
ق��ال النائب عسكر العنزي : نعزي الوطن 
أوال ونعزي أسرة اللواء املتقاعد سالم مسعود 
ال��س��رور ال���ذي ت��رج��ل ع��ن ص��ه��وة الشجاعة 
والشموخ والعزة  ، سائلني املولى أن يسكنه 

فسيح جنانه
وأك��د العنزي أن البطل سالم مسعود مثال 
حي للقائد الشجاع الذي دافع عن وطنه ببسالة 
وال ميكن لكويتي أن ينسى معركة اجلسور 
عندما رف��ض املغفور ل��ه االن��س��ح��اب وجابه 

اجليش العراقي اجل��رار ال��ذي غزا الكويت في 
الثاني من اغسطس 1990 ، في ذلك اليوم وقف 
فقيدنا شامخا ملقنا احملتل درسا في الدفاع عن 
حياض الوطن ، وظل يقاتل حتى خرج بقواته 
إلى السعودية ومن هناك بدأ االستعداد ملعركة 
التحرير معتمدا على نحو  800 دبابة خرج بها 
من الكويت لتكون النواة التي شكل منها اجليش 
الكويتي ال��ذي دخ��ل البالد محررا لها في 26 

فبراير 1991 

4alwasat.com.kw

ريا�ض عواد 

أش��اد النائب عمر الطبطبائي  بالدور الرقابي 
ملجلس األمة خالل الفترة املاضية، مشيرا إلى ان 
النواب لعبوا دورا في ايقاف مشاريع متثلهدرا 

للمال العام وتفوح منها شبه فساد.
وق��ال الطبطبائي ف��ي تصريح مبجلس األم��ة 
امس  »ان التركيز من اجلميع خالل الفترة األخيرة 
على جائحة كورونا ال يعني غض البصر عناألمور 
االخرى املتعلقة بهدر املال العام ، مضيفا ان  نواب 
مجلس االمة لعبوا دورا في إيقاف املشاريع التي 

تفوح منها رائحة الفساد.
وأضاف ان » منذ شهر مارس املاضي واحلكومة 
تتحدث عن احلزمة االقتصادية والتي لم نرى منها 
شيء على الرغم من ان جل الدول اتخذتقرارات ولم 
تنتظر تفاقم املشكلة و أوجدوا احللول للمشاكل«، 
مشيرا إل��ى  ان »وزارة  املالية لم تفعل إل��ى االن 
احللول التي وعدتنا فيها خالالجتماعاتنا بوجود 

الوزراء املختصني« .
وق��ال الطبطبائي »لقد مت التطرق ملن هم على 
البابني الثالث واخلامس والدعم الذي سيكون لهم 
وال��ى هذه اللحظة لم يحدث لهم ش��يء، ناهيكعن 
طريقة ادارة ال��ص��ن��دوق للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة وما سيواجهه أصحاب هذه املشاريع 
وغيرهم والى اآلن لم يضعوا حلول لهذهاملشاكل 
بالرغم من وجود احللول لديهم والذي وضعت لهم 

وقدمت من قبل اصحاب االختصاص الكويتني«.
وتساءل الطبطبائي » كيف تريدون اقرار قانون 
الدين العام وانتم لم تبينوا أوجه الصرف؟، مشددا 
على ان »علينا معرفة كل دينار اين انيذهب في هذا 

القانون الننا نحن من يوافق ويراقب ويحاسب«.
 واعتبر ان ه��در األم���وال العامة ال��ذي م��ازال 

مستمراً ، من خالل عقود االستشارات والدراسات
ال��ت��ي ص��رف عليها الكثير م��ن األم����وال دون 
االستفادة منها، وتساءل هل يعقل سمو رئيس 
ال���وزراء يدعي ع��دم توفر السيولة ، وف��ي الوقت 
ذاته همفي صدد توقيع عقد مع »مكنزي« لتحفيز 
االق��ت��ص��اد؟ ه��ل يعقل ان يتم توقيع م��ع مكتب 
اس��ت��ش��اري ل��م ن��رى م��ن دراس��ت��ه واس��ت��ش��ارات��ه 

شيءواقعي ؟
واس��ت��غ��رب الطبطبائي االص����رار احلكومي 
على ه��ذه العقود االس��ت��ش��اري��ة وه��ن��اك كويتني 
متخصصني في شتى املجاالت مستعدين لوضع 
احللولدون مقابل، مضيفا »ملاذا ال تثقون بالعقلية 
واخلبرات الكويتية ؟ ، التفتوا لهم بدالً من صرف 

املاليني للمكاتب االستشارية”.

 واعتبر ان اختيار  القياديني من خالل الواسطة 
وليس بالكفاءة سبب ع��دم قدرتهم على ادارة 

مؤسساتهم ، لذلك يلجا للمستشار الوافد.
واوض���ح الطبطائي ان��ه نتيجة للسياسات 
احلكومية ف��ان اص��ح��اب امل��ش��اري��ع  الصغيرة 
سيواجهون مشاكل كبيرة ول��م تبادر احلكومة 
وهي اجلهةالتنفيذية بوضع احللول ، على الرغم 
من انني مع مجموعة من النواب تقدمنا للحكومة 
ب���أوراق تتضمن احل��ل��ول املناسبة ، ذل��ك سوف 

يتسبببكارثة باألمن االجتماعي .
وتابع الطبطبائي ان وزي��ر املالية يقول بان 
قانون االستبدال غير مهم بالرغم أهميته للتخفيف 
على املواطن ، مؤكدا اهمية ان يكون هذاالقانون من 
االولويات السيما اننا أنهيناه في مداولته االولى 
وتبقت علينا التصويت عليه في مداولته الثانية 

وإقراره.
واس��ت��غ��رب الطبطبائي م��ن جهة اخ���رى عدم 
شمول تكرمي فكرة الصفوف األمامية لفئات اجليش 
وابطال اخلطوط اجلوية وشركة املطاحنواملدنيني 
ب��وازرة الداخلية ومن عمل باجلمعيات وغيرهم 
الكثير  ؟ مؤكدا ان جميعهم ال يريدون سوى وسام 
مكتوب عليه وف���اء للكويت وس��ب��ب ه��ذاال��وف��اء 
والتاريخ ، حتى يتوارث ه��ذا الرسام ابناؤهم . 
وبني الطبطبائي ان هناك تخبطات كثيرة فهل يعقل 
يسمح بفتح املصانع ويتم طلب امل��واد والبنوك 
مغلقة ومت تغيير القرار بعد الرضوخ للضغط 
،مطالباً  سمو الرئيس بالتصدي والعمل بشكل 
سليم كما كان في بداية األزمة وشعب الكويت كله 
وجله يقف معكم ، مطالبا باالعتماد علىالعقليات 

الكويتية من ابناء الوطن.

عمر الطبطبائي 

الطبطبائي: »كورونا« ال تعني غض 
النظر عن الفساد وإهدار املال العام

وجهت النائبة صفاء الهاشم رسالة 
إلى سمو رئيس مجلس ال��وزراء طالبته 
فيها بتغيير وزير املالية وإحالل العقليات 

الكويتية محل املستشارين الوافدين.
وقالت الهاشم في رسالتها: »سموك 
فى 12 فبراير 2019 قلت فى خطاب لك 
)إننا فى بلد من أكثر بلدان العالم تشكيالً 
للجان وإعداد الدراسات والبحوث( ولكن 

إلى أين تنتهي؟؟ 
ه��ن��اك دول اس��ت��ف��ادت م��ن دراس���ات 
الكويت وبحوثها فيما وضعت هنا فى 

األدراج«.
وأضافت الهاشم: »وأح��ب أن أزي��دك 
سمو الرئيس، من كثر ما سوينا دراسات 
وب��ح��وث ودف��ع��ن��ا امل��الي��ني فيها أم��ث��ال 
تقرير توني بلير وتقارير البنك الدولي 
»املسخ«!!، ومع ذلك لم ُيطبق منها حرفا، 
وعندما الحظوا أننا ال نطبق بدأوا بالقص 
واللزق، وزادت املأساة، فلوس ُترمى فى 
دهاليز دون احلصول على مقابل مفيد 

للكويت ولنا«.
وزادت ال��ه��اش��م: »ع��ن��دم��ا تشكلت 
حكومتك فى 17 ديسمبر 2019، وجميعنا 
نثق بحكمتك وقدرتك ولديك معنا رصيد 
زاخر باألمانة والدقة، لكن بعد مرور 5 
أشهر من انتظار وتوقعات باخلروج من 

عنق زجاجة خانق، ظهر لنا أم��س خبر 
التعاقد مع ماكينزي لالستشارات إلعداد 
تقرير لتحفيز االقتصاد؟ وبعقد قيمته 
250 ألف دينار لتقدمي خطط ودراسات 
وجت���ارب ع��امل��ي��ة؟ وأن���ت نفسك مشّكل 
اللجنة التوجيهية الرائعة برئاسة أفضل 
عقل اق��ت��ص��ادي إل��ى يومنا ه��ذا محافظ 
البنك امل��رك��زي وفريقه؟؟ ماترهم طال 
عمرك!! حتتاج أقولك احلل؟! أوال: تغيير 
وزير املالية الذي لم يحرك ساكنا من أول 

تعيينه، فالوزير براك الشيتان ماعنده أي 
شي يقوله إذا حضر اجتماعات املجلس، 
غير متمكن من تطبيق التقرير اللى جهزته 
اللجنة التوجيهية لتحفيز االقتصادي 
وك���ان م��ن أه��م مهامه أن ينفذ خارطة 
الطريق وم��اق��در، ببساطة الميلك رؤية 
إصالحية ق���ادرة على مواجهة األزم��ة، 
ضحل اقتصاديا وفنياً لرسم سياسة 
إنقاذ، ثانياً: تخلص من مستشاري مجلس 
ال����وزراء ال��واف��دي��ن ال��ل��ى بتخطيطاتهم 
املستمرة لكم يتعمدون أن يظل التشابك 
ويصيغون لكم مشاريع القوانني متوبكة 
مل��ص��ل��ح��ة ب��ق��ائ��ه��م ألط����ول م���دة ممكنة 
وذكرت لك أسماءهم فى اجللسة السابقة 
!! يقولون الكويتيني األول��ي��ني ياسمو 
الرئيس: )عينك على حاللك دوا، وإن 
غابت عينك عنه، ض��اع ح��الل��ك(، ثالثا: 
ذكرت لنا فى لقائك معانا فى املجلس فى 
اجللسة املفتوحة أن��ك قلق حتى لقدرة 
السداد على الرواتب ليونيو ألن السيولة 
شّحت: لكن هناك حلول طال عمرك.. مثال 
ولك احلق بدراسته من كل الزوايا طبعا، 
وفق قوانينا اخلاصة فالبنك املركزي لديه 
صالحية قانونية متاحة حاليا لتمويل 
ع��ج��وزات امليزانية، ب��أن يشتري كامل 
م��ا تطرحه احلكومة م��ن دي��ون لتمويل 

احتياطنا ال��ع��ام، البنك امل��رك��زي لديه 
احتياطى نقد أجنبي متني ون��ق��در عن 
طريق تعديل صيغة مشروع قانون الدين 
العام اللى بعثتوه لنا، احلصول على 1.5 

مليار دينار فورية«.
وأضافت الهاشم: »احل��ل اآلخ��ر اللى 
لسنوات طويلة نكلمكم عنه هو االلتزام 
بتوريد األرب���اح احملتجزة ول��م تكن أيا 
م��ن احل��ك��وم��ات السابقة ج���ادة أب���دا فى 
التحصيل 1.2 مليار، وم��ا ق��ام به وزير 
املالية احلالى كان لذر الرماد وحركة غير 
حصيفة.. فقط: تفيده وما تضر القطاع 

النفطي كما ذكر!!«.
وخلصت الهاشم إلى القول: »مختصر 
كالمي سمو الرئيس: 4 كيانات رئيسية 
ف��ى ال��دول��ة وظيفتها ت��ق��دمي امل��ش��ورة 
للحكومة... معقولة ماكو أح��د زي��ن؟!، 
نعتمد عقدا ج��دي��دا بربع مليون دينار 
وإحنا نعلم علم اليقني ماراح ُيقرأ أو يطبق 
حاله حال الدراسات السابقة اللى وصلت 
الى 7 ماليني بآخر 3 سنوات؟ سموك قلت 
فى أحد تصريحاتك السابقة: »إذا أحتنا 
الفرصة ملبدعني الكويت راح نشوفها 

أحسن«... شاللى تغير إذن؟!
مازلت أقولها وأعيدها.. كلنا ثقة فيك 

وبرؤيتك.. وأنت أهٌل لها«

الهاشم لرئيس الوزراء: عليك بتغيير وزير املالية وإحالل 
العقليات الكويتية محل املستشارين الوافدين

عسكر: البطل سالم مسعود مثال للقائد 
الشجاع الذي دافع عن وطنه ببسالة 

رصفاء الهاشم
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العدساني: استجواب الشيتان 
سيكشف التجاوزات 

أكد النائب رياض العدساني أن »القضايا املالية الضخمة التي 
سيتضمنها استجواب وزير املالية براك الشيتان تبني مدى التجاوزات 
وامل��خ��ال��ف��ات ال��ص��ارخ��ة وخ��ص��وص��اً ص��ن��دوق ال��س��ي��ادي املاليزي 
وص��ن��دوق امل��وان��ئ ومخالفات املدير األسبق ملؤسسة التأمينات 
االجتماعية وتعدياته على امل��ال العام باإلضافة، إلى ملف شركة 
إيرباص واحلكم الصادر«.وقال العدساني »كان على وزير املالية 
متابعة هذه امللفات، ولكن من الواضح مت إهمالها وعدم متابعتها، 
والدليل لم يتخذ أي إج��راء حقيقي بشأنها«، مطالباً ب� »كشف هذه 
امللفات للشعب الكويتي الوفي ومحاسبة الوزير خصوصاً أن البنك 
املركزي مسؤول باإلشراف والرقابة على القطاع املصرفي والشيتان 

هو املسؤول سياسياً«.


