءه النواب بعد اعتزاله الشأن 
البرملانــي، ولكنه لــم يعتزل 
الشــأن العام، وهذه املســيرة 
العطرة والنبراس الذي يفترض 
أن يكــون من الشــخص الذي 

٭ مرزوق الغامن: أرحب بأحمد 
بــن ناصر الفضالــة أمني عام 
مجلس الشورى في دولة قطر، 
فحللت أهال ونزلت ســهال في 
بلــدك الثاني الكويت بني أهله 

وأشقائك.
وبشأن االستجواب، هل يرغب 
الوزير في مناقشة االستجواب 

في جلسة اليوم؟
٭ علي املوسى: جاهز وأطلب 

دخول الفريق املساند.
٭ عبــداهللا املضــف (مقــدم 
االســتجواب): «أقســم بــاهللا 
العظيــم أن كــون مخلصــا 

.«............
مــن هذا اجلزء من القســم 
يكون هذا االستجواب حماية 
للمال العام وانتصارا حلقوق 
الدولة ومراعاة ملصالح الشعب.
أوجه رسالة للوزير بأنني 
مــن دعوتك الى هــذه املنصة 
ولن أخطــأ في حقك وكرامتك 
البلد  محفوظة، ولكــن كرامة 
وكرامة الشعب أهم من وقتك.

ملف أمالك الدولة التجاري 
والزراعي والصناعي، فالتجاري 
أعلنت استجواب وزير املالية 
الســابق اذا لــم يرجع حقوق 
الدولــة فاســتجوابك جاهــز، 
وفي احلكومة اجلديدة سلمت 
التجــارة  ٣ وزراء ٣ ملفــات 
واألشغال واملالية، وقلت لهم 

امللفات خط أحمر.
ملف القسائم الصناعية التي 
تؤجر برخص التراب سلمناها 
لوزيــر التجارة وســلمتك في 
نفس اليوم تقرير جلنة حماية 

املال العام.
بــدأت بالتدرج الرقابي من 

فــي الكويــت، اســتمر ثابتــا 
على مبادئه ومواقفه املشرفة 
الوطنية، فهو خسارة وطنية 

بفقدان هذا الرمز.
٭ مــرزوق اخلليفة: نشــاطر 
الدكتــور  العــزاء،  االخــوان 
الرمــز الوطني أحمد اخلطيب 
بفقده تفقد الكويت أحد رموز 
العمل السياســي الذي ساهم 
في صياغة دستور ١٩٦٢ الذي 

ينعم األعضاء مبواده.
وأطالــب احلكومــة بتســمية 
أحــد املرافق الكويتية باســم 
الفقيــد الذي أجمــع على حبه 
جميع أطياف املجتمع الكويتي 
الذي كان يحمل نفســا وطنيا 
معارضا، لكن لم يستخدم أداة 
االســتجواب وأقر أعماله على 

مراقبة احلكومة.
٭ شــعيب املويــزري: نعزي 
الوطــن وكل الشــرفاء بفقدان 
الهامة والقامة د.أحمد اخلطيب 
والتواضــع  األخــالق  قمــة 
والتفاني واإلخالص، وتعامل 
مع الوطن كجزء من جســده، 
حتى احلكومات الســابقة في 
عهده كانت حكومات تقدر من 
يقــوم بالواجب وفقا للواجب 
والــوالء، واحلكومة جتاهلت 
دوره مثــل مــا جتاهلــت دور 
الشــعب الكويتي فــي الغزو، 
بيان احلكومــة تصغير ألحد 

رموز الوطن.
٭ حمد املطر: هذا الفقدان نشعر 
به في هذه القاعة، عندما كان 
نائبا لرئيس املجلس التأسيسي 
كان عمره عمر الشــباب وهذا 
يجعلنا نستوعب دور الشباب 
في تلك احلقبة، لذلك يجب أن 

يقتدي به النــواب، كان ثابت 
اخلطــوات واملواقــف وهذا ما 
يجعلنا اليوم نشــعر باألسى 
برحيلــه، ودميوقراطيتنا في 
أســوأ مراحلها، ونســأل اهللا 
أن يكون الفقيد قدوة حســنة 

للجميع.
٭ حمــدان العازمي: رحم اهللا 
الرمز الدكتور الذي ال يختلف 
أحــد على أنــه كان من الناس 
الذين لهم مواقف وطنية طوال 
مســيرته، والدكتــور لــم يقم 
بتقدمي اســتجوابات، لكنه لم 
يحجر علــى زمالئه في تقدمي 
األدوات الدستورية، كان داعما 
الستخدام حق النائب في حقه 

الدستوري.
٭ د.حسن جوهر: نعزي أهل 
الكويت والفقيــد بهذا الفراغ، 
فقد أنشــأ مدرسة وطنية بدءا 
من احلياة الدستورية، وانتهاء 
باألوضاع السياسية األخيرة.

ويكفيك فخرا بأن أخالقك 
ومواقفك لم تتغير من ١٩٦٢ إلى 
عام ٢٠٢٢، فهنيئا بهذه املواقف 
التي لم تتغير، نتمنى إن شاء 
اهللا أن يكون منوذجا لكل إنسان 
مخلص يعمل من أجل الكويت 
وخاصة في املرفق السياسي.

الــى  ننظــر  أن  يكفينــا 
تصريحاتــه فــي آخــر أيامــه 
وكيف كانت مواقفه مؤيدة ألي 
عمل إصالحي يحارب الفساد 

واملفسدين.
االستجوابات

استجواب عبداهللا املضف 
الى وزير األشــغال والشباب 

من ٣ محاور.

شهر مارس ٢٠٢١، وكنت أعلم 
أن هيئة الزراعة ال تدار بالشكل 
الصحيح، ومرت كورونا وتأملنا 
منهــا وال أســتطيع اتهام أحد 
إال بدليــل، وبــدأت في ٢٠٢١/٣ 
وانتهت في يناير ٢٠٢٢، ومن 
ثم طلبت تشكيل جلنة حتقيق 
على اثر تقرير ديوان احملاسبة، 
وطلبت معرفة هل هذا التوزيع 
تســاوى نتيجة وتدرجت في 

الرقابة.
في ٢٠٢١/١٢/١٦ حددت املسار 
والوجهة والطريقة وســلمت 
التقريــر للوزيــر وطلبت أن 
يحيــل إحالة حقيقــة محددة 
األركان والوقائــع ويوقف كل 
من ارتبط اسمه بهذا املوضوع، 
وهذا قبل أن أعرف أنك ستأتي 

الوزارة.
قبــل ١/٢٧ ســلمتك تقرير 
جلنــة حماية األمــوال العامة 
ولست من املدرسة التي يحسب 
كم وزيــرا أطحت، بل كم ملفا 

حققت.
لو املطلوب رأسك ملا كنت 
سلمتك التقرير، عقب ما عرفت 
أن هناك توزيعا داخل مجلس 
انتظــارا  الــوزراء للهيئــات 
للمرسوم اخلاص بالتبعيات.

أنا رجل سياسة أعرف أقيم 
وتكون عندي طباع عن اإلحالة 
لــن تكون حقيقية ولم أظلمك 
وفق املــادة ١٠٠ هيئة الزراعة 
من ضمن اختصاصات الوزير، 
وكلمة احملكمة الدستورية تقول 
ال يجوز استجواب الوزير عن 
أعمال وزارة ســابقة، األعمال 
متت واستمرت في عهدك ولهذا 
أستجوبك، اســتند الى تقرير 

(قاسم باشا) رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي وأمني السر فرز الديحاني على املنصة 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعلي املوسى وخليل الصالح

د. احمد مطيع ومبارك احلجرف وسعد اخلنفور وحمدان العازمي ويوسف الغريب 

اعتراض على الشطب؟
٭ شــعيب املويــزري: كنــت 
أمتنــى أن يطلــب الرئيس أن 
يقوم بواجبه على أكمل صورة، 
الكلمــة نــوع مــن التجريــح 
السياسي وليس الشخصي، وإن 
شاء اهللا سوف يأتيك جتريح 

سياسي تستحقه.
٭ الغامن: يوافق املجلس على 

الشطب.
(موافقة عامة).

٭ مــرزوق الغــامن: إذا وافــق 
الوزيــر على صعــود املنصة 
اليوم تؤجل الرسائل واألسئلة 

الى جلسة اليوم.
(موافقة عامة).

٭ عبــداهللا الطريجي: أمتنى 
أن يكون بند الرســائل اليوم 
ألن بها رسائل من سمو األمير.
٭ مــرزوق الغــامن: اذا طلــب 
التأجيــل ســنناقش  الوزيــر 

الرسائل.
فــي  العازمــي:  حمــدان  ٭ 
االستجوابني املاضيني دشينا 
بالرسائل ونريد أن يكون اخلط 
واضحا ونســير بشكل واحد، 
فاالســتجواب السابق ناقشنا 

الرسائل ولم تؤجل.
٭ مــرزوق الغامن: صارت في 
االستجوابات مناقشة الرسائل 
وصارت في استجوابات تأجيل 

الرسائل.
٭ مبارك احلجرف: أرجو البت 
في استقالة يوسف الفضالة.

٭ مرزوق الغامن: سوف نتبع 
كل اإلجراءات الالئحية.

٭ أّبــن رئيس مجلــس األمة 
الراحــل د.أحمــد اخلطيــب، 
الدكتــور ُتطــوى  وبرحيــل 

الغامن استقبل وفد رابطة 
«برملانيون ألجل القدس»

اســتقبل رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن في 
مكتبه امــس وفد رابطة «برملانيــون ألجل القدس» 
برئاسة رئيس الرابطة عضو البرملان اليمني النائب 
الشــيخ حميد األحمر وذلك على هامش زيارة الوفد 

الرسمية للبالد.
وتطرق اللقاء الى العديد من املوضوعات والقضايا 
املتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأهمية تكثيف جهود 
البرملانيني جتاه هذا امللف في مختلف احملافل البرملانية 

من أجل نصرة األشقاء في فلسطني.
وحضر اللقاء مراقــب مجلس األمة عضو الهيئة 
التنفيذية لرابطــة (برملانيون ألجل القدس) النائب 

أسامة الشاهني.
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله وفد رابطة «برملانيون ألجل القدس» برئاسة رئيس الرابطة عضو البرملان اليمني النائب الشيخ حميد األحمر
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جلنــة حماية األمــوال العامة 
وحكم محكمة التمييز وجلنة 
تخصص احلقائق استند الى 

ملف احليازات الزراعية.
هيئــة  ميزانيــة  ملــاذا 
الزراعــة ال يقابلهــا شــيء 
حقيقــي ملمــوس، حادثــة 
مبارك، شخصية مبارك، فما 
حدث له لــم يحدث ألحد في 
الكوكب، تواريخ قدمية لكنها 
تخصك ألنها أموال عامة وأنت 
املســؤول عن هــذه اإلحالة، 
مبارك في أقل من شــهر أخذ 
١٢ حيــازة زراعية بشــركات 
مختلفة لشخص واحد، وفي 
يوم ١٢/٢ حصل على ٣ حيازات 
في يوم واحد، وفي يوم ١٧/٢ 
حصــل على ٤ حيازات بيوم 

واحد، هذا حرام أم حالل؟
يجوز أم ال يجوز، هذا ملك 

من، أموال من، حالل من؟
فترات متقاربة بني تأسيس 
ال  وترخيــص وتخصيــص 
تتجاوز شهرا، هل يجوز ألحد 

في املجرة والعالم؟!
بل تعدت املرحلة باالعتداء 
على القانون وصار التخصيص 
لشــركات قبل أن يكون لديها 

ترخيص.
ال أحد يقبل هذا الكالم، من 
يقبل تخصيص حيازة زراعية 

لشخص ال ميلك ترخيصا.
هناك تســاؤل عن ســبب 
ذلك، وأقول إن مبارك شــريك 
ومتضامن في ١٨ شــركة وإن 
شــريكه املوصــى هــو نائب 
املديــر العام في هيئة الزراعة 

في الشركات الـ ١٨.
شــريكه كان رئيس جلنة 
القسائم، ترأس اجتماعات ٩، 
أخــذ حيازتني، فــي ١٠ أخذ ٤ 
حيازات وفي يوم ١٤ أخذ حيازة.
هذا املــال أنا أحتــر عليه، 
ومســؤولية الوزيــر تقع في 
كيفية اإلحالة ومدى تعامله مع 
قيادات وصلت ملرحلة الفساد.
وملن يقول إن الوقت ليس 
كافيــا للوزيــر، وأقــول وأرد 
مســتعد أن أقف مــع وزير ١٠ 
ســنوات لــو يعمــل بضمير، 
وأستجوب خالل نصف ساعة 
الوزير الذي ال يراعي مصلحة 

الوطن.
الدخول  مبارك كان ينوي 
في شراكة مع ابنة مقررة جلنة 
القسائم الزراعية، وأسس ١٢٠ 
شــركة وعندما اســتدعوه ان 
إجراءات التأسيس والترخيص 
لم تعد تســتغرق وقتا طويال 

وللعرف السائد.
وقدمت ســؤاال وامتنعوا، 
واألخ مــرزوق اخلليفــة تقدم 
بنفس الســؤال وطلبــوا أمدا، 
أي عرف يسود على الدستور 
النــواب والقانــون  وحقــوق 
وحقــوق الدولــة، وعلــى أن 
نطمئن كنــواب على إجراءات 
تخصيص احليازات الزراعية.

ملاذا هذا الشخص فقط تثق 
فيــه فقط أن تكــون لديه هذه 

احملاضر؟!
- تقرير جلنة التقصي اجته 
الى أمرين، التحقيق مع كل من 
نائبة املدير العام ومدير اإلدارة 
القانونية المتناعهم عن تسليم 

احملاضر.
- حكــم محكمــة التمييز: 
إلغــاء قــرار تخصيــص ٣٩٦ 
حيــازة زراعية وزعها قيادات 
أنت حافظــت عليها وراعيتها 
وثبتها وحافظت عليها، ألنها لم 
تستوف شروط اإلعالن ووزعت 
ألقارب من دون وجه حق من 
دون إعطاء املستحق، لهذا ترون 

األمن الغذائي بهذا الشكل.
احليازات توزعت ألنشطة 
بيع وشــراء ســيارات وهدايا 
وتكييــف وتبريــد وأحذيــة 
ومطاعــم وحتضيــر وجبات 
وأثاث ومفروشــات ومطابع، 

هل أنت ال تعلم ذلك؟!
كم من هذه احليازات راحت 
لشراء الوالءات، لذلك أحاسبك، 
ألن نيتي تعرف أن هذا التوزيع 
خاطئ، فهنــاك مزرعة حولت 

الى شركة أحذية.
االســتجواب لكــي أحــدد 
مســؤولية الوزيــر، فــي يوم 

على اإلحالة، لكن هذه اإلحالة 
تطلب التبرئة، وهذه مثل إحالة 

الوزير األسبق.
سأســتعرض كلمة رئيس 
الــوزراء وأريــد الســماع لها 
بإنصات، وعرض ڤيديو لرئيس 
الوزراء بشأن مكافحة الفساد 
والتعدي على املال العام وكيفية 
اإلحاالت التي ال حتتوي على 
دالئل وتؤدي الى حفظ القضية.

٭ املضــف: الوزيــر بالضبط 
ســوى عكــس كالم رئيــس 
الوزراء فأين التأشيرة، وأين 
قائمة البحث، وأين التضامن مع 
الوزير الذي أعلنته احلكومة، 
التضامن بغير احلق هو تضامن 
ضد البلد وال ميكن أن تتضامن 
مع كائن من  كان إال بالشــيء 
الصحيــح، هــذه إحالــة طفل 
وإحالة شــرعنة وظلــم للبلد 

وأبناء الشعب الكويتي.
القيادة السياسية وضعت 
ثقتها فيكم وأعلم حرص األمير 
وولي العهد على مكافحة قضايا 

الفساد.
مــن يقــوم بتوزيــع هذه 
املزارع واحليازات، فكل واقعة 

أمامها من وزعها.
مشكلتي معاك أمر واضح أن 
كالمك باإلعالم شيء وتصرفك 
شيء آخر، وكأنني أمام (عليَّني)، 
فعلي يحيل عددا من القيادات 
الى النيابة العامة، وعلي آخر 
لم يوقف أشخاصا عن العمل، 

فأي عليَّ نصدق؟!
أمتنــى أنك عندما تتكلم ال 
تقرأ وإذا متت كتابة مرافعتك 
هو سبب صعودك املنصة، ولو 
ارجتلت ستجد نفسك جتلس 

النيابة وقرار واحد إعادة بعض 
الصالحيات املمنوحة للمدير 
العام ليَّ أنا ومع هذه االتهامات 
املوجهة لي وكأنني مشرف على 
الهيئــة منذ ســنوات وكأنني 
صدرت العديد مــن القرارات، 
فكيف يكون اإلصالح بطريقة 
النائــب فقط، كيف نحاســب 
قياديــني اذا لــم يكــن النائب 

مستعدا للسماع.
هل ميكن للجنة حتقيق أن 
تنهــي أعمالها في ٢٢ يوما مع 
االستماع لكل األطراف واالطالع 
على كل األوراق؟ هل ميكن؟!

النائــب يريدني أن أتعامل 
مــع تقرير جلنــة حماية املال 
العام الثاني الذي بدأ التحقيق 
فيه في ٢٠١٦ وانتهى في ٢٠١٩ 
وبه آالف الصفحات بتفاصيل 
وأقــوال شــهود وقياديني، اذا 
كنا نتكلم عــن جودة حتقيق 
وجديته فهل يعقل ٣ أسابيع، 
وقبل أن أرد على احملاور فلن 
أدافــع عن قيادي بل ســأدافع 
عن هيئة الزراعة لكي أصلحها 
ليس ألحمي فســادا أو أتستر 

على قيادي.

حماية  في  التهاون  األول:  احملور 
الفساد في هيئة الزراعة.

هذا احملور كتب النائب في 
بدايتــه أن دارت حول الهيئة 
فــي اآلونة األخيرة العديد من 
الشــكوك حول شبهات فساد، 
فأسأل النواب أن شبهات الفساد 
في هيئة الزراعة إال في اآلونة 
األخيــرة، فكل مــا يتم توزيع 
حيــازة زراعية يقولون هناك 
شبهة فساد حتى لو توزعت في 

٣٠/١٢/٢٠٢١ جــاءت فتوى من 
إدارة الفتوى والتشريع بعدم 
جواز اســتمرار نائبــة املدير 
العام لشؤون الثروة النباتية 

والتجميلية.
الوزير يطلب إعادة النظر 
في فتوى عدم جواز استمرار 
نواب املديــر العام، وهذه أول 
رعاية لقيادات لديها شبهات!

أنــت تربط حزاما ناســفا 
بنفســك وتضحي بنفسك من 

أجل قيادات وحمايتها.
أمامي حالتان أوالهما ذهب 
الــى النيابة وحالــة بقرار ٩٧ 
وأملــك قرار اإللغاء، وفي يوم 
١/٢ ينتــدب مدير ادارة الوفرة 
للقيام بأعمال نائبة املدير العام 
لشؤون الثروة النباتية حلني 
عودتها من االجازة الدورية، فهل 

هذا إيقاف عن العمل؟!
هنــاك قــرار مــن الوزيــر 
الســابق بعدم التجديد لنائب 
املدير العام لشــؤون الزراعة 
والثروة السمكية، فجاءك هذا 

القرار فماذا يكون رأيك؟
على األقل استوضح األمر 
ملــاذا ال يريــد التجديد، ولكن 
أنا سلمتك امللف، وطلبت منك 
اإلحالة في يوم ٣١/١ وفي يوم 

١٣/٢ سلمتني اإلحالة.
هذه اإلحالة وضع التقرير 
ووضع (كفر بيچ) وقال يرجى 

التفضل باتخاذ الالزم.
أنا ســلمتك التقرير كامال 
والنيابــة جهــة حتقيــق فــي 
جرميــة وكان عليــك أنت من 
يضع الدالئل واألسماء املتهمة، 
لو أريد انتصــارا وهميا كنت 
قلت إنني مــن أجبرت الوزير 

بجانبي ألنه ال أحد يقبل بإحالة 
من هذا النوع وهذه الطريقة.

٭ وزير األشغال علي املوسى: 
لــم يكن لــدي الوقــت الكافي 
للبحث في تفاصيل األحداث، 
ولكننــي تعاونت مــع النائب 
لكن لألســف أغلــق كل أبواب 
التعاون كأن الهدف هو الوصول 
لالستجواب، وألنني حريص 
على أن يكــون كالمي مقرونا 
بشــواهد أذكر النائب بحديث 
ســابق بيننا بحضور النائب 

أحمد احلمد في املجلس.
النائــب في ٤ يناير ســلم 
لي ملفا يقول إن هذا امللف به 
مخالفات إداريــة وأمور تدين 

أشخاصا وهذا بعد قسمي.
وجلســة األربعــاء ثانــي 
يــوم وبعد بحث ســريع جدا 
بخصوص امللف بلغته بأن هذا 
امللــف ناقــص وعرضت عليه 
تشكيل جلنة تكمل النواقص 
ولكنه رفض وأصر على إحالة 
تقرير جلنــة األمــوال العامة 
الثاني الى النيابة، كما ســلمه 
لي، حاولت الوصول الى نقطة 
التقاء ليس لهدف حمايتي من 
االســتجواب، ولكن ملشاركته 
رغبته في إصــالح الهيئة من 
الداخــل وحلمايــة احليــازات 
الزراعية وتقدمي أفضل شيء من 
حيث اإلنتاج الغذائي، وأديت 
اليمني الدســتورية أمام سمو 
ولــي العهد في ٣ يناير وثاني 
يوم أقسمت في ٤ يناير ولم أكن 
أملك أي سلطة دستورية على 
الهيئة أي يوم ٢٥ يناير ٢٠٢٠ 
ولو حصــرت كل القرارات لم 
تتعد ٤ قرارات ٢ منها إحالة الى 

٢٠١٣، قبل ٩ سنوات، هل النائب 
عندما كتب «في اآلونة األخيرة» 
يحاول إلصاق شــبهات فساد 
في شخصي أنا، والفساد منذ 
٩ سنوات، احليازات الزراعية 
أتكلم عنها منذ كنت عضوا في 
املجلس البلدي في ٢٠١٣ وكنت 
أحمل همها مع النائب عبداهللا، 
وبالتالــي لكي تكــون األمور 
واضحة نحن أمام شبهات فساد 
عمرها سنوات وليس مثل ما 
ورد في صحيفة االستجواب من 
أن الفساد في اآلونة األخيرة، 
وبشــأن حكم محكمة التمييز 
بسحب احليازات املوزعة في 
٢٠١٣ وليس بعهدي، وهو حكم 
قضائي بات استنفد كل درجات 

التقاضي.
الوارد بالصحيفة  واحلكم 
صادر فــي ٢٠١٢/١/٢٦ أي بعد 
يوم واحد من صدور املرسوم 
بنقــل التبعية، ان كل درجات 
التقاضي وما سبقها من بالغات 
وحتقيق حصلت وانتهت قبل 
أن أكون وزيرا ولم أشارك بأي 
شكل من األشكال بهذه القضية 
التي بدأت وانتهت قبل أن أكون 

وزيرا باحلكومة.
في ١٩ ديسمبر ٢٠١٣ قامت 
الهيئــة باإلعالن عــن رغبتها 
فــي مشــروع األمــن الغذائي 
(املزرعــة املتكاملة) في إحدى 
الكتــاب  اليوميــة،  الصحــف 
صادر في ٢٦/١/٢٠١٤ والشركات 
واملؤسسات املستوفية للشروط 
والضوابط مبنطقة الوفرة لعدد 
٨٢٦ شركة ومؤسسة العتمادها 
قبل القرعة (قبل ٨ سنوات).

وفي ٢٠١٤/٢/٨ مت اإلعالن في 
جريدة بتحديد ١٠/٢/٢٠١٤ موعد 
إجراء القرعة ومت إجراء القرعة 
وفوز ٣٩٦ شــركة ومؤسســة 
واعتمد بتاريــخ ١٠/٢٠١٤ قبل 
٨ سنوات وشكل الوزير حينها 
جلنة للتحقيق في مالبســات 
توزيع املزرعة املتكاملة بتاريخ 
اللجنــة  ورفعــت   ٥/٣/٢٠١٤
تقريرها قبل ٨ ســنوات وفي 
٢٠١٤/٧/١٠ صــدر القــرار رقم 
٢٠١٤/٨٥٢ بتشكيل فريق عمل 
لدراسة ملفات تخصيص قسائم 
األمن الزراعي بناء على نتائج 

جلنة التحقيق.
وصدر قرار جلنة القسائم 
رقم ٢٠١٤/٤٣ بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٤ 
متضمنا توصية استكمال إجراء 
التخصيــص لعدد ١٩٣ مزرعة 
األمــن  ومؤسســة مبشــروع 
الغذائــي (املزرعــة املتكاملة) 

احمد الشحومي مكرماً األمني العام ملجلس الشورى القطري د.أحمد بن ناصر الفضالة

د. عبداهللا الطريجيحمد الهرشاني د. عبدالكرمي الكندريد. حمد املطر محمد الراجحيحمدان العازمي

سمو رئيس الوزراء ود.محمد الفارس وعيسى الكندري ومحمد الراجحي والشيخ د. أحمد الناصرسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مصافحا علي املوسى 

د. حمد روح الدين ود.رنا الفارسالشيخ د. أحمد الناصر وعلي املوسى مساعد العارضيد. بدر املال 

من خالل التراسل اإللكتروني، 
وهذا في عام ٢٠١٤.

وجود عالقات شراكة غير 
مبررة بني صاحب هذه الشركات 

واملسؤولني والقيادات.
ومبارك كان عنده شــراكة 
مع وكيل مســاعد ســابق في 
التجــارة عــن طريــق  وزارة 
أخيه، وعندما اســتدعوه قال 
أخوه صديق عمره ولم تنتبه 
اللجنة الى اســم آخــر، ولكن 
االختــالف العوائل لــم تنتبه 
ولكــن أنا انتبهت، انظروا الى 
الفســاد عندمــا نســكت عنه 
ينتشر، ينتشر في كل الوزارات.
حصول قريبة من الدرجة 
األولى ملقررة جلنة القســائم 
الزراعية على حيازة زراعية، 
وتاريــخ التخصيص يســبق 
تاريخ التأســيس للمؤسســة 
بأكثر مــن ١٠ أشــهر والوزير 
سكت عنه، وملاذا جنعل الناس 
تنتظــر التي تشــتغل وتنتج 

لبلدها؟
إذا كان هذا يجوز فأي وزير 
يعطي أوالده أي مناقصات غدا.

تقرير جلنة تقصي احلقائق: 
هذه احلكومة شــكلت اللجنة 
في يوم ٥/٤/٢٠٢١، بعد طلبي 
أنــا بتشــكيل اللجنــة بيوم، 
وانتهى تقريرها في ٢٤/٦/٢٠٢١ 
وصالحياتهــا طلــب األوراق 
واملســتندات، ونائبــة املديــر 
العام لهيئة الزراعة امتنعت عن 
تسليم محاضر جلنة القسائم 
الزراعيــة، واللجنــة متلك أن 
تطلب هذه املستندات، وعندما 
سألوها عن احملاضر قالت أعتذر 
عن تقدمي هذه احملاضر لسريتها 

املجلس يوافق على إحالة احليازات الزراعية إلى«املال العام»
خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٢ حتى ٨ مارس ٢٠٢٢

أحمد الشحومي يستقبل 
األمني العام ملجلس 

الشورى القطري
استقبل نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي 
في مكتبه امس األمني العام ملجلس الشورى القطري 
د.أحمد بن ناصر الفضالة والوفد املرافق له، وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول 
العديد من املوضوعات املتعلقة بالشأن البرملاني 
وسبل تعزيزها وتطويرها مبا يصب في مصلحة 
اجلانبــني. يذكر أن األمني العام ملجلس الشــورى 
القطري وصل إلى البالد أمس في زيارة رســمية 

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي مستقبال األمني العام ملجلس الشورى القطري د.أحمد بن ناصر الفضالةتستغرق ثالثة أيام.
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وإيقــاف إجــراءات تخصيص 
٢٠٣ مزارع.

وفي ١٩ نوفمبر ٢٠١٤ وافق 
مجلس األمة في جلسة تكميلية 
علــى تشــكيل جلنــة حتقيق 
برملانية بشأن جتاوزات شابت 
عملية توزيع حيازات زراعية 

قبل ٨ سنوات.
وفي ١٩/١٠/٢٠١٥ تقدم الوزير 
األسبق ببالغ إلى النائب العام 
بشــأن مــا ورد بتقرير جلنة 
التحقيــق البرملانيــة ومذكرة 
الفتوى والتشــريع، مخالفات 
القياديــني وقبــل ٧  لبعــض 
سنوات وليس بعهدي، صدر 
إداري فــي ١٥/٤/٢٠١٥  قــرار 
بقرارات عقوبات تأديبية على 

عدد من القياديني.
انتهــى تقريــر النيابة في 
١٨/١/٢٠١٨ وأصــدرت قراراتها 
باستبعاد شبهة جرائم العدوان 
على املــال العام وقيد األوراق 
وحفظت إداريا قبل ٤ سنوات 

هذا الكالم.
وســؤالي للنائب عبداهللا 
املضف: هل تهاونت في محاربة 
الفســاد؟! مــرت القضية في 
كل مراحــل التقاضــي، ولــم 
يكن لــي أي صلــة بالقضية 
منذ بدايتها إلــى نهايتها، بل 
كنــت مواطنــا عاديا أســعى 
لإلصــالح ومازلــت، وأنــت 
نائبا منذ ٢٠٢٠، مســؤوليتي 
الدستورية واألخالقية بتنفيذ 
احلكم بدأت مع تولي مسؤولية 
الهيئة واحلكم في ٢٦/١/٢٠١٢ 
وصلت بعد أســبوع وبشكل 
التــي  رســمي واإلجــراءات 
اتخذتها لتنفيذ احلكم هي في 
٩/٢/٢٠٢٢ خاطبت إدارة الفتوى 
والتشــريع لترشــيح أسماء 
مستشــارين لعضوية جلنة 
خاصة لتنفيذ احلكم وهذه أول 
خطوة، قبــل أن يقدم النائب 
استجوابه في ١٠ فبراير دزوا 
ترشيحات الفتوى والتشريع 

وأيضا قبل االستجواب.
وفي ١٥ فبراير أصدر مدير 
عام الهيئة باإلنابة علي الفارس 
قرارا لتشكيل جلنة لبحث آلية 
تنفيــذ حكــم التمييــز، وهذا 
أيضا قبل تقدمي االســتجواب 
فهــل تعتقد أن هذه اإلجراءات 

تهاون؟!
ذكر النائــب «أن حتركات 
الوزيــر تصــب فــي صالــح 
املفسدين»، وأنا أسأل النواب 
هل هذه حتركات تنفيذ احلكم 
تصب في صالح املفسدين؟ أين 
التهاون والقصــور في تنفيذ 
احلكم وكيف قيــم اإلجراءات 

بالفشل.

لألحــداث، التقريــر اخلــاص 
بلجنة األموال العامة انتهى الى 
توصية تتعلق بوزارة التجارة 
الشركات وتوصية  وتأسيس 
بعــض احليــازات املمنوحــة 
ألحد األشخاص وثالثة برفض 

اإلحالة الى النيابة.
والوزيــر االســبق محمــد 
اجلبري وجه هيئة الزراعة الى 
تقدمي البالغ، ومت اســتجوابه 

واملجلس جدد الثقة به.
وأبلغ الرد كان من النائب 
الســابق عبدالوهاب البابطني 

الذي رد على تغريدتك.
قدمت الهيئة بالغا للنيابة 
العامة بشأن احليازات الزراعية 
وجاء رد النيابة في ٥/١/٢٠٢١، 
وكل هذا قبل أن يتم توزيري.

- وحتدث املستجوب عن 
حيــازات ملواطــن ورد اســمه 
أدافــع عنــه  بالتقريــر ولــم 
وســأكتفي مبا جاء في خطاب 

بامللف واطلعت على التوصيات 
اإلدارية والفنيــة وإحالة أحد 
املديريــن لعــدم التعــاون مع 

اللجنة.
خاطبت مدير عــام الهيئة 
التوصيات وتشــكيل  لتنفيذ 
جلنة حتقيق وتابعت املوضوع 
مع مدير عام الهيئة الذي اصدر 

قرارا بتشكيل جلنة حتقيق.
فهل تشرح لي أين التقصير 
في التعامل مع جلان التحقيق؟ 

أين التقصير؟
في احملور األول بينت كل 
التــي مت اتخاذها  اإلجــراءات 
قبل أن أكون وزيرا من سحب 
حيــازات غيــر املســتحقني، 
املجلس شــكل جلنــة حتقيق 
ومتت اإلحالة للنيابة والقضاء 
قال كلمته الفصل في التمييز 
كان بعهدي واتخذت به إجراء.
الثانــي بينــت  واحملــور 
إجراءات مع تقرير جلنة حماية 

األطر الدستورية ووجه سؤاال 
نيابيا لي عن جهة قبل أن يصدر 

مرسوم التبعية.
وفــق معيــار النائــب كان 
تسليم التقرير لي يوم ٤ يناير 
يتجاوز كل األعراف السياسية 
ألن مرسوم التبعية لم يصدر 
الذي صدر فــي ١/٢٥ وبالتالي 
علــى اي أســاس ســلمتني 
التقرير؟! رأيك ان ترد، وكيف 
تريدني أن أحترك في هذا امللف 

والهيئة تابعة لوزير آخر؟!
للعلــم مــن بــاب التعاون 
وحرص على مــد يد التعاون 
كان الرأي الدستوري والقانوني 
ان يكون الرد على سؤالك بأن 
مرسوم التبعية لم يصدر بعد.
جزئية القرار ومت تنبيهي 
من قبل األمانة العامة ملجلس 
الوزراء بأن املرسوم لم يصدر 
ومت إلغاء القرار وكأن لم يكن 
وكان بخصــوص صالحيــات 

مدير الهيئة وتفويضه.
احترامي لألحكام القضائية 
حتولت الى رغبــة في تعزيز 
الفســاد هل هذا يجوز؟! حكم 
متييز بات أم رأي الفتوى أيهما 
امللزم لي بشأن املسؤولني من 

اجلهات احلكومية؟!
كل ما عرضته عليكم صارت 
مــن قبــل ســنوات، املجالس 
السابقة نظروا فيها والقضاء 
صــدر بها أحــكام وحيــازات 
ُسحبت ومسؤولو الزراعة متت 
محاسبتهم كل ذلك حدث قبل 

ان أكون وزيرا.
أتقدم بجزيل الشكر للنائب 
على استجوابه الذي كان فرصة 

النيابــة بأن املشــكو في حقه 
املواطــن هو مجنــي عليه في 
جرمية نصب، وذكرت النيابة 
أنه ال جتوز محاكمة الشخص 
عن فعل واحد مرتني، ذلك ألن 
االزدواج في املسؤولية اجلزائية 
عن الفعل أمر يحرمه القانون.
بأنــي  النائــب  ويتهمنــي 
هــذه  عــن  األول  املســؤول 
التجــاوزات والتوزيــع، نعم 
ســلمتني تقرير جلنة حماية 
املــال العــام الثانــي وطلبــت 
حتويلــه للنيابــة، وقلــت لك 
خلنــي أشــكل جلنــة حتقيق 
بحضــور أحمد احلمــد وأنت 
رفضت تشكيل اللجنة ورفضت 
إعطائي فرصة للبحث وحولت 
امللف للنيابة كما أعطيتني إياه 

من باب التعاون.
وجه املضف سؤاال برملانيا 
عــن جلنــة تقصــي احلقائق 
وطلبت مــن اإلخوان تزويدي 

املــال العــام الثانــي واإلحالة 
للنيابة وقــرار النيابة العامة 

والتعامل مع القرارات.
التجاوز  الثالــث:  احملــور 
على الصالحيات الدســتورية 
والصالحيات القانونية املقررة 

لقيادات الهيئة
يقول املستجوب ان الوزير 
خرج عن كل األطر الدستورية 
وجتاوز كل األعراف بإصداره 
قــرارات قبــل ان يتــم إصدار 

مرسوم بتبعيتها له.
فهــذه امليزانيــة لــم أكــن 
أمتنــى أن يضمهــا النائب في 
االستجواب ألن هذه اجلزئية 
حتديدا تنسف كل االستجواب 
لتبعيــة الهيئة صــدر في ٢٥ 

يناير ٢٠٠٢.
فهو وجه سؤاال برملانيا في 
٢٠٢٢/١/٢٠ لي عن الهيئة اي قبل 
صدور مرسوم التبعية وبناء 
على كالم النائب فهو خرج على 

لبيان احلقيقة وأشكر رئيس 
إدارة  املجلــس علــى حســن 
اجللسة وأشكر رئيس الوزراء 
والوزراء على دعمهم الدؤوب 
لي على العمل ملصلحة الكويت.

أعاهــد اهللا أن أكــون ابــن 
الكويت املخلص البار احملافظ 
على أمواله والقاضي على جميع 

أوجه الفساد.
٭ عبــداهللا املضــف: أعلنــت 
محاســبتك قبل أن أعرفك، إن 
لم حتل إحالة حقيقية للنيابة 
مثلمــا قــال رئيس الــوزراء، 
تستشهد بأحمد احلمد، فأنت 
قلت ان إحالــة اجلبري كانت 
إحالــة ناقصة، وقلــت لك ان 
الوزير الســابق أحالها إحالة 
ناقصة، ملاذا حتال إحالة ناقصة، 
ال نريــد خلــق نصــر وهمــي 

والنصر هو مصلحة البلد.
تسألني عن سؤال لي قبل 
تبعيــة الهيئــة لك انــت قبل 
صدور املرسوم أصدرت قرارا 
قبل املرســوم فكيف تخاطب 
الفتــوى ولم يصدر مرســوم 
تبعية الهيئة لــك؟! فأنت من 
تصرفت قبل صدور املرسوم.

العامة لم تســقط  األموال 
بالتقادم وأنت تسلمت التقرير 
وأنــت الــذي أحلــت اإلحالــة 
الناقصة وحميت قيادات انت 

الذي حميتها.
من يجاوبنــي وزير ليس 
ال  وأنــت  اليوســف  محمــد 
تســائلني بل النائب يسائلك، 
وضعت طريقة محاسبتك قبل ال 
أعرفك، ال جتر الناس والنواب، 
حط في بالك هذا اخلط ال أحد 
يتعــداه ومن تلمح لــه  كلهم 

دار مداري.
في ٢٠٢٢/٢/٨ طلب تثبيت 
حيــازة زراعيــة اول شــيء 
للتوزيع تأتي شركة مكتملة ال 
تتعدى حقوق املواطنني وتطلب 
حيازة زراعية ومن ثم تخاطب 
هيئة الزراعة البلدية لتثبيتها.

وفي ٢٠١٧/٢/٨ بناء على قرار 
جلنة القســائم الزراعية وفي 
٢٠٢٢/٢/٨ يعني قبل ٥ سنوات 
واليــوم تطلب انــت تثبيتها 
و٢٠١٢/٢/٨ حيازة أخرى تطلب 

لها التثبيت وهذا في عهدك.
وفي ٢٠٢٢/٢/٤.
وفي ٢٠٢٢/٢/١٦.

- ٢٠٢٢/٢/٨ بناء على قرار 
جلنة القسائم الزراعية في ٢٠١٢ 
بعد ١٠ ســنوات هل يجوز أن 
تطلــب تثبيتهــا الســتغاللها 
لألغراض الزراعية اإلنتاجية، 
حيازات توزع اليوم وتوضع 
مبحاضر ســابقة، لذلــك يتم 
االمتناع عن تســليم محاضر 

د. عبد الكرمي الكندري وثامر السويط د. عبيد الوسمي مع بعض النواب

عبدالوهاب الرشيدد. محمد الفارس

مهند السايرمحمد الراجحي وعلي املوسى عبداهللا املضف يشرح محاور استجوابه

مبارك اخلجمةمرزوق اخلليفةد. حمود مبرك شعيب املويزري

احملور الثاني: التخاذل في التعامل 
مع التقارير الرقابية وجلان تقصي 

احلقائق
هناك شيء أثار استغرابي 
كثيــرا وأمتنى مــن النائب أن 
يوضح لي األمر وهو في مارس 
٢٠٢١ أي قبل سنة وجه النائب 
الوزير  الــى  ســؤاال برملانيــا 
الســابق شــايع الشــايع عن 
عدد احليــازات الزراعية التي 
مت توزيعهــا واملخالفات التي 
رصدت فــي توزيعها، وكانت 
اإلجابــة من مدير عــام الهيئة 
الشيخ محمد اليوسف بأنه ال 
توجد أي مخالفات في توزيع 
احليــازات الزراعيــة، إجابــة 

مباشرة ومقاطعة.
فمــاذا تغيــر اآلن؟! محمد 
اليوسف ذاك الوقت هو نفسه 
مدير الهيئــة احلني، واملتغير 
الوحيد هو الوزير ولم يستجد 
شيء باستثناء الوزير، كانت 
عنــدك اإلجابــة وتقرير جلنة 
البرملانــي وتكلــم  التحقيــق 
عنه كل النواب الســابقني ولم 
تقدم اســتجوابا ولم تتحدث 
السابقة،  واستقالت احلكومة 
لكن مستغرب وعندي عالمات 

االستفهام.
التحقيق البرملاني بدأ عام 
٢٠١٦ أي قبل ٦ سنوات وانتهى 
فــي ٢٠١٩ أي قبل ٣ ســنوات، 
واليوم أنا يتم اتهامي بالتخاذل 
في التعامل مع التقرير، وبعد 
٣ أسابيع من توليتي اإلشراف 
على الهيئة يتم اتهامي، ال أتخلى 
عن مســؤوليتي السياســية، 
بل أوضــح املســار التاريخي 

عبداهللا املضف: الهيئة العامة للزراعة ال ُتدار بشكل سليم 
طالب بتشكيل جلنة حتقيق على ضوء تقرير ديوان احملاسبة .. وتساءل: هل جاءت التوزيعات بفائدة؟

اسـتندت إلـى تقريـر جلنـة حمايـة األمـوال العامـة واألحـكام القضائيـة واجلهـات الرقابيـة فـي حتريـك ملـف احليـازات الزراعيـة

بعـض احليـازات الزراعيـة وزعـت على شـركات متخصصـة باألثاث وتاكسـي جـوال وغيرها مـن التخصصـات التـي ال عالقة لهـا بالزراعة

تقريـر جلنة تقصـي احلقائق وهـو حكومي احتوى جتـاوزات وبعض املسـؤولني لـم يقدموا معلومـات للجنة بحجة سـرية البيانـات لديهم

الوزيـر قام بأعمال بعكس مـا وجه به رئيس احلكومة حـول إحالة القضايـا للجهات املختصة حيث كانـت اإلحالة للقضاء ناقصـة وغير مكتملة

شـخص واحد أخذ في شـهر واحد ١٢ حيازة زراعية بأسـماء شـركات مختلفـة وبعض احليازات ذهبت لشـركات قبل أن يصـدر لها تراخيص

التوزيعـات متـت مـن خـالل قـرارات اتخذتهـا قيـادات بهيئـة الزراعـة والوزيـر قـام برعايتهـا وحمايتهـا ومت التجديـد لهـا بعـد ذلك

باخلطـأ وزعـت  حيـازة   ٣٦٧ سـحبت  واحملكمـة  الصـورة  لهـذه  الغذائـي  أمننـا  أوصلـت  الزراعيـة  باحليـازات  اخلاصـة  التوزيعـات 

أتقصـده؟ فكيـف  أعرفـه  أن  قبـل  للنيابـة  باحليـازات  املتعلقـة  القضايـا  إحالـة  طريقـة  حـول  الوزيـر  مسـاءلة  أعلنـت 
بذلـك اخلاصـة  احملاضـر  تسـليم  عـن  وامتنعـوا   ٢٠١٢ عـام  منـذ  موزعـة  كانـت  عهـده  فـي  زراعيـة  حيـازات  ثّبـت  الوزيـر 

مهند السـاير (مؤيــدًا لالسـتجواب): االستجــواب بّني خطورة التالعب في األمن الغذائي من خــالل توزيع احليازات الزراعية خصوصــًا 
في ظل خطورة الوضع اإلقليمي واألزمة العاملية الناجمة عن حرب روسـيا وأوكرانيا وما سينتج عنها والوزير تستر على من جتاوز على املال العام

اللوغاني استقبل 
أحمد الفضالة

اســتقبل األمني العام ملجلس األمة 
عادل اللوغاني في مكتبه أمس األمني 
العام ملجلس الشورى القطري رئيس 
جمعيــة األمنــاء العامــني للبرملانات 
العربيــة د.أحمد بن ناصــر الفضالة 
والوفــد املرافــق له، وذلك مبناســبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وجرى خــالل اللقاء، اســتعراض 
جتارب أمانتي املجلسني املتعلقة بشقيها 
اإلداري والتشــريعي وســبل تبــادل 

عادل اللوغاني مستقبال د. أحمد الفضالةاخلبرات بني العاملني في األمانتني.
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جلــان تخصيــص اخليــارات 
الزراعية. اآلن هل طلب التثبيت 

مخالف أم ال؟
فقرار مجلس إدارة الهيئة 
بوقف احليــازات اجلديدة في 
٢٧/٢/٢٠٢١، مجلس إدارة يقول 
للبلدية ال تعتمدي أي حيازة 
ألن هناك حيازات تطلب تثبيتها 

وهي مبدد قدمية.
وهناك كتاب من مدير عام 
الهيئة باإلنابة خاطب للبلدية، 
وقال أنا املمثل ويكون مسؤوال 
عن تنفيذ السياسات والقرارات 
التي يضعهــا مجلس اإلدارة، 
فــإذا كان مجلــس اإلدارة قال 
وقف التثبيت ملاذا تستمرون 

في التثبيت؟!
وإن كنــت تعتقــد أن هــذا 
أو يعطيــك  الكتــاب يعفيــك 
مبررا لتثبيت احليازات فكان 
يفترض بك إحالته للتقاعد فورا 

أو إيقافه عن العمل.
والبلديــة شــكلت جلنــة 
حتقيق في تثبيت حيازاتك ألنها 
تعرف أنها ال جتوز وذلك في 
٢٤/٢/٢٠٢٢ وفي قضية احليازة 
رقم ٩ فهي جزء من سوء أداء 
بعض القيادات، حيازة رقم ٩ 
قطعة ٧ بالوفرة سحبت احملكمة 
ترخيــص وتخصيــص هــذه 
احليازة في املخطط رقم ٣٦٤١٥ 
حكمــت احملكمة في ٤/١١/٢٠١٨ 
بعدم تخصيص حيازة رقم ٩ 
قطعــة رقم ٧ وعلى الرغم من 
احلكم مت تخصيصها لشخص 
آخــر بعد تغييــر رقمها من ٩ 
إلى ١٠ بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٠.

ومــن بعد مــا خصصوها 
لشــخص نقلوها إلى شــركة، 
القضــاء ال يحترم واألســئلة 
البرملانية ال ُحتترم، ال تصور 
املسألة أنها خصومة شخصية 
وال تختبر قدرة عبداهللا على 
محاسبته ألي شــخص كائن 
من كان فأقرب قريب واملواقف 
تثبت، ولــو دخلنا في النوايا 
ألرســلت لك رســائل تزعجك 
ولكن اخترت أن أكون سياسيا 
ونحترم البعض، ولكن كل شيء 
يحــدث بوجود هذه القيادات، 
واليوم تفوز البلد أو تخســر 
البلد، وليس عبداهللا أو علي.

املسألة اليوم ليست مزرعة 
راحت ميينا أو يسارا، املسألة 
مو تعظيم ثروة على حساب 
املــال العام فقط، بل املســألة 
ليس فقط شــراء والءات وإن 
كنــا نحاربهــا، املســألة أكبر 
وأخطر وأجسم وهذه ظاهرة 
فساد والفساد املستشري في 
كل مؤسسات الدولة واملراد منه 
متعمد خللق حالة من اإلحباط 

خصصت مزارع.
الســؤال  وبخصــوص 
البرملاني الذي ادعى فيه أنني 
حجبت بيانات بل طلبت أمدا 
في الــرد، وذلك بحكم محكمة 
التزويــد  مينــع  دســتورية 
باحملاضر ولذلــك طلبت أجال 
للــرد لالطــالع علــى احلكــم 
وسأرجع وأرد ولم أحجب وال 
قلت ال، فيا ليت هذه االتهامات 

تكون واضحة.
كثير مــن املعلومات التي 
ذكرتهــا صحيحــة وأنــا معك 
وبينــت نوايا اإلصالح وحتى 

لو ما كانت بعهدي.
(مؤيــدا  الســاير  مهنــد  ٭ 
لالســتجواب): أشــكر النائب 
على االستجواب الراقي والفني، 
فملف احليــازات ملف يتداول 
في كل يوم وكل مناسبة وأمس 
كانــت جلســة خاصة ســرية 
طلبتها احلكومة بشأن األزمة 

أوالدكــم والعبــث مبســتقبل 
أوالدكم.

منذ متى ومعيار الوقت هو 
األساس أم تريدون وزيرا يأتي 
شهرا يلعب ويعبث وميشي، 

فهل ال نحاسبهم؟
أنتم مســاءلون أمــام رب 
العاملــني ثم الشــعب الكويتي 
ورب العاملني سوف يعطي لكل 

ذي حق حقه.
أبحث عن املنفذ قبل اإلحالة 
فاملتنفذون أقوى من أصحاب 
احلق ويتحكمــون في القرار، 
نحن في قاعة عبداهللا السالم 
ما نخش رؤوسنا «أكبر شنب 
نحاسبه»، من يدافع عن املال 
العام سنكون ظهره وال نخشى 
الوقوف مع الوزير اإلصالحي، 
أو وزير حتى لو كان يوما واحدا 

فيه إصالح.
النائب عرض ڤيديو يتحدث 
فيه رئيس الوزراء مع رؤساء 

إما ان الوزير يكون درسا لكل 
قيادي فــي الكويت اذا تواطأ، 
ليــس دورنــا نتكلــم عنكــم، 
دورنا نعرض لكم والقرار لكم 
واملسؤولية عليكم وكلنا شركاء 
في الوطن، ومحاسبون جميعا.

لم يرسل الوقائع أو املخالفة 
أو املتســببني أو القانــون أو 
األســماء وكأنك تقول احفظوا 
القضية وتطلــع في الصحف 
تقول متــت تبرئتــي من قبل 

النيابة.
قرار مجلــس إدارة الهيئة 
الزراعيــة  بوقــف احليــازات 
ماذا فعل فيه الوزير والنائب 
املســتجوب علــى قناعــة ان 
القضية الواحدة كفيلة بإسقاط 
الوزير أو تصحيــح الوضع، 
الفكــرة عندما نتبنــى ملفات 
نريد إجنازهــا إلصالح البلد، 
مو الزم الوزير عنده ألف خطأ 

لكي يسقط.
اخوانكــم  تخلــون  ال 
اللــي يصعــدون مــن املنصة 
يدورون أي شــيء عليهم لكي 
يحاســبوهم هــؤالء ليســوا 
عــن  ومســؤولون  أعداءنــا 
مؤسسات مهمة، هذه الرسالة 
املهمة وأمتنى من النواب أنهم 
يراجعون انفسهم إن كنا أخطأنا 
في حق الوزير ال توقفوا ويانا.
٭ أحمــد احلمــد (معارضــا 
لالســتجواب): االســتجواب 
هذا جاهز ويستهدف الوزير، 
وهــذا أمــر جديــد أن يكــون 
االســتجواب جاهــزا وينتظر 
تعيــني وزيــر لالســتجواب، 
وتقدمي االستجواب لم يرتبط 

العاملية واحلرب بني روســيا 
وأوكرانيا وتبعاتها علينا.

رأينا فــي كورونا واألزمة 
الغذائيــة، واالســتجواب بني 
خطــورة التالعــب فــي هــذه 
املزارع الذي يؤثر على اقتصادنا 

وغذائنا.
كنــت أنــوي التطــرق الى 
موضوع اإلحالة فقط وهل هي 
قانونية أم ال، وهل هي بقصد 
إبراء الذمة واحلفظ والبراءة أم 
بقصد اإلدانة، ميكن مع النائب 
عبداهللا املضف مشــتركني في 
قضايا أمالك الدولة واحليازات 
الزراعية واألموال العامة وامللف 

هذا ملف خطير.
ونســتغرب مــن احلكومة 
التي تتكلم عن اخلطر اإلقليمي 
والوضع االقتصادي ونرى في 
الوقت نفســه ممارسات منها 
التعدي على املال العام وكسب 
والءات من كيس من، من كيس 

حترير الصحف، ولكن مشكلتنا 
مع قضايا املال العام أن االحالة 
تكون ناقصة، «التشك ليست» 
مهم جدا (Chek List)، لو نحن 
في دولة محترمة قبل ما يصعد 
الوزير أن تقيله احلكومة ألنه 
تستر على من تعدى على املال 
العام ألن التعيني ليس منكم، 
بــل يفــرض عليكــم، ومن ال 
تقدرون على أنكم تشــيلونه 

نحن نشيله.
النيابة حتقق باجلرمية وال 
تروح تذهب وتبحث عن األدلة، 
إمنا الوزير يدز لها تقرير جلنة 
ويقــول لها ابحثــي عن املتهم 
واجلرمية واألسماء، هذا كالم 

فارغ.
قضايا املال العام ٧٠٪ منها 
حتفظ، ألن املسؤولني وأصحاب 
القرار يدزون امللفات واإلحاالت 

ناقصة.
أخطر شيء في االستجواب 

بجدول زمنــي، كيف التعاون 
وقــدم النائب أســئلة للوزير 
حتى قبل إشــرافه على هيئة 
الزراعة، «استجواب متعسف 

مسبق الصنع».
رد الوزير أظهــر التعاون 
والتجــاوب مــع املســتجوب، 
بالرغم من أن االستجواب قدم 

بعد ٢٥ يوما من توزيره.
أول ســؤال برملاني في ٢٠ 
يناير، أي قبل ٥ أيام من توليه 

مسؤولية هيئة الزراعة.
وبشأن التخاذل مع التقارير 
الرقابيــة الوزير قــام بإحالة 
امللف الى النيابة العامة فأين 
التقصير وفتــرة الوزير غير 
كافيــة إلصالح أي خلل وقلنا 
للنائب وقتهــا لنترك للوزير 

فرصة للعمل.
وبشــأن محــور التجــاوز 
على الصالحيات الدســتورية 
املمنوحة للوزير أقول إن الوزير 
لــم ميكث وقتا كافيا لتصليح 
كل اخللل املوجود، ولعل حكم 
احملكمــة الدســتورية وجميع 
حتــركات الوزير كانت تصب 
في الصالح العام ولكن اتهامه 
بحماية الفاسدين غير صحيح.

الوزيــر يجــب أن ُيعطــى 
فرصة فنحن أبناء الدليل أينما 

مال منيل.
٭ علــي املوســى: أطلــب من 
املجلس إحالــة املوضوع الى 
جلنة حماية املال العام الستيفاء 
النواقص مع تأكيد على إحالة 
امللــف إلــى النيابــة متــى ما 
استكملت الشروط والنواقص.
٭ مرزوق الغامن: تقدم عشرة 
من األعضاء بطلب سحب ثقة 
من وزير األشغال العامة ووزير 

الدولة لشؤون الشباب:
١ - مهند الساير 

٢ - مرزوق اخلليفة
٣ - صالح املطيري

٤ - خالد املونس
٥ - بدر املال

٦ - مهلهل املضف
٧ - حسن جوهر

٨ - فارس العتيبي
٩ - شعيب املويزري

١٠ - الصيفي الصيفي
التصويــت علــى الطلــب 
فــي جلســة األربعــاء املوافق 

.١٦/٣/٢٠٢٢
وهناك توصية:

إحالــة محاضــر توزيــع 
القسائم الزراعية من ١/١/٢٠١٢ 
حتــى ٨/٣/٢٠٢٢ مــن الزراعة 
إلى جلنــة حماية املــال العام 

للتحقيق فيها.
(موافقة عامة).
ترفع اجللسة.

املستشار جمال اجلالوي مع علي املوسىد. حمد روح الدين وعلي املوسى ومبارك العرو

م. أحمد احلمد معارضا لالستجوابأسامة الشاهني علي املوسى يرد على محاور االستجواب

عدنان عبدالصمد مبارك احلجرف نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي مترئسا اجللسةد. حسن جوهر

في املجتمع وخلق مواطن ُيهزم 
أمام نفسه.

٭ وزير األشغال علي املوسى: 
النائب يقول ان البلدية شكلت 
جلنة حتقيق في ٢٤/٢ بشــأن 
تثبيت احليازات الزراعية، وأنا 
أعــرض كتابا صــادرا في ٧/٣ 
من البلدية واملوضوع هو أنه 
في سنة ٢٠١٠ توجهت الهيئة 
العتماد نظام الـ G.P.S، لرفع 
املخططــات الزراعيــة بخالف 
السابق وتثبيت احليازات أمر 
قائــم منذ ٢٠١٠ وليس بعهدي 
وألن غالبية احليازات ليس لها 
مخططات وإحداثيات في الدولة.

والهيئة تخاطب البلدية في 
حالة طلــب صاحب احليازات 
أو تداخل بيانات احليازات مع 
حيازات أخرى أو خالفات قائمة 
بني احليازات إللزام كل حيازة 
باحداثياتها وموقعها املساحي 

واجلغرافي.
واملســتجوب يقــول إنــي 
خصصت حيازات جديدة بناء 
علــى كتب إحداثيــات ويوهم 

النواب بأنني خصصت.
وكتاب البلدية يؤكد كالمي 
بــأن الكتاب هو مجــرد إجراء 
تنظيمي بــني الهيئة والبلدية 
ويقول إنه ال يوجد بهذه الكتب 
مــا يتضمــن التخصيص، بل 
مراسالت داخلية، وهذه ليست 

بعهدي.
وهذا الكتــاب صادر امس 
من البلدية يؤكد كالمي بإنهاء 
إجراءات عادية تنظيمية، هذا 
البلدية  بخصوص موضــوع 
والتثبيت، ويدعي النائب أنني 

علي املوسى: حاولت التعاون مع املضف لكنه أغلق كل األبواب 
أطلب من املجلس إحالة املوضوع إلى جلنة حماية األموال العامة واستيفاء النواقص وأنا على استعداد إلعادة اإلحالة إلى النيابة العامة

كثيـر مـن املعلومـات التي ذكرهـا النائب املسـتجوب صحيحة وأنـا معه فيها وقمـت بإجـراءات ملعاجلة الوضـع واإلصالح ال يأتـي في يوم

«الفتـوى والتشـريع» لتشـكيل جلنـة لتقـوم بذلـك مسـؤوليتي الدسـتورية والقانونيـة واألخالقيـة تتعلـق بتنفيـذ احلكـم وراسـلت 

٢٠١٣ عـت  ُوزِّ حيـازات  علـى  يسـتجوبني  والنائـب  مهامـه  تسـلم  مـن  يومـًا   ٢٢ خـالل  قيـادي  علـى  احلكـم  يسـتطيع  أحـد  ال 

املوسـى علـي  وليـس  النيابـة  إلـى  اإلحالـة  رفضـت  واللجنـة  فقـط  توصيتـني  احتـوى  العامـة  األمـوال  حمايـة  جلنـة  تقريـر 

قبلـه مـن  ورد  كمـا  إيـاه  سـلمني  الـذي  امللـف  إحالـة  علـى  أصـرَّ  أنـه  إال  ذلـك  لـه  وشـرحت  ناقصـًا  ملفـًا  سـّلمني  النائـب 

واضحـة؟! اسـتفهام  عالمـة  وهـذه  اآلن  إّال  االسـتجواب  أداة  ُتفّعـل  لـم  فلمـاذا  واضحـًا..  كان  التحقيـق  جلنـة  تقريـر 

سـحب احليـازات الزراعيـة التـي كانـت مخالفـة للقانـون واألحـكام التـي صـدرت حولهـا والقضيـة بكاملها متـت قبـل أن أصبـح وزيرًا

أحمـد احلمد (معارضًا لالسـتجواب): االسـتجواب كان جاهـزًا قبل تعيني الوزير وهذا سـلوك جديد علـى مجلس األمة وُقدمت أسـئلة للوزير 
عـن موضوع احليازات الزراعية املخالفة قبل إسـناد مسـؤولية هيئة الزراعة له وكذلك مت اسـتجوابه من قبل املضف بعـد ٢٥ يوما من توزيره

النيابـة أوضحـت في خطابها عن الشـخص الـذي ذكره النائب املسـتجوب أنـه مجني عليـه كما ال جتوز محاكمة شـخص علـى فعل مرتني
هيئـة الزراعة خاطبـت البلدية لتحديد وتثبيـت إحداثيات وحدود احليـازات الزراعية ولم يتم في تلك املراسـالت تثبيت حيـازات كما قيل

قال رئيــس جلنة امليزانيات واحلســاب اخلتامي عدنان 
عبدالصمد إن اللجنة قد اجتمعت يــوم األربعاء املوافق ٢٣ 
فبراير ٢٠٢١ مع اإلدارة العامة للطيران املدني ملناقشة حسابها 
اخلتامي للسنة املالية املنتهية األخيرة ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ومالحظات 
ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني عليه، وقد تبني ما يلي:
بلغت اإليرادات الفعليــة نحو ١٧ مليون دينار، كما بلغت 
املصروفات نحو ١٥٨ دينار شــكل الباب األول ـ تعويضات 
العاملني ٥٩٪، وبينت اإلدارة أن سبب انخفاض اإليرادات هو 
ما متر به البالد من ظروف بسبب جائحة كورونا واإلجراءات 

املصاحبة لها منها اغالق املطار وتوقف الرحالت اجلوية.
كما تبني للجنة ان اإلدارة لديها قصور في تطبيق مبادئ 
احلوكمة، حيث احتلت املرتبة ٢٤ من اصل ٢٩ وزارة وإدارة 
حكومية، حيث حصلت على نســبة ٥٠٪ من خالل الدراسة 

التي أعدها ديوان احملاسبة بهذا الشأن، وطلبت اللجنة دراسة 
أســباب هذا التدني في التقييم ومعاجلة مواطن اخللل التي 

لديها لتحسني تطبيق مبادئ احلوكمة.
اما فيما يتعلق باملناقالت املالية، فتبني للجنة ان اإلدارة قامت 
بعدة مناقالت شملت ٤٧٪ من بنود امليزانية وهو األمر الذي 
نبهت اللجنة وزارة املالية اكثر من مرة للتشديد على التقدير 
السليم لبنود امليزانية لتكون املناقالت في حدودها الضيقة.

وناقشــت اللجنة قصور احلســاب اخلتامي في التعبير 
السليم للمركز املالي للجهة كون ١٣٪ من املصروفات الفعلية 
هــي مصروفات قيديةـ  أي لم تصرف بعدـ  حيث بلغت ٢٠ 
مليون دينار. وشــددت اللجنة علــى ان تكون املصروفات 
القيدية بناء على مستندات صحيحة وان تقوم اجلهة بتسوية 
مصروفاتها اوال بأول حتى ال يتضخم حساب االمانات مببالغ 

غير مستحقة.
وســجل الديوان عــدة مالحظات تتعلــق بتجاوز بعض 
املســتثمرين على املساحات املتعاقد معها، كما أن التعاقد مع 
املستثمر على املساحات املتجاوز عليها ليس احلل األمثل كون 
أن هذه املساحات فيما لو طرحت في املزايدة باألساس لكان 
من املمكن حتقيق مكاسب افضل للخزانة العامة للدولة. كما 
تبني للجنة استمرار تأخر املشغل بطرح مزايدات الستغالل 
مســاحات جتارية داخل املبنى، كما قام بطرح مزايدات قبل 
احلصول على املوافقات الرســمية، حيث بررت ان الظروف 

املصاحبة إلجناز املبنى واحلاجة لسرعة إجناز املبنى.
كمــا أوضحت اإلدارة أن ما يقوم به املشــغل العاملي من 
املمكن أن تقوم بــه اإلدارة من خالل كوادرها وأنه ال توجد 

نية للتجديد حتى اآلن.

وحول بطء تنفيذ املشاريع، بينت اإلدارة أن طبيعة املشاريع 
في املطــار مترابطة ويجب تنفيذها بالتزامن، وأن أي تأخير 
يتســبب في تأخير املشــاريع األخرى، وأن بعض املشاريع 
مرفوع فيها قضايا على املقاول وما زالت متداولة لدى القضاء.
وشــددت اللجنة على ضرورة التأهيل اجليد للمقاولني 
ومخاطبــة اجلهاز املركزي للمناقصات الســتبعاد املقاولني 
املتعثرين، وضرورة إيجاد حل بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
لسرعة إجناز املشاريع احليوية كمدينة الشحن اجلوي التي 
حتقق إيرادا للدولة خاصة أنها ضمن مشاريع خطة التنمية.

وفي اخلتام، طلبت اللجنة االجتماع مع ديوان احملاســبة 
وتزويده باملستندات التي تؤيد تسوية بعض املالحظات التي 
متت تسويتها وتزويد اللجنة بتحديث جديد حول آخر التسويات 

التي قامت بها واعتمدها ديوان احملاسبة.

عدنان عبدالصمد: اإليرادات الفعلية لـ«الطيران املدني» بلغت ١٧ مليون دينار


