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«الخارجية البرلمانية» تناقش ملف العمالة الفلبينية األسبوع المقبل
ق��ررت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية دع��وة املعنيني يف وزارات اخلارجية
والداخلية والتجارة وممثلني عن هيئة القوى العاملة حل�ضور اجتماعها
الأ�سبوع املقبل للوقوف على حقائق مو�ضوع العمالة الفلبينية و�إعداد

تقرير مف�صل يف هذا اجلانب .وقال مقرر اللجنة النائب حممد احلويلة �إن
اللجنة اجتمعت «�أم�س» بناء على تكليف املجل�س لبحث ت�رصيحات الرئي�س
الفلبيني ،م�ؤكدا �أنها ت�رصيحات م�ستفزة وغري مقبولة.
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• خالد الروضان متحدثا ً عن صندوق املشروعات

• يوسف الفضالة يتلو تعديالت املشاريع الصغيرة

• شعيب املويزري

المجلس يكلف لجنة حماية األموال العامة بالتحقيق فيما أثير عن تجاوزات في «الصندوق»

الموافقة على تعديالت صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولته األولى
وزير التجارة امل�س�ؤولية ال�سيا�سية.
وكذلك ق�ضية االزدحام املروري نحملها
للحكومة وي��ج��ب اال ت�ضع مثل هذه
التو�صيات ب��الأدراج ونحن نتحدث عن
�سهولة املوا�صالت وف�شلتونا يف م�رشوع
املرتو كل دول اخلليج انتهت اال الكويت
والبد من ان�شاء جممع وزارات يف اجلهراء
واالحمدي.
ووزارة اال�شغال فا�شلة جدا يف الرقابة
على �صناعة اال�سفلت وهذه نتيجته على
�شوارعنا لال�سف ومتنى اال يخذلنا وزير
لال�شغال.
ن��ح��ن يف اق��ل��ي��م م��ل��ت��ه��ب ��صراع��ات
وا�ستخبارات وتهديدات اقليمية ونحن
كيلو ون�صف مل ن�ستطع ال�سيطرة عليه،
الالجنات ت�أتي من اي��ران ومن اماكن
اخ��رى حمملة باملخدرات ،احلاويات
تتهرب بخمور وخمدرات.
نتكلم عن حقيقة فقداننا لرجاالت الدولة
الذين يهمهم م�صلحة البلد ،م�صلحة
الكويت واملواطنني يجب ان تكون فوق
كل �شيء الدنيا دوارة والدنيا تزول وال
يبقى اال الأثر كوزير ونائب.
احلميدي ال�سبيعي� :شكلنا جلنة حتقيق
يف وفاة النائب ال�سابق فالح ال�صواخ،
و�صل االمر الى انه من املمكن ان يكون
هناك تعمد يف هذه الق�ضية ،وقد ت�ستخدم
تلك االخطاء ال�شخا�ص عاديني التقرير
من  2017/1/31اكرث من �سنة واالهمال
الطبي موجود واالخطاء تتزايد وزارة
الرتبية كان بها ق�سم طبي باملدار�س
وازالوه ،ولو كانت هناك رعاية طبية
وفح�ص طبي يف امل��دار���س ملا حدثت
حادثة الطفل عي�سى البلو�شي.
�أنا قر�أت التقرير و�أقول عنه لي�س اهماال
ج�سيما بل قتل ،فهناك تراخ يف ال�صحة،
وت��راخ يف حما�سبة املق�رصين ،وحتى
امل�س�ؤولني عن اخلط�أ �أجزم �أنهم على
ر�أ���س عملهم .وم��ازال م�سل�سل االخطاء
الطبية م�ستمر وال حياة ملن تنادي ،هذا
امللف يجب �أن يكون من �أولويات وزير
ال�صحة ،فالأخطاء الطبية من املمكن
ان حتدث ازم��ة �سيا�سية بني احلكومة
والنواب ومن املمكن ان ي�ستجوب فيها
الوزير �أو رئي�س الوزراء.
وبالن�سبة لتهريب احلاويات ،فالقيادات
التزال موجودة يف اجلمارك ،واذا ظنوا
ان وزي��ر املالية يحميهم ،فالوزير
نف�سه �سيكون على املن�صة ،التقرير
يقول هناك تالعب مايل وهناك خمدرات
و�أ�سلحة متفجرة وم��ازال��ت القيادات
موجودة يف ادارة اجلمارك ،دور وزير
املالية احالتهم للتقاعد وحما�سبتهم
و�ضخ دم��اء ج��دي��دة ت�ستطيع حماية
البلد.
ون�سمع انهم متفائلون بعهد نايف
احل��ج��رف ،نحن م��ادي��ن ايدينا ونبي
ال�صالح العام ولكن اذا مل يحل هذه
القيادات الى التقاعد ف�سيكون لنا معه
موقف.
اذا مل ت�ستطيعوا حماية البلد فاتركوا
املن�صب ،دور االن��ع��ق��اد احل���ايل هو
للمحا�سبة والرقابة والردع واحل�ساب
و«اللي ما ي�شتغل �سنم�شيه».
يو�سف الف�ضالة :هناك  25تقريرا وكلها
مهمة ،وطريقة التعاطي مع التقارير
غ�ير �سليمة ،يجب ان تتعامل معها
احلكومة بجدية يف كل جمل�س يتم عمل
نف�س التقارير والنتيجة ال �شيء بل
تتكرر الظواهر نف�سها مرارا وتكرارا.
التقارير مت�س �صحتنا و�أكلنا وعملنا
و�أموالنا العامة ،القا�سم امل�شرتك كلمة
د�.أحمد الربعي «كل التقارير نلقى فيها
وزراء ونوابا وم�س�ؤولني ي�شكون من
الإدارة الكل ي�شكو وال جند حال للم�شكلة،
وكلنا وزراء ونوابا وم�س�ؤولني نرى عدم
تعاطينا بطريقة �سليمة ف�سنذهب الى
م�شهد مظلم».
وو�ضع التقارير بهذا ال�شكل مل ن�صل به
الى نتيجة ،يجب ان تطور عملية مناق�شة
التقارير وت��ط��ور الالئحة الداخلية
ونظامنا االنتخابي والدميقراطي ب�شكل
كامل.
 25تقريرا ول��ن ن�صل ال��ى نتيجة بها
منار�س ابراء الذمة بادراج التقارير على
جدول الأعمال.
تقرير نفوق الأ�سماك به كالم خطري مثل
«وجود مواد كيميائية وع�ضوية ت�رصف
يف جون الكويت» هذا كالم خطري لهيئة
البيئة ،ون�سب ارتفاع االمرا�ض اخلطرية
يف الآونة االخرية تتزايد.
تقرير وفاة فالح ال�صواغ يجازون الطبيب
بخ�صم �أ�سبوع ،تقرير تطاير احل�صى
خ�صم � 5أيام ،كيف يرتدع النا�س؟
تقرير العمالة املنزلية :كرامة البلد
تنتهك من �شخ�ص ي�سمي نف�سه رئي�س

• الروضان :مستعدون ألي تحقيق عن مخالفات في صندوق المشروعات
• المويزري :أينما وجدت المليارات تجد اللصوص ومن يتقدم بمشروع وطني يحارب
• الطبطبائي :الصندوق يمثل بادرة أمل للشباب الكويتي الواعد

دولة يقول اقذع االلفاظ للكويت ونلقى
ردا على ا�ستحياء ،تقرير العمالة
املنزلية نتج عنه �رشكة الدرة ،وهناك
ا�سباب حقيقية لعدم نزول الأ�سعار.
عي�سى الكندري :اتقدم بال�شكر اجلزيل
الع�ضاء جلنة امل��ال ال��ع��ام ،عندما
توليت م�س�ؤولية وزارة املوا�صالت
وعندما تفقدت م�ؤ�س�سة املوانئ فجعت
عندما وج��دت �سيطرة �رشكة «»KGL
فكانت ت�رسح ومترح بكل حرية جهارا
نهارا دون خ�شية من قانون او رادع من
نظام وكانت ت�ستظل بحماية من كبار
امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة الذين مكنتهم
من ا�ستباحة امل��ال العام وا�ستباحة
ارا�ضي الدولة.
بلغ الفح�ش مداه عندما يحول ايرادات
امل�ؤ�س�سة يف ح�ساب الـ « »KGLمببلغ
 21مليون دينار ،خطاب ي�صدر من نائبة
رئي�س جمل�س ادارة ال�رشكة الى م�ؤ�س�سة
املوانئ تطلب ماليني لتحويلها الى
ح�ساب �رشكتهم نظري ا�ست�شارات وال
توجد ا�ست�شارات بل �رسقة وا�ضحة،
وهذه الق�ضية التي مت فيها �سجن رئي�س
جمل�س االدارة ونائبة الرئي�س ومت
االفراج عنهما بكفالة  9ماليني دينار.
ال�رشكة ا�ستولت على ح�صة امل�ؤ�س�سة
يف �صندوق املوانئ اال�ستثماري وكان
الهدف من دخول هذا اال�ستثمار ان تقوم
�رشكة « »KGLبتدريب العاملني لدى
امل�ؤ�س�سة يف املوانئ العاملية ،دخلوا
بـ  85مليونا وبعد � 5سنوات مت التخارج
من الأموال ومل يحدث اي �شيء.
مت اال�ستيالء على مليون مرت مربع من
ميناء عبدالله ومن قام بتوقيع العقد
امل�س�ؤول التنفيذي يف امل��وان��ئ ومت
حتويله ال��ى النيابة ال��ع��ام��ة500 ،
الف مرت مت توقيع عقد بها وال��ـ 500
الأخرى غ�صب وا�ضح وكانت للمناولة
من الر�صيف وامليناء الى االر�ض ومل
يحدث ذل��ك ب��ل اجرتها ال��ى اجلي�ش
االمريكي واجرت �سوقا مركزيا وغريها
الى جتار التجزئة وكانت املبالغ تروح
الى ال�رشكة وا�ستولت على  5000مرت
يف ار�ض الـ« »G1خلف مرور ال�شويخ
على ا�سا�س نقل احلافالت من املوقع الى
العراق ،ومت ت�شييد مبان يف هذه الأر�ض
ومت ا�ستخدامها يف حمل انرتنت وحمطة
بنزين و�سوق جتاري وا�ستدعيت الوكيل
و�س�ألته عن العقد يقول ما عندي عقد
اطلب الوكيل يقوللي العقد عند الوكيل
ال�سابق ومت اغت�صاب االر�ض اغت�صابا.
مل ات��ردد يف ابالغ النيابة العامة لكل
ما حدث من انتهاكات ال�رشكة و�شكلت
جلان حتقيق من جهات حمايدة ،وقمت
بتغيري �شامل ملجل�س االدارة واملدير
العام وجئنا ب���ادارة جديدة حلماية
املال العام.
وت��و���ص��ي وزي���رة اخل��دم��ات ب�رضورة
متابعة الق�ضايا والعمل على ا�سرتجاع
االموال حماية للأموال العامة.
�شعيب املويزري :عمل عي�سى الكندري
�أث��ن��اء ال����وزارة ك��ان مبنتهى الأمانة
وعمل على ا�ستعادة الأم��وال العامة،
ومل نكن يف جلنة حماية الأموال نبحث
عن م�صلحة خا�صة بل كنا نبحث عن
امل�صلحة العامة.
عي�سى الكندري :قمنا بواجبنا الوطني
الذي �أق�سمنا عليه ،ومواقفك الأخ �شعيب
م�شهود لك ودورك الربملاين املميز.
البابطني� :أجنزنا  17تقريرا ومنها 10
تقارير �إحالة الى النيابة ،هذا التقرير
ب�ش�أن الـ  KGLيحاول البع�ض عرقلته
مل��ا اح��ت��واه م��ن معلومات ق��د تدخل
البع�ض يف نفق ال يعلم كيف يخرج
منه 9 ،ماليني دينار فقط كفالة ،هذا
ي�ؤكد وج��ود �شبهات حقيقية ت�ستحق
امل�ساءلة.
ال�رشكة �صالت وجالت وتعدت على
�أرا�ضي �أمالك الدولة �أخذت مليون مرت
مربع وهي �رشكة مناولة وا�ستولت على
هذه الأر���ض وا�ستخدمتها يف الت�أجري
من الباطن للجي�ش الأمريكي وبع�ض
ال�رشكات بعقود باطلة ،وهذه عملية
ا�ستيالء �رصيحة وا�ضحة وطلعت 50
مليون دينار �سنويا نتيجة ت�أجري من
الباطن يف غري الغر�ض املخ�ص�ص لها
كما كلفت الدولة مبالغ تدفعها �سنويا

للكهرباء التي ا�ستفادت منها ،وقبل
�صدور الرتخي�ص الأ�سا�سي الذي �صدر
بالباطل واللعب ،البلدية �أعطتهم موافقة
على بناء املخازن ،وكان ن�شاطهم يف
غري التخزين ووزارة الكهرباء �أعطتهم
متديد الكهرباء قبل �صدور القرار ب�شكل
ر�سمي.
م�ؤ�س�سة املوانئ ا�ستثمرت معهم بـ 85
مليون دينار مع ال�رشكة وح�صة ال�رشكة
 20مليون دوالر ومل ي�سددوها فاقرت�ضوا
الع�رشين مليون دوالر من ال�صندوق
اال�ستثماري ف ��أي مهزلة ه��ذه ،الذين
يجتمعون يف املزارع يعلمون ان ظهرهم
حممي� ،أق�سمنا على اح�ترام الد�ستور
والقانون و�سنذهب الى �أبعد مدى يف ان
نذود عن هذا الق�سم مهما كلفنا ذلك.
�أرف�ض �سحب هذا التقرير ،و�سنك�شف
لأبناء ال�شعب عما وراء هذا التحقيق ،ال
احد يحاول يعطل امل�س�ألة الآن ،ف�أنتم
مراقبون يف الت�صويت على هذا التقرير.
العد�ساين :تقرير ديوان املحا�سبة ي�ؤكد
وجود تعديات على الأم��وال العامة يف
م�ؤ�س�سة املوانئ ،وال�صندوق اال�ستثماري
للموانئ بالت�شارك مع الت�أمينات و�رشكة
الـ  KGLخ�رس و�صفي و�سبق ان ك�شفنا
ذل��ك يف ا�ستجوابنا لرئي�س ال��وزراء
ال��ذي حتولت جل�سته ل�رسية ،وعقد
�شل فيه تنفيع حيث كان  691مليون
دوالر و�أ�صبح  800مليون دوالر وكلها
ال�ست�شارات من  2006الى  2010ولها �أثر
لأعمال العقد على �أر�ض الواقع ،الأموال
العامة م�ستباحة ول��ن نقبل ان مي�س
جيب املواطنني ب�سبب ف�ساد احلكومة
التي تتجه الآن لتقييم املوظفني لتقليل
ال�رصف ولن نقبل بتعوي�ض الإخفاقات
والتجاوزات من جيوب املوظفني ،وعلى
وزير املالية ودي��وان اخلدمة املدنية
�إع��ادة درا�سة الأم��ر ،ح�ساب العهد يف
ال�صحة فيه مبالغ مالية و�صلت الى
مليار و 800مليون دينار كويتي منذ
الغزو حتى الآن ،دون الرجوع لوزارة
املالية وهناك �شبهات مالية وتزوير
واختال�س وعدد املخالفات باملكاتب
اخلارجية و�صل لع�رشين �ألف خمالفة،
وقيمة ح�ساب العهد او اجلهات احلكومية
و�صلت ال��ى  6مليارات دينار الأم��ور
ترتاكم ومن يتحمل التبعات هو املواطن
الب�سيط ويجب التدقيق والرقابة لأن
النعمة زوالة.
خليل �أبل 26 :تقريرا �أمامنا وزعت يوم
ال�سبت بها ق�ضايا ومو�ضوعات يف غاية
الأهمية هل نناق�شها يف �ساعتني معنى
ذلك اننا يف جمل�س الأمة منيع الق�ضايا،
اجلدول يتبدل يف كل وقت.
هذه ق�ضايا تهم املجتمع الكويتي ويف
غاية اخلطورة ،هذا متييز وا�ستخفاف
بعمل املجل�س ،ما هكذا ت��ورد الإبل،
احلكومة �ست�صوت على هذه التقارير
وهي ال تعلم على ماذا ت�صوت.
مرزوق الغامن :قرار تخ�صي�ص �ساعتني
كان ق��رار املجل�س ،وهل ترغبون يف
التمديد� ،س�أرفع اجلل�سة لل�صالة ومن
ثم نعود ون�صوت على التمديد لآخر

املتحدثني لأن لي�س هناك ن�صاب.
يو�سف الف�ضالة :طريقة تعاطينا مع
التقارير ال ينبغي ان تكون بهذا ال�شكل.
�صفاء الها�شم :التقارير مهمة ومن حق
ال�شعب االطالع على هذه التقارير.
عبدال�صمد 117 :و 119بغ�ض النظر
عن الوقت �إمنا التقارير بها تو�صيات
واحلكومة عليها تنفيذها و�إال عادت الى
املجل�س مبربرات عدم التنفيذ ،التقارير
�صار لها مدة على جدول الأعمال فالبد
من مناق�شتها واتخاذ قرار فيها لفلرتة
اجلدول لكي نكون على بينة على جدول
الأعمال يف كل جل�سة ،والبد ان نعرف
جدول الأعمال م�سبقا.
الغامن :ترفع اجلل�سة ربع �ساعة وبعد
ال��ع��ودة ي��ك��ون ه��ن��اك ن�صاب ونحدد
اجلل�سة لآخر املتحدثني ومن ثم قانون
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
عادل الدخمي :خلونا يف التقارير اليوم
ونخ�ص�ص جل�سة اخرى للجدول.
ال��غ��امن :ت��رف��ع اجلل�سة رب���ع �ساعة
لل�صالة.
وا�ست�ؤنفت اجلل�سة برئا�سة رئي�س
املجل�س مرزوق الغامن ووافق املجل�س
على متديد اجلل�سة ملدة �ساعة وحتى
االنتهاء من اق��رار م�رشوع التعديالت
على ق��ان��ون امل����شروع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة.
الها�شم :ن�شكر رئي�س و�أع�ضاء جلنة
املرافق العامة ب�ش�أن االزدحام املروري
هناك بكترييا انتهازية على هيئة ب�رش،
لدينا ازدحام مروري طول الوقت زحام،
لأن عدد ال�سيارات �ضعف �سعة ال�شوارع
وع��دد ال��واف��دي��ن �ضعف  3م��رات عدد
الكويتيني ،مليون و� 200ألف �سيارة،
عدد الرخ�ص للكويتيني � 571ألف رخ�صة
ولغري الكويتيني � 657.885ألف رخ�صة
ويجب تقنني منح الرخ�ص للوافدين
و�رضورة منع التحايل على هذا القرار.
ح��م��دان ال��ع��ازم��ي :ف�لاح ال�صواغ احد
زمالئنا من النواب الذين ت�شهد لهم
القاعة مبواقفه الوطنية ،والكل ي�شهد
ل��ه ب��ال��ك��ف��اءة ،ب��داي��ة العملية خط�أ
ونهايتها خط�أ ،والطامة الكربى ان
ال��وزي��ر ال�سابق ك��ان ي��دري ان هناك
خط�أ والى اليوم احلكومة ال ت�ستطيع
التح�صيل عليه عن طريق االنرتبول.
�أب��ل :ه��ذه الق�ضايا لها اهمية بالغة
للمجتمع واالفراد ،مثل املخدرات ،اذا
كان هناك ق�صور ت�رشيعي نقدمها لكن
هناك تو�صيات عامة وغري مف�صلة وغري
جمدية.
�سعدون حماد :جلنة التحقيق اكت�شفت ان
اجلمارك ال حتتوي على بوابة وديوان
املحا�سبة لديه مالحظات على ال�رشكة
وا�ستقالة ر�شا الرومي التي ي�شهد لها
اال�سطول اجل��دي��د للكويتية وه��ي من
اج�برت على اال�ستقالة واملفرت�ض اال
نحارب الكفاءات الوطنية.
حممد الهدية :وزارة ال�صحة مل تقم
بواجبها جتاه ما حدث للمرحوم فالح
ال�صواغ وامل��واط��ن ا�صبح يدفع ثمن
االخطاء الطبية.

• جانب من اجللسة

ماجد املطريي :جلنة حتقيق اختفاء
احل���اوي���ات ح��م��ل��ت جل��ن��ة اخل��دم��ات
واجلمارك والداخلية امل�س�ؤولية واو�صت
ان تقوم احلكومة بو�ضع خطة عمل
ميناء ال�شويخ وان تكون هناك حما�سبة
لكل متقاع�س ،وكذلك ان�شاء البوابة
وتلتزم احلكومة بالتقارير املطلوبة
وكذلك ان�شاء مقر للمباحث اجلنائية يف
ميناء ال�شويخ وف�سخ عقد اجلمارك مع
ال�رشكة.
حممد احلويلة :هناك ادلة على ق�صور يف
اداء بع�ض امل�ؤ�س�سات حتديدا اجلمارك
حتى لل�سماح لل�رشكات اخلا�صة ان
تتخذ لها �صالحيات خا�صة من خارج
العقد الذي يحفظ حقوق الدولة.
جنان بو�شهري :التقرير العا�رش للجنة
الأم��وال العامة ب�ش�أن �رشكة K.G.L
�أ�ؤكد ان البع�ض �أثار ان احلكومة تطلب
�سحب التقرير فاحلكومة لن ت�سحب
التقرير بل احلكومة �ستهتم بالتو�صيات
الواردة ،وامل�ؤ�س�سة تتابع الق�ضايا على
ال�رشكة من خالل الفتوى والت�رشيع.
و�أ�شيد ب��دور ال��وزي��ر ال�سابق عي�سى
الكندري الذي �أخذ هذا االجتاه باالحالة
�إلى النيابة.
ثم �صوت املجل�س على �إحالة جميع
التقارير �إل��ى احلكومة بالتو�صيات
الواردة.
�أن�س ال�صالح� :سنهتم �أكرث بالتو�صيات
ال�����واردة يف ال��ت��ق��اري��ر ل��ك��ن مب��ا �أن
الت�صويت واحد وان التو�صيات تختلف
من تقرير �إلى �آخر ولكن احلكومة �سوف
ت�صوت باالمتناع.
ثم انتقل املجل�س �إلى مناق�شة التقرير
الأول للجنة حت�سني بيئة الأعمال ب�ش�أن
تعديل قانون رعاية وتنمية امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة.
�أن�س ال�صالح :احلكومة ت�ؤكد مت�سكها
مبناق�شة هذا املو�ضوع الآن ،وات�ضح
بع�ض املعوقات ،لذا جاءت التعديالت
لي�ستفيد م��ن��ه��ا اب��ن��ا�ؤن��ا �أ�صحاب
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
حمدان العازمي :امتنى من الوزير �أن
يخرج وي�صعد على املن�صة لي�رشح هذه
التعديالت.
خالد الرو�ضان :هناك بع�ض االقرتاحات
وهي  16تعدي ًال ومت بحثها مع اللجنة
و�إذا هناك �أي ا�ستف�سارات �س�أرد عليها
و�أغلب التعديالت �سي�رشحها املقرر
لأنها اقرتاحات نيابية كلها.
يو�سف الف�ضالة «مقرر اللجنة» :هذا
القانون يف اللجنة من دور االنعقاد
ال�سابق ومتت درا�سته مع جمل�س �إدارة
ال�����ص��ن��دوق ،وتطرقنا �إل���ى �أن هناك
قيود ًا موجودة يف قانون ال�صندوق مل
متكنه من العمل بال�رسعة املطلوبة
وهناك قيود موجودة جتعلنا ال نعمل
بال�شكل ال�رسيع وو�صلنا ال��ى �شيء
رئي�سي ان هناك  5منطلقات تنطلق منها
لتغيري القانون وزدنا �أدوات التمويل
بعد ان كانت حم��دودة ف�أ�صبح هناك
متويل وم�شاركة ،وهناك جمموعة من
املبادرين يحتاجون متوي ًال ا�سالمي ًا

بجانب التمويل التقليدي.
و�أي�����ض � ًا ه��ن��اك تكثيف لعملية �إدارة
ال�صندوق وغري قادر على ممار�سة �أعماله
بال�شكل ال�رسيع ،و�أطلقنا يد ال�صندوق
ل�رسعة اجناز املعامالت واجناز القرار
اخلا�ص بخ�صو�ص امل�ستقدمني من خالل
اع��ط��اء ال�صندوق ال�صالحية لبع�ض
امل�ؤ�س�سات مثل حمفظة البنك ال�صناعي
ويكون ال�صندوق هو الرقيب عليهم.
والإدارة التنفيذية �أ�صبحت موجودة
عند مدير ال�صندوق ،وحفزنا م�رشوع
الرقابة ،ف�أ�صبح رئي�س جمل�س الإدارة
هو وزي��ر التجارة وكذلك على حجم
امل�س�ؤوليات ي���وازي حجم الرقابة
املفرو�ضة على ال�صندوق ،وو�ضعنا
�إدارة املخاطر وفعلناها بعدما كانت
مدموجة مع بع�ض الإدارات.
هناك  5قواعد �أ�سا�سية ا�ستقينا منها هذه
التعديالت وهي  17تعدي ًال ،وهناك قدرة
رقابية حتى ال تتم احلركة ب�شكل غري
مطمئن حل�رضاتكم.
مرزوق الغامن� :إما ن�سري يف املتحدثني
وعددهم � 16أو اثنني م�ؤيدين واثنني
معار�ضني.
�صالح عا�شور :التعديالت جميعها
ت�ؤدي �إلى هيمنة الوزير على �صندوق
امل����شروع��ات ال�صغرية واملتو�سطة
و�سوف تكون هناك مركزية وا�ضحة يف
احلكومة وروت�ين ،و�سوف تكون كافة
ال�صالحيات يف يد الوزير وه��ذا �شيء
خطري ب���أن يكون ال��وزي��ر هو الالعب
الرئي�سي يف الأم��ر ،التعيينات كافة
�سوف تكون يف يد الوزير.
ا�سامة ال�شاهني :ه��ذه التعديالت هي
عملية لت�سهيل عمل ال�صندوق ،الإدارة
ال�سابقة كانت يف حالة �رصاع مع ديوان
املحا�سبة وجلنة امليزانيات ،والوزير
املخت�ص دائم ًا يكون هو رئي�س جمل�س
الإدارة.
ال�صندوق عندما قدمه ال��زم�لاء كان
متوافق ًا مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية
وعندما �أبطل ،جاء يف املجل�س ال�سابق
على االقت�صاد التقليدي ،وعملنا يف
خطني متوازيني التقليدي والإ�سالمي.
وف�صلت الإدارة العليا ع��ن الإدارة
التنفيذية ،و�ألغينا درجة الوكيل عن
املدير العام.
عمر الطبطبائي :ال�صندوق �إحدى بوادر
الأمل التي و�ضعت لل�شباب الكويتي،
وان كانت هناك حتفظات �إال ان ال�شباب
يعملون ليل نهار لتطوير هذا ال�صندوق،
وقطعنا �شوط ًا كبري ًا ونحتاج تعديالت
ا�ضافية من�صفة ومنا�سبة الط�لاق يد
ال�صندوق للمبادرين ،واخلم�س نقاط
التي انطلقنا منها �ستفيد االقت�صاد
الكويتي و�ست�سهل �أك�ثر على ال�شباب
الكويتي.
�شعيب املويزري :اينما توجد املليارات
يوجد الل�صو�ص ،والأخ ال��وزي��ر من
ال�ساعة � 8صباح ًا �شغال على الأع�ضاء
للموافقة على القانون ومن يتقدم بطلب
ملحل �سندوي�شات يح�صل على مئة �ألف
وم��ن يتقدم مب�رشوع مل�صلحة البلد
ال تتم املوافقة له لأنه لي�س من ربع
الديوانية ،ونحن نتكلم عن عن م�صلحة
وطن و�شعب وطلبت مع الآخرين من
الوزير الرتيث يف اقرار القانون حتى
يدر�س جيد ًا ولكن مل جند ا�ستجابة
من الوزير ونواب �آخرين ي�رصون على
مترير القانون اليوم ،ويف التعيينات
القرار الأول والأخري بيد الوزير فكيف
تكون املركزية لل�صالح العام؟ و�أقول
للنواب ال ميكن �أن جنامل على م�صلحة
ال�شعب و�أطلب الرتوي وعدم الت�صويت
على القانون �إال بعد الت�أكد �أن القانون
مل�صلحة ال�شعب.
�أن�س ال�صالح :اطلب �شطب كل العبارات
التي وردت بحق العاملني يف ال�صندوق،
ومن منا ال يدور على الأع�ضاء من �أجل
طلب ال��دع��م ،واحل��ك��وم��ة تطلب من
املجل�س تكليف جلنة حماية الأموال
بالتحقيق يف كل ما ورد على ل�سان
النائب من جتاوزات يف ال�صندوق.
وزير التجارة خالد الرو�ضان :رئي�س
ال�����ص��ن��دوق ك���ان ال ي���رد ع��ل��ى جهاز
امل��راق��ب�ين املاليني ورئي�س جلنة
امليزانيات يعلم بهذا الأم��ر ،والآن

�أجرينا تعديالت جتعل ال�صندوق كبقية
الهيئات فالوزير املخت�ص يختار  3من
ذوي االخت�صا�ص و 3من جهات حكومية
وال يجوز ان تبقى كل ال�صالحيات بيد
رئي�س جمل�س الإدارة ،ونحن م�ستعدون
لأي جلنة حتقيق يف كل ما يثار.
�شعيب امل��وي��زري :م��ا ا�ستنكره هو
حماولة فر�ض القانون ب�صورة عاجلة،
وال �أعني املوظفني بكلمة «الل�صو�ص».
الغامن :عندما يكتمل الن�صاب �س�أتلو
طلب وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش��ؤون جمل�س
ال��وزراء لتكليف جلنة حماية الأموال
العامة للتحقيق فيما ذك��ره النائب
�شعيب املويزري.
ع��دن��ان عبدال�صمد :ات��ف��ق ك��ث�ير ًا مع
الوزير لأننا عانينا من �سوء الإدارة
ال�سابق ،ولكن ذلك ال يعني �أن نغري
النظام لأن ال�شيء قد يرتبط بالنظام
�أو باملمار�سة ،بدليل �أن العمل يف
ال�صندوق الآن تطور رغم بقائه بنف�س
النظام ال�سابق وفع ًال يجب �أن يكون
الوزير امل�س�ؤول ال�سيا�سي عن كل جهاز
يتبعه ولكن ال �إفراط وال تفريط ،ويف
ال�سابق كان مبلغ ن�صف مليون دينار
هو ال�سقف الأعلى للتمويل ولكن الآن
ال يوجد �سقف �أع��ل��ى يف التعديالت
اجلديدة.
وزير التجارة :كل الهيئات احلكومية
يف الكويت ت�سري بهذا ال�شكل وجمل�س
االدارة ه��و م��ن ي�ضع اال�سرتاتيجية
وي��راق��ب تنفيذها م��ن ق��ب��ل الإدارة
التنفيذية ،ونعتقد ان يف الأمر توفري ًا
يف املال العام ،ولي�س لدى احلكومة
مانع �أن يكون هناك �سقف لتمويل
امل�شاريع.
عبدال�صمد :لي�س بال�رضورة �أن تكون
اجل��ه��ات ق���دورة لنا وق�ضية اعطاء
�صالحيات ديوان اخلدمة املدنية خط�أ،
والوزير كيف �سيلحق كل اجلهات التي
تتبعه وهو لي�س لديه وقت يراقب.
البابطني� :أينما وج��دت املليارات
وجدت الل�صو�ص ،تعبري الأخ �شعيب
املويزري يق�صد املنظور العام وهو مل
يق�صد املوظفني ح�سب ما �أكد ،وعمل
املوظفني و�أع�ضاء اللجنة مقدر ،و�أكرث
جلنتني تعمالن هما جلنة حت�سني بيئة
الأعمال وجلنة حماية الأموال العامة
وال اعتقد �أن نطلق الو�ضع العام على
هذه الق�ضايا.
�سعدون حماد :نرجو �أن يتوافق عليه
مداولة �أول��ى ،من �ضمن املالحظات
امل���ادة  22التعديل ال���ذي و�ضعوه
�أعطوا �سلطة مطلقة لوزير التجارة،
و�صار الوزير بد ًال من دي��وان اخلدمة
املدنية ،وهناك اه��دار حلق الدولة
ودور القطاع العام ،املادة  13الوزير
يحدد املكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة
مبعنى �أنه �سيكافئ نف�سه ما ي�ؤدي �إلى
�شبهة مركزية يف القرار.
ح��م��دان ال��ع��ازم��ي :ن�شكر ال��وزي��ر
الرو�ضان ونثق فيه ب�أن خف�ض الرواتب
من � 9000إل��ى  5000لرئي�س جمل�س
الإدارة ،وتقول اليوم الوزير موجود
واذا �أت��ى �أي وزي��ر �آخ��ر يلعب فماذا
نفعل؟! ما ال�ضوابط واملعايري لتعيني
جمل�س الإدارة؟! هل اخلربة؟! املبلغ 2
مليار مبلغ لي�س ب�سيط ًا ولكن ما معيار
اخلربة هل باخلدمة يف جهات �أخرى،
نعم ن�ؤيد �أن ي�أخذ ال�شباب فر�صته لكن
البد �أن تكون هناك خربات.
ال��روم��ي :كنت �أمتنى �أن تكون هناك
ف�ترة �أط���ول ل��درا���س��ة امل��و���ض��وع لأن
امل�رشوع كبري لالجتاه يف العمل يف
القطاع اخلا�ص لكن بع�ض املواد �أجد
خليط ًا بني املواد ،وكان من املفرت�ض
ك�أع�ضاء للجنة �أن يطوفكم هذا الأمر.
الف�ضالة :ه��ذا عمل وج��ه��د قمنا به
جميع ًا والتقرير مر�سل على مكاتبكم
قبل يومني وعلى قدر امل�س�ؤولية ورفع
القيود ،و�ضعنا ال��وزي��ر نف�سه هو
امل�رشف على امل�رشوع ورئي�س جمل�س
الإدارة وا�ستنفذنا كل الأدوات الرقابية
وهل تعتقدون �إذا كان الوزير �سوف
يخل بالتزاماته فحا�سبوه.
وافق املجل�س على القانون من حيث
املبد�أ على ت�شكيل جلنة حتقيق فيما
ورد مبداخلة النائب املويزري ويكلف
جلنة حماية امل��ال العام بالتحقيق
يف م��ا ورد مبداخلة النائب �شعيب
املويزري.
وجرى التعديل على املواد مادة مادة،
وجرى الت�صويت على املداولة الأولى.
احل�ضور  ،34موافقة  ،29عدم موافقة
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املقبل ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا.

