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قدم النائب س���عدون حماد اقتراحني برغبة طالب في االقتراح األول 6
بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لذوي االحتياجات اخلاصة وملن يقومون 
برعايتهم من أقاربهم حتى الدرج���ة الثانية، وذلك في جميع الوزارات 

واإلدارات احلكومية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة.
وطالب في االقتراح الثاني بانشاء مدارس لذوي االحتياجات اخلاصة 
في كل من محافظتي األحمدي ومبارك الكبير أس���وة بتلك املوجودة في 

محافظة حولي.

حماد لتخفيض ساعات العمل لذوي االحتياجات الخاصة

 الدقباسي إلعطاء الكويتيين المسّرحين
من القطاع الخاص األولوية في التوظيف

علي الدقباسي

د.جمعان احلربش

عادل الصرعاوي

العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
او من خالل ديوان اخلدمة املدنية، 
توفير وبشكل سريع وعاجل من 
قبل الدولة برنامج اعادة هيكلة 
التنفيذي  العاملة اجلهاز  القوى 
ف���ي الدول���ة ووزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل وديوان اخلدمة 
املدنية لتوفير دخل مالي يغطي 
التزامات الفرد واالس���رة لس���د 
حاجته املالية من ايجار للمسكن 
واقس���اط وقروض واحتياجاته 
الضرورية للمعيش���ة، مخاطبة 
اجله���ات الدائنة، مث���ل البنوك 
والشركات للتريث في رفع القضايا 
على املوظفني املفصولني والذين 
مت إنه���اء خدماتهم م���ن عملهم، 
ما يتس���بب في دخولهم السجن 
وتفكك اسرهم وضياعها بسبب 
عدم وجود دخل مالي لالس���رة، 
الذين سجنوا  الكويتيني  اخراج 
بسبب إنهاء خدماتهم من عملهم 
بسبب تراكم األقساط وااللتزامات 

الشهرية عليهم.

الدقباس���ي  النائب علي  قدم 
اقتراحا برغبة قال فيه ان لألزمة 
العالم  االقتصادية التي مير بها 
أجمع والكويت بشكل خاص من 
تأثير على حياتن���ا بل وتعدى 
تأثيرها على مس���تقبل البعض 
منا، وما تبعها من اهتزازات في 
أكبر الشركات، ما أدى الى إنهاء 
خدمات بع���ض الكويتيني الذين 
يعملون في القطاع اخلاص وما 
نتج عنه من تشتيت حلياة العمالة 
الكويتية بالقطاع اخلاص، مشيرا 
الى انه وجب علينا ان نبذل كل ما 
في وسعنا من اجل ان نحافظ على 
حياة هؤالء املواطنني، ومخاطبة 
جميع اجلهات املسؤولة من أجل 
رفع احلرج ع���ن إخواننا الذين 
وجدوا أنفسهم بال عمل من دون 
اي ذنب، وبال دخل مادي لتغطية 

التزاماتهم اليومية.
وينص االقتراح على ان يكون 
ملوضوع املوظفني الكويتيني الذين 
مت إنهاء خدماتهم في القطاع اخلاص 

مع ضرورة تزويدي بتقرير 
وزارة اخلارجية عن فترات 
انقطاع االتصال عبر األقمار 
الصناعية جلميع السفارات 
والبعث����ات اخلارجية طوال 
فترة س����ريان العق����د. وهل 
العقد امتالك وزارة  يتضمن 
اخلارجية أجه����زة االتصال 
التي قامت بتركيبها الشركة 
أم  املنفذة بعد انتهاء العقد؟ 
ان ملكيتها تعود الى الشركة 
بعد انتهاء العقد؟ مع تزويدي 
بحالة الكفالة املصرفية التي 
دفعتها الشركة كضمان للوزارة 
لتنفيذها اللتزاماتها التعاقدية، 
وهل صحيح أنها تقلصت الى 
نسبة متدنية جدا اثناء فترة 
س����ريان العقد وخالل السنة 
األولى لصالح الشركة املنفذة؟ 
مع حتديد قيمة ونسبة الكفالة 
املصرفية التي دفعت في بداية 
العقد، وما قيمتها ونسبتها 
في فترة نهاية العقد؟ مع ذكر 
جميع املبالغ املالية االضافية 
التي صرفتها الوزارة للشركة 
املنفذة ج����راء قيامها بأعمال 
العقد  اضافية خ����الف قيمة 
األصلية مع توضيح مبررات 

صرف كل مبلغ اضافي.
وطلب تزوي����ده بجدول 
مقارن����ة للكلف����ة الس����نوية 
الدولية الصادرة  لالتصاالت 
والواردة ل����وزارة اخلارجية 
من بعثاتها عب����ر اخلطوط 
األرضية قبل وبعد تش����غيل 
نظام االتصاالت عبر األقمار 
الصناعية، وهل ش����هدت اي 
انخفاض أو زيادة في الكلفة 

املالية؟

منهم بالدراسة فيها، وهل هناك 
موظفون حصلوا على مؤهالت 
علمية تتناس���ب مع متطلبات 
العمل ف���ي ال���وزارة ولم يتم 
تعديل اوضاعهم؟ برجاء تزويدي 
بكشف بأسماء هؤالء املوظفني 
ومؤهالته���م العلمي���ة وذك���ر 
اجلامعات والكليات التي درسوا 
فيها مع ذكر االسباب واملبررات 
التي منعت الوزارة من تعديل 
اوضاعهم اسوة بزمالئهم الذين 
قاموا بالدراسة واحلصول على 
العلمية بعد صدور  مؤهالتهم 
قرار احلظ���ر، وبعدد الدعاوى 
والقضايا القانونية املرفوعة ضد 
وزارة اخلارجية واالجراءات التي 
اصدرتها بحق املوظفني منذ تولي 
الوزير د.محمد الصباح منصب 
وزير اخلارجية، مع ذكر القضايا 
التي خس���رتها الوزارة او التي 
جاءت احكامها ملصلحة الوزارة 
مقرونة باس���م ومسمى كل من 
قام برفع القضية واحلكم الذي 
صدر فيها م���ع حتديد االحكام 

التي نفذتها الوزارة.
كما وجه د.احلربش سؤاال 
آخر طل���ب فيه تزويده بجميع 
االجراءات االدارية والقانونية 
التي تعتمدها وزارة  الرسمية 
اخلارجية بشأن طرح املناقصات 
وابرام العقود اخلاصة بها، وهل 
هناك أي عقود مت اس���تثناؤها 
من هذه اإلجراءات الرسمية، مع 
ضرورة ذكر أسباب ومبررات 
وعدد حاالت االس���تثناء. وهل 
طرحت وزارة اخلارجية مناقصة 
تقدمي خدم���ات االتصاالت عبر 
األقمار الصناعية مع بعثاتها في 
اخلارج وتشفير املكاملات الهاتفية 

لوزارة اخلارجية توقيع اي عقد 
او مناقصة مع الشركة املذكورة؟ 
مع ذكر تاريخ تأسيس���ها وهل 
اطلعت وزارة اخلارجية على اي 
عقود او مناقصات نفذتها الشركة 
املذك���ورة مع أي جهة حكومية 

أخرى في فترات سابقة؟
وتس���اءل احلرب���ش: متى 
اكتشفت اجلهات املعنية بوزارة 
اخلارجية بأن نظام االتصاالت 
الذي قامت الشركة بتركيبه غير 
مش���فر رغم حساسية وسرية 
اتصاالت ال���وزارة مع البعثات 
اخلارجية؟ وما اإلجراءات التي 
قام���ت به���ا وزارة اخلارجية 
الش����ركة  الس���تدراك ذلك مع 
املنفذة؟ وهل تضمن العقد أي 
شروط جزائية بني الطرفني يتم 
تطبيقها في حال تقصير أو عجز 
اي طرف ع����ن االلتزام بأي من 
بنود العقد؟ مع ضرورة تزويدي 
بنسخة من العقد املبرم، وهل 
هناك أي ملحق للعقد متفق عليه 
بني الطرفني؟ وهل مت توقيعه أم 
ال مع ضرورة ذكر مبررات ذلك 
في كلتا احلالتني؟ وهل ألزمت 
الشركة املنفذة وزارة اخلارجية 
بدفع مبالغ اضافية في حالة نقل 
كل جه����از الى مكان آخر جديد 
لكل بعثة؟ مع ضرورة تزويدي 
بتفاصيل كل مبلغ اضافي لكل 
عملية نقل ومبررات دفع هذه 
املبالغ االضافية، مع افادتي عن 
التي اتخذتها وزارة  العقوبات 
اخلارجي����ة بش����أن مخالفات 
الش����ركة املنف����ذة خاصة فيما 
يتعلق بانقط����اع اخلدمة على 
فت����رات زمنية طويل����ة وعدم 
انتظامها في العديد من البعثات، 

وج���ه النائ���ب د.جمع���ان 
احلربش س���ؤاال لنائب رئيس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصباح جاء فيه: هل 
لدى وزارة اخلارجية قرار خاص 
يحظر اجلمع بني العمل والدراسة 
ومين���ع االجازات الدراس���ية؟ 
يرجى تزويدي برقم هذا القرار 
وتاريخ صدوره وحتديد فترة 
العمل به وه���ل مت الغاء القرار 
املذكور مع ذكر مبررات صدور 
القرار واسباب وتاريخ االلغاء؟ 
وضرورة تزويدي بنسخة من 
قرار احلظر وقرار االلغاء وهل 
متت مخاطبة اجلهات الرسمية 
املعنية مثل ديوان اخلدمة املدنية 
بهذا الشأن؟ مع تزويدي بنسخة 
من هذه املخاطبات ان وجدت، 
وما املبررات والدوافع القانونية 
التي استند عليها ملنع موظف 
وزارة اخلارجية املبتعث للعمل 
باخلارج الستكمال دراسته خارج 
اوقات الدوام الرسمي، خاصة في 
ظل عدم ش���موله بقرار احلظر 
ال���ذي اصدره دي���وان اخلدمة 
املدني���ة والذي ح���دد جلامعة 
الكويت وكليات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي فقط؟ 
وهل مت استثناء موظفني خالل 
فترة العمل بقرار احلظر لتعديل 
اوضاعهم؟ مع ضرورة تزويدي 
باس���ماء املوظفني الذين عدلت 
اوضاعه���م مع ذك���ر املؤهالت 
العلمية وتقدير كل منهم وتاريخ 
احلص���ول عليها، وما املبررات 
القانونية لهذا االس���تثناء؟ مع 
تزويدنا بتاريخ تقدمي كل موظف 
ملؤهله اجلديد مقرونا باس���م 
اجلامعة او الكلية التي قام كل 

االجانب وغيرها من القوانني، 
حيث ان عالج مشكلة املقيمني 
بصورة غير قانونية قد اخذت 
بعدا ومنحى مهما وحساس���ا 
من واقع تقرير جلنة التحقيق 
املشكلة بقرار مجلس الوزراء 
بشأن التحقق في منح اجلنسية 
خالل الفترة القليلة املاضية.

واستنكر الصرعاوي تهديد 
البع���ض بتحريك املس���اءلة 
السياس���ية م���ن اج���ل حث 
احلكومة على مخالفة القوانني 
املعمول بها، مناش���دا اجلميع 
تكثيف اجلهود في عالج هذه 
القضية ال من اجل املتاجرة بهذه 
القضية على حس���اب مشاعر 
املقيمني بصورة غير قانونية 
واال فما معنى مناشدة البعض 
قبول ابن���اء املقيمني بصورة 
غير قانونية بجامعة الكويت 
فهل املطلوب ان يتم ذلك على 

حساب الكويتيني؟

واملدارس واجلمعيات واالندية 
وغيرها ومن االشخاص االعتبارية 
العام���ة واخلاص���ة واالفراد ان 
يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا 
في خدمتهم احدا بصفة موظف 
او مس���تخدم او عامل او عضو 
او طالب اال اذا كان حاصال على 
البطاقة املدنية« وعليه هل ميلك 
الوزراء مخالفة هذا القانون في 
عملي���ات التعيني؟ مضيفا: بكل 
تأكي���د ال ال���وزراء وال مجلس 
ال���وزراء وال حتى مجلس االمة 
ايضا ميلك مخالفة هذا القانون 
وعليه يجب ان ميارس مجلس 
الوزراء دوره ف���ي هذا اجلانب 
واال يسعى بعض الوزراء اليجاد 
مخرج لاللتفاف على هذا القانون 
من اجل كس���ب الود السياسي 
مستغربا مطالبة البعض فبامتام 
عمليات التعيني مع علمهم املسبق 
واقراره���م مبخالف���ة القانون، 
ايجاد مخارج  مس���تنكرا كذلك 

تناقلته الصحف احمللية بشأن 
قي���ام دي���وان اخلدم���ة املدنية 
باالستفسار من وزارة الداخلية 
حول االس���س اخلاصة لتعيني 
املقيمني بص���ورة غير قانونية 
فهل متلك وزارة الداخلية اصدار 
اسس التعيينات مخالفة القوانني 
واللوائح املنظمة لذلك وهل يصح 
ان يتنازل ديوان اخلدمة املدنية 
عن صالحياته في ذلك واال فهل 
مت سؤال وزارة الداخلية فقط من 

باب اخالء املسؤولية؟
من جهة اخ���رى اكد النائب 
الصرعاوي ان مثل هذه االجراءات 
الترقيعي���ة تؤكد ع���دم جدية 
احلكومة واملجل���س في ايجاد 
عالج شامل لهذه القضية ينهي 
هذه املش���كلة من خالل اصدار 
التشريعات الالزمة والتي منها 
اقترحناه س���ابقا من اجراء  ما 
تعديالت على املرسوم االميري 
رقم 17 لسنة 1959 لقانون اقامة 

اوضح النائب عادل الصرعاوي 
انه على الرغم من تأكيدنا على 
اهمي���ة االخذ باالعتب���ار البعد 
االنس���اني واالجتماع���ي عن���د 
بحث اي مقترحات لعالج قضية 
املقيمني بصورة غير قانونية اال 
اننا نستغرب اجتهادات بعض 
الوزراء في تناولهم لقضية تعيني 
املقيمني بص���ورة غير قانونية 
)البدون( في الوزارات واالجهزة 
االخرى التابعة لهم دون وجود 
سياسة واضحة من خالل مجلس 

الوزراء.
وقال ان ه���ذا يعكس ان كل 
وزارة حكومة بحد ذاتها خالفا 
ملجلس الوزراء، متس���ائال بهذا 
الصدد اين ه���ؤالء الوزراء من 
قانون املعلومات املدنية رقم 32 
لسنة 1982 في شأن املعلومات 
املدنية حيث تنص املادة 15 على 
انه »ال يجوز للهيئات احلكومية 
والبنوك والشركات واجلامعات 

جلميع الشركات املتخصصة في 
الكويت، مع تزويدي بإعالن تقدمي 
العروض وحتديد تاريخ فتح 
العط���اءات املقدمة وذكر جميع 
الشركات التي تقدمت لها وتاريخ 
اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد 
الفائ���زة باملناقصة مع  اجلهة 
ذكر مب���ررات االختيار. وقيمة 
العقد ال���ذي مت مبوجبه تقدمي 
خدمات االتصاالت ذات حزمة من 
الترددات عبر األقمار الصناعية 
بني وزارة اخلارجية وبعثاتها 
في اخلارج وتش���فير مكاملاتها 
والذي أبرمته الوزارة مع شركة 
»جلف س���ات«، مع حتديد من 
قام بتمثيل وزارة اخلارجية في 
توقيع العقد وأسماء ومسميات 
من تفاوض مع الشركة املنفذة 
وهل مت احلصول على موافقات 
اجله���ات الرقابية عل���ى العقد 
املذكور، مع تزويدي بنسخة من 
هذه املوافقات. واسم مالك الشركة 
املنفذة للعقد واسم ومنصب من 
قام بتمثيلها، ومقرها الرئيسي 
ومكتبها في الكويت، وهل سبق 

في عملي���ات التعيني من خالل 
عقود مؤقتة وذلك تفاديا للمخالفة 
الصريحة للقانون، مؤكدا بهذا 
الص���دد على ان احلكومة او اي 
عضو م���ن اعضاء مجلس االمة 
ميلك احلق في تقدمي تعديل على 

القانون القائم الجازة التعيني.
واس���تغرب الصرع���اوي ما 

األولوي���ة وبصف���ة عاجلة لدى 
السلطة التنفيذية والتشريعية، 
ملا لهذا املوضوع من أثر اجتماعي 
واقتصادي كبير وانهيار وتفكيك 
األسر في املجتمع الكويتي، وإعطاء 
املوظفني الكويتيني الذين مت إنهاء 
خدماتهم في القطاع اخلاص صفة 
األولوية في التوظيف سواء من 
خالل برنامج اعادة هيكلة القوى 

وجه النائب 
حسين القالف 
س�ؤاال ل�وزير 
ال��ش�����ؤون 
االجتماعي���ة 
والعمل د.محمد 
العفاسي جاء 
فيه: بناء على 
الفقرة االولى 
المادة 27  من 
المرسوم  من 
بالقانون رقم 
42 ل�س�����ن��ة 

1978 في شأن الهيئات الرياضية التي 
تنص على ان »تخضع جم�يع الهيئات 
الرياضية الش���راف ورقاب���ة الوزارة 
المختصة من جميع الوجوه االدارية 

والمالية والفنية والتنظيمية«.
طالبا تزويده بنس���خة من عقود 
االس���تثمار التي تم توقيعها من قبل 
الهيئات الرياضية، وجميع المراسالت 
ب�ها من�ذ  المت��علق�ة  والمواف��ق�����ات 
الع��امة للش���باب  الهيئ���ة  ان��ش���اء 
والرياض���ة حتى تاري���خ ورود ه��ذا 
الس�����ؤال، هل اكتشفت الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة اي مخالفات من 
قب���ل الهيئات الرياضي���ة، وفي حالة 
االجابة بااليجاب يرجى تزويدي بنوع 
المخالفات واالج���راء الذي تم اتخاذه 
حيال كل مخالفة على حدة مع صورة 

من التحقيق بتلك المخالفات.

 القالف يسأل العفاسي
عن مخالفات الهيئات الرياضية

الحربش: هل طرحت »الخارجية« مناقصة خدمات االتصاالت 
عبر األقمار االصطناعية مع بعثاتها على الشركات في الكويت؟

الصرعاوي: ما معنى المطالبة بقبول »البدون« في الجامعة؟
استنكر تهديد البعض بتحريك المساءلة السياسية

 الطبطبائي يسأل عن االستثمارات
في ميريل لينش وسيتي جروب

بعد مجموعة من األخبار حول المشاكل المالية نتيجة أزمة الرهن العقاري

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال 
لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: 
تتناقل وسائل اإلعالم مجموعة من األخبار 
التي تفيد بأن المؤسسات المالية العالمية 
مازالت تواجه مشاكل مالية عديدة نتيجة 
أزمة الره���ن العقاري وما تبعها من أزمة 
مالي���ة عالمية ومن المعل���وم ان الكويت 
ممثلة في الهيئة العامة لالستثمار قامت 
مؤخرا باس���تثمارات كبي���رة في عدد من 
المؤسسات المالية العالمية تقدر بملياري 
دوالر في ميريل لين���ش وثالثة مليارات 
دوالر في سيتي جروب، مضيفا: وقد تفضل 
وزير المالية مش���كورا بشرح وضع هذه 
االستثمارات من خالل االجابة عن سؤال 

س���ابق ولكن المعلومات المتوافرة لدينا تفيد بأن ميريل 
لينش تم شراؤه أو اندماجه مع بنك اوف أميركا كما أن تلك 
المؤسسات تعرضت لهزات عنيفة خالل الشهرين الماضيين 
مما كان له األثر الس���لبي على اسعار اسهمنا حيث وصل 
سعر سهم س���يتي جروب الى 6.45 دوالرات وسعر سهم 
بن���ك أوف أميركا إل���ى 12.85 دوالرا وفق اغالق 2008/12/1 
مما يجعلنا نتساءل هل خسرنا ما يقارب 80% من الخمسة 
مليارات التي استثمرناها في ميريل لينش وسيتي جروب 

ويحتم علينا متابعة وضع تلك االستثمارات.
وتس���اءل: كي���ف تم عرض فك���رة االس���تثمار في تلك 
المؤسسات على الهيئة العامة لالستثمار؟ وهل بدأت الفكرة 

من خالل ع���روض تلقتها الهيئة من قبل 
تلك المؤسسات أو من ينوب عنها أو من 
خالل وسطاء أو كانت الهيئة هي المبادرة 
باالتصال بتلك المؤسسات لبدء التفاوض 
على تلك الصفقات؟ وما الجهات التي أشارت 
على الهيئة باستثمار 5 مليارات في ميريل 
لينش وسيتي جروب؟ ويرجى تزويدي 
بأسماء جميع المؤسسات أو االفراد الذين 
تم االتصال بهم سواء من باب التشاور أو 
التفاوض فيما يخص الصفقات المذكورة 

مع تحديد دور كل منهم.
هل غيبت الهيئة ع���ن حقيقة الوضع 
المالي لتلك المؤسس���ات أم كانت الهيئة 
عل���ى دراية كاملة بالوض���ع المالي لتلك 
المؤسس���ات؟ وما مدى تأثرها بأزمة الرهن العقاري قبل 
االستثمار فيها؟ وهل المعلومات المتوافرة اآلن تختلف عن 
المعلومات المتوافرة وقت اتخاذ قرار االس���تثمار في تلك 
المؤسسات؟ويرجى توضيح ذلك ما أثر صفقة االندماج أو 
الشراء التي تمت بين ميريل لينش وبنك اوف أميركا على 
استثمار الهيئة في البداية؟ هل ستتمكن الهيئة من التخارج 
من الصفقات المذكورة على المدى القريب ان رغبت، وما آلية 
التخارج؟ وهل للهيئة نية للتخارج من تلك االستثمارات 
على المدى القريب؟ وفي حال التخارج على المدى القريب 
ما األرباح أو الخسائر المتوقعة: كم تبلغ القيمة التقديرية 

لتلك االستثمارات حتى تاريخ 2008/12/1.

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلن وزارة التجارة وال�صناعة م�صاهمي �صركة خدمات البرتول 

والبيئة  )�ـــــــش.م.ك( مقفلة اإىل اجتمـــــــاع اجلمعية العمومية 

العامـــــــة العادية املقـــــــرر عقدها يف متام ال�صاعـــــــة الثانية ع�صر 

والن�صـــــــف ظهرًا من يوم الأحد 2009/8/2م مبجمع الوزارات 

- مقر وزارة التجارة وال�صناعة - بلوك 2 - الدور الأول - قاعة 

الجتماعـــــــات الكربى )اأ(. وذلك ملناق�صة تقرير الوزارة املتعلق 

مبخالفـــــــة ال�صركة بع�ش مواد قانون ال�صـــــــركات التجارية رقم 

15 ل�صنة 1960.
فريجـــــــى مـــــــن ال�صـــــــادة امل�صاهمن الكـــــــرام الراغبـــــــن بح�صور 

الجتماع اأو من ينـــــــوب عنهم مراجعة مقر ال�صركة الكائن يف 

منطقة ال�صاملية - �صارع �صامل املبارك - جممع الوطية - الدور 

الأول - مكتـــــــب )11(،  م�صطحبـــــــن معهـــــــم م�صتندات ملكية 

الأ�صهم ل�صتالم بطاقة احل�صور اأو ا�صتمارة التوكيل يف موعد 

اأق�صاه نهاية يوم اخلمي�ش املوافق 2009/7/30م.

مالحظة: يف حالة عدم توفر الن�صاب، �صوف يعقد اجتماع اجلمعية املوؤجل يوم 

الحد املوافق 2009/8/9م يف متام ال�صاعة الثانية ع�صرة والن�صف ظهرًا مبقر 

الوزارة املذكور، ويعترب هذا الإعالن �صاريًا على الجتماع املوؤجل.

 مجموعة الخرافي: لم نوقع أي مذكرة تفاهم
مع هيئة االستثمار بشأن بورت غالب

علق مصدر مسؤول في مجموعة اخلرافي على 
خبر نشرته احدى الصحف اليومية، وعلى سؤال 
برملاني استقى اخلبر من هذه الصحيفة ليوجه 
اس����ئلته الى وزير املالية مطالبا اياه بتزويده 
بصورة من مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة 
العامة لالستثمار مع مجموعة استثمارية تتملك 
الهيئة مبوجبه وبحسب زعم اخلبر الصحافي 
والسؤال البرملاني ما نسبته 51% من مشروع 
سياحي على البحر االحمر رغم الصعوبات املالية 
التي تواجهها املجموعة نتيجة عدم استقطاب 
السياح وسوء التخطيط واإلدارة. وأوضح املصدر 
ان مجموعة اخلرافي ليست لديها ما تخفيه او 
تخشاه، وعليه فإنها تعلن بكل وضوح ودرءا 
ألي لبس او غموض بأنها املجموعة الكويتية 
التي استثمرت مشروعا سياحيا كبيرا يقع على 
البحر األحمر مبدينة مرس����ى علم بجمهورية 
مصر العربية يطلق عليه بورت غالب، ويهم 
املجموعة ابتداء ان توضح للرأي العام وللنائب 
املذكور، الذي دأب على إثارة األسئلة املعتمدة 
على اإلشاعات واملعلومات اخلاطئة واملصطنعة، 
ويأتي هذا السؤال وغيره كحلقة جديدة ومحاولة 
أخرى للتضليل وتش����ويه صورة املجموعة. 
وتابع املصدر: توضيحا للمواطنني الكرام فإن 
ما ذكر من سؤال ونشر في اجلريدة ليس عاريا 
عن الصحة فحس����ب، بل ليس له اس����اس من 
احلقيقة، وهو بهت����ان مختلق اصبح البعض 
في هذا البلد يجيد صناعته وتسويقه، وتؤكد 
املجموعة بجالء انها لم توقع اي مذكرة تفاهم 
مع الهيئة العامة لالستثمار، وال اي من الشركات 
التابعة او اململوكة لها، ال بطريق مباش����ر وال 
غير مباش����ر، ولم تقم بأي اتصال وال نية لها 
بذلك ال في احلال وال في املستقبل، وحتى يرتاح 
احلساد فإن املجموعة سترفض حتى لو طلبت 

منها الهيئة ذلك، وتؤكد املجموعة ايضا افتخارها 
بإدارتها لهذا املشروع بكفاءة وجناح رغم انه 
اليزال في بداياته، وهو يهدف الى االستثمار في 
العالم العربي على املدى الطويل، ويهدف الى 
تطوير البنية التحتية واخلدمية للمساهمة في 
التطور والنمو والرخاء االقتصادي في العالم 
العربي، والذي يأتي بناء على قناعة راسخة متثل 
صلب االستراتيجية االستثمارية للمجموعة، 
وحتقيق ليس عوائد مالية فحسب بل حتقيق 
عوائد اجتماعية ووطنية من حيث خلق الفرص 
الوظيفية، واس����تثمار املصادر الطبيعية التي 
يزخر بها عاملنا العربي، كما يستقطب املشروع 
الس����ياح بشكل كبير وحيوي، يشهد بذلك كل 
من قصد هذا املنتجع وزاره واستمتع مبرافقه 
وأنشطته املختلفة، واستطردت املجموعة في 
تعليقها بالقول ان هذا املش����روع االستثماري 
الناجح الذي حظي بالتقدير واالشادة من كبرى 
اجلهات واملؤسسات االقتصادية الدولية باعتباره 
واحدا من املشروعات الرائدة في التنمية العمرانية 
واالقتصادية والسياحية في املنطقة والذي كنا 
نود ان يكون له مثيل في بلدنا احلبيب الكويت، 
ولكن بسبب س����يطرة تيار الهدم االقتصادي 
الوطني الذي يقتات على احلسد، ويقوده قصر 
النظر وعمى البصي����رة واجلهل املعتمد على 
الغوغائية السياسية التي تستخدم كل سالح 
ضد هذه املش����اريع احليوية حتى لو كان ذلك 
على حساب ومستقبل البلد واالقتصاد ورفاهية 

الشعب.
وفي اخلتام دعت املجموعة وبعد ان أوضحت 
احلقائق ان تتحرى ه����ذه األطراف الدقة فيما 
ينشر عن مشاريعها، وتؤكد للجميع ان الصقور 
تعيش في عني الشمس، اما اخلفافيش فهي ال 

تعرف اال ان تعيش في الظالم.

أكدت أن ما نشر »بهتان مختلق« وأنها سترفض أي عرض من الهيئة »حتى يرتاح« الحّساد

د.وليد الطبطبائي

حسني القالف


