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تعديل «مكافحة الفساد» خالل شهر ..وتعديل الئحة املجلس خالل شهرين

« األمة» يفتح ملفات اإليداعات والتحويالت من  2006وحتى املجلس احلالي

ربيع �سكر

وافق مجلس االمة في جلسته العادية التكميلية
أمس على ثالث توصيات بعد انتهائه من مناقشة
ما يسمى قضية (االيداعات املليونية) وابعادها
.ونصت التوصية االولى « على استعجال مجلس
االم��ة البت في تعديالت قوانني مكافحة الفساد
وب��االخ��ص م��ا يتعلق بالقانون املقترح بشأن
ت��ع��ارض املصالح وذل��ك خ�لال شهر م��ن تاريخ
اجللسة القادمة للمجلس» .ونصت التوصية
الثانية على قيام مجلس االم��ة بتدعيم نزاهة
املجلس وقيمه البرملانية من خالل تعديالت قانون
الالئحة الداخلية على ان يقوم املجلس بالبت في
التعديالت املقترحة بشأنها خ�لال شهرين من
تاريخ اجللسة .واوص��ى املجلس في توصيته
الثالثة على قيام مجلس االم��ة بتكليف كل من
ديوان احملاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد
القيام بفتح باب قبول اي شكاوى او بالغات بشأن
قضايا االيداعات والتحويالت املليونية منذ عام
.2006
واش��ارت التوصية ذاتها ال��ى تكليف كل من
دي��وان احملاسبة وهئية مكافحة الفساد بالقيام
بتقدمي تقرير يشمل االج��راءات املطلوبة لضمان
عدم تكرار جت��اوزات املتعلقة بقضايا االيداعات
والتحويالت املليونية ولهما التواصل والطلب
والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية في الدولة.
ودع���ا وزي���ر ال��ع��دل ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس االمة الدكتور فالح العزب اعضاء مجلس
االمة اثناء مناقشة قضية ما يسمى ب(االيداعات
املليونية) الى احترام القواعد الدستورية والقسم
الذي اقسموه .وقال الوزير العزب في اجللسة بعد
موافقة املجلس على طلب مناقشة القضية املذكورة
ان احلكومة احلالية تقف على احلياد في هذه
القضية باعتبارها ليست طرفا فيها».
واكد ان القواعد الدستورية تشير الى ان املتهم
بريء حتى تثبت ادانته وانه ال جرمية وال عقوبة
اال بنص مشددا على ضرورة «ان ال تنتهك كل هذه
القواعد الدستورية حتت ذريعة ان عضو مجلس
االمة حر فيما يبديه من اراء وافكار الن القواعد
الدستورية واجبة االحترام».
وق��ال ان��ه «ل��ن يسمح بالتعرض ال��ى النيابة
العامة في قاعة عبدالله السالم باعتبار ان السلطة
القضائية خصم شريف لالخرين وان يلجأوا لها
في حال وجود جرمية».
واك��دت وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح
ان العمل اخليري الكويتي سليم وبعيد عن شبهة
دعم االرهاب مشيرة الى ان كل التبرعات اخليرية
مت��ر عبر وزارة اخل��ارج��ي��ة الكويتية .وقالت
الوزير الصبيح في اجللسة ردا على سؤال نيابي
حول مدى وجود جمعيات خيرية كويتية داعمة
لالرهاب ان وفد اخلزانة االمريكية زار البالد العام
املاضي واكد تعاون الكويت في هذا املجال وهو ما
اكده ايضا وفد الكوجنرس االمريكي الزائر للبالد.
واض��اف��ت ان «وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية
والعمل اصدرت عدة قرارات لتنظيم العمل اخليري
ادت الى نتائج طيبة ومنها منع جمع التبرعات
النقدية ورتبنا كل االم��ور التي جتعل الكويت
في مصاف ال��دول الداعمة للعمل اخليري بدون
اي شوائب» .واك��دت حرص وزارات (الشؤون)
والداخلية واخلارجية على متابعتها لكل مخالفة
مبينة ان هذا التنظيم واملتابعة ساهم في ارتفاع
االي��رادات اخليرية الى الضعف في شهر رمضان
املاضي وقلص مخالفات اجلمعيات اخليرية الى
النصف.
وواف����ق مجلس االم���ة ف��ي جلسته ال��ع��ادي��ة
التكميلية على تشكيل جلنة حتقيق في حوادث
اختفاء ح��اوي��ات م��ن املنطقة اجلمركية مبيناء
الشويخ ودراس��ة كيفية التعامل مع احلاويات
التي ترد عبر املنافذ البرية والبحرية والتحري عن
اوجه القصور بهذا الصدد.
وزكى املجلس لعضوية اللجنة التي من املقرر
ان تقدم تقريرها خالل شهرين من تاريخ تشكيلها
النواب عبدالله الرومي والدكتور وليد الطبطبائي
والدكتور ع��ادل الدمخي وماجد املطيري وخالد
الشطي .كما واف���ق املجلس على طلب ب��زي��ادة
عضوين الى اعضاء جلنة حتسني بيئة االعمال
ال��ب��رمل��ان��ي��ة وزك���ى ال��ن��ائ��ب�ين ي��وس��ف الفضالة
واحلميدي السبيعي لعضويتها.
ودارت اجللسة كالتالي  :في بند االسئلة.
ق��ال م��ب��ارك احل��ج��رف :ه��ن��اك دليل على عدم
اهتمام الوزراء بشأن الرد علي االسئلة وهذا ليس
هو التعاون املطلوب في ه��ذا اجلانب ,واطلعت
علي االجوبة التي وردتني ..اسئلة قدمتها للوزراء
من قبل شهرين ولم جند لها اجابات وارج��وا من
احلكومة املزيد من التعاون في هذا الشأن حتي ال
نلجأ الي استخدام وسائل اخرى.
وقال سعدون حماد حول سؤاله لوزير االسكان
بسرعة توزيع قسائم خيطان ملستحقينها :نطالب
الوزير بسرعة التوزيع فهذه املناطق فيها البنية
التحتية وال حتتاج الي شئ ونشكر سمو رئيس
الوزراء الذي وجه بسرعة تسليم قسائم خيطان
الي مؤسسة الرعاية السكنية.
وقال اسامة الشاهني :مسؤليتنا كمجلس امة
ان نعدل قانون التأمينات وجنعله اكثر عدالة وان
يعدل نظام االستبدال ونثني علي قيام التأمينات
بالعمل علي النظام احلالي لالستبدال.
وق��ال عبد الكرمي الكندري عن سؤاله لوزير
اخلارجية بافادته عن ع��دد الوافدين العاملني
في دي��وان وزارة اخلارجية واجل��ه��ات التابعة
للوزير :اجابة وزير اخلارجية وصلتني وكانت
مفصله وسيكون لنا بصددها حديث اثناء جلسة
مناقشة التركيبة السكانية ..ولكن اجابات باقي
الوزراء لم تصلنا وال نعلم السبب هل هي محاولة
من ال��وزراء للتالعب في االحابة واخفاء اسماء
وافدين موجودين في مكاتبهم واخ��ص بالذكر
وزارة التربية ..فيه  96الف وافد يعمل في القطاع
احلكومي ولدينا املعلومات واالع�لان��ات التي

والشعب طلع مظاهرات بسبتكم بعد االيداعات
وقال الرئيس الغامن :يا اخوان ما يصير ابنائنا
الطلبة يشاهدون مجلس االمة بهذه الصورة (أثناء
اجللسة كان متواجدا وفد طالبي باملجلس) ..يا
اخوان ما يصير ...ترفع اجللسة ربع ساعة
والغامن يستأنف اجللسة بعد رفعها ربع ساعة
على اثر سجال بني النائبني عاشور والعدساني.
والرئيس الغامن يطلب من املجلس التصويت
علي طلب النائب ري��اض العدساني بتخصيص
ساعة ملناقشة قضية االي��داع��ات املليونية نداء
باالسم واحلكومة متتنع عن التصويت .
واملجلس يوافق علي طلب ري��اض العدساني
بتخصيص س��اع��ة ملناقشة قضية االي��داع��ات
املليونية.
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الغامن خالل رئاسته للجلسة أمس
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حمدان العازمي :يجب كشف الراشي كما مت كشف املرتشني واالنتهاء من قضية اإليداعات وإص��دار قانون مينع تكرارها
نشرت خارج الكويت.
بعض الوزراء بدأوا في التعاون وانهاء اعمال
الوافدين في وزاراتهم واخص بالذكر وزير العدل
..املعلومات تصلنا م��ن الكويتيني انفسهم في
الوزارات التي يعملون فيها
فكم من وزير ذهب من علي هذه املنصة بطرح
ثقة بسبب مستشاريه ال��واف��دي��ن ..امل��وض��وع
بالنسبة لنا اولوية.
وق��ال وزي��ر العدل :اشكر النائب عبد الكرمي
الكندري وفعال وزير اخلارجية اول من اجاب علي
السؤال ووجهنا باقي الوزراء لالجابة علي اسئلة
النائب ..الغيت سبع جلان صورية ولم يعني في
مكتبي اي مستشار اال كويتي ..ونحن حكومة
جديدة وجئنا بنفس جديد ..وظيفة االستشارة
وظيفة طاردة وعملت كمستشار في مكتب الشيخ
صباح اخل��ال��د واع��ل��م ذل��ك والكويتيون لديهم
ظروفهم اخلاصة.
وق���ال خ��ال��د الشطي ح��ول س��ؤال��ه ع��ن جمع
التبرعات من قبل اللجان لدعم املنكوبني في حلب
 :سألت وزي��رة ال��ش��ؤون هند الصبيح واجابة
الوزيرة يكتنفها املالحظات ففتح باب التبرعات
مل��دة  6اشهر هي م��دة كبيرة ..وه���ذا امللف سبب
حساسية كبيرة ف��ي املجتمع ال��دول��ي..وه��ن��اك
اسماء شخصيات كويتيني متهمني بدعم االرهاب
وم��وض��وع�ين ف��ي الئحة مجلس االم��ن كداعمني
لالرهاب.
ال��وض��ع ف��ي ه��ذا امللف ال يحتمل التكتيك او
الترضيات السياسية فمصلحة الكويت وامن البلد
هي االهم.
وق��ال وزي��رة ال��ش��ؤون :بالتعاون مع وزارة

عبد الكرمي الكندري متحدثا

اخلارجية فان املبالغ املجموعة من التبرعات ال
حتول اال عن طريق وزارة اخلارجية.
ووفد اخلزانة االمريكي اكد خلو دولة الكويت
من دع��م االره��اب في ما يتعلق بالعمل اخليري
وكذلك وفد الكوجنرس.
ونتابع في وزارة املالية جمع التبرعات في
العمل اخليري.
وق��ال حمدان العازمي :التشكيك في الناس
التي جتمع التبرعات غير مقبول ومرفوض وكان
ينبغي علي النائب االكتفاء برد الوزيرة.
وقال خالد الشطي :املسألة ليست تشكيكا في
العمل اخليري واحلكومة الكويتية حولت الكثير
من اجلمعيات اخليرية الي التحقيق ,وال اعلم هل
االخ حمدان العازمي يذافع عن احلكومة ام يدافع
عن جمعيات متهمة بدعم االرهاب .
وق���ال ص��ف��اء الهاشم ع��ن سؤالها ال��ي وزي��ر
املاليةأنس الصالح بشان االف���ادة عن مشروع
السكك احلديدية ومنظومة النقل السريع مترو
الكويت :مشروع املترو والسكك احلديدية مشروع
هام يحقق رؤية صاحب السمو امير البالد وكان
يفترض ان ينجز ه��ذا امل��ش��روع وي��س��اع��م في
حل االختناق امل��روري ,ولكن نتيجة االنحراف
احلكومي وعدم وجود رؤية لم يتم شي فيه حتي
االن.
ولكن الن السعودية قالت رؤية  2030حكومتنا
قالت نزيد خمس سنوات فاعلنوا عن رؤية 2035
..مل���اذا ل��م يتم حتويل م��ش��روع امل��ت��رو والسكك
احلديدية الي هيئة الطرق ؟ملاذا مازال لدي هيئة
الشراكة ..وزي��ر االشغال يحارب هيئة الطرق
حتى ال تري النور ..ملاذا املترو في الكويت يأخذ في

تنفيذه  31سنة بينما في السعودية ودبي يأخذ
خمس سنوات ؟هل يعقل الوقت في طريق الغزالي
يقف ثالث ساعات بالناس ؟

مناقشة االيداعات
واالمني العام يتلوا طلبا بشأن تخصيص ساعة
ملناقشة قضية االيداعات املليونية علي ان يكون
التصويت نداء باالسم.
ويتلوا طلبا اخر بشأن ان يتوجه اي شخص
لديه معلومات عن االيداعات بالتوجه الي النيابة
الغامة او نشرها خارج قاعة عبد الله السالم حتي
يتسني ملن تذكر اسمائهم الرد.
وق��ال الرئيس الغامن :االخ���وان في احلكومة
قاعدين تسولفون ونحن نتحدث في طلبات مهمة
وبعدين تسألون عن شنو نتحدث
وق��ال ري��اض العدساني :ل��دي ادل��ة وبراهني
تثبت صحة واقعة االيداعات املليونية وهذا امر
ليس شخصيا وقد مت التداول فيه من قبل الراي
العام ..ل��دي ادل��ة مثبته وان��ا اس��أل عنها ولست
خائفا من املسؤولية وامتني من احمللس ان ميكنني
بان اثبت لكم صحة القضية.
وق���ال ص��ال��ح ع��اش��ور :ش��ئ جيد ان يتبني
نائب قضية حساسة كهذه القضية لكن الغير
جيد ان هذه القضية من  6سنوات لكنك لم تذهب
الي النيابة العامة وتثير هذه القضية بالرغم ان
عندك ادلة واثباتات كما تقول ..فاالمر اما ان يكون
مدفوعا لك لكي تثير هذه القضية االن او انك كنت
تخشي الذهاب الي النيابة العامة ..النيابة حفظت
القضية وانت تخالف قرارها ,و اقسم بالله العظيم

يا العدساني ان كل القضايا عندك غير صحيحة
فمن يفصل بيننا ؟..القضاء والنيابة العامة .
ال تتستر بغطاء احلصانة داخل قاعة عبد الله
السالم انشر املستندات التي لديك خارج القاعة
حتي يشتكي عليك من ستذكر اسماءهم ..ام��ا ان
تتحصن بقاعة عبد الله السالم فهذا ليس من
الشجاعة وليس من الرجولة ..ان��ت مشارك في
هذه اجلرمية بتسترك  6سنوات بالرغم أنك تقول
لديك مستندات ..انا قدمت استجوابا لسمو رئيس
الوزراء في  2012فماذا قدمت انت.
وق��ال ري��اض العدساني :كل االدل��ة التي لدي
ذهبت بها ال��ي النيابة العامة لكن ال��ق��رار كان
احلفظ بسبب نقص في القانون.حيث قالت النيابة
ال جرمية اال بنص ولذلك اق��دم قانون تعارض
املصالح ..وجميع املستندات قدمتها الي النيابة.
وقال صالح عاشور :هذا تعارض واضح من
االخ اذا تقول جميع املستندات موجودة بالنيابة
اذن ملاذا تريد تقدميها اليوم ..انا قدمت استجوابا
لسمو رئيس ال���وزراء وم��ا اخشي من اح��د وانت
جبان درجة اولي وساكت ولم تتكلم كلمة ..انت
جبان (يخاطب ري��اض العدساني )..بعد ستة
سنوات جاي تتكلم.
وقال رياض العدساني :لصالح عاشور انت مو
محترم وانا ما اخاف منك.
وقال صالح عاشور لرياض :انت خواف وجبان
ومدفوع وماتقدر تتكلم.
وقال اسامة الشاهني لصالح عاشور :ال تبوق
ال تخاف ليش خايفني مكنوا زميلكم من صعود
املنصة والنداء باالسم والشعب الكويتي شاهد
وق��ال ري��اض لصالح عاشور :راح افضحكم

الغامن يدعو املجلس للتصويت على الطلب
النيابي املعارض ملناقشة اإليداعات املليونية..
والشاهني والرومي يدعوان إلى سحبه لوجود
تناقض.
وامل��ج��ل��س ي��رف��ض الطلب امل��ق��دم م��ن صالح
عاشور برفض النقاش حول االيداعات املليونية
...احلضور  54موافقة 10
وال��ب��دء ف��ي املناقشة ح��ول قضية االي��داع��ات
املليونية ويحدد املجلس مدة حديث النائب باربع
دقائق.
وق��ال وزي��ر العدل :اث��ن��اء مناقشة الطلب من
االخ���وة ال��ن��واب امتنعنا علي اعتبار احلكومة
ليست طرفا في هذه القضية والنقاش نيابي نيابي
..واملتهم ب��رئ حتي تثبت ادانته وال عقوبة اال
بنص ..والتعرض للنيابة العامة لن اسمح فيه
شخصيا في هذه القاعة وال نريد ان نتحمل وزر
الصمت ..النائب العام قال ال عقوبة وال جرمية اال
بنص ..والنقبل باحلديث عن احلكومة طرفا في
هذا األمر ..فنحن نتحدث عن هذه احلكومة احلالية
ول��ن نسمح بالتعرض لكرامات االشخاص
حتت ذريعة ان عضو مجلس االمة حر فيما يبديه
من اراء داخل قبة البرملان.
وق����ال ال��رئ��ي��س ال���غ���امن ل���ل���ن���واب :أحت��م��ل
مسؤولياتي وس��أم��ارس اختصاصي في إدارة
اجللسة وأنا ال أستطيع السيطرة على كل نائب
ومن يذكر أسماء سأوقفه.
وق��ال سعدون حماد:قضية االي��داع��ات شكلت
فيها جل��ان حتقيق ف��ي ث�لاث دورات متتالية
واملجلس السابق شكل جلنة حتقيق..ومحافظ
البنك املركزي لم يزودنا في املجلس السايق في
جلنة التحقيق باي ارق��ام..وم��ن لديه معلومات
يذهب بها الي النيابة العامة..وهناك اط��راف لم
يحولوا الي النيابة العامة..هذا النائب اشتري 25
الف سهم من الدولة برخص التراب وهو موجود
معنا حاليا..وطلع عنده  240عقارا ولم يحال الي
النيابة العامة..نائب موجود في املجلس احلالي
اخذ شيك ب ٥٠الف دينار وميتلك منتجع الديار
في سراييفو بنيته التحتية ب  8مليون دينار..
وايضا نائب اخر بنفس الكتلة ميتلك مكتب عقارات
في تركيا وكان شريكا في مشروع السبورة الذكية
ويقاطعة النائب جمعان احلربش.
ويرد سعدون حماد :ليش هو اللي اتكلم علي
راس��ه شي ..اح��م��د الفهد اعتذر الس��رة اخلرافي
والس���رة ناصر احملمد بعد ب�لاغ الكويت وه��ذا
النائب لم يعتذر بعد ان ثبت كالمه الكذب.
وقال رياض العدساني:بالنسبة لنواب مجلس
 2009الذين تضخمت حساباتهم البنوك جلأت
الي محافظ البنك املركزي الذي ابلغ النيابة العامة
وبدورها ابلغت جهاز امن الدولة
النيابة العامة حفظت القضية لوجود فراغ
تشريعي.
وري��اض العدساني يعرض الكشف املنتشر
علي مواقع التواصل يثبت بان النواب استلموا
االموال من بعض اطراف االسرة احلاكمة وبعض
الوزراء .
وقال رياض العدساني:استأذن الرئاسة بان
اعرض كل املستندات.
والرئيس ال��غ��امن:ان��ا ال��ت��زم بالالئحة وه��ذا
مخالف.
وقال رياض العدساني:هذه قضية عامة ..يتلوا
اسماء النواب وكم املبالغ التي وصلت اليهم.
والعدساني يذكر اسماء النواب .
وق��ال ع��ادل الدمخي:هذه القضية هي افساد
بلد وهناك شباب سجن بسبب رفضه ملثل هذه
امل��م��ارس��ات..ح��اول��ت احلكومة ان تكتم ه��ؤالء
الشباب وان تتستر علي نفسها..وهذا النهج
لالسف م��ازال مستمرا من وزراء ون��اس باحلكم
من خ�لال املعامالت وغيرها..هل يعقل يقال ان
املجلس البلدي مستقر ويسكتون النواب بالعالج
السياحي..وعندما ناتي كمجلس ح��ر نتحدث
تهددونتا باحلل...الزال لالسف هذا النهج مستمرا
وشراء النواب باملعامالت من قبل بعض الوزراء
وقال وزير العدل:هناك فرق شاسع بني احلكم
واحلكومة فيجب شطب كلمة احلكم عندما يقول
ناس في احلكم.
وقال الغامن:ما قال ناس في احلكم.
وقال وزير العدل:ال ذكر وراجع املضبطه.
وقال عادل الدمخي:اقصد ناس في احلكومة.
وقال حمدان العازمي:الدور علي مجلس االمة
ان يحاسب النواب فهذه قضية بلد..والبد من ذكر
اسماء االشخاص املتسبنب في اعطاء النواب هذه
االموال ومن جترأ علي املال العام.
ويجب حل هذه القضية واذا كان هناك نقص
في التشريع علينا ان نسده في مجلس االمة حتي
ال يتكرر االمر..
وقال عبد الله الرومي:هذه القضية ما اعتقد ان
الشعب الكويتي يحتاج الي معرفة االسماء فهي
معروفة واملبالغ معروفة ايضا لكل فرد..ولكن
السؤال ملن قبض من اين جئت بهذه االموال اسأل
الزمالء املوجودين حاليا معنا في املجلس او حتي

