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• الشيخ ناصر الصباح

• سمو الشيخ جابر املبارك أثناء دخوله القاعة

مجلس األمة كلف لجنة المرافق بإعداد تقرير عن موقف الحكومة من زيادة إيجارات المباركية خالل شهرين

استجواب الروضان ينتهي بطلب طرح الثقة

هذا التهجم والتجريح �س�أبقى متم�سك ًا
كتب عبدالله ال�سلمان
بالطرح الراقي.
وحمد احلمدان:
الق�ضايا التي اري��د ال��وق��وف عليها
مقدمو طلب طرح الثقة
فهناك تع�سف يف ا�ستخدام اال�ستجواب
انتهت جل�سة ا�ستجواب وزير التجارة
وا�ستجواب اليوم ال �سند يدعمه وال
وال�صناعة خالد الرو�ضان بتقدمي
دليل فهو كالم مر�سل.
ع�رشة نواب طلب ًا بطرح الثقة و�أعلن
بالن�سبة ملحور الن�صب العقاري:
رئي�س جمل�س الأمة ان جل�سة طرح الثقة
احلجرف
مبارك
•
امل�ستجوبون اتهموين بالتق�صري يف
�ستكون الأربعاء املقبل.
• احلميدي ال�سبيعي
ق�ضية الن�صب العقاري وهي �رشكات
وكان جمل�س الأم��ة قد ا�ستهل جل�سته
مافيا تواجدت يف وقت معني ون�صبت
• فراج العربيد
بتكليف جلنة املرافق بتقدمي تقرير عن
على الكثري من ابناء الكويت ومنذ
موقف احلكومة من زيادة الإيجارات
عا�شور
�صالح
•
ت�سلمت الوزارة عملت على هذه الق�ضية
ب�سوق املباركية خالل �شهرين واحال
التي مل يتم الت�صدي لها منذ �سنوات
• عبدالكرمي الكندري
قانون حقوق الطفل �إلى جلنة �ش�ؤون
طويلة واجتمعت مع جمموعة التكتل
املر�أة بد ًال من جلنة حقوق الإن�سان.
املويزري
�شعيب
•
العقاري وهم من املت�رضرين واتفقنا
وكلف املجل�س �أي�ض ًا جلنة تنمية
• حممد املطري
على خارطة طريق يف يوليو � 2017أي
امل��وارد الب�رشية بدرا�سة الإج��راءات
قبل اال�ستجواب واذا كان هناك ابطال
• عبدالله فهاد
التي اتخذتها احلكومة ال�ستيعاب
لهذه الق�ضية فهم اع�ضاء هذا التكتل,
خريجي هند�سة البرتول.
ال�سويط
ثامر
•
و�أتيتك هنا يالأخ مبارك وقلت اذا هناك
وفيما يلي تفا�صيل اجلل�سة:
ق�صور �إداري نبهني اليه و�س�ألتك اذا
• خالد العتيبي
افتتح رئي�س جمل�س الأم���ة م��رزوق
هناك �شيء عطني واي��اه ولدي كتاب
الغامن اجلل�سة العادية العلنية �أم�س
ر�سمي بعدد ال�شكاوى الي من يريد
الثالثاء  19مار�س عند ال�ساعة التا�سعة
االطالع عليه نحن حري�صون على اموال
• مبارك احلجرف واحلميدي السبيعي أثناء االستجواب
• خالد الروضان بعد تقدمي طلب طرح الثقة
والن�صف بعد �أن كان قد رفعها ملدة
ال�شعب.
ن�صف �ساعة لعدم اكتمال الن�صاب،
وتال الأمني العام �أ�سماء الأع�ضاء احلا�رضين واملعتذرين والغائبني ال يوجد له ظهر ،من عنده م�رشوعان يخل�ص ومن لي�س لديه م�رشوع املوت» وا�ضطر االهايل �إلى اغالق ال�شارع نهائي ًا بالقوة ب�سبب حوادث بالن�سبة ل�صندوق امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة :مراحل ان�شاء
بدون �إذن �أو اخطار ،وكذا �أ�سماء الأع�ضاء الغائبني بعذر �أو بدونه عن ال يخل�ص حتى لو كان م�رشوعه «زين» هناك جتاوز للمبلغ امل�سموح ح�صلت على هذا الطريق الوفرة  306ب�سبب احل��وادث ومتنفذين ما ال�صندوق مار�س � 2013صدر القانون يف يونيو  2013تعيني اول
جمل�س �إدارة دي�سمرب � 2014صدور الالئحة ,نهاية دي�سمرب 2016
اجتماع �أو �أكرث من اجتماعات اللجان منذ  3مار�س �إلى  14مار�س.
به قانون ًا وهذه خمالفة �رصيحة للقانون� 11 .شخ�ص ًا �أخذوا مرتني يخافون ربهم يلعبون ب�أرواح النا�س وهم �رساق املال العامل.
املحرو الثاين :الت�صدي على املال العام وخمالفة القوانني :وقال توليت الوزارة وكان هناك الكثري من املعوقات يف ال�صندوق قبل
مرزوق الغامن «من قتل نف�س ًا بغري نف�س �أو ف�ساد يف الأر�ض فك�أمنا قتل ومبالغ التمويل تراوحت بني  130و� 604آالف.
النا�س جميع ًا» ،فجعنا بحادث الهجوم الإرهابي الأليم الذي ا�ستهدف يف  2016/4/4كان التمويل � 50ألف ًا ويف � 2017/10/2أعطوه نف�سه  120ال�سبيعي هناك موقع �صلبوخ النوي�صيب ورخ�صة البلدية لهيئة توليتي احلقيبة الوزارية مل تكن هناك �صالحيات �إال يف جمل�س
م�سجدين يف نيوزيلندا وا�سفر عن ا�ست�شهاد  49و�إ�صابة �آخرين وحمل �ألف ًا والوزير موجود ،ويف � 2017/7/18أعطوه � 80ألف ًا الوزير كرمي ال�صناعة عام  1997والوزير �أعطى الرتخي�ص م�ساحة � 75ألفا لتخزين االدارة ووجدت نف�سي امام امرين وا�صعب �شيء ان تبني البيت
�صلبوخ ل�رشكة ,و�سكر على  3مزارع و�سكر � 3شوارع ,فهل �أخذت موافقة وترممه وانت �ساكن فيه و�س�أ�ست�شهد بلجنة امليزانيات وهناك كتاب
تقدي �إجراءات احلكومة الينوزيلندية اال ان الإرهاب ال دين له وواجب من حالل غريه.
و�آخر �أعطاه � 50ألف ًا وبعد ذلك اعطوه نف�سه � 120ألف ًا وثالث  50و�أي�ض ًا املجل�س البلدي العطاء الرتخي�ص؟ واملجل�س البلدي يقول له هذا بعدم التعاون من ديوان املحا�سبة لعدم التدقيق على امليزانيات
العامل التكاتف والتعا�ضد والت�آزر ملكافحة الإرهاب.
الرتخي�ص الغي وال ميكن للهيئة ا�ستغالله وطالبت بعدم ت�سليم املوقع وذلك يف .2015/9/10
يجب ان يكون هناك خطاب كراهية �ضد ال�سامية.
� 160ألف ًا وهو نف�س ال�شخ�ص.
وجاء يف كتاب من الديوان بعدم ح�صوله على البيانات العاملة
اليمني الد�ستورية
لهيئة ال�صناعة.
ويف � 50 ،2017/3/28ألف ًا ،ويف � 2018/6/20أعطوه � 400ألف.
و�أدى النائبان د.بدر املال وعبدالله الكندري اليمني الد�ستورية �أمام  85م�رشوع ًا متت تر�سيتها بالأمر املبا�رش ومل تنعقد اللجنة ،ايقنت الوزير �أخذ الت�رصيح و�ضع اليد موقع �صلبوخ � 75ألف مرت يف و�سط التي تخول له القيام بواجباته يجب ان يخ�ضع ال�صندوق للرقابة
ان هذا ال�صندوق هو �صندوق خالد الرو�ضان يعطيه ملن ي�شاء ومينعه الوفرة اعطى الرتخي�ص ل�رشكة «�أوربك�س» ,فلماذا ال ت�أخذ موافقة امل�ستبقة والالحقة.
جمل�س الأمة.
ا�ست�ؤنفت اجلل�سة عند ال�ساعة بعد ان رفعت ربع �ساعة ل�صالة
الت�صديق على امل�ضابط
عمن ي�شاء ،هذا �أمر جلل وخطري ال ميكن ال�سكوت عليه ،هل ال�صندوق املجل�س البلدي.
�صادق املجل�س على امل�ضابط �أرقام � 1414أ ،و  1414ب ،بتاريخ  5و 6لفئة معينة �أو لأنا�س معينني ،هذا �أمر ال ي�ستقيم 18 ،مليون ًا من جيب الن�صب العقاري برعاية وزارة التجارة :وعر�ض فيديو لأحد املعار�ض الع�رص.
العقارية يقول فيه ملاذا ت�شجع وزارة التجارة على ال�رشاء يف امل�شاريع وزير التجارة وال�صناعة خالد الرو�ضان :ال�صندوق لي�س كله مطاعم
مار�س ووافق على  3ر�سائل واردة.
منو؟ من جيب خالد الرو�ضان؟! هذا �أمر ال ميكن ال�سكوت عليه.
او مقاهي وهي مهن �رشيفة وحققت الكثري من اجلانب ال�سياحي عدد
وانتقل املجل�س الى مناق�شة اال�ستجواب املقدم من النائبني مبارك
و�أحذر الوزير من االقرتاب من �أمر معني فهو �أمر العقارية هناك احتيال وبيع نف�س الوحدة لأكرث
املقاهي واملطاعم التي مولها ال�صندوق ٪13
احلجرف واحلميدي ال�سبيعي �إلى وزير التجارة
خطري وتبديد املال العام وهو املتفرقات التي من طرف.
وال�صندوق ال ميول بقالة او خياط او مطعم
وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات خالد
متلكها الدولة يف ال�شويخ ال�سكنية وال��ري وال ح�سبنا الله على كل من �رسق الكويت وحرمي
هندي 374 .م�رشوع ًا جتاري ًا بن�سبة  ٪35و
الرو�ضان واملكون من  5حماور.
تعطونها لل�صندوق لأنها �أمالك دولة ومال عام الكويت� 5 - 4 ,سنوات ي�رسقون يف ديرتهم ماذا
 341م�رشوع ًا خدمي ًا بن�سبة  ٪32وعدد الربامج
خالد الرو�ضان :بر ًا بق�سمي واحرتام ًا للد�ستور �أنا
فهي  100-60ق�سيمة يف ال�شويخ ويف الري ال توزع فعل الوزير يف هذا ال�ش�أن حتى النيابة مل حتل
التدريبية وور�ش العمل يف  2017/2015حدثت
جاهز لال�ستجواب و�أطلب دخول الفريق املرافق
على �أي �أحد بل توزع يف املزاد العلني فقط فهي �أحد ًا �إلى النيابة.
 7دورات ويف  34 , 2019/2017دورة بن�سبة
الفني.
الن�صب العقاري برعاية وزارة التجارة ون�صحها
مورد من موارد الدولة.
 ,٪485وعدد املتدربني  1416يف ,2017/2015
م��ب��ارك احل��ج��رف :قدمنا ا�ستجوابا قبل ذلك
م��رزوق الغامن :ترفع اجلل�سة ملدة ربع �ساعة ب�رشاء العقارات من خالل املعار�ض ,وهذا ا�سم ًا
و 3098متدرب ًا يف  2019/2017بن�سبة ٪218
مل متار�س علينا �ضغوط مثل هذا اال�ستجواب
لك�شف ا�سماء غري الكويتيني يف وزارة التجارة
لل�صالة.
وعدد املدربني الكويتيني املعتمدين يف عام
وعادل اخلرايف كلمني قبل �سنة الثنائنا عن هذا
ا�ست�ؤنفت اجلل�سة ال�ساعة الواحدة برئا�سة رئي�س وم�ست�شار يح�صل على  1950والكويتي ال يجد هذا
 2017/2015بلغ  10مدربني ويف 2019/2017
اال�ستجواب و�س�ؤايل للوزير :مل��اذا تخاف من
املجل�س م��رزوق الغامن ال�ستكمال �رشح حماور الراتب وكل من ي�ستعني فيهم الوزير م�ست�شارين
بلغ  40متدربا بن�سبة زيادة  ,٪400ا�ستغرب
هذا اال�ستجواب؟ �شيوخ ووزراء كلمونا الثنائنا،
من اخلارج وهناك م�ست�شار وا�صل راتبه �إلى 7000
اال�ستجواب.
اتهام امل�ستجوبني بعدم مراقبة الوزارة او عدم
اال�ستجواب حق ،واخلوف ما هو منبعه؟ الر�سالة
احلميدي ال�سبيعي :مل نكن نريد تقدمي اال�ستجواب دينار النه ي�أخذ من اكرث من جهة يف الوزارة
التعاون مع اجلهات الرقابية ,ا�ستلمت الوزارة
و�صلت من عندك الأخ الوزير.
يف هذا التوقيت لكن بعد لقاء �صاحب ال�سمو نف�سها ومعدله مقبول وهذا دكتور م�رصح ب�صحيفة
وك��ان جهاز املراقبني لديه ح��االت امتناع
الوزير خمت�ص بال�سو�شيال ميديا والر�سالة
واال�ستماع �إلى خطابه قررنا ت�أجيل اال�ستجواب لعل حول اال�ستي�ضاح وي�أخذ راتب  2000دينار وهناك
واملخالفات  1709ويف �سنة واح��دة نزلنا
و�صلتنا ب�أن اال�ستجواب �سيكون وباال علينا يف
الوزير ي�صلح واتفقنا ان نعطيه فر�صة � 3أ�شهر لكن تنفيع وملاذا يتم اال�ستعانة بالكويتيني وال يتم
باملخالفات �إلى  835بن�سبة . ٪50
امل�ستقبل.
هو اعتقد ان ال�سكوت �ضعف او انه ي�ضمن النواب توظيفهم والوزير و�ضع م�ست�شار ًا ي��داوم يوم
مبارك احلجرف:
انت ملك ال�سو�شيال ميديا ولديك ح�سابات كثرية
لذلك ا�صبح انه الجمال اال اال�ستجواب انا حمامي ال�سبت وهو يوم عطلة وم�ست�شار ًا �آخر ي�أخذ 2000
كل اال�سماء التي ذكرها الوزير هي ابناء الوزير
وهذا ال يخوفنا ولن يثنينا ذلك عن ق�سمنا  ،و�أي
دينار مقابل يوم واحد باال�سبوع فقط.
وال ميكن ان احتدث عن اي واقعة اال مب�ستند.
وذكر اال�سماء ا�سلوب رخي�ص ال يجب اتباعه
ر�سالة ت�صل من عندك �سنجيبك من قاعة عبدالله
وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون
و�س�أعر�ض كل �شيء بامل�ستند.
حتى املبادرين فهو يلمز ويهمز انهم عن طريق
ال�سامل «واعلى ما يف خيلك اركبه».
الوزير ا�سنت �سنة غري حميدة باال�ستي�ضاح فهو لي�س ا�ستي�ضاحا اخلدمات :عندما اقف بحكم الد�ستور على هذه املن�صة تلح على العقل
هذه الأمور ال تخوفنا وال تثنينا ال منك وال من غريك ،وعر�ض فيديو فهو ي�س�أل عن وقائع التعدي على املال العام وعر�ض فيديو يقول ذكرى الرواد الذين �صاغوا الد�ستور وقواعد العمل النيابي الكويتي فالن وفالن.
لن�ساء ينتقدن مو�ضوع الن�صب العقاري ون�ساء يقلن «يبيعون �شقة احلميدي فيه ان الرخ�صة االلكرتونية من ايام الوزير ال�سابق يو�سف برقيهم وحكمتهم و�سعة �صدرهم وعندما اقف بحكم القناعة الوطنية اين الـ  11م�رشوع ًا التي مولها الوزير مرتني ومنها «دقال» �أعطى له
� 50ألفا وبعد ذلك � 400ألف ويخرج ميدح الوزير.
ل�ستة �أ�شخا�ص ،يا وزير التجارة حطيت لنا معار�ض وانح�ست ،و�إلى العلي النها متطلبات دولية من اعذر فقد انذر لكن اي رد فيه تدلي�س على املن�صة ا�شعر باالعتزاز ب�رشف الدفاع عن الدميقراطية.
هذه اللحظة ال فلو�س عيايل ردت ،و�آخر يقول ننا�شد �صاحب ال�سمو ،وتزوير للحقائق ق�سم ًا بالله �سن�ستجوبك ثاين يوم من حمور واحد وهو ا�شكر النائبني على اال�ستجواب الهدائي عيوبي ولأ�رشح ما قام به اخوة احلميدي ال�سبيعي معقب ًا على ردود الوزير الرو�ضان قائالً :الوزير
وابناء لكم من جهود يف تطوير وحت�سني بيئة العمل وحماية امل�ستهلك مل يرد على اي حمور من املحاور ويبي ي�ضحك علينا بالورق وعليه
و�أخرى تقول معا�شاتنا ومعا�ش �أزواجنا راحت  36ق�سيمة و�صلت لها التدلي�س على االمة.
احرتام القانون وانا اقول له اين قاعد له باملر�صاد.
املاء والكهرباء بالزور.
املحور االول :التجاوزات املالية واالدارية والتعدي على املال العام وحماية املناف�سة.
افتتاح معر�ض النخبة يف �شهر  ،2018/9وعر�ض مقاالت و�أخبار ًا يف هيئة ال�صناعة :عر�ض فيديو ل�شاحنات احدثت حوادث النها غري لن احتدث عن اال�ستجواب فهو حق من حقوق النواب و�سرنكز على  3وحتدث النائب �صالح عا�شور م�ؤيدا لال�ستجواب م�شريا �إلى ان
لوكيل الوزارة ين�صح فيها املواطنني بامل�شاركة يف املعار�ض وال�رشاء مرخ�صة وت�سري ب�رسعة جنونية وتتجاوز القانون بال رقيب او ح�سيب ق�ضايا او ًال :رغم ما يحيط من اال�ستجواب من مثالب وحجج د�ستورية الثقة انعدمت باملعار�ض العقارية التي يفتتحها امل�س�ؤولون يف
لرغبتي يف الرد على كل اال�ستف�سارات حر�ص ًا على م�صلحة الكويت التجارة نتيجة ق�ضايا الن�صب العقاري وال يوجد منطقة جاهزة
منها.
فيما يتعلق بال�صلبوخ.
جاءتني ر�سالة «�شكوى» يف جلنة العرائ�ض وال�شكاوى ،وهذا خط�أ غري وعر�ض فيديو �آخر يتعلق بحادث على طريق الوفرة راح �ضحيته عائلة وان�صافا الخوة عملوا بجد واخال�ص �آثروا املغاالة يف النقد حتى و�صل للم�شاريع يف ال�شدادية ,واغلب من مت تاال�ستعانة بهم من غري
مغتفر لوزارة التجارة ان فلو�س النا�س تروح والوزارة خالفت القرار ب�أكملها نتيجة هذه ال�شاحنات ,وعر�ض فيديو ثالث ملا ا�سماه «�شاحنات �إلى التجريح واختاروا االيجاز الذي و�صل �إلى درجة الغمو�ض ورغم كل الكويتيني تقديرهم مقبول.
وت�����س��اءل ق��ائ�لا :بالله عليكم هل
ال��وزاري املنظم للمعار�ض العقارية
وجدمت م�رشوع ًا واح��د ًا �صناعي ًا او
 293ل�سنة  2013ومل تتحقق من ملكية
انتاجي من امل�شاريع التي عر�ضها
بع�ض ال�رشكات املالكة للأرا�ضي وال
الوزير الرو�ضان خالل ا�ستجوابه,
الت�سجيل العقاري ،لتتحقق من خلو
�رضبت مثاال بـ 20م�رشوع ًا وقلت ال
هذه الأرا�ضي من الرهونات واحلجوزات
ميكن للمواطن الب�سيط ان ي�ستثمر
ومع ذلك وجدت الأرا�ضي كلها مرهونة
فيها النها حمظورة عليهم وتقت�رص
للدولة والبنوك.
فقط على كبار التجار.
و�س�أنتقل �إل��ى حمور الهيئة العامة
وحت��دث النائب م��ب��ارك احلري�ص
لل�صناعة :هيئة ال�صناعة تقوم بال�صني
معار�ضا لال�ستجواب م�ؤكدا ان الوزير
باملناق�صات اللي �أقل من � 75ألف ًا وبدال
الرو�ضان اوقف ال�رشكات املتورطة
من �أن تكون املناق�صات ت�أتي مرة
بق�ضايا الن�صب العقاري واحالها
واحدة يقومون بتق�سيمها كي ال تطال
للنيابة وع��ال��ج اخللل يف توزيع
الئحة البلنك املركزي ،واملناق�صات
الق�سائم ال�صناعية و�سحب املخالفة
املركزية وهذه الق�ضية التي يتم العبث
منها وا�ستطاع ان يحل من � 60إلى
بها �أي�ض ًا هي حمالة �إلى هيئة مكافحة
 ٪70من م�شاكل امل�شاريع ال�صغرية.
الف�ساد وهناك واحد ا�سمه وائل هو اللي
وقال احلري�ص :لقد وفق الرو�ضان
يعبث وحا�رض ومتام «يا فندم».
يف تفنيد اال�ستجواب واذا كان لدى
وهذا الأمر يجب ان ال يطوف وال مير
ال�سبيعي م�ستند «تزوير» فليقدمه لـ
مرور الكرام وهناك البا�شا «وائل» هو
«نزاهة» او النيابة.
اللي يقوم بهذا الدور.
وعقب الوزير الرو�ضان الفت ًا �إلى انه
واليوم هيئة ال�صناعة ت�سببت بتلوث
تلقى � 34س�ؤا ًال وجهت له من النائبني
اجلو والبحر والأ�سماك واليوم انتوا
ال�سبيعي واحلجرف ومل يتوان يف
ت�أكلون �سمك ًا ملوث ًا ولكن الوزير ال
الرد عليها جميع ًا ون�سبة االجابات
ي�أكل �إال �سمك ًا م�ستورد ًا وال يدري عن
فاقت .٪90
تلوث الأ�سماك.
و�أعلن رئي�س جمل�س االم��ة مرزوق
و�إذا كان را�ضي عنك وزي��ر التجارة
ال��غ��امن ت�سلمه طلب ط��رح الثقة
يعطيك ب��د ًال من امل��رة مرتني ،و�إذا
بالوزير الرو�ضان و�أعلن عن جل�سة
��صرت م��ن رب��ع ال��دي��وان��ي��ة يعطيك
للت�صويت على الطلب يف  27مار�س
بالزود واحلد الأق�صى � 400ألف و�أي�ض ًا
احلايل ,ثم رفع اجلل�سة الى اليوم.
� 800ألف دينار ومن لي�س لديه وا�سطة
• جانب من اجللسة

الروضان:
ال سند وال دليل
يدعم االستجواب
وهو مجرد كالم
مرسل

الحجرف:
المرضي عنهم
من الوزير
يتلقون دعم
المشاريع
الصغيرة مرتين

