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وّجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال لوزير الشؤون 8
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بشأن مشروع امليكنة، 
وطالب بتزويده باسباب اتخاذ قرار تنفيذ مشروع امليكنة 
في وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل وتاريخ اتخاذه 
والدراس���ات التي اجريت قبل تنفيذه، وتاريخ البدء في 
تنفيذ املشروع واالعتمادات املالية التي رصدت لتنفيذه، 
وهل متت زي���ادة تلك االعتمادات م���ع تزويدي بالقيمة 

االجمالية التي مت انفاقها على املش���روع حتى تاريخه؟ 
ونسخة عن العقد املوقع مع اجلهة التي تقوم على تنفيذ 
مش���روع امليكنة في الوزارة، مع تبيان ان كانت الوزارة 
قد اشترطت على املنفذ ضمان كفاءة عمل املشروع لفترة 
زمنية محددة من عدمه، واملدة املنصوص عليها الجناز 
املشروع؟ وهل مت تشغيل مشروع امليكنة في الوزارة، وان 

كانت االجابة بالنفي، يرجى تبيان اسباب ذلك؟

العنجري يسأل عن مشروع الميكنة في »الشؤون«

مصطفى الشمالي

د.وليد الطبطبائي

د.ناصر الصانع

الشمالي: »التأمينات« أسست الشركة الكويتية
للتأمين الصحي برأسمال قدره 5 ماليين دينار

القيمة الدفترية غير المعتمدة للس�هم بلغت 117فلسًا 
وه�ي قيمة مس�تخرجة م�ن البيان�ات المالية غي�ر المدققة

رداً على سؤال وجهه العنجري

قال وزي���ر املالية مصطفى 
الشمالي ان مؤسسة التأمينات 
االجتماعية اسس���ت الشركة 
الكويتي���ة للتأم���ن الصحي 
برأسمال قدره 5 مالين دينار 
اس���تجابة لرغب���ة احلكومة 

ومجلس االمة.
ج���اء ذلك ردا على س���ؤال 
للنائب عبدالرحمن العنجري، 
وقال الش���مالي: اس���تنادا الى 
الدراس���ة التي اعده���ا مكتب 
الشال لالستشارات االقتصادية، 
قامت املؤسسة بتأسيس هذه 
الشركة برأسمال قدره 5 مالين 
دينار اس���تجابة الى رغبة كل 
من احلكوم���ة ومجلس االمة 
بهدف احلد من تنامي التكاليف 
الصحية على الدولة والرغبة 
في حتسن مستوى اخلدمات 
الطبي���ة ومعاجلة س���لبيات 
مجاني���ة الع���الج، والتي كان 
اهمها اقتراح بقانون كان يهدف 
لتطبيق نظام تأمن صحي شامل 
التأمينات  للخاضعن لقانون 
االجتماعية واقربائهم، اي غالبية 
املواطنن، على ان تتحمل الدولة 
او صاح���ب العمل )الدولة في 
اغلب االحيان( قيمة اشتراكاتهم، 
مضيفا: باشرت هذه الشركة منذ 
تأسيسها في االعداد لنظام تأمن 
صحي ش���امل يتفق مع رغبة 
كل من احلكومة ومجلس االمة، 
حيث اعدت دراسة شاملة قام بها 
فريق استشاري عاملي واقليمي 
ومحلي، وقد عرضت نتائجها 
عل���ى فريق من وزارة الصحة 
الوزير، حيث  العامة برئاسة 
مت االتفاق على تشكيل جلنة 
مشتركة من الوزارة والشركة 
ومستش���اريها اليجاد تصور 
مشترك حول تطبيق مشروع 
التأمن الصحي االلتزامي، اال 
ان هذه اللجنة لم جتتمع لعدم 
تسمية ممثلي وزارة الصحة 

العامة فيها.

البنية األساسية

وق���ال: كان البدء في تنفيذ 
املرحلة التالية يعتمد في االساس 
على انتهاء اللجنة املشار اليها 
من مراجعة نتائج تلك الدراسة 
ومن ثم عرضها على احلكومة 
والتي من اهم متطلباتها اجراء 
البيئة  تغييرات جوهرية في 
التشريعية والسياسة الصحية 
العامة، حيث كان من املخطط 
ان يتم في هذه املرحلة وضع 
البنية االساسية لنظام شامل 
للتأمن الصحي يحكم العالقة 

ب���ن جميع االط���راف املعنية 
وانظمة التسعير وسبل التمويل 
وغيرها، مضيفا: بعد ذلك، تقدم 
بعض اعضاء مجلس االمة الى 
احلكومة اثناء جلسته املنعقدة 
بتاري���خ 2009/6/10 بتوصية 
وافق عليه���ا املجلس تختلف 
في الواقع عن النهج االساسي 
املقرر للشركة، حيث تقضي هذه 
القيام  التوصية باالسراع في 
بتقدمي خدمات التأمن الصحي 
االختياري للكويتين لتغطية 
العالج في اخلارج وباشتراك 

ميسر.

القواعد والنظم

وأكد ان النهج املقرر للشركة 
هو تأس���يس نظ���ام متكامل 
للتأمن الصحي يتميز بصالبة 
القواعد والنظم وسالمة البناء 
انه بالنظر  والتطبيق، مؤكدا 
لظهور عقب���ات كثيرة حالت 
الكويتية  الش���ركة  دون قيام 
للتأم���ن الصح���ي بتحقي���ق 
االه���داف الت���ي انش���ئت من 
اجلها وقناعة املؤسسة بعدم 
اجلدوى من اس���تمرار متلكها 
ومحاوالتها املتعددة للتخلص 
منها وحتفظ ديوان احملاسبة في 
اكثر من تقرير على تلك الشركة، 
وبالنظر لعدم وجود مشترين 
محتملن لهذا النوع من النشاط 
حتى ميكن االعالن عن بيعها 
مبزايدة عامة، قامت ببيع كامل 
حصتها في الش���ركة املذكورة 
القابضة،  الرازي  الى ش���ركة 
حيث وافق جهاز االستثمار في 
املؤسسة في حينه على ذلك، 
ومت اعتماد عملية البيع، وفي 
الوقت نفسه قامت باملساهمة في 
شركة الرازي القابضة بنسبة 
20% من رأسمالها البالغ قدره 
50 ملي���ون دين���ار، وقد متت 
احاطة اللجنة العليا الستثمار 
اموال املؤسس���ة بكل ما تقدم 

ف���ي اجتماعها املعقود بتاريخ 
.2005/3/20

واكد الشمالي انه مت البيع 
بواقع 116 فلسا للسهم الواحد 
وبربح ق���دره 800 الف دينار، 
وهذا الس���عر ميثل متوس���ط 
س���عر الس���هم على اس���اس 
القيم��ة الدفترية وذلك وفق���ا 

ملا يل��ي:
الدفترية املعتمدة  القيمة   �
للس���هم 2003/12/31، حي���ث 
بلغت 115 فلسا، وه���ي القيمة 
املستخرجة من واق���ع البيانات 

املالية النهائية واملدققة.
� القيم���ة الدفتري���ة غي���ر 
املعتمدة للسهم في 2004/12/31، 
حيث بلغت 117 فلس���ا، وهي 
القيمة املس���تخرجة من واقع 
البيانات املالية غير املدققة )وقد 
مت اس���تبعادها كأساس وحيد 
لتحديد سعر البيع ألنها غير 

مدققة(.

القيمة السوقية

مما تقدم، يتضح ان الشركة 
لم تبع بأقل من قيمتها الدفترية 
النهائية املدققة في 2003/3/31، 
وان هذه القيمة تتس���اوى في 
القيمة  احلقيقة والواق���ع مع 
التاريخ،  السوقية لها في هذا 
وبالتالي انتفاء ضرورة تقييمها 
من قبل مقي���م محايد وحتمل 
تكاليف هذا التقييم، حيث لم 
تباشر الشركة اي نشاط لها قبل 
البيع، وهو امر ال يجوز القياس 
فيه على شركات تباع بأكثر من 
قيمته���ا الدفترية، طاملا كانت 
القيمة السوقية لهذه الشركات 
اعلى من القيمة الدفترية، وهذه 
مسألة حتكمها اعتبارات كثيرة 
منها النج���اح الذي حتققه كل 
شركة وطبيعة نشاطها وشهرتها 

التجارية واملالية.
هذا ومن اجلدير بالذكر ان 
شركة الكويتية للتأمن الصحي 
جزء من شركة كبيرة تستطيع 
م���ن خاللها حتقي���ق االهداف 
واالنشطة التي وردت في نظامها 
االساسي والتي تتطلب لتنفيذها 
قدرات ادارية وفنية متخصصة 
لم يك���ن باالم���كان توفيرها، 
باالضافة الى انه اصبح باالمكان 
االستفادة من تواجد شركات 
متخصصة اخرى ضمن شركة 
الرازي القابضة ومجموعة من 
املساهمن املؤثرين في االسواق 
احمللية واالقليمية، مما سيسمح 
لها بالعمل وتفعيل نش���اطها 

وتطويره.

الطبطبائي: يحق للمواطن الحاصل على شهادة الدكتوراه 
التعيين في هيئة التدريس بجامعة الكويت أو »التطبيقي«

الصانع: »برلمانيون« تطلق دليلين لمساعدة النواب على مكافحة الفساد

كما ال يجوز التعاقد مع عضو 
هيئة التدريس )غير كويتي( 
تقل درجته العلمية عن استاذ، 
ويجوز بقرار من وزير التعليم 
العال���ي االس���تثناء م���ن هذا 
الشرط بالنسبة للتخصصات 

النادرة.
ثانيا: حتديد طبيعة عمل 
حملة الدكت���وراه في اجلهات 

احلكومية
م���ادة 5: يتول���ى حمل���ة 
الدكتوراه في الوزارات واجلهات 
القي���ام بتدريب  احلكومي���ة 
املوظفن وتقدمي االستشارات 
الرأي  واجراء األبحاث وإبداء 
القرار واملش���اركة في  ملراكز 
العمل  اعمال وخطط وبرامج 
ومتابعة تنفيذها وأي أعمال 
اخرى يكلفون بها وتتماشى 
مع مؤهالتهم العلمية ويكون 

مسماهم الوظيفي خبيرا.
م���ادة 6: يتمتع الباحثون 
الكويتي���ون حمل���ة ش���هادة 

اخالقية وحتديد مجموعة من 
املقاييس خاصة بسلوك النواب 

والوزراء.
ويحوي احكاما ذات طابع عام 
باالضافة الى قواعد لألخالقيات 

االحتي���اج الى اعض���اء هيئة 
التدريس، فكثيرا من الكويتين 
حرصوا على مواصلة دراستهم 
العليا للحص���ول على درجة 
الدكتوراه على نفقتهم اخلاصة، 
متحملن في ذلك اعباء مالية 
واجتماعية كبيرة وهم وان لم 
يبتعثوا للدراسة في اخلارج من 
قبل جامعة الكويت او الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب، لكنه���م ال يقلون 
كفاءة وعلم���ا عن اي مبتعث 
من قبل اجلامعة او الهيئة، ومن 
املصلحة العامة االستفادة منهم 
للتدريس في هاتن اجلهتن، 
واعطاؤهم األولوية في التعين 
كأعضاء في هيئة التدريس بدال 
من املتعاقد من جنسيات اخرى، 
فهم � فضال � عن كونهم ابناء 
الوطن، تتوافر فيهم ش���روط 
شغل وظائف هيئة التدريس 
واهمها احلص���ول على درجة 

الدكتوراه.
اع���د ه���ذا االقتراح  لذلك 
بقان���ون الذي يفت���ح املجال 
للكويتي���ن احلاصل���ن على 
درجة الدكت���وراه للتعين في 
هيئة التدريس، في املؤسسات 

األكادميي���ة.
كما انه من خالل هذا االقتراح 
بقانون يتم توفير املزايا حلملة 
الدكتوراه في اجلهات احلكومية، 
مما يهيئ للباحثن املختصن 
في وزارات الدولة اجلو املناسب 
إلثراء املجتمع باألبحاث العلمية 
في شتى املجاالت، مع بقائهم 

في وزاراتهم.

ب�ه��دف مس���اع���دة  في قطر 
الع���رب عل����ى  البرملاني���ن 
دف��ع دولهم للتصديق عل��ى 
اتفاقي��ة االمم املتحدة ملكافح��ة 
الفس��اد والعمل على تطبي��ق 
االتفاقي�����ة ومتابع���ة كيفية 
تنفي��ذ السلط���ة التنفيذية لها 
وتعزي���ز التعاون واملساعدة 
عل�����ى تب���ادل اخلب��رات بن 

البرملانين العرب.
وتعد منظم���ة »برملانيون 
عرب ضد الفساد« منظمة غير 
حكومية تأسست في بيروت في 
عام 2004 وتهدف بشكل اساسي 
الى جمع البرملانين والناشطن 
بالشأن العام وتعزيز قدراتهم 
في مكافحة الفس���اد وتعزيز 
املس���اءلة والش���فافية وحكم 

القانون.

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا بقانون بشأن »تنظيم 
أوضاع الكويتين حملة شهادة 
الدكتوراه خارج املؤسس���ات 

األكادميية«.
مادة 1: تعريفات: في تطبيق 
أح���كام هذا القان���ون، يقصد 
باأللفاظ والعبارات التالية ما 

هو مبن قرين كل منها:
اجله���ات احلكومي���ة: هي 
الدول���ة والهيئ���ات  وزارات 
احلكومي���ة والش���ركات التي 
تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد 

على %50.
املؤسسات األكادميية: هي 
جامعة الكويت، والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
العبداهلل  وأكادميي���ة س���عد 
للعلوم األمنية، وجميع املعاهد 
والكليات الكويتية التي متنح 
شهادة الدبلوم او الليسانس.

الوزير املختص: هو الوزير 
التابعة له وظيفيا الوزارة أو 
اجله���ة احلكومية التي يعمل 

بها املوظف.
أوال: بش���أن التعي���ن في 

املؤسسات األكادميية.
مادة 2: يحق للكويتي الذي 
حصل عل���ى درجة الدكتوراه 
التعي���ن في هيئة  ان يطلب 
التدريس في جامعة الكويت، او 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وجميع املؤسسات 
األكادميية احلكومية التي متنح 
اذا  البكالوريوس،  او  الدبلوم 
توافرت فيه الشروط التالية:

1 � ان يكون محمود السيرة 

بيروت � كونا: اعلن رئيس 
منظمة »برملانيون عرب ضد 
الفس���اد« د.ناصر الصانع ان 
املنظم���ة تعك���ف على اطالق 
دليلن ملساعدة النواب العرب 
على مكافحة الفس���اد والعمل 
على دفع دولهم للتصديق على 
اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 

الفساد.
ف�����ي بيان  ج�����اء ذل���ك 
الرئيس���ي  املق��ر  صادر ع��ن 
للمنظم�����ة في بي��روت عقب 
اجتم�����اع الصانع مع رئيس 
العاملي��ة  العم�����ل  مجموع��ة 
اخلاصة مبش��روع »االخالقيات 
وتض�����ارب  السياس���ية 
مصال�����ح« النائ���ب اللبناني 
د.غس���ان مخيبر، حيث تركز 
البحث ف��ي مش��روعي اطالق 

حسن السلوك.
2 � ان يك���ون حاصال على 
درجة )جيد( عل���ى األقل في 
البكالوريوس، ويستثنى من 
هذا الش���رط من كان تقديره 
)جيد جدا( على األقل في مرحلة 

الدكتوراه.
3 � ان تكون اجلامعة التي 
حصل منها على الدكتوراه من 
اجلامعات املعتمدة لدى وزارة 

التعليم العالي في الكويت.
مادة 3: ينظ���ر في طلبات 
املقدم���ة للجه���ات  التعي���ن 
األكادميي���ة املنصوص عليها 
ف���ي هذا القانون ب� »ش���هري 
مايو ونوفمب���ر« من كل عام 
بواس���طة جلنة تش���كل من 
ثالثة من أق���دم اعضاء هيئة 
التدريس في القس��م املختص، 
تقوم باملفاضلة ب��ن املتقدمن 
على اساس اخلبرة ف��ي اجراء 
البحوث وم���دى الق��درة على 
التدريس، ويجب عل��ى اللجنة 
املقابل���ة والب��ت في  اج���راء 
التعين خالل مدة ش���ه�رين 
انتهاء  كحد أقصى من تاريخ 
مدة تقدمي الطلبات، وف��ي حال 
رف���ض الطلب يجب ان يكون 
الرفض مس���ببا ويك��ون ملن 
رفض طلبه حق التظل��م الى 
وزير التعليم العال���ي والذي 

يكون رأيه نهائيا.
مادة 4: ال يجوز ان يعن في 
املؤسسات األكادميية او ينتدب 
اليها عضو هيئة تدريس نقل 
الدكتوراه  شهادته عن درجة 
فيما عدا التخصصات النادرة، 

دليل�����ن جديدي���ن كأدوات 
يستخدمها النواب ملساعدتهم 
عل���ى مكافحة الفس���اد، واكد 
د.الصانع اهمية »تس���ري��ع 
العمل الجناز الدليل اخل��اص 
الذي يصار الى تطويره م��ن 
منظمة برملاني��ون ع��رب ض��د 
الفس��اد واطالقه في املنت��دى 
البرملاني الثال��ث الذي سيعق��د 
على هام�����ش مؤمتر ال��دول 
االطراف ف�����ي اتفاقية االم��م 
املتح��دة ملكافح���ة الفس��اد في 
الدوحة بقطر ف��ي العاش��ر من 

شهر نوفمبر املقب��ل«.
وق���ال الصان���ع: ويهدف 
هذا الدلي���ل، الذي يتم اعداده 
بالشراكة مع مؤسسة »وست 
للدميوقراطي���ة«  منس���تر 
البريطانية، الى احداث منظومة 

الدكتوراه بالوزارات واجلهات 
الرواتب  احلكومية، بنف���س 
واملزايا املالية التي يتمتع بها 
نظراؤهم اعضاء هيئة التدريس 
في املؤسسات األكادميية � ما لم 
تكن املزايا املالية التي يتمتعون 
بها في جهاتهم الوظيفية أكبر 
� وكذلك على املزايا الوظيفية 
وعلى األخ���ص اجازة التفرغ 
العلمي واجازة املش���اركة في 
املؤمترات العلمية خارج البالد، 
كما يجوز بن���اء على موافقة 
الوزير املختص ان يعار الدكتور 
الى اجلامعات اخلاصة او مراكز 
البحث العلمي سواء في داخل 
الكوي���ت او خارجها من اجل 
اكتس���اب اخلبرة ملدة ال تزيد 
على اربع سنوات قابلة للتجديد 

ملدة مماثلة.

المذكرة اإليضاحية

يهدف االقت���راح بقان��ون 
املاثل الى تفعيل النص���وص 
الدستورية اخلاص���ة بكفال��ة 
الدول���ة للتعلي���م  ورعاي���ة 
الدولة  )امل�����ادة 13( ورعاية 
العلمي  وتشجيعه���ا للبحث 
والعل�����وم واآلداب والفنون 
)امل���ادة 14( وحق املواطن في 
تول���ي الوظيفة العامة )املادة 
البحث  26( وكفال���ة حري���ة 
العلم��ي )املادة 36( وممارسة 
الكويتين حلقهم في التعليم 

)املادة 40(.
كما يهدف الى تأصيل مبدأ 
الفرص  الش���فافية وتكاف���ؤ 
واالس���تفادة من الكفاءات في 

جتسد االحكام ذات الطابع العام 
التي متنع متولي اخلدمة العامة 
من استغالل نفوذهم لتحقيق 
مصلحتهم اخلاصة بدل تأمن 

املصلحة العامة.

اتفاقية األمم المتحدة

ان  ال���ى  البي���ان  واش���ار 
الصان�����ع وبصفت���ه رئيس 
العاملية  العم���ل  مجموع�����ة 
ملش��روع تفعي��ل اتفاقية االمم 
الفس�����اد  املتح��دة ملكافح��ة 
اجتم�����ع ببع�����ض اعض��اء 
فريق اع��داد دليل البرملاني��ن 
التشريع��ي لتطبي��ق اتفاقي��ة 
االمم املتح��دة ملكافح��ة الفساد 
حيث م��ن املقرر ان يت��م اطالق 
الدليل بنح��و رسمي في  هذا 
املنت������دى البرملان���ي الثالث 

قدم اقتراحًا بقانون لتنظيم أوضاع حملة الشهادات العليا

البراك لوزير المالية: هل وقعت اختالسات مالية بشركة المواشي 
وما أسباب التوقف عن تحميل األغنام من أستراليا؟

وجه النائب مسلم البراك سؤاال لوزير املالية 
مصطفى الشمالي تساءل فيه:

ما مدى صحة املعلومات عن وجود ش���كاوى 
قدمت للهيئة العامة لالستثمار ضد بدر سليمان 
اجلار اهلل رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
من بعض موظفي الشركة الكويتين؟ وما االجراءات 
التي مت اتخاذها من قبل الهيئة العام لالس���تثمار 
بشأن ما تضمنته الشكوى من جتاوزات منسوبة 
للمذكور؟ مع موافاتي بأس���ماء مقدمي الشكاوى 
ونسخة من الش���كوى املقدمة ورد الشركة على 
الشكوى والسيرة الذاتية ملقدميها وتاريخ تعيينهم 
في الشركة وخبراتهم وتقييم ادائهم خالل فترة 

عملهم على ان ترفق املستندات املؤيدة للرد.
وقال: حيث ان ش���ركة نقل وجتارة املواش���ي 

تخضع لقانون حماية االموال العامة لذا أسأل:
هل وقعت حاالت اختالس���ات مالية على امل���ال العام؟ وتاريخ 
حدوثها؟ وكيفية اكتشافها؟ وما اسفر عنه التحقيق فيها، وهل احيل 
املوض���وع للنيابة العامة من عدمه وفي احلالة االولى ما هو احلكم 
الصادر؟ على ان يتم موافاتنا بأس���ماء العاملن في مكتب التدقيق 
الداخلي وجنس���ياتهم وتاريخ تعيينهم ومخصصاتهم ومكافآتهم 
بأنواعها، وتزويدي ببيان بها، وهل مت ادراج املخالفات الواقعة على 
املال العام بتقارير املدققن الداخلين قبل اكتش���اف واقعة االعتداء 
على املال العام من عدمه مع تقدمي صورة من التقرير، وما االسباب 
التي ادت الى توقف س���فن الشركة عن حتميل االغنام في استراليا 
خالل عام 2008؟ وما حجم اخلس���ائر املالية الناجتة عن التوقف؟ 
وما اسم املس���ؤول عن متابعة جتديد رخص البواخر والتأكد من 
مطابقتها للش���روط الدولية؟ وهل قامت الش���ركة بتأجير بواخر 
لشراء االغنام احلية من استراليا نتيجة لتوقف السفن عن حتميل 
االغنام؟ واسماء الشركات التي مت استئجار سفن منها؟ وعدد وقيمة 
هذه العقود على ان ترفق املستندات املؤيدة للرد وتزويدي بصورة 
عنها؟، على ان يتم موافاتنا بتاريخ تعيينه في الش���ركة والرواتب 
واملكاف���آت واملخصص���ات املمنوحة له عن ع���ام 2009/2008، وما 

حقيقة قيام رئيس مجلس االدارة بشراء عدد 20 
الف رأس غنم من تاجر سعودي بقيمة 34 دينارا 
للرأس الواحد ونقل تلك الكمية من السعودية برا 
للكويت، وهل حققت تلك الصفقة ارباحا من عدمه 

وفي احلالة االخيرة ما قيمة اخلسائر؟
وتس���اءل البراك: ما صحة اخلبر املنشور في 
جريدة القبس بعددها رقم 12709 الصادر بتاريخ 16 
اكتوبر 2008 بان هناك توجها لدى وزارة التجارة 
والصناعة بصرف الدعم املالي لشركة نقل وجتارة 
املواشي والس���ماح للشركة نفسها بشراء العلف 
باالس���عار املدعومة وإلغاء رسوم اجلمارك على 
املواشي املدعومة وان حجم الدعم احلكومي لشركة 
املواشي بحدود خمسة دنانير لرأس املاشية الواحدة، 
متس���ائال: هل مت عمل الدراسات املتخصصة من 
قبل وزارة التجارة والصناعة والتي مت على اساس���ها حتديد قيمة 
الدعم املالي؟ فإذا كان اجلواب بااليجاب ارجو تزويدي بنسخة من 
الدراس���ة املعدة واذا كان اجلواب بالنفي فما االس���س التي مت على 
اساسها حتديد قيمة الدعم؟ وهل سيتم صرف الدعم بأنواعه جلميع 
الش���ركات العاملة بهذا املجال؟ فإذا كان ال���رد بااليجاب فما مقدار 
الدعم املقرر صرفه؟ واذا كان الرد بالنفي فما اس���باب عدم شمول 

باقي الشركات العاملة بهذا النشاط؟
وتساءل البراك: هل هناك قضايا مرفوعة من ممثل القطاع اخلاص 
في الشركة ضد احلكومة؟ وما موضوعات القضايا املرفوعة؟ ومن 
هم املدعون؟ وبيانات القضايا املرفوعة وما مت فيها؟ وهل سبق ان 
بادر ممثلو القط���اع اخلاص برفع قضية على احلكومة قبل تعين 
رئيس مجلس االدارة املالي للشركة في الشركة؟ وما موقف املذكور 
كممث���ل احلكومة في مجلس االدارة م���ن القضايا املرفوعة على ان 
ترفق املس���تندات املؤيدة للرد؟ وما مدى التزام شركة نقل وجتارة 
املواشي بالقرار الوزاري بش���أن اسعار بيع االغنام املذبوحة؟ وما 
اسعار بيع االغنام احلية محليا وخارجيا لالعوام 2004 حتى 2009؟ 
وهل حققت الشركة خسائر من مبيعاتها اخلارجية لالعوام 2004، 

2005، 2006، 2007، 2008 و2009.

شدد النائب د.جمعان احلربش على أن احلكومة 
على مح���ك اثبات حرصها على حماية املال العام 
من عبث وجتاوز بعض من يعتقدون ان الظروف 
والقرارات س���اعدتهم باالبتعاد عن دائرة املراقبة 
عما يقومون به من ممارسات، مطالبا بأن ميارس 
وزير الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري الذي ننتظر منه الكثير، خاصة 
فيما عرف عنه من جدية وعدم تساهل في التعامل 
االيجابي مع عدد من ملفات املمارس���ات اخلاطئة 
في السابق، وعليه استخدام كل صالحياته، وان 
يقوم بدوره كامال إليقاف الهدر ونزيف املال العام 
الذي متارسه االدارة العليا وبعض مديري بعض 
الكويتية،  القطاعات مبؤسسة اخلطوط اجلوية 
وان يقوم بإحالة املتجاوزين منهم واملتورطن الى 

النيابة العامة وبصورة س���ريعة، وذلك بناء على االدلة والبراهن 
الدامغة التي أثبتت تورطهم في بعض االحيان ببعض املمارس���ات 
الت���ي أضاعت مبالغ ضخمة من املال الع���ام، معتبرا ان ما جاء في 
التقرير املفصل لتكليف مجلس االمة لديوان احملاسبة عن جتاوزات 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية وما تضمنه من جتاوزات خطيرة 
وعبث غير مسبوق خالل الس���نوات املاضية ال يعدو ان يكون اال 
هدما تدريجيا ومنهجيا لهذه املؤسس���ة الوطنية حتى وصل االمر 
الى هذا املنحى الكارثي، كما سجل استمرار التراخي واالهمال احيانا 
اخرى ضياع مبالغ اكبر، بل وأدى الى تدمير شبه تام ملا تبقى مما 

كان يسمى مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية.
كما حذر د.جمعان احلربش الذي قدم دفعة جديدة من االس���ئلة 
البرملانية من صعوبة اس���تمرار احلكومة في إجراءات خصخصة 
»الكويتي���ة« ووفق اجل���دول الزمني للقانون اخلاص بها بس���بب 
العديد من االخطاء اجلسيمة وفي مقدمتها عدم حتديد مصير مبالغ 
التعويضات الضخمة التي تطالب بها املؤسسة من شركة اخلطوط 
العراقية والتي لم يتم ادراجها ضمن عملية التقسيم التي متت من 
شركتن منفصلتن. وال يعرف أين ستذهب هذه املبالغ بعد عملية 
اخلصخصة، أو حتى عملية حتصيلها واالخطر من ذلك هو احتمال 

خس���ارة »الكويتية« للتعويضات املستحقة لها 
عند حتويل املؤسسة الى الكيان اجلديد، باالضافة 
الى استمرار صدور قرارات التالعب واملجامالت 
وتوثيق العالقات اخلاصة خارج وداخل »الكويتية« 
والتي متثلت في إصدار كم كبير من تذاكر السفر 
املجانية ألسماء مكررة بلغ عددها 2200 تذكرة منح 
بعضها لفرق موسيقية وراقصات شرقيات على 
الدرجة االولى وذلك جزء من الفضائح والكوارث 
االدارية واالستغالل السيئ للمناصب التي احتواها 
التقرير، وكذلك صرف مكافآت أعمال ممتازة لنفس 
اسماء املسؤولن واملوظفن سنويا دون تغيير، مما 
أوقع الكثير من الظلم على جزء كبير من موظفي 

املؤسسة اآلخرين.
ووجه د.احلربش سؤاال للبصيري طلب فيه 
تزويده مبجموع مبالغ قضايا التعويض التي رفعتها مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ضد اخلطوط العراقية في احملاكم البريطانية والتي 
ل���م يتم حتصيلها أو احلكم فيها حتى اآلن؟ وهل مت تزويد اجلهات 
التي قامت بتقييم اصول مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية مبجموع 
مبالغ املطالبات القانونية ضد اخلطوط العراقية؟ وهل مت ادراج ذلك 
ضمن قائمة اصول وموارد »الكويتية«؟ وما مبررات وأسباب اغفال 
االشارة أو التوضيح ملصير هذه املبالغ التي قد تتجاوز املليار دوالر 
مع حتديد اجلهة او القطاع املس���ؤول عن ذلك؟ وهل ميكن للكيان 
اجلديد ملؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية بعد تخصيصها خالل 
الفترة القليلة املقبلة ان يق���وم بتحصيل مبالغ التعويضات التي 
لم حتصل لصاحله؟ وما مبررات تنازل احلكومة ممثلة في االدارة 
ملؤسس���ة اخلطوط اجلوية عن مبالغ من املال العام للمستثمرين 
اجلدد؟ وهل حصلت ادارة مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية على 
موافقة وتعهد من اجلانب العراقي على حوالة حق احلكم القضائي 
بااليفاء مببالغ التعويضات التي طالبت بها مؤسس���ة »الكويتية« 
الى الشركة اجلديدة، خاصة ان القانون االجنبي قد يشترط قبول 
املدين باحلوال���ة؟ أال يوجد احتمال بضياع حق الدين والتعويض 

عند حتويل املؤسسة االى كيان جديد.

الحربش يطالب البصيري بإحالة المتجاوزين 
في الخطوط الكويتية إلى النيابة العامة

د.جمعان احلربشمسلم البراك


