
 قدم  عدد من النواب طلبا الى رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن تكليف ديوان 
احملاسبة اع��داد تقرير بشان تعامالت 
صندوق اجليش وصفقة » يورو فايتر ، 
وهم النائب محمد الدالل وصفاء الهاشم 
واحمد نبيل الفضل واس��ام��ه الشاهني 
خالد الشطي وعمر الطبطبائي ورياض 

العدساني وخليل ابل وعبدالله الكندري 
وقالو في كتابهم باإلشارة إلى الى ما 
أوردت��ه وسائل االع��الم من قيام النائب 
االول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
الدفاع بتقدمي بالغاً إل��ى النائب العام 
بشأن عدد من املخالفات في وزارة الدفاع 
تتعلق ب��ت��ع��ام��الت ص��ن��دوق اجليش 
واحلسابات ذات الصلة به، اضافة الى ما 
يثار بشأن شبهة مخالفات تتعلق بالعقد 
املبرم بشأن صفقة شراء طائرات » يورو 
فايتر “، ونظرا الرتباط ذلك باحتمالية 
وج��ود شبه مخالفة القوانني املتعلقة 

بحماية املال العام.
ل���ذا ن��ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ت��ك��ل��ي��ف دي���وان 
احملاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج 
الفحص واملراجعة واملراقبة والتحقيق 
على كل ما يثار من شبهة التجاوز فيما 
يتعلق بالتعامالت الداخلية واخلارجية 
لصندوق اجليش وكافة ما يثار من شبهة 
التجاوزات املتعلقة بعقد صفقة شراء 
طائرات » ي��ورو فايتر » ، وذل��ك للتأكد 
من مدى التزام وزارة الدفاع واجليش 
بالنظم والقوانني ذات الصلة  بامليزانية 
املالية واآلليات والقنوات واإلج��راءات 

والنظم املالية والقرارات اإلدارية املعتمدة 
وطريقة الصرف واستحقاقها واألغراض 
املخصصة من أجلها وذلك إلظهار محاور 
اخللل واملالحظات واملخالفات إن وجدت 

.
 ك��م��ا يتطلب ان ي��ت��م التحقيق في 
التجاوزات املثارة بشان املخالفة للقوانني 
والنظم املتعلقة بحماية امل��ال العام ، 
ول��دي��وان احملاسبة كافة الصالحيات  
فحص ومراجعة أي وثائق او بيانات 

أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم 
في عملية املراجعة والتدقيق وفحص 
السجالت والرقابة عليها في شان التقرير 
امل��ط��ل��وب كما أن��ه يتطلب أن يتضمن 
التقرير حتديد املخالفات وحتديد اجلهات 
واألشخاص املسؤولني عنها واإلجراءات 
التي يقترح الديوان أتخاذها في شأنهم 
، على أن يرفع دي��وان احملاسبة التقرير 
املشار إليه أعاله ملجلس األمة في مدة ال 

تتجاوز مدة شهرين من تاريخ التكليف .
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ريا�ض عواد 

أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م���رزوق 
الغامن أن��ه اتخذ االج���راء املطلوب منه 
فور تلقيه رسميا كتابا من النائب االول 
لرئيس ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع الشيخ 
ناصر الصباح ح��ول نتائج التحقيق 
في »صندوق اجليش« ، مشددا على أن 
املجلس كان وسيظل مع إحالة اي بالغ 
عن شبهات فساد إلى اجلهات الرقابية 
املعنية ولن يتم حتصني احد مهما كان 

مركزه أو اسمه أو مكانته االجتماعية .
وق���ال ال��رئ��ي��س ال��غ��امن ف��ي تصريح 
إلى الصحافيني كما جرت العادة في كل 
يوم أحد أحاول الرد على استفساراتكم 
وه��ي كثيرة ، وس��أوض��ح ف��ي البداية 
بكل شفافية ك��ل م��ا أث��ي��ر ح��ول البالغ 
املقدم من النائب االول لرئيس ال��وزراء 
وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حيث 
تلقيت اخلميس امل��اض��ي ليال الساعة 
التاسعة والنصف اتصاال من النائب 
االول وابلغني عن البالغ ال��ذي أحاله 
فعال صبيحة ال��ي��وم نفسه وش��رح لي 
وجهة نظره كما أرسل لي ملفات وأوراقا 
من خالل املكاملة تتعلق في البالغ املقدم 

إلى النيابة العامة .

 مخاطبة رسمية 
   وأض��اف الغامن : ي��وم أم��س السبت 
حتدثت مع الشيخ ناصر وطلبت منه 
مخاطبتي رسميا وإرس��ال هذه األوراق  
كي يتمكن املجلس من اتخاذ االج��راءات 
املطلوبة منه بإحالتها إل��ى اجلهات 
الرقابية  ، وبالفعل أرسل لي كتابا مؤرخا 
بتاريخ السبت وجاء فيه » أضع بني يدي 
معاليكم خالصة النتائج التي انتهت إليها 
جلنة التحقيق املشكلة مبوجب القرارين 
الوزاريني واخلاصة بالتدقيق في شبهات 

فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في 
صندوق اجليش حيث انتهت اللجنة إلى 
وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء 
تصرف ، مثمنا دورك��م املعهود في دعم 
جهات االختصاص الرقابية وحرصكم 
عل احلفاظ على امل��ال العام، وهو االمر 
ال��ذي عاهدنا أنفسنا منذ أول ي��وم من 
تولينا املسؤولية الوزارية على العمل به 
حملاربة كل أوجه الفساد وسوء االدارة 

في وطننا العزيز ».
وقال الغامن : وقعت على هذا الكتاب 
بإدراجه على ج��دول أعمال أول جلسة 
مقبلة للنظر بتكليف دي��وان احملاسبة 
بفحص هذا املوضوع عمال بنص املادة 
25 من القانون رق��م 30  لسنة 1964 

اخلاص بإنشاء ديوان احملاسبة ».

 ادعاء وتدليس
وذك���ر ال��غ��امن » م��ن ح���اول االدع���اء 
والتدليس بأن املستندات وصلت رئيس 
املجلس منذ فترة طويلة وبأن املجلس لم 
يتخذ االجراء املطلوب ورمبا يقصدون أن 
رئيس املجلس لم يتخذ االجراء أقول لهم 
أن هذا املوضوع مت إبالغي به اخلميس 
املاضي 14 نوفمبر ويشكر الشيخ ناصر 

على ذلك«.
وأوض����ح ال��غ��امن أن��ن��ا ف��ي املجلس 
وأن��ا كرئيس ون��ائ��ب  كنا وسنظل مع 
إح��ال��ة اي ب��الغ ع��ن شبهات فساد إلى 
اجلهات الرقابية املعنية ، وف��ي العام 
2014 مت فتح دي��وان احملاسبة لتلقي 
شكاوى املواطنني عن شبهات الفساد ألن 
محاربة الفساد تتطلب حتديد الوقائع 
وت��ق��دمي االدل���ة واملستندات فنحن في 
دولة مؤسسات ومحاربة الفساد ليست 
بتعميم الفساد أو إطالق شعارات عامة 
بل بتحديد هذه الوقائع ، وبالتالي أؤكد 

كرئيس وعضو وبعد التشاور مع غالبية 
االعضاء فإن أي بالغ يتم تقدميه ستتم 
إحالته إل��ى اجلهات الرقابية ول��ن يتم 
حتصني احد مهما كان مركزه أو اسمه أو 
مكانته االجتماعية ونحن ال ندين بريئا 
وال نحمي ف��اس��دا ، فاجلهات الرقابية 
والقضائية هي من حتدد حقيقة هذا األمر 
من عدمه ، وكل إنسان يتحمل مسؤوليات 
تصرفاته ، فالبينة على من ادعى بتقدمي 
كل ما يدلل على ادعائه ، واملخطئ يتحمل 
مسؤولية خطئه ،وه��ك��ذا تسير دول��ة 
املؤسسات دون ال��دخ��ول في صراعات 

أخرى .
وأكد أن الغالبية من االعضاء – وليس 

الكل – ال تقبل أن تكون طرفا ضد آخر 
ف��ي أي ص���راع ، ب��ل نحن م��ع االص��الح 
ضد الفساد ، وأي شبهات فساد حتال 
إلى اجلهات الرقابية كالنيابة ودي��وان 
احملاسبة ، ومهما بلغ ع��د د البالغات 
ستتم إحالتها إلى اجلهات املعنية وبهذه 

الطريقة ُيحارب الفساد .
وقال نحترم اجلميع ونقف على مسافة 
واحدة من اجلميع ولسنا مع طرف ضد 
آخ��ر ، ولسنا مع أن نظلم أي ب��ريء وال 
حماية أي مخطئ ، كما أننا لسنا قضاة 
، فلدينا جهات رقابية وقضاء هم من 

يحددوا االمر.
وتطرق الرئيس الغامن إلى »القلق« 

ال��ذي ينتاب املواطنني قائال » اطمئنوا 
فاألمور ب��إذن الله بخير وهو سبحانه 
يحمي هذا البلد بفعل اخلير الذي يقوم 
به ابناء البلد والله سبحانه أنعم على 
الكويت وشعبها بأمير حكيم وكبير 
ي��ق��در األم���ور وي��ع��رف كيفية التعامل 
معها وغدا تبدا املشاورات الرسمية وكل 
املطلوب انتظار فترة بسيطة جدا دون 
االلتفات إلى من يحاول زعوعة االوضاع 
وسترون اننا وكما عهدنا دائما كبيرنا 
واميرنا وحكيمنا كيف سيعالج االمور 
ويحسمها ملا فيه خير وصالح الشعب 
لكويتي وال يحيق املكر السيء إال بأهله 
، وك��ل من ميكر أو مكر بالكويت رأيتم 
نتائج مكره ، ويجب أن نفخر اننا في 
دولة مؤسسات ونتعامل مع االمور كما 
تتعامل دول املؤسسات ال حتمي أحدا 
بغض النظر ع��ن اسمه وال نظلم أح��دا 

بغض النظر عن اسمه أيضا .
وردا على سؤال إن كانت االمور تتجه 
إلى االنفراج قال الرئيس الغامن » إن شاء 
الله ماكو إال اخلير وما دامت هذه االمور 
بيد احلكيم الكبير فاألمور طيبة وإلى 
ان��ف��راج وستتحقون م��ن صحة كالمي 

قريبا .
وب��س��ؤال��ه ع��ن م��غ��ادرت��ه ف��ي اج��ازة 
خاصة ق��ال الغامن » أن��ا في الصيف لم 
أخ��رج في إج��ازة خاصة كي أخ��رج اآلن 
رغم حاجتي لها ، وأن��ا أس��ال من يبثون 
ه��ذه األخ��ب��ار م��ا ه��و همكم ه��ل البلد أم 
مرزوق ؟ هل خرج في إجازة أو لم يخرج 

؟
وأضاف » كانت لدي مهمة رسمية في 
جنيف بحضور رؤس��اء البرملانات في 
العالم ، وبسبب دور الكويت املميز مت 
اختيار البرملان الكويتي ورئيسه لتمثيل 
املجموعة اجليوسياسية العربية وكان 
يفترض أن أس��اف��ر ال��ي��وم لكني كلفت 

االخ راك��ان النصف نيابة عني بحضور 
املؤمتر الدولي وهو خير من ميثل البرملان 
الكويتي ف��ي احمل��اف��ل الدولية ، كما أن 
تواجدي في الكويت ض��رورة حلضور 

املشاورات التي ستتم بدءا من الغد  .
وردا عل س��ؤال أوض��ح الغامن انه لم 
يكن مسمى رئيس مجلس االمة موجودا 
في البروفايل اخلاص بحسابه في تويتر 
كي يتم رفعه ، وتساءل الغامن.. هل هذه 
هي القصة ؟ وهل الرئيس سيغادر في 
إج��ازة خاصة ام ال ؟ مضيفا » حاولوا 
مسح فوبيا م��رزوق من رؤوسكم حتى 
ال تضيعوا وقتكم في أمور لن تؤثر علي 

شخصيا ، وركزوا على ما يهم البلد«.

استقالة احلكومة 
وردا ع��ل��ى س���ؤال إن ك��ان��ت االم���ور 
ستتوقف عند استقالة احلكومة ولن 
تذهب ابعد من ذلك أوضح الغامن »أؤكد 
ما قلته في السابق من أن حل املجلس 
بيد سمو االمير وال ينازعه أو يشاركه 
فيه أحد ، ووفقا ما أبلغني سموه من قبل 
وال��ي��وم أيضا ف��إن امل��وض��وع سيقتصر 
على تشكيل حكومة جديدة واملجلس 
باق ب��إذن الله حتى االنتخابات املقبلة 
املفترضة نهاية العام املقبل أو إذا قرر 
سموه غير ذلك ، فهذه صالحيات سموه 
ال يجوز التدخل بها وأي تصريحات 
أخرى تبقى اجتهادات ورمبا أمنيات لدى 
البعض ، فهناك من يتمنى احلل وهناك 

من يتمنى غير ذلك .
وع����ن االن���ت���ق���اد امل���وج���ه للمجلس 
بالتقصير في دوره الرقابي قال الغامن » 
لكل شخص احلق في ابداء وجهة نظره 
وفي النهاية نحن نؤدي دورنا ومن حق 
املواطن االنتقاد بأسلوب راق وتقومي 

وتصحيح أي قصور قد يحدث«.

مرزوق الغامن متحدثا لالعالم  

جلسة  أول  في  وأدرج  للنيابة  املقدم  البالغ  بشأن  رسميًا  كتابًا  له  أرسل  الدفاع  وزير  أن  أكد 

 الغامن: اطمئنوا.. هناك أمير كبير حكيم يقدر األمور ويعاجلها

اسامه الشاهني 

طلب نيابي بتكليف ديوان احملاسبة بالتحقيق  في »يوروفايتر« و»صندوق اجليش«

عبدالله الكندري  عمر الطبطبائي  صفاء الهاشم  محمد الدالل 

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يستقبل
 عضو مجلس الشيوخ الفرنسي

 استقبل رئ��ي��س جلنة ال��ش��ؤون 
اخلارجية النائب الدكتور عبد الكرمي 
الكندري في مجلس األمة امس االحد  
عضو مجلس ال��ش��ي��وخ الفرنسي 

أوليفر كاديك.

 وج��رى خ��الل اللقاء استعراض 
ال��ع��الق��ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة ب��ني مجلس 
األم���ة الكويتي ومجلس الشيوخ 
الفرنسي وسبل تعزيزها وتطويرها، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��ن��اق��ش��ة ع��الق��ات 

ال��ت��ع��اون ب��ني البلدين الصديقني 
وعدد من املوضوعات والقضايا ذات 
االه��ت��م��ام امل��ش��ت��رك. وحضر اللقاء 
سفيرة فرنسا ل��دى الكويت م��اري 

ماسدوبوي. 

جانب من االجتماع 


