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ريا�ض عواد 

قال النائب اسامه الشاهني ان   غسيل أموال 
 الصندوق السيادي املاليزي وكوريا الشمالية، 
متثل جرائم جنائية مشددة، تعرض املتورطني 

فيها للمالحقة اجلنائية الدولية.
ــاون في  ــه ــت ـــدم ال ــني يــجــب ع ــاه ــش وأكــــد ال
التحقيق واملساءلة، حماية للكويت والتزاماتها 
الدبلوماسية وسمعتها املصرفية وتصنيفها 

االئتماني.
واضاف الشاهني بعد إحالة فضيحة  الصندوق 
السيادي املاليزي الدولية وغيرها إلى جهات 
التحقيق الوطنية، أصبحت املسؤولية مضاعفة 
على »النيابة العامة« و«هيئة نزاهة« و«ديوان 
احملاسبة« و«وحــدة التحريات املالية«، لكشف 

رين!  كافة املالبسات ومعاقبة املتورطني واملقِصّ
واكد الشاهني على  أن احلكومة  لم »تتلحلح« 
إالّ حتت ضغط شعبي ونيابي وأجنبي! وتبقى 
أهمية معرفة سبب استقالة الرئيس السابق 

لوحدة »التحريات املالية« املختصة؟
وقال الشاهني  تقدمت بسؤال نيابي رسمي، 
وأثـــرت املــوضــوع حتــت الــبــرملــان فــي منتصف 
201٩ حيث كانت اإلجابة مقلقة لكونه استقال 
حفاًظا على »استقاللية الوحدة« بحسب تعبيره، 
مما يتطلب التحقيق بطبيعة التدخالت بعمله 

ودوافعها.
ومتنى النائب »أسامة الشاهني« أن ال يكون 

مصير هذه القضية الوطنية والدولية الهامة، 
مثل سابقاتها من سرقات وتعديات وصناديق، لم 
تتكشف كافة جوانبها حتى يومها هذا، بل وجدنا 
من أثارها وتابعها من زمالئنا اإلصالحيني د. 
احلربش والــبــراك ود. املسلم وغيرهم خارج 

البالد بسبب تداعياتها.

اسامه الشاهني 

الشاهني: غسيل أموال  الصندوق 
السيادي املاليزي وكوريا الشمالية 

ميثل جرائم جنائية مشددة
طــالــب الــنــائــب محمد هــايــف رئيس 
الـــوزراء بضرورة حسم التجاوزات في 
صندوق اجليش والصندوق السيادي 
املاليزي التي تقدر باملليارات ، خصوصا 
بعدما تبني وجـــود أطـــراف متهمة في 
الكويت والتعامل معها كالتعامل مع 

ضيافة الداخلية باسترجاع األموال
ــكــرمي  ــدال بــــــدوره قــــال الــنــائــب عــب
الكندري: سأتقدم بطلب تشكيل جلنة 
برملانية للتحقيق مــع رئــيــس الـــوزراء 
الــســابــق ووزراء املــالــيــة الــذيــن وقعت 
أحــداث جرائم غسيل أمــوال باملليارات 
لتمويل برنامج األسلحة النووية الكوري 
وقضية الصندوق السيادي املاليزي في 
عهدهم وعلى حكومة صباح اخلالد إثبات 
مصداقيتها مبحاربة الفساد وقال النائب 
رياض العدساني: ان البالغ املختص في 
الصندوق املاليزي املقدم من احلكومة أؤكد 
أنه غير كامل، ومن الواجب محاسبة وزير 
املالية لعدم إحالة امللف كامالً، وبإذن الله 
خالل اإلستجواب سأكشف القضية كاملة 
وباملستندات وحجم املبالغ والتحويالت 
املالية والعموالت والتجاوزات الضخمة 

تتعلق بشبهات غِسل أموال
وكان النائب عبدالله الكندري قد وجه 
سؤاال بهذا اخلصوص الى وزير املالية  عن 
عدد البالغات التي تلقتها وحدة التحريات 
خــالل الــســنــوات املاضية بخصوص ما 
يعرف ب »الصندوق السيادي املاليزي« 
ــذا الــبــالغ مــن داخـــل دولــة  ــان ه ســـواء ك
الــكــويــت أو خــارجــهــا وطــالــب الكندري 
الوزير بتزويده  بعدد البالغات التي تلقها 

وحدة التحريات خالل السنوات املاضية 
ــا يــعــرف ب » الــصــنــدوق  بــخــصــوص م
السيادي املاليزي«؟ سواء كان هذا البالغ 
من داخل دولة الكويت أو خارجها؟ يرجى 

تزويدي بنسخة منها إن وجدت؟
كما طالب الــكــنــدري  مبعرفة مصير  

التحريات التي أجريت بشأن الصندوق 
السيادي املاليزي؟ وهل صدرت قرارات 
بهذا الشأن؟ يرجى تزويدي بصورة منها؟

ـــأل الــكــنــدري عـــن  الــتــحــريــات أو  وس
املخاطبات من جهات حكومية ماليزية 
ــا هي  ــذا الــصــنــدوق؟ وم وردت بــشــأن ه

ــأن هــذه  ــش ــي اتــخــذت ب ــت ــــــراءات ال اإلج
املخاطبات؟ وتاريخ هذه املخاطبات؟

ـــه  ـــافـــادت ــــدري ب ــــن ــــك وطـــــالـــــب ال
بالتحريات أو املخاطبات مــن اجلهات 
املاليزية؟وباإلجراءات التي مت اتخاذها 
واجلهات احلكومية التي تولت املوضوع؟ 

مطالبات نيابية بالتحقيق في جتاوزات الصندوق السيادي املاليزي 

عبدالكرمي الكندري 

حماد يطالب وزير الصحة بفحص موظفي جمعية الروضة 
ــر الصحة  طالب النائب ســعــدون حماد وزي
الدكتور باسل الصباح بسرعة فحص جميع 
العاملني واملتطوعني في جمعية الروضة وحولي 
التعاونية خصوصا بعد وفاة مساعد مدير سوق 
ــوق 7 ( متأثرا بإصابته بفيروس  حولي )س
كورونا وكذلك نقل احــد العاملني الــى العناية 
املــركــزة بعد تــأكــد اصابته بفيروس كــورونــا 
باإلضافة لظهور األعراض املرضية علي مجموعة 

كبيرة من العاملني في اجلمعية.
وقـــال حــمــاد: بعد أن أبلغتني الــيــوم ادارة 
جمعية الروضة وحولي التعاونية بانها وجهت 
ــوزارة الصحة إلجــراء  مخاطبات عــدة رسمية ل
الفحص وأخذ مسحات على العاملني واملتطوعني 
في اجلمعية، حيث مت ارسال كتب رسمية بتاريخ 
5/4/2020 ولم تستجب وزارة الصحة وكتاب 
آخربتاريخ 21/5/2020 وايضا لم تستجب 

وزارة الصحة لتلك املخاطبات مؤمدا مطالبته 
وزير الصحة بسرعة االستجابة لطلب جمعية 
ــة وحــولــي التعاونية بفحص جميع  ــروض ال
العاملني واملتطوعني فــي اجلمعية وعــزل من 
تثبت اصابتهم بفيروس كورونا من العاملني 
واملتطوعني فــي اجلمعية ووضعهم فــي حجر 
مؤسسي حلني شفائهم ، وذلك للحد من انتشار 

هذا الوباء .

وأكــد حماد : أنــه يوجد في جمعية الروضة 
وحولي التعاونية اكثر من 600 عامل ومتطوع 
موزعني على ثمان أسواق مركزية وخمسة أفرع 
في منطقتي الروضة وحولي ، وهم يتعاملون 
ويتخالطون بشكل مباشر ويومي مع املواطنني 
املساهمني وكذلك مع الوافدين في تلك املناطق ، 
ما يساهم بشكل كبير في انتشار هذا الوباء بينهم 

سعدون حماد العتيبي وبني املترددين على تلك األسواق.

عبدالله الكندري  محمد هايف 

جانب من جلسة سابقة


