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وج���ه النائ���ب مس���لم البراك س���ؤاال لوزير 
املالية مصطفى الش���مالي بشأن »صندوق اجيال 

االستثماري« في املغرب.
وقال البراك في سؤاله: لقد أفدمت بأنه مت زيادة 
رأسمال الصندوق من 1.7 مليار درهم مغربي اي ما 
يعادل 200 مليون دوالر إلى 5 مليارات درهم مغربي 
اي ما يعادل 600 مليون دوالر تقريبا وان رئيس 
مجل���س ادارة الصندوق هو بدر العجيل، وحيث 
ان املذكور سبق وان رأس مجلس ادارة صندوق 
استثماري باجلزائر برأسمال قدره 43 مليون دوالر 
ومت اختالس ما يقارب 50% من رأسمال الصندوق 
خالل الفترة من عام 2002 الى 2004 دون ان يعلم 
عن هذا االختالس رئيس واعضاء مجلس االدارة 
حسب ما جاء بجوابكم، متسائال: ما مبررات تعيني 

املذكور أعاله كرئيس ملجلس ادارة صندوق رأس���ماله 600 مليون 
دوالر بينما لم يستطيع احملافظة او اكتشاف اختالس استمر ملدة 3 
سنوات لصندوق كان يرأسه برأسمال ال يتجاوز 43 مليون دوالر؟ 
لقد ذكرمت في اجابتكم السابقة أن الصندوق استثمر أمواله في عدة 
مشاريع منها »قصر املؤمترات« و»أرض مراكش« وبعض األصول 
بقيم���ة اجمالية قدرها ما يقارب 2 ملي���ار درهم مغربي، فما القيمة 
السوقية لتلك األصول اآلن؟ ما االستثمارات اجلديدة التي دخل فيها 
الصندوق بعد استثماره في األصول املذكورة سابقا، وهل متت اي 

زيادة في رأسماله وعن اي طريق مت متويل الزيادة ان وجدت؟
وقدم البراك س����ؤاال آخر للشمالي حول ش����راء »مجمع جواهر« 
في تركيا، وقال: بلغت تكلفة ش����راء املجمع 860 مليون دوالر شاملة 
الضرائ����ب اضافة الى 170 مليون دوالر عب����ارة عن 38 مليون دوالر 
منها كفوائد ملكتب لندن وجزء آخر لتحس����ني وتطوير املجمع اي ان 
اجمالي تكلفة املجمع بلغت ما يقارب 1.030 مليار دوالر بينما صافي 
التدفقات النقدية بلغ 36 مليون دوالر ما يعادل 3.5% فهل يعتبر هذا 
عائدا استثماريا مجزيا ضمن املعايير االستثمارية؟ مضيفا: لقد افدمت 
ب����أن تكلفة املجمع 400 مليون جنيه اس����ترليني وان توزيع أصول 
»ش����ركة س����انت مارتن« يوضح بأن تركيا تشكل 4% حسب اجمالي 
القيمة السوقية الصافية بينما في احلقيقة تشكل ال� 400 مليون جنيه 
استرليني ما يقارب 20% من تكلفة عقارات الشركة و16% على أساس 
القيمة الس����وقية الصافية لألصول، وهنا يالحظ الفرق الشاسع من 
4% الى 20% و16% فما سبب هذا التفاوت؟ فيما يتعلق بسؤالي حول 
وجود اي عوائق تعيق خروج اموال املستثمرين من تركيا واجابتكم 
بقيامكم باستش����ارة محامي الشركة ومكتب تدقيق احلسابات الذين 
أف����ادوا بعدم وج����ود عوائق، فيالحظ أن اجل����واب خال من التجارب 
العملية التي خاضتها الهيئة العامة لالس����تثمار في تركيا، وان كان 
اجلواب بأن هذه املرة األولى التي تس����تثمر الهيئة في تركيا ويكون 
لها تواجد اس����تثماري هناك، فهل االجراء االستثماري الذي قامت به 
الهيئة باستثمار ما يقارب املليار دوالر هناك يعتبر قرارا صحيحا ام 
كان من األنس����ب تخفيض كلفة االستثمارات حتى التحقق فعليا من 

دخول وخروج رؤوس األموال هناك؟ لقد أفدمت بأن 
هناك اخالءات متت من قبل املستأجرين بعد شرائكم 
للعق����ار وأثر ذلك على التدفقات املالية للعقار مما 
تطلب دعما ماليا من قبلكم جتاه البنوك املقرضة 
وقامت ادارة املجم����ع باتخاذ العديد من اخلطوات 
لزي����ادة الدخل وتأجير احمل����الت التي مت اخالؤها 
وعليه يرجى االفادة باآلتي: كم تبلغ نسبة اإلشغال 
حاليا ف����ي املجمع؟ وما اخلطوات التي مت اتخاذها 
لزيادة الدخ����ل وتأجير احملالت؟ وهل من ضمنها 
تخفي����ض القيم االيجارية؟ واذا اجلواب بنعم فما 
نسبة التخفيض؟ وكم يبلغ صافي التدفقات النقدية 

للمجمع حاليا؟
وأك����د: افدمت بأنه مت دفع أربع����ة ماليني دوالر 
كضريبة مضافة وسيتم استردادها من املؤجرين 
وفقا للقانون، فما املبالغ التي مت حتصيلها حتى تاريخه من املؤجرين 

مقابل الضرائب املدفوعة؟
ما رأي اللجنة التنفيذية للهيئة العامة لالس����تثمار املتخذة لقرار 
ش����راء هذا املجمع حاليا بعد اتضاح الوضع املالي والفني للمجمع؟ 
لقد س����ألتكم عن بيع اخلمور في املجمع وكانت اجابتكم ان ما تقدمه 
املطاعم واالسواق املركزية او تبيعه من اطعمة أو مشروبات هو امر 
يخضع ملا تق����رره القوانني التركية، وال يجوز ملالك العقار ان يحظر 
على احملالت تقدمي أو بيع مش����روبات أو مأكوالت يسمح بها القانون 
التركي، فهل هذه االجابة تعتبر ان اخلمور واملأكوالت غير الشرعية 

تباع في هذا املجمع؟
كما قدم البراك سؤاال آخر للشمالي جاء فيه: لقد أفدمت بأن شركة 
االستثمارات اخلليجية الصادر ضدها احلكم القضائي قد مت تفريغها 
من جميع اصولها، ما تلك االصول التي مت تفريغها ومن قام بعمليات 
التفريغ تلك وعلى أي اساس قانوني استند بذلك؟ وهل مجمع اخلليجية 
الواقع مبنطقة شرق يعتبر من اصول شركة االستثمارات اخلليجية 
س����ابقا؟ ومن قام بتحويله ملالكه احلالي؟ متسائال: هل قامت شركة 
االستثمارات الوطنية مببادلة اس����هم شركة االستثمارات اخلليجية 
بأس����همها؟ ولقد أصدرت احملاكم بالبحرين حكما بتاريخ 1995/3/28 
يلزم شركة االستثمارات اخلليجية بأن تدفع كامل اصل الدين وفوائده، 
وأصدرت احملاكم بالكويت بتاري����خ 2002/4/22 حكما باالمر بتنفيذ 
احلك����م الصادر م����ن مملكة البحرين بينما تفي����د إجابتكم بأن جلنة 
التصفية لم تباشر برفع دعوى على شركة االستثمارات الوطنية اال 

في 2007/11/25، فما املبرر من ذلك التأخير؟
ووجه سؤاال آخر جاء فيه: باالشارة الى سؤالي بشأن مساهمة 
الشركة الكويتية لالستثمار في تأسيس »شركة الفنار لالستثمار«، 
وحيث ان جميع االسئلة املقدمة لكم لم تتم االجابة عنها متذرعني 
بأحكام قانون الش���ركات التجارية، وحيث ان الش���ركة الكويتية 
لالستثمار تعتبر من الشركات اململوكة للهيئة العامة لالستثمار، 
وان االم���وال التي تديرها هي ام���وال عامة خاضعة لقانون حماية 

املال العام.

في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس األمة أمس وحضور نواب 

كشف رئيس جلنة الش���باب والرياضة النائب مرزوق الغامن أن 
اجتماع اللجنة امس مع وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي كان مثمرا واتضحت خالله نتائج زيارة الوزير الى اللجنة 
االوملبي���ة الدولية مؤكدا عدم وجود اي تعديالت س���تمس القوانني 

الرياضية في الوقت احلالي.
وقال الغامن في تصريح صحافي ان وزير الشؤون بني في االجتماع 
ان هناك جلنة مشتركة ستشكل بني الكويت واللجنة األوملبية لدراسة 
اوجه االختالف بني القوانني الرياضية وامليثاق األوملبي، مشيرا الى 
ان اللجن���ة األوملبية الى اآلن لم حتدد وج���ه االختالف بني القوانني 

الكويتية وامليثاق االوملبي.
واستغرب الغامن القرار اخلطير الذي اتخذته اللجنة األوملبية بوقف 
املشاركات الكويتية دون ان حتدد اوجه االختالف او التعارض متسائال 

نحن قدمنا الكثير للجنة األوملبية، ولكن ماذا قدمت هي لنا؟
واكد الغامن ان اي تغيير في جوهر القوانني الرياضية س���يواجه 
بالرف���ض، الفتا الى انه ال يوجد اي تع���ارض بني القوانني وامليثاق 

بهذا الشأن.
واض���اف الغامن انه اذا كانت التعدي���الت ال متس اجلوهر فنحن 
نرحب بها، مبينا ان هذه التعديالت س���تعرض على جلنة الش���باب 

والرياضة ومن ثم تعرض على املجلس للتصويت عليها.

التعهد بتغيير القوانين

من جانبه أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
انه مت تشكيل جلنة مشتركة بني اجلانب الكويتي واللجنة األوملبية 
الدولية لتحديد م���ا اذا كانت هناك قوان���ني رياضية كويتية يجب 
تعديله���ا لتتوافق مع ميثاق اللجنة االوملبية، موضحا ان اي تعديل 
س���يكون من خالل مجلس األمة، وان احلكومة سترس���ل كتابا الى 
اللجنة األوملبية قبل 31 يوليو اجلاري تتعهد فيه بإجراء التعديالت 
على القوانني الرياضية الكويتية ان وجد تعارض بينها وبني ميثاق 
اللجنة األوملبية حتى يتم رفع تعليق عضوية الكويت واال يس���تمر 

حتى اشعار آخر.
وقال العفاسي في تصريح صحافي عقب خروجه من اجتماع جلنة 
الشباب والرياضة امس اننا ناقشنا خالل االجتماع ما دار بشأن مقابلة 
رئيس اللجنة األوملبية في سويس���را وما متخض عن االجتماع من 

مستدركا: ال نريد ان نستبق االحداث حتى تنتهي اللجنة املشكلة من 
الكويت واللجنة االوملبية حلني االنتهاء من تقريرها.

وفي رده على تلويح عدد من النواب بتوجيه مس���اءلة سياسية 
في حال اقدمت احلكومة على تعديل القوانني الرياضية، اكد العفاسي 
انه يقدر حرص النواب على الرياضة الكويتية، مشيرا الى انه يعتبر 
صعود منصة االستجواب شرف اذا كان هذا الصعود دفاعا عن مصلحة 
وطني وانا مقتنع بها ومحق فيها ولن تخيفني املنصة، الفتا الى انه 
يعتقد اننا لن نختلف مع اعضاء مجلس االمة على هذه االمور التي 

فيها اجتهادات ولن يكابر اي طرف على حساب مصلحة الكويت.
واكد العفاس���ي انه في حال عدم وضوح االمر فمن حق اي نائب 
ان يسأل اي وزير عن اي امر يكتنفه غموض، وواجب على اي وزير 
املس���اءلة وتقبلها بشرط ان تكون هذه املس���اءلة ملصلحة الكويت 
ونحن لدينا االس���تعداد لصعود املنصة في كل جلسة متى ما كانت 

هذا ملصلحة الكويت وبالنسبة لي ال تشكل اي هاجس.

ابتزاز من اللجنة االولمبية

من جانبه طال���ب النائب عادل الصرعاوي احلكومة بعدم تبليغ 
اللجن���ة األوملبية بقرار احلكومة امس، حي���ث يعتبر تبليغ اللجنة 
األوملبية الدولية بقبول تعديل قوانني االصالح الرياضي مش���روع 

مواجهة وتأزمي بني املجلس واحلكومة ونحن على استعداد لها.
واعرب عن اسفه ملوافقة احلكومة على بياض بإجراء التعديالت 
املطلوبة من اللجنة األوملبية الدولية ونحن نعتبر ان هذا ابتزاز من 
اللجنة االوملبية الدولية للكويت باملوافقة على التعديالت دون التعريف 
مباهية التعديالت املطلوبة، مضيفا نحن امام اشخاص يؤكدون مرة 
تلو األخرى التضحية مبصلحة وس���معة الكويت من اجل مصالح 
ومطامع شخصية، ونحن نناش���د صاحب السمو األمير الذي اولى 
اهتماما كبيرا لهذا امللف نزع فتيل األزمة بني املجلس واحلكومة، كما 
اكد الصرعاوي على ان هناك اطرافا داخل الكويت تنسق مع اللجنة 
االوملبية الدولية لضرب الرياضة بالكويت واال فكيف تطالب اللجنة 
االوملبية الدولية الكويت بإصدار مرسوم ضرورة بالتعديالت املطلوبة 
لقوانني االصالح الرياضي، واختتم بقوله خوفي من ان تبادر اللجنة 
االوملبية الدولية بتقدمي طلب لعقد جلسة خاصة ملجلس األمة ملناقشة 

التعديالت املطلوبة.

نتائج مشيرا الى اننا اطلعنا االخوة النواب على التفاصيل الدقيقة 
وفحوى االجتماع وما حصل من حوار حول اسباب تعليق عضوية 

الكويت في اللجنة االوملبية الدولية.

غموض القوانين

وبني ان االجتماع الذي عقد مع اللجنة األوملبية كان يتمحور حول 
ماهية القوانني الكويتية التي تتعارض مع القوانني الدولية، مؤكدا ان 
الرسالة التي وردت من اللجنة التنفيذية بشأن تعليق نشاط الكويت 
لم حتدد القوانني الكويتية املطلوب تعديلها لتتوافق مع ميثاق اللجنة 
االوملبية، وزاد العفاسي »شرحنا وجهة نظر الكويت بشأن غموض 
القوانني املطلوب تعديلها ومت االتفاق على تش���كيل جلنة مشتركة 
من اجلانبني الكويتي واللجنة االوملبية لبحث نقاط التعارض بحيث 
اذا وج���د خالف واضح فنحن ملتزمون بالتعديل، وإذا وجد العكس 

فسنخاطب رئيس اللجنة بأنه ال يوجد تعارض«.
وقال »اننا فاوضن���ا اللجنة االوملبية كأصح���اب حق، مبينا ان 
رئي���س اللجنة االوملبي���ة طلب تعهدا من قب���ل »احلكومة« بالوفاء 
بااللتزامات ألنه كان لديه هاجس بأن الوزراء الس���ابقني في الكويت 

لم يفوا بالتزاماتهم«.
واوضح العفاسي »إننا شرحنا وجهة النظر الكويتية بشأن عدم 
التزام الوزارة بالتعديالت، مؤكدين أن نيتهم كانت صادقة في االلتزام 
لكن تعثر األمر بس���بب االزمة السياسية التي مرت بها الكويت، أما 

اآلن فهناك استقرار وتعاون بني السلطتني«.
وشدد على »أننا طلبنا مهلة لبحث األمور وتعديل القوانني الكويتية 
إن وجد تعارض بينهما وبني ميثاق اللجنة االوملبية، مشيرا إلى اننا 
خالل الفترة املقبلة س���نبحث في امور اللوائح والنظم في القوانني 
الرياضية ف���ي الوقت الذي تبحث فيه اللجنة املش���تركة في جلان 

االختالف ومن ثم تعد احلكومة مشروع القانون املناسب«.
واضاف »حصلنا على مهلة ملدة ستة أشهر مقبلة، واللجنة املشكلة 
ستنهي اجتماعها في اقرب وقت، واعضاء اللجنة هم أناس وطنيون 
ورياضيون وتهمهم سمعة الكويت، وسيتم استعراض نتائج اللجنة 

املش���كلة وبحثها مع جلنة الش���ؤون الرياضية مبجلس األمة، ومن 
ثم س���نقدم مش���روع قانون، ويبقى القرار بيد املجلس يرفضه أو 
يجيزه لكن مجلس الوزراء ملتزم بتقدمي كتاب الى اللجنة االوملبية 
قب���ل 7/31 املقبل يؤكد خالله التزامه بتعديل القوانني الرياضية مبا 
يتوافق مع القوانني الدولية حتى ال يستمر تعليق عضوية الكويت 

حتى إشعار آخر.
وردا على سؤال حول ابرز التعديالت املطلوبة، بني العفاسي انه 
لو كانت التعديالت واضحة ملا ذهبنا ملقابلة رئيس اللجنة االوملبية 

ونعتقد ان هناك نقاطا قد حتتاج الى تشريع او ال.
وبس���ؤاله عن مدى تضمني الرسالة الواردة من اللجنة االوملبية 
تعديالت قد تتعارض مع الرغبة االميرية بشأن كون اعضاء احتادات 
االندي���ة الرياضية 14 عضوا، اجاب: هذا املوضوع يختلف متاما عما 
نتح���دث عنه اآلن كوننا نتحدث اليوم عن اللجنة االوملبية الدولية، 
اما مسألة تشكيل عضوية احتاد كرة القدم ب� 14 ناديا فهو امر يتعلق 
باالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، مشيرا الى ان اللجنة املؤقتة تسير 
على خارطة الطريق التي رس���مها االحتاد الدولي لكرة القدم، ونحن 
اليوم نتحدث عن اللجنة االوملبية التي تضم جميع االحتادات، وبالتالي 
فإن تعليق عضوية الكويت في اي احتاد سينس���حب على كثير من 
االحتادات كالطائرة والسباحة وغيرهما، وهذا االمر غير محبذ اآلن 
ونحن ال نريد ان جنمد او نوقف االنشطة الرياضية الكويتية طاملا هناك 

مجال لتدارك هذا االيقاف بأي وسيلة او بتعهدات غير ملزمة.
واضاف العفاسي: لو الحظنا بيان مجلس الوزراء يوم امس )اول 
م���ن امس(، لوجدنا انه اكد على االلتزام بالتعديل، لكن اذا واجه اي 
تعارض مع املواثيق والنظم الدولية، الفتا الى ان احلكومة لن تقدم 
اي تعديل اال من خالل مجلس االمة وعن طريق مشروع قانون، واكرر 

اذا وجد ما يتعارض مع املواثيق والنظم الدولية.
واوضح العفاسي ان الكويت ال تلتزم بأي تعديل اال في حال وجود 
اي تعارض بني القوانني احمللية ومواثيق اللجنة االوملبية الدولية، 
مبعنى ان الكويت التزامها مشروط بوجود تعارض مع امليثاق، مشيرا 
الى انه في حال عدم وجود اي تعارض سيكون موقف الكويت قويا، 

الصرعاوي يطالب بع�دم تبليغ اللجنة األولمبية قبول الحكومة تعدي�ل القوانين الرياضية

الغانم: أي توّجه للتغيير في جوهر القوانين الرياضية سيواجه بالرفض
العفاسي: سنرسل كتابًا للجنة األولمبية نتعهد فيه بتغيير القوانين

البراك يسأل الشمالي عن صندوق أجيال االستثماري 
ومجمع جواهر في تركيا وتأسيس شركة الفنار لالستثمار

مسلم البراك
خالد الطاحوس

)هاني الشمري(صالح املال ومرزوق الغامن  وعادل الصرعاوي اثناء االجتماع د. محمد العفاسي ومسؤولو هيئة الشباب والرياضة في املجلس أمس

د.حسن جوهر

الطاحوس يطلب العقود التي أبرمتها 
مؤسسة البترول وتفاصيل كل عقد

جوهر يحّذر من المماطلة والتأخير 
في قبول المدرسين »البدون«

وجه النائب خالد الطاحوس 
سؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل طلب فيها 
تزويده بالعقود واالتفاقيات التي 
أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية 
او اي من الش���ركات التابعة لها 
والتي تزيد قيمتها عن خمس���ة 
ماليني دينار وذلك خالل الفترة 
من 2009/5/18 وحتى 2009/7/21 
وتفاصيل كل عقد على حدة مع 
تبيان قيمة العقد واسم الشركة 
أو اجلهة الت���ي مت توقيع العقد 
معها واس���م وكيلها احمللي )في 
حال كون الش���ركة أجنبية( مع 
تبيان أسماء مالك واعضاء مجلس 
إدارة الش���ركة احمللية، وتبيان 
مدى تطبيق قرار املجلس األعلى 
للبترول رقم 1 لسنة 2005 على 
أي م���ن العقود التي مت توقيعها 
خالل الفترة املذكورة في السؤال 
األول خاصة ما يتعلق بوجوب 
ان تكون اجراءات املناقصة العامة 
او احمل���دودة ع���ن طريق جلنة 

املناقصات املركزية.
وه���ل هناك من ب���ني اعضاء 
مجل���س اإلدارة م���ن يعمل في 
القطاع اخلاص أو لديه ش���ركة 
خاصة أو يعمل بها ولها تعامل 
مع مؤسسة البترول أو الشركات 
التابع���ة لها، إذا كان���ت اإلجابة 
نعم يرجي تزويدي بأسماء هذه 
الشركات اخلاصة. من جهة أخرى، 
استغرب الطاحوس ما صرح به 
وزير املالية مصطفى الش���مالي 
من ان »االقتص���اد الكويتي بدأ 
يتعافى وأنه لم يعد هناك حاجة 
لتسييل االستثمارات للحصول 
على اموال«، مؤكدا في تصريح 
له ان هذه امنية كل مواطن لكن 
احلقائق والوقائع التي ال تخفى 
على أحد تدعنا وبكل وضوح نسأل 
ما املؤشرات التي اعتمد عليها وزير 
املالية في تصريحه، وهل سيعيد 
وزير املالية سيناريو تصريحه 
أيام أزمة البورصة عندما ضلل 
صغار املستثمرين وقال لهم ان 

طالب رئيس جلنة غير محددي 
اجلنس����ية البرملاني����ة د.حس����ن 
جوهر احلكومة بترجمة وعودها 
وتصريحاتها بش����أن تعيني غير 
مح����ددي اجلنس����ية ف����ي بعض 
الوظائف احلكومية الى افعال عبر 

قرارات نافذة وال لبس فيها.
وبني جوهر انه على الرغم من 
ان توجه وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود بش����أن 
تعيني غير محددي اجلنسية يعتبر 
خطوة في االجتاه الصحيح اال انه 
ال ميكن الوثوق به واالطمئنان اليه 
اال بعد ان نرى املعلمني واملعلمات 
من شريحة »البدون« قد باشروا 

مهام عملهم. 
اية  وحذر جوهر م����ن وضع 
عراقيل عملية من شأنها املماطلة 
والتأخير في تطبيق تعيني غير 
محددي اجلنسية في وزارة التربية 
او غيره����ا من اجلهات او محاولة 
حتريف بنود التعاقد بشكل يصعب 
معه اس����تكمال اجراءات التعيني 
او استغالل حاجة املدرسني عند 
حتديد مكافآتهم الش����هرية داعيا 
وزارة التربية ان تأخذ بعني االعتبار 
فروق الكلف����ة املالية بني مكافآت 
»البدون« ورواتب املعلمني الوافدين 
والتي تش����تمل على تذاكر السفر 
والسكن وغيرها. واكد جوهر ان 
وعود احلكومة بشأن االستعانة 
البدون م����ن اصحاب  بخدم����ات 
الشهادات واملؤهالت العلمية كانت 
دائما مخيبة لآلمال ومدعاة للتالعب 
مبشاعر هذه الشريحة مثلما حدث 
في قط����اع الصحة عندما حتدثوا 
عن تعي����ني االطب����اء واملمرضني 
واملس����عفني »الب����دون«. واضاف 
جوهر ان جتارب احلكومة كذلك 
في توثيق عقود الزواج واصدار 
شهادات امليالد كانت مخيبة لآلمال 
وانهت بتراجع حكومي عن جميع 
وعودها السابقة، الفتا ايضا الى 
ابناء  تراجع احلكومة عن تعيني 
الكويتيات في الس����لك العسكري 
بسبب بعض العراقيل. وقال جوهر 

هذا افضل وقت للشراء؟ مضيفا 
»ان كانت اس���تثمارات الدولة ال 
حتتاج للتسييل فلماذا االصرار 
من الهيئة العامة لالستثمار على 
بيع حصة الدولة في بنك بوبيان؟ 
ومن املستفيد احلقيقي من البيع 
هل هو فعال االقتصاد الوطني؟ 
ومن املستفيد احلقيقي من ايداعات 
املؤسس���ات احلكوم���ة بالبنوك 
واملقدرة مبليارات الدنانير لدعم 
اجلهاز املصرفي من تداعيات ازمته 
املالي���ة وانخفاض قيم ضمانات 
القروض املقدمة والذي اصبح اآلن 
مصدر شك من أن استغالله يتم 
بالتوسع واالستحواذ على بنوك 
أخرى بل عم���دت بعض البنوك 
واس���تغالال لودائع املؤسسات 
املالي  احلكومية لدع���م الوضع 
للبنوك ومبوافقة لألسف من البنك 
املركزي ودون تقدير حلجم األزمة 
املالية وتداعياتها الى توزيع ارباح 
نقدية بعشرات املاليني بدال من 
ترحيلها والتحوط لسنوات قادمة 
كما فعلت العديد من بنوك العالم 

فأين الشفافية واالنصاف؟!
واختتم الطاحوس تصريحه 
موجها كالمه للوزي���ر »نقولها 
بصوت واضح نع���رف اهدافكم 
وانتم تعرفون افعالنا ومواقفنا 
حلماية مقدرات الشعب والتصدي 
الهدافكم الس���اعية للتفريط في 

املال العام لفئة متنفذة«.

خالل اجتماعات اللجنة التعليمية 
البرملانية مع قيادات وزارة التربية 
تبني لنا ان وزارة التربية تعاني 
من نقص شديد في عدد املعلمني 
السيما في املواد العلمية، موضحا 
ان قيادات التربية ابلغوا اعضاء 
اللجنة ان جلان التعاقد اخلارجي 
ستستمر في عملها خالل شهري 
اغسطس وس����بتمبر لسد حاجة 
الوزارة للعام الدراس����ي اجلديد. 
واشار جوهر الى ان الظرف الذي 
متر به وزارة التربية يوحي بوجود 
مرونة كبيرة في االستعانة بالكوارد 
اجلاه����زة من فئة غي����ر محددي 
اجلنس����ية املوجودة في الكويت 
السيما انهم تلقوا حتصيلهم العلمي 
في مؤسساتنا اجلامعية ويتمتعون 
بذات الثقافة الوطنية بإعتبارهم 
النس����يج االجتماعي  جزءًا م����ن 

الكويتي. 
وب����ني جوه����ر ان مث����ل هذه 
العراقيل املتكررة حتول دون ايجاد 
حلول حقيقية ملعاناة »البدون« في 
املدنية  التوظيف وبقية احلقوق 
واالنسانية بطريقة تكفل كرامتهم 
متمنيا عدم االكتفاء بالوعود التي 
ال تسمن وال تغني من جوع. ولفت 
جوهر الى ان اقرار القانون املقترح 
من النواب بشأن حقوق »البدون« 
االنسانية بعيدا عن املزايدات هو 
احل����ل احلقيقي لرف����ع جزء من 

معاناتهم.


