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الصالح :الكويت سجلت موقف ًا إنساني ًا لدعم العراق
�أكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س
ال�صالح �أن الكويت �سجلت موقف ًا جديد ًا جتاه الإن�سانية و�أ�شقائنا يف
العراق لدعم ا�ستقراره ،مبينا �أنه متى ما حتقق اال�ستقرار يف املنطقة
ف�سيكون �أي�ضا هناك ا�ستقرار حملي يف دولها.
وقال ال�صالح يف ت�رصيح مبجل�س الأمة �إن كلمة �صاحب ال�سمو اليوم «�أم�س»

بتخ�صي�ص مبلغ مليار دوالر للقرو�ض التنموية من خالل �ضوابط و�أدوات
ال�صندوق الكويتي للتنمية يهدف �إلى متويل امل�شاريع التنموية.
وبني �أن املليار دوالر الآخ��ر الذي �أعلن عنه �سموه ي�شارك فيه جميع
امل�ؤ�س�سات احلكومية ولي�س الهيئة العامة لال�ستثمار فقط ،لبحث فر�ص
ا�ستثمارية حتقق عائد ًا ا�ستثماري ًا على ر�أ�س املال امل�ستثمر.

www.alshahedkw.com

• أنس الصالح متحدثا ً

• مرزوق الغامن مترئسا ً اجللسة

• جنان بوشهري تتحدث عن مؤسسة املوانئ

اشتملت على نتائج التحقيق في تفشي المخدرات واألخطاء الطبية واختفاء الحاويات واالزدحام المروري وتطاير الحصى واستقالة مجلس إدارة «الكويتية»

المجلس أحال  26تقريراً للجان البرلمانية بتوصياتها للحكومة
كتب حمد احلمدان
وفار�س عبدالرحمن:

وافق جمل�س الأمة يف جل�سته التكميلية
�أم�����س على �إح��ال��ة  26تقريرا للجان
التحقيق ال�برمل��ان��ي��ة �إل���ى احلكومة
مبا ت�ضمنته من تو�صيات ،و�أق��ر يف
مداولته الأولى  16تعديال على �صندوق
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
وواف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى تكليف جلنة
حماية الأم���وال العامة بالتحقيق يف
املخالفات كلها التي طرحها النائب
�شعيب املويزري واخلا�صة مبخالفات
يف �صندوق امل�رشوعات ال�صغرية.
وط��ال��ب ال���ن���واب احل��ك��وم��ة مبتابعة
التو�صيات و�إحالة جميع التقارير التي
تثبت وجود تع ّد على املال العام �إلى
النيابة العامة �أو هيئة مكافحة الف�ساد،
�أو ت�شكيل جلان حتقيق ب�ش�أنها.
و�أ�شار النواب �إلى وجود  10تقارير
تت�ضمن تو�صيات بالإحالة �إلى النيابة
ع��ن ق�ضايا يف غاية اخل��ط��ورة وتهم
املجتمع الكويتي ،م�شريين �إل��ى ان
هيئة مكافحة الف�ساد ما زال��ت تواجه
�صعوبات وال تتفق �أحكامها واتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
وقال نائب رئي�س الوزراء وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح «
�سنهتم بالتو�صيات و�أ�شكر اللجان التي
قامت بهذا العمل وهناك تو�صيات نتفق
معها وبع�ضها نختلف معها ولذلك ف�إن
احلكومة �ستمتنع عن الت�صويت.
وم��ن جانبها� ،أك���دت وزي���رة الدولة
ل�ش�ؤون الإ�سكان وزيرة الدولة ل�ش�ؤون
اخلدمات د.جنان بو�شهري �أن احلكومة
بادرت باتخاذ خطوات جتاه التجاوزات
على �أمالك الدولة يف م�ؤ�س�سة املوانئ،
م�شرية �إلى �أن امل�ؤ�س�سة قدمت �شكويني
جتاه �رشكة كي جي ال.
وناق�ش املجل�س �أي�����ض� ًا تقرير جلنة
حت�سني بيئة الأعمال ورعاية امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة والتعديالت على
ال�صندوق.
وبني وزي��ر التجارة وال�صناعة خالد
الرو�ضان �إن التعديالت على قانون
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة مت
بحثها مع جلنة حت�سني بيئة الأعمال،
الفتا �إل��ى �أن بع�ض االق�تراح��ات من
اللجنة وبع�ضها من النواب.
م��ن جانبه ق��ال ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
ال��وزراء �أن�س ال�صالح �إن الهدف من
التعديالت على ال�صندوق هو ا�ستفادة
�أبنائنا وبناتنا منه ب�شكل كامل ،و�إلى
تفا�صيل اجلل�سة:
افتتح رئي�س جمل�س الأم��ة باالنابة
عي�سى الكندري اجلل�سة التكميلية ام�س
الأربعاء عند ال�ساعة التا�سعة والن�صف
بعد ان ك��ان قد رفعها رئي�س ال�سن
النائب �سعود ال�شويعر مل��دة ن�صف
�ساعة لعدم اكتمال الن�صاب ،وتال
الأمني العام ا�سماء الأع�ضاء احلا�رضين
واملعتذرين والغائبني من دون اذن او
اخطار.
وانتقل املجل�س ال��ى مناق�شة قرار
جمل�س الأمة ب�ش�أن تخ�صي�ص �ساعتني
ملناق�شة تقارير اللجان الربملانية
التي انتهت بتو�صيات وهي مكافحة
الف�ساد ،ووفاة النائب فالح ال�صواغ،
وو���ض��ع ن���زالء ال�����س��ج��ون ،وتعاطي
امل����خ����درات ،ون���ف���وق الأ����س���م���اك،
وجت����اوزات وزارة الإع��ل�ام ،وهيئة
�أ�سواق امل��ال ،واختفاء احلاويات،
وا�ستقالة رئي�س جمل�س ادارة �رشكة
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية ،وذوو
االحتياجات اخلا�صة ،وحادثة االعتداء
على االطفائي الكويتي يف الأردن،
وتطاير احل�صى ،واللوائح التنفيذية
ل��ل��ق��وان�ين ،واالزدح�����ام امل���روري،
وال��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة ،ومالحظات
ديوان املحا�سبة عن احل�ساب اخلتامي
لهيئة الزراعة ،وقيادة ال�سيارات،
واملنتجات الزراعية الغذائية ،وهيئة
اال�ستثمار ،و�رشكة �شل ،وم�ؤ�س�سة
املوانئ ،والبناء والت�شغيل والتحويل
الـ « ،»B.O.Tو�رشكة ادارة املرافق
العمومية ،وامالك الدولة العقارية،
وغرب �أبوفطرية ،و�سوق اجلمعة.
والتقرير اخلام�س للجنة حماية الأموال
العامة ب�صفتها جلنة حتقيق ب�ش�أن
حفظ الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد
البالغات املقدمة اليها وا�سباب احلفظ
وال�شكوى املقدمة من رئي�س الهيئة

• الصالح :امتناعنا عن التصويت ال يعني أننا ال نأخذ بتوصيات اللجان
• بوشهري :مؤسسة الموانئ تتابع القضايا المرفوعة على « »KGLمن خالل «الفتوى والتشريع»
• حماد :الرومي أٌُجبرت على االستقالة من «الكويتية» ويجب عدم محاربة الكفاءات الوطنية

�ضد �أع�ضاء جمل�س الأمناء ،وال�شكوى
املقدمة من اع�ضاء املجل�س �ضد رئي�سه
واخلالفات القائمة داخل املجل�س.
والتقرير ال�سابع للجنة ال�ش�ؤون
ال�صحية واالجتماعية والعمل ب�صفتها
جلنة حتقيق عن الأ�سباب التي �أدت الى
وفاة النائب ال�سابق فالح مطلق ال�صواغ
يرحمه الله.
والتقرير الأول للجنة حقوق الإن�سان
ب�ش�أن تكليف املجل�س للجنة بالتحقيق
يف م��دى تطبيق االتفاقيات الدولية
والقوانني واالجراءات املتعلقة بو�ضع
نزالء ال�سجون.
والتقرير الأول للجنة درا�سة الظواهر
ال�سلبية الدخيلة على املجتمع الكويتي
ب�ش�أن تكليف اللجنة بالتحقيق يف
ظ��اه��رة انت�شار وتعاطي املخدرات
خ�صو�صا بني النا�شئة وداخل ال�سجون
واالقرتاحني برغبة.
والتقرير الأول للجنة البيئة عن تكليف
جمل�س الأمة للجنة بالتحقيق يف ق�ضية
نفوق اال�سماك مع كل اجلهات واالطراف
ذات ال�صلة.
والتقرير ال�ساد�س ع�رش للجنة حماية
االم��وال العامة ب�صفتها جلنة حتقيق
ب�ش�أن املخالفات املالية واالداري��ة
اخل��ا���ص��ة ب����وزارة االع�ل�ام واجلهات
التابعة لها.
والتقرير ال�سابع ع�رش للجنة حماية
االم��وال العامة ب�صفتها جلنة حتقيق
ب�ش�أن ما ت�ضمنته الر�سالة عن هيئة
ا�سواق املال.
وتقرير جلنة التحقيق يف اختفاء
احلاويات من ميناء ال�شويخ وخمالفات
ومالحظات ديوان املحا�سبة.
وتقرير جلنة التحقيق يف �أ�سباب
ا�ستقالة رئي�سة جمل�س ادارة �رشكة
اخلطوط اجلوية الكويتية.
والتقرير الثالث والع�رشون للجنة
�ش�ؤون ذوي االحتياجات اخلا�صة ب�ش�أن
تكليف جمل�س الأمة للجنة بتقدمي تقرير
عن امل�سائل التالية:
 - 1ادعاء الإعاقة.
 - 2اعادة التقييم الطبي.
 - 3ازدحام املراجعني.
 - 4ت�أخر �رصف الأثر الرجعي.
والتقرير العا�رش للجنة ال�ش�ؤون
اخلارجية عن مو�ضوع متابعة االجراءات
احلكومية املتخذة يف ���ش��أن حادثة
االعتداء على االطفائي الكويتي الذي
يدر�س باململكة االردنية الها�شمية.
التقرير ال�سابع بعد املئة للجنة
امل��راف��ق ال��ع��ام��ة ع��ن ق�ضية تطاير
احل�صى.
والتقرير الأول للجنة الأولويات عن
تكليف جمل�س الأم��ة للجنة مبتابعة
ا���ص��دار احلكومة للوائح التنفيذية
ل��ل��ق��وان�ين ال�����ص��ادرة م��ن املجل�س
والقرارات الالزمة لتطبيقها.
والتقرير ال�سابع ع�رش بعد املئة
للجنة املرافق العامة بدرا�سة مو�ضوع
االزدح��ام امل��روري واحللول الق�صرية

واملتو�سطة والطويلة النهائه.
والتقرير الثالث واخلم�سون للجنة
ال�ش�ؤون ال�صحية واالجتماعية والعمل
عن تكليف املجل�س للجنة ال�ش�ؤون
ال�صحية واالجتماعية والعمل بدرا�سة
�أ�سباب عدم تطبيق القانون رقم 68
ل�سنة  2005يف �ش�أن العمالة املنزلية
والقانون رقم  69ل�سنة  2015ب�ش�أن
�إن�شاء �رشكة م�ساهمة مقفلة ال�ستقدام
وت�شغيل العمالة املنزلية.
والتقرير الأول للجنة حماية الأموال
العامة ب�ش�أن املالحظة خام�سا بند
« »1من مالحظات دي��وان املحا�سبة
على احل�ساب اخلتامي للهيئة العامة
ل�ش�ؤون ال��زراع��ة وال�ث�روة ال�سمكية
لل�سنة املالية  2008/2007والتقرير
ال�ساد�س للجنة حماية الأموال العامة
ب�ش�أن تقرير ديوان املحا�سبة عن فح�ص
وتدقيق كل امل�ستندات والإج���راءات
املتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة
لال�ستثمار ببيع ال�رشكة الكويتية
لتعليم ق��ي��ادة ال�سيارات والتقرير
ال�سابع للجنة حماية االموال العامة
ب�ش�أن تقرير ديوان املحا�سبة عن فح�ص
وتدقيق كل امل�ستندات واالج���راءات
املتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة
لال�ستثمار ببيع ��شرك��ة املنتجات
الزراعية الغذائية.
والتقرير الثامن للجنة حماية الأموال
العامة ب�ش�أن تقرير ديوان املحا�سبة
عن عمليات بيع ال�رشكات التي متتلك
الهيئة العامة لال�ستثمار �أكرث من % 50
من ر�أ�سمالها والتي تنوي بيعها.
والتقرير التا�سع للجنة حماية الأموال
العامة حول العقد املربم بني �رشكة
نفط الكويت و�رشكة �شل العاملية.
والتقرير العا�رش للجنة حماية الأموال
العامة ب�ش�أن التجاوزات التي حلقت
بالأموال العامة و�أمالك الدولة العائدة
مل�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية من قبل
�رشكة كي جي ال لال�ستثمار و�رشكاتها
التابعة والزميلة.
والتقرير احل��ادي ع�رش للجنة حماية
الأم���وال العامة ب�ش�أن تقرير ديوان
املحا�سبة على العقد املربم بني وزارة
املالية و�رشكة �إدارة املرافق العمومية
وامل�ستثمر ��شرك��ة جمموعة عدنان
ال�صالح التجارية ب�ش�أن منتزه حويل
الرتفيهي.
والتقرير الثاين ع�رش للجنة حماية
الأم���وال العامة ب�ش�أن تقرير ديوان
املحا�سبة ب�ش�أن التعاقدات التي �سبق
ان �أبرمتها احلكومة لإجناز م�رشوعات
بطريق البناء والت�شغيل والتحويل
«.»B.O.T
والتقرير الثالث ع�رش للجنة حماية
الأم���وال العامة ب�ش�أن تقرير ديوان
املحا�سبة ب�ش�أن تكليف جمل�س الأمة
حول بع�ض جوانب الت�رصف يف �أمالك
الدولة العقارية.
والتقرير الرابع ع�رش للجنة حماية
الأموال العامة ب�ش�أن تقرير الديوان عن

عقد ا�ستثمار م�رشوع تطوير املنطقة
احلرفية غرب �أبوفطرية.
والتقرير اخلام�س ع�رش للجنة حماية
الأم���وال العامة ب�ش�أن تقرير ديوان
املحا�سبة عن العقد املربم بني وزارة
املالية و�رشكة �إدارة �سوق اجلمعة
التجارية عن تطوير �سوق اجلمعة يف
منطقة الري.
امل��وي��زري :هذه التقارير ال ميكن ان
ن�سلقها �سلقا وه��ي مهمة وم��ن جلان
وهي املطبخ الرئي�سي خالل �ساعتني
وبها حقائق يجب ان يعرفها ال�شعب
الكويتي.
عي�سى الكندري� :أ�ؤكد على �أهمية هذه
املوا�ضيع لكن ه��ذا ق��رار املجل�س،
يف جل�سة ما�ضية واف��ق املجل�س على
تخ�صي�ص �ساعتني ملناق�شة هذه
التقارير.
الدخمي� :أق�ترح جعل ال�ساعتني الى
� 4ساعات �أو �أن تكون اجلل�سة كلها
ملناق�شة هذه التقارير.
كلفنا يف جلنة ح��ق��وق الإن�����س��ان عن
ال�سجون ويف جلنة البيئة ب�ش�أن نفوق
الأ���س��م��اك ،فق�ضية ال�سجون ق�ضية
خ��ط�يرة ،وتقريرها مبني على �آراء
امل�����س��ؤول�ين وع��ل��ى متابعة اللجنة
وم�ست�شاريها و�آراء امل�سجونني،
فقد زرن��ا �أك�ثر من �سجن و�أخذنا �آراء
امل�سجونني وو�ضعنا �إ�صالحات ،منها
ان هناك �سجنا مكتظا وكذلك مدة ال�سنة
ال�سجنية وقدمت تعديال ب���أن تكون
ال�سنة � 9أ�شهر ولي�ست � 12شهرا ،كذلك
امل�ؤبد الذي يكون من دون حد وقدمت
تعديالت ليكون � 25سنة بدال من عدم
وجود مدة.
وم��ن الإ���ص�لاح��ات املطلوبة �إخ�ضاع
�إدارة ال�سجون الى وزارة العدل ،لكن
احلرا�سة اخلارجية لل�سجون يف عهدة
وزارة الداخلية ،وزارة العدل �أكرث
اخت�صا�صا يف �إدارة ملفات امل�ساجني
الق�ضائية ،لإح���داث نقلة نوعية يف
طريقة �إدارة والتعامل مع امل�ساجني،
لدينا م�شكلة تعاطي املخدرات وهناك
حمالت للتوعية ولكنها مرة واحدة يف
ال�سنة ،وقد ت�ستخدم املخدرات للتجارة
ونطلب بت�شديد العقوبة و�أو�صينا بتويل
وزارة ال�صحة رعاية ال�سجون ال�صحية
وهناك قرار ان تكون حتت �إدارة وزارة
ال�صحة.
هناك ق�ضية العفو وتخفي�ض العقوبة
فيجب ان تكون على �أو�سع نطاق وتبادل
ال�سجناء يجب ان يكون على �أو�سع
نطاق� ،إيجاد عقوبات بديلة لل�سجن،
خ�صو�ص ًا ال�سجناء و�سجناء ال��ر�أي
ال�شباب.
وبخ�صو�ص جلنة البيئة ب�ش�أن نفوق
الأ�سماك ،لدينا م�شكلة يف عدم التزام
اجلهات احلكومية بال�رصف ال�صحي
يف جون الكويت وجل�سنا مع الأ�شغال
وال�صحة وهيئة ال�صناعة التي لها دور
�سيئ يف لفظ املخالفات الكيميائية
داخل اجلون وعدم التزام اال�شرتاطات

ال�صحية .وتو�صلنا �إل��ى ع��دم جدية
احل��ك��وم��ة يف التعامل م��ع امل�شاكل
البيئية.
وبالن�سبة لتقرير �أ�سباب ا�ستقالة
رئي�س جمل�س �إدارة «الكويتية» التقرير
�أدان وزيرة ال�ش�ؤون ،حيث �صدر القرار
ممن ال يخت�ص ،بالرجوع الى املر�سوم
 2017/57تبني انه �صدر مر�سوم الإقالة
ممن ال يخت�ص.
جلنة حماية املال العام قامت بدور
كبري منها ق�ضية الـ  KGLوا�ستيالئها
على مليون مرت مربع من املال العام
وت�سببها يف خ�سائر �صندوق املوانئ،
�أطالب بتحويل التقارير الى ت�رشيعات
�أو �إحاالت للنيابة ،اي تقرير معتمد من
قبل املجل�س وبه ٍ
تعد على املال العام
هناك هيئة مكافحة الف�ساد وهناك نيابة
عامة ويجب �أن يكون هناك جزاء.
�صالح عا�شور :ال�شكر خا�ص للجان
التي �أعدت  27تقريرا ،نتمنى ونطلب
من احلكومة االهتمام وتنفيذ التو�صيات
ال���واردة يف التقارير ب��الإح��ال��ة الى
النيابة �أو ت�شكيل جلان حتقيق،لأنه
�ستكون هناك متابعة ،وه��ذا يحمل
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية للوزير املخت�ص،
وم��ن التقارير تبني ان هناك م�شاكل
تربوية واجتماعية منها تف�شي ظاهرة
الر�شوة يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
وم�ؤ�س�سات الدولة ،ال ميكن ملواطن �أو
مقيم مترير معامالته دون ر�شوة او
وا�سطة وهذا يحتاج الى وقفة ،كثريون
يف �أجهزة الدولة يجنون �أموا ًال طائلة
على ح�ساب املواطن ،والبد من وقفة
حكومية ملكافحة الف�ساد والر�شاوى.
وت��ب�ين ال��ت��ق��اري��ر ان��ت�����ش��ار ظاهرة
املخدرات داخل ال�سجون مبعنى ق�صور
�أمني كامل ،ال�سجون حتت حماية وزارة
الداخلية �أي��ن القب�ضة احلديدية يف
وزارة الداخلية؟! وا�ضح ان هناك خلال
�أمنيا كبريا وت�سيبا وف�شال يف مكافحة
ظاهرة املخدرات.
هناك م�شكلة يف الرتبية واملناهج
واملدار�س ،وال يوجد تعاون بني املنزل
واملدر�سة وهناك انت�شار لظاهرة الغ�ش
يف املدار�س واجلامعات ،نحتاج انها�ض
املجتمع والقيم وامل��ب��ادئ العامة
نعطيها دورا مهما ،والتمادي يف هذه
الظواهر يدمر املجتمع تدمريا كامال،
هذه التقارير م�ؤ�رشات ان املجتمع يف
طريقه الى االنهيار .تقرير «املعاقني»
حول ادع��اء الإعاقة يبني ان امللفات
التي مت حتويلها الى النيابة وهي 38
وتوقيف  167ملفا دون اتخاذ �إجراءات
قانونية ودون وج��ود �شبهة جزائية
والإحاالت الى النيابة �شكلية و�صورية
ومل يتم اتخاذ �إج��راءات قوية فاخللل
داخل الهيئة ولي�س لدى مدعي الإعاقة،
والتو�صيات مل يتم االتخاذ بها.
�أ�سامة ال�شاهني :الق�ضايا كثرية لكن
التو�صيات املوجودة يجب ان تطبق
ويجب ان تنفذ ،بالن�سبة لتقرير وفاة
النائب ال�سابق فالح ال�صواغ فقد قلنا

اننا ال نعني �شخ�ص املرحوم وكان
حتقيقنا ح��ول الأخ��ط��اء الطبية التي
و�صلت دعاواها الى  583دعوى خالل 6
�سنوات ،وهذا يتطلب من الوزير مراعاة
هذا الأمر .هناك جمموعة من الأخطاء
وق��ع��ت للنائب ال�سابق قبل وبعد
العملية ،واملفرت�ض م��رور الأطباء
على املر�ضى قبل وب��ع��د العملية،
�أرواح النا�س غالية علينا جميعا،
علينا بذل الأ�سباب لكبح جماح هذه
احلوادث .بخ�صو�ص اختفاء احلاويات
ف�أح�سنت اللجنة يف ا�سم التحقيق
«اختفاء احلاويات» واالختفاء تقر به
كل اجلهات الداخلية وت�شهد بثغرات
واجلمارك واملوانئ وديوان املحا�سبة
وجمل�س الوزراء ت�شهد ان هناك ثغرات
قائمة وحتى هذه اللحظة قائمة.
و�أح�سنت اللجنة �إذ قالت «ا�ستغرابها
ال�شديد لعدم وجود اي دولة يف العامل
يف جماركها وموانئها وع��دم وجود
بوابة للمراقبة والتفتي�ش» .هناك �سوء
�إدارة للجمارك وانها دولة داخل دولة
وال يوجد موظف يقف على حمطات
التخزين ،وو�صل الأمر الى مبالغ مهولة
من املال العام بلغت  6ماليني و876
�ألف دينار هذه غرامات للدولة ولها
 164مليون دينار �أم��وا ًال غري حم�صلة
للحكومة يف اجلمارك واملوانئ.
كلفنا جلنة املرافق بدرا�سة االزدحام
امل���روري� ،سعة �شوارعنا � 900ألف
�سيارة بينما يوجد يف �شوارعنا مليون
و� 600ألف �سيارة.
حممد ال����دالل :طريقة بحثنا لهذا
املو�ضوع عقيمة وغري �سليمة كل هذا
العطاء واجلهد للأع�ضاء واملكاتب
الفنية الآن تناق�ش بهذه الطريقة،
نناق�ش الأزم����ة امل���روري���ة ووزارة
الداخلية والوزير غري موجود!!
املخت�صون بق�ضية العمالة ووزيرة
ال�ش�ؤون غري موجودة فكيف نتحدث
عن �رشكة «ال��درة» وم�شاكلها .تقرير
جلنة حماية املال فيما يتعلق مبكافحة
الف�ساد ووزي��ر العدل موجود اليوم،
اتفق مع اللجنة فهذه الهيئة �أن�شئت
يف  2012ب�سبب قانون حكومي معني
فهي معاقة ال تتفق قراراتها مع ما
كانت تطلبه اتفاقية الأم��م املتحدة
ملكافحة الف�ساد� .أتوقع ان نرتاجع
هذه ال�سنة �أي�ضا يف م�ؤ�رشات مكافحة
الف�ساد ،هل احلل يف تعديل القانون؟!
ال لي�س فقط يف تعديل القانون� ،صار
لنا �سنة داخل املجل�س وهناك خالفات
يف جمل�س الإدارة ،ومل جند اتفاقية
او ا�سرتاتيجية ل��دى الهيئة .ن�أمل
من الوزير العفا�سي ان يت�صدى لهذا
املو�ضوع على كل امل�ستويات ،تقرير
العمالة �أكد ما كنا نذهب �إليه من عدم
وجود ر�ؤية لدى ال�رشكة املن�ش�أة كيف
ال نناق�ش العمالة املنزلية يف جل�سة
خا�صة؟! مكاتب اجللب فيها لعب،
و�أ�سعار العمالة «نار» هذا البد ان يكون
له جل�سة خا�صة.

أبرز ما ورد في توصيات بعض اللجان

• سعدون حماد يتحدث عن محاربة الكفاءات الوطنية

�أوردت جلان التحقيق يف تقاريرها تو�صيات للحكومة ومن �أبرز ما جاء
فيها:
• جلنة التحقيق يف وفاة فالح ال�صواغ �أو�صت ب�إعادة النظر يف العقوبات
الت�أديبية عن م�س�ؤولية اخلط�أ الطبي و�إحالة املوظف امل�س�ؤول عن هروب
الطبيب للداخلية.
• جلنة التحقيق يف اختفاء احلاويات طالبت بو�ضع خطة حمكمة ل�ضبط
حركة العمل داخل ميناء ال�شويخ ،واغالق كافة الثغرات خالل �ستة �أ�شهر
على الأكرث.
• جلنة التحقيق يف تف�شي املخدرات دعت لإدراج الأنواع اجلديدة من املواد
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية �ضمن املمنوعات املعاقب عليها ،وتكثيف
برامج وندوات وم�ؤمترات التوعية بو�سائل االعالم والفح�ص الع�شوائي
لطلبة املراحل التعليمية وكذلك الفح�ص املبكر قبل الزواج لل�شباب
املقبلني وال�سماح للقطاع اخلا�ص بامل�ساهمة يف عالج الظاهرة.
• جلنة التحقيق يف تطاير احل�صى طالبت باال�رساع يف حل هذه امل�شكلة
وتوفري امليزانيات الكافية ومنع ا�ستخدام الرمل الطبيعي على �أن ي�ستخدم
بد ًال منه ك�رس ال�صلبوخ واع��ادة النظر بخطة ال��وزارة الزمنية لأعمال
ال�صيانة والتي متتد من عام � 2017إلى عام  2020وذلك بتخفي�ضها.

احلكومة مل ت��أخ��ذ بتو�صيات جلنة
الأول��وي��ات التي كانت م��وج��ودة يف
 2013من حيث تنفيذ اللوائح التنفيذية
للقوانني ال�صادرة واحلكومة مل حترتم
املجل�س.
الديوان الوطني حلقوق الإن�سان الى
الآن مل ت�صدر له الئحة تنفيذية ،كيف
نتابع تو�صيات التقارير لذلك يجب ان
تكون مناق�شة التقارير هذه يف جل�سة
خا�صة.
عمر الطبطبائي :هناك جهود جمهولة
يف اللجان منت�سبي اللجان ان �شباب
كويتي يعمل بجهد .وجلنة حماية
امل��ال العام ال�سابقة برئا�سة �شعيب
امل��وي��زري ورئي�سة املكتب فاطمة
املزين ،و�أ�صدرت اللجنة  15تقريرا،
لكن ما فائدة التقارير اذا ك��ان هذا
احل�ضور؟!
م��اذا �سيحدث ع��ن التو�صيات لأننا
�سمعنا ان هناك نوابا ووزراء يريدون
�سحب بع�ض التقارير حلماية ربعهم.
مو�ضوع جعل هيئة �أ�سواق املال تخرج
بهذه ال�صورة وهو اختيار القياديني،
ال�����ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي ك��ث�يرون ن�ساء
ورجاال.
ه��ذا يقودنا ال��ى �أهمية اق��رار قانون
القياديني وال حتاربنا احلكومة ونوابها
يف هذا ال�ش�أن.
نثمن دور الأخ عي�سى الكندري يف �رشكة
« »KGLلأنه هو من احالهم الىالنيابة
عندما كان وزيرا ،بع�ض اال�سماء التي
نطلبها للتحقيق ال يح�رضون ،امتنى
من النواب ق��راءة التقارير ،ي�سوون
�صناديق ا�ستثمارية ال يدفعو فيها
دي��ن��ارا واح���دا بدعم جهات حكومية
وا�ستيالء على ارا�ضي الدولة ،عقود
ال توجد ،امتنى من رئي�س الوزراء ان
يت�صدى لهذا الأمر.
هل هناك �شبهة غ�سيل �أموال ،فلتطلبا
ملف �رشكة « »KGLمن �أم��ن الدولة،
خل يربئون �ساحتهم ام��ام النيابة،
هناك حديث عن �سحب هذه التقارير
وهنا ر�سالتنا لل�شعب الكويتي ب�أن
راقبوا نوابكم ،املعامالت لي�ست كل
�شيء ،ال يجوز من اجل معاملة تبيع
الديرة ،لال�سف هناك فئة من ال�شعب
تدعم وتو�صل من يحاربنا ويخربون،
اللجان الت�رشيعية ما فيها ن�صاب �صار
لها ف�ترة ،الن هناك قوانني ل�صالح
املواطن ،بروا بق�سمكم ،نطلب الر�ؤية
احلكومية وبرنامج العمل هل و�صلت؟!
نعم ال يوجد ت�ضامن وزاري لكن م�صلحة
الكويت اهم وندري بقوة �شخ�صياتكم يا
وزراء «اال�سكان ،العدل ،النفط».
«هيبة الكويت راحت» قوتها ومتيزها
وحرية حكمتها التي كانت موجودة،
هذا ال�شيء يتال�شى الن قلوبنا لي�ست مع
بع�ضها.
عبدالله ال��روم��ي :احتفظ على طريقة
مناق�شة هذا التقرير ،من املفرت�ض عقد
جل�سة خا�صة ملا لها من الأهمية.
ومن يطلع على تقرير اختفاء احلاويات
ي�شعر ب���الأمل واحل����سرة وال��ى اليوم
امليناء مل ي�سور بالرغم م��ن وجود
قرار جمل�س الوزراء بت�سوير امليناء،
ولو �سور ال�صني العظيم كان خل�ص،
وهل يعقل اجلمارك من دون بوابة وك�أن
هذا منفذ ملن يتك�سب واحلاويات تطلع
حتت ب�رص اجلميع وجمل�س ال��وزراء
ي�شوف كل هذا وي�صمت وهو يبارك ذلك،
وباحلقيقة ونحن نحقق ن�شعر بح�رسة
و�أمل عن كيفية التعاطي مع الق�ضية،
وحملنا امل�س�ؤولية للجميع مبا فيها
جلنة اخلدمات يف جمل�س الوزراء وعيب
علينا ان ن�ترك اجلمارك بهذا ال�شكل
وال�شق الثاين بالتقرير ما ج��اء من
ديوان املحا�سبة وهو كارثة واجلمارك
ا�ستعانت بال�رشكة واملبلغ امل�ستحق
للجمارك  126مليون ًا كيف يتم حت�صيلها
وهذا املو�ضوع مل يرتك.
وعن اخلطوط الكويتية بب�ساطة احلكومة
تقول انها تدور الفا�سد وتدعمه.
ع��ب��دال��ل��ه ف��ه��اد :احل��ق��ي��ق��ة امل ��ؤمل��ة
بالتقارير انها تتمثل مبوا�ضيعها وهذه
التقارير بداية �سقوط حر مل�ؤ�س�سات
الدولة مثل هذه التقارير يجب �أال يكون
حملها الأدراج لأنها تتعلق ب�سمعة بلد
وكيانه.
ما ح�صل مع املرحوم فالح ال�صواغ قد
يتكرر مع �أي �شخ�ص.
والتقرير يك�شف كم التهاون من اجلهات
احلكومية وقلوبنا مكلومة حتى على
الطفل عي�سى البلو�شي.
وجون الكويت مهدد بكارثة حقيقية بيد
الكميات الهائلة التي تدخل هذا اجلون
وكذلك املخلفات ال�صناعية واحمل

