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الطاحوس لرئيس الوزراء: هيئ نفسك للمنصة
بعد 21 ديسمبر المقبل إذا لم تحلّ مشكلة أم الهيمان 

سأل عدداً من الوزراء عن تلوث المنطقة وتأثرها باإلشعاعات ونتائج أبحاث الجامعة عن جزيئات الغبار 

اكد النائب خالد الطاحوس على استمرار 
متابعة التلوث البيئي ف���ي ام الهيمان، 
مشيرا الى انه سبق واعلنا مهلة 60 يوما 

حلل هذه املشكلة.
املهلة كافية  ان  الطاح���وس  واضاف 
حلل القضية وهي اعطاء فرصة للحكومة 
وليست مس���ألة ابتزاز لرئيس الوزراء 

او غيره.
ولفت الطاحوس الى ان سمو رئيس 
الوزراء منذ خمس���ة ايام نق���ل للنواب: 
ملاذا انتظ���روا مهلة 60 يوما ولم يقدموا 

االستجواب مباشرة؟
وقال الطاحوس انه انتظر مدة خمسة 
ايام لينفي رئيس الوزراء هذا القول ولم 
يفع���ل، مما يدل ان كالم النواب صحيح، 
مبين���ا ان مهلة 60 يوم���ا اعطيت لتؤكد 
للشعب اننا متعاونون مع احلكومة وال 

يعني ان يشكك في جديتنا.
وحذر الطاحوس انه بعد املدة احملددة 
)60 يوما( اذا لم يتم حل مشكلة ام الهيمان 
وجاء يوم 12/21 ولم تتخذ االجراءات، اقول 
لرئيس الوزراء: هيئ نفسك للمنصة، وال 
حتاول ان تقلل من حجم املأساة وحتاول 
تقليل ش���أن النواب الذي اعلنوا قيامهم 

االستجواب بعد انتهاء املدة.
وقال الطاحوس: ي���ا رئيس الوزراء 
»امسك بريك« وهذا الكالم ال ينفع معانا 

ومعي انا بالذات وبيننا وبينك 12/21.
وانتقد الطاحوس البهرجة االعالمية 
التي تتخذها اللجان ف���ي الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة من خالل 
االتصال على املصانع املخالفة وابالغهم 
بزيارة هذه اللجان لهم، وبالتالي يأخذون 
استعدادهم، ويجب ان تكون مفاجأة وهذا 

االمر ال ينطلي علينا.
واش���ار الطاحوس الى وجود بعض 
املتنفذين الذين يضغطون على احلكومة 
لتوزيع اراض ملشاريعهم االستراتيجية 
رغم التلوث احلاصل، مؤكدا اننا لن نتراجع 
مهما كان االمر، واذا لم حتل القضية فسنرد 

الرسالة برسالة جميلة.

في الوقت الذي حيا الطاحوس تصريح 
رئيس الوزراء ملواجهة االستجوابات طاملا 
وفق الدس���تور وهي ليست منة علينا، 
فالدس���تور مس���طرة العمل التي نسير 

عليها.

أسئلة

ووجه النائب م.خالد الطاحوس حزمة 
اسئلة لعدد من الوزراء، وجاء في اسئلته 
للنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك: كم يبعد معسكر 
اليرموك التابع لوزارة الدفاع عن ضاحية 
علي صباح السالم، وما معدالت اشعاع 
اليورانيوم داخل وخارج اسوار معسكر 

اليرموك التابع لوزارة الدفاع؟

االسكان

وجاء في سؤاله لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االس���كان الش���يخ احمد الفهد: ان موقع 
ضاحية علي صباح الس���الم ام الهيمان 
احلالي والذي يحوي ما يقرب من 3750 
وحدة س���كنية هو املنطقة الوسطى في 
املخطط االسكاني املعتمد، وكان في املخطط 
االس���كاني املعتمد لضاحية علي صباح 
السالم ايضا املنطقة الشمالية واملنطقة 
اجلنوبية واللتان حتتويان على ما يقارب 
ال� 3000 وحدة سكنية، فلماذا مت التوقف 
عن توزيع الوحدات السكنية في املنطقة 

الشمالية؟

جلسة خاصة

وس���أل م.الطاحوس وزي���ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
بقوله: 24 نائبا كانوا قد تقدموا في الدور 
الثاني من الفصل التشريعي العاشر 1 
يونيو 2004 بطلب عقد جلسة خاصة 
عن مشكلة تلوث ام الهيمان في مجلس 
االمة ولم حتضر احلكومة هذه اجللسة، 
فما حقيقة االسباب التي دعت احلكومة 

الى عدم حضور تلك اجللسة؟

أبحاث الجامعة

وسأل وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود: علمنا ان جامعة الكويت 
كلية الهندسة والبترول خالل االعوام 2007 
و2008 و2009 قد قامت بدراسات حتليلية 
جلودة الهواء ف���ي ضاحية علي صباح 
الس���الم، حيث مت في مختبرات اجلامعة 
قياس وحتليل مركب���ات كافورملدهايد 
والبنزين والستايرين وجزيئات الغبار 
العالقة pm2.5 التولوين واكاسيد الكبريت 
واكاسيد النيتروجني وغاز االوزون االرضي 
والفينول والعديد من املركبات الكيميائية 
االخرى، لذلك أرجو تزويدي بأصل هذه 
الدراسات كتقرير نهائي وايضا مع جميع 
املرفقات التي حتتوي على نتائج التحاليل 

الكيميائية.

خطوط الضغط العالي

وجاء في سؤاله لوزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان: هل وجود ابراج خطوط 
الضغط العالي والتي متر باجلهة الغربية 
لضاحية علي صباح السالم السكنية له 
ضرر محتمل على سكان املنطقة املجاورين، 
وما املسافة او منطقة االمان املوصى بها بني 
خطوط الضغط الكهربائي العالي واملساكن 
خصوصا التي متر باجلهة الغربية لضاحية 

علي صباح السالم السكنية؟

قسائم صناعية

التجارة  وس���أل م.الطاحوس وزي���ر 
والصناعة احمد اله���ارون عن التالي: كم 
عدد املنشآت او القسائم الصناعية الواقعة 
في منطقة ميناء عبداهلل الصحراوية والتي 
تقع بالقرب من سكراب ميناء عبداهلل؟ مع 
شرح لبعض املعلومات االساسية عن هذه 
املنشآت، وما نوعية االنشطة املسموح بها 
في منطقة ميناء عبداهلل الصحراوي والتي 
تقع بالقرب من س���كراب ميناء عبداهلل، 
وكم عدد التراخيص مع ذكر نوعها واسم 

صاحب الترخيص املمنوح���ة الى نهاية 
اكتوبر 2009 في منطقة الشعيبة الغربية 
والشعيبة الشرقية وكذلك منطقة صحراء 
ميناء عبداهلل التي تقع بالقرب من سكراب 
ميناء عبداهلل، وكم يبعد اقرب مصنع في 
منطقة الشعيبة الغربية للقطاع اخلاص عن 

ضاحية علي صباح السالم السكنية؟

التشجير

وجاء في اسئلته لوزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر: 
منى الى علمنا ان الهيئة العامة للزراعة كانت 
قد اعتمدت مبلغ 750 الف دينار لتشجير 
املنطقة الش���مالية لضاحية علي صباح 
السالم منذ العام 2004، فيرجى تزويدي 
التش���جير ومراحل  املوافقة على  بكتاب 

التشجير وتكلفة كل مرحلة.

مصادر التلوث

ثم سأل وزير الصحة د.هالل الساير: ما 
مصادر التلوث احمليطة بضاحية علي صباح 
السالم الس���كنية؟ وكم تبعد عن املنطقة 
السكنية؟ وفي اي اجتاه تقع هذه املصادر 

بالنسبة ملوقع الضاحية السكنية؟
وهل مت اصدار مخالفات او ما يس���مى 
بضبطي���ات قضائي���ة خاص���ة باملناطق 
الصناعية احمليطة بضاحية علي صباح 
السالم منذ العام 2003 الى منتصف العام 

احلالي؟
وهل مت اصدار مخالفات او ما يس���مى 
بضبطيات قضائية فنية متعلقة باالنبعاثات 
امللوثة فقط وليس له���ا صلة مبخالفات 
س���المة العمل او ادوات السالمة اخلاصة 
باملناطق الصناعية احمليطة بضاحية علي 
صباح السالم منذ العام 2003 الى منتصف 

العام احلالي؟
وما االجراءات التي اتبعت بعد حترير 
املخالفات او ما يسمى بضبطيات قضائية 
خاصة باملناطق الصناعية احمليطة بضاحية 
علي صباح الس���الم منذ العام 2003 الى 

منتصف العام احلالي؟

)متين غوزال(م.خالد الطاحوس ومرزوق الغامن وصالح املال وعدنان املطوع خالل اجتماع اللجنة

المال: أمامنا فرصة تاريخية إلغالق ملف 
مشاكل الرياضة بإقرار النظام األساسي

اللجنة الصحية: ال يجوز تشغيل العامل 
أكثر من 8 ساعات يوميًا

اللجنة البرلمانية اجتمعت مع الجهات المعنية

ناقشت تعديالت قانون العمل

»الظواهر السلبية« ناقشت جدول أعمالها
ودعت الحكومة لمنع الشيشة في المقاهي

الحريتي لتعميم اإلشارات المرورية الرقمية

معصومة: الدستور وثيقة محفوظة 
بضمير الشعب وتعديله يحتاج إلى دراسة

اجتمعت جلنة الش���باب والرياضة اجتماعها 
الثاني للنظر في التطورات املستجدة على الساحة 
الرياضية وخاصة مع اجتماع اجلمعية العمومية 

غدا )اليوم(.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح املال ان اللجنة 
استضافت عددا من الشخصيات الرياضية، مؤكدا 
ان اليوم فرصة تاريخية ويوم حاس���م للكويت 
ولش���عبها إلغالق امللف من خالل تشكيل االحتاد 
الكويتي لكرة القدم وفق القوانني احمللية وإقرار 
النظام األساسي املعتمد لدى الفيفا وحتديد موعد 

لتشكيل مجلس ادارة جديد.
وأضاف املال ان الهيئة العامة للشباب والرياضة 
أكدت حرصها على القوانني وااللتزام مبا أصدره 
مجل���س األمة من قوانني الرياض���ة التي صدرت 

مبراسيم من صاحب السمو.
وتوج���ه عضو اللجنة امل���ال نيابة عن اللجنة 
بدعوة اجلميع بضرورة حس���م هذا امللف، مشيرا 
الى ان هذه الفترة توافق احتفال الشعب الكويتي 
بذكرى الدستور مطالبا اجلميع باحلضور وإقرار 

النظام األساسي اجلديد.
قال رئيس الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
فيصل اجلزاف ان الهيئة امامها قانون س���تعمل 
على تطبيقه على ارض الواقع من خالل اخلطوات 
االجرائية، متمنيا اال يطرأ اي خالف خالل االجتماع 
الذي س���تعقده اللجنة االنتقالية اليوم اخلميس، 
مؤكدا ان الهيئة ستكون لها اجراءات تتخذها ضد 

كل من يخالف القانون.
واوضح اجلزاف، في تصريح للصحافيني عقب 
حضوره اجتماع جلنة شؤون الشباب والرياضة 

ام���س، انه مت خالل االجتماع مناقش���ة املواضيع 
املتعلقة باللجنة االنتقالية واحتاد كرة القدم واالندية 
الرياضية، متمنيا على االندية الرياضية ان حتضر 
اجتماع اللجنة االنتقالي���ة وان نعمل على تنفيذ 
الرغبة االميرية باحترام القوانني حتى يتم إغالق 
امللف الرياضي بشكل نهائي دون ان تضطر الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة ال���ى اتخاذ اي إجراء 

جتاه املخالفني.
وبسؤاله ان كان املقصود باالجراءات حل االندية 
الرياضي���ة املخالفة، قال اجلزاف: نحن ال نتحدث 
اآلن ع���ن حل امنا نتحدث عن اج���راءات، وهناك 
اجراءات كثيرة ميكن ان نتخذها ولن نقف مكتوفي 

االيدي.
وبني ان موضوع الفيفا منفصل عن التعديالت 
التي تناقش مع اعضاء اللجنة املكلفة، وفي القريب 
العاجل سنرفع توصياتنا فيما يتعلق بالتعديالت، 
مش���ددا على اننا اآلن سنركز على اجناح اجتماع 
اللجنة العمومية اليوم »وكالمي واضح ان من يخالف 

القانون سنتخذ االجراءات القانونية بحقه«.
من جانبه، قال رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة 
بادارة احتاد الكرة الشيخ احمد اليوسف انه اذا لم 
تعقد اجلمعية العمومية غير العادية اليوم، ولم 
يتم تعديل املادة 32 من النظام األساسي، فإن مهمة 
اللجنة االنتقالية ستنتهي بعد مباراة اندونيسيا 

18 اجلاري في تصفيات كأس آسيا 2011.
وجدد تأكيده على ان اجلمعية العمومية يوم 
األحد 15 اجلاري غير ش���رعية، ولن متثل اللجنة 
االنتقالي���ة في تلك العمومية ألنها غير ش���رعية 

ومخالفة للقوانني احمللية.

ناقشت جلنة الظواهر السلبية في مجلس االمة 
امس ع���دة مواضيع معروضة على جدول اعمالها 
ومنها سجن املدين والتفكك االسري وااليواء الناجت 

عن التفكك وغيرها من املواضيع.
وصرح رئيس اللجنة النائب محمد هايف بأن 
اللجنة طلبت اعادة املواضيع السابقة واملطروحة في 
اللجنة السابقة، واضاف هايف: من االمور املعروضة 
على اللجنة ضوابط املقاهي، وقد دعونا الجل هذا 
املوضوع عدة جهات يوم االثنني املقبل، مبينا ان هناك 
اضرارا متعددة للمقاهي ومنها املخدرات واجلرائم 
وانها كذلك اصبحت بؤرة للفساد، ومن هذا املنطلق، 
دعونا وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة 
وعلى رأس املدعوين وزارة الصحة العامة ألن من 

اخطر االمور في املقاهي خطر التدخني.
واضاف هايف: نحن ندع���و احلكومة بعد هذا 

التصريح وباسم وكيل الوزارة وبعد تأكيدها على 
انتقال العدوى عبر االنابيب في الشيش���ة الى ان 
تقضي على هذا املص���در اخلطير، وزاد: اذا كانت 
احلكومة تتحفظ على احلجاج وذهابهم الى احلج 
بحجة اصابتهم مبرض انفلونزا اخلنازير وتعقيم 
املستش���فيات، فاآلن لدينا مص���در اكيد لالصابة 
والعدوى وهو الشيشة، داعيا احلكومة الى اتالف 
هذا املصدر املس���بب النتقال العدوى مثلما اتلفت 
اوروبا اخلنازير. وشدد هايف على ضرورة اتالف 
الشيشة وخراطيمها فهي مصدر للعدوى وتراكم 
الڤيروسات وانتقال االمراض، وان على وزارة الصحة 
عدم السكوت عن هذه العدوى االكيدة حتديدا وانها 
جاءت على لسان مصدر حكومي، داعيا احلكومة 
التخاذ موقف س���ريع باغالق هذه املقاهي او على 

االقل ايقافها وذلك السبابها املرضية السيئة.

اقرت اللجنة الصحي���ة واالجتماعية والعمل 
تعديل اربع مواد من املواد املختلف عليها في قانون 
العمل بالقطاع االهلي، وقررت عقد اجتماع جديد 
صباح اليوم ملواصلة مناقشة مواد القانون واجناز 

تقريرها قبل جلسة 17 نوفمبر اجلاري.
وقالت عضو اللجنة النائبة د.سلوى اجلسار 
ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ملناقش���ة املقترحات املقدمة 
حول قان���ون العمل من غرفة جت���ارة وصناعة 
الكويت واالحتاد العام لعم���ال الكويت وبعض 

اعضاء مجلس االمة.
واضاف���ت ان اللجنة انتهت الى تعديل اربعة 
من امل���واد املختلف عليها في القانون املكون من 

151 مادة.
واوضح���ت ان اهم التعديالت ش���ملت املادة 
رقم 24، حيث اعتمد منح املرأة العاملة ساعتني 
للرضاعة اثناء العمل وفق شروط حتددها قرارات 
الوزارة، كذلك املادة 22 يحظر تشغيل املرأة في 

االعمال اخلطرة والش���اقة، على ان يحدد الوزير 
املهن بالتنس���يق مع املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية والقوى العاملة، ويقوم صاحب العمل 
بانشاء حضانة لالطفال اقل من عمر اربع سنوات 
للمؤسسات التي تزيد عدد العامالت فيها عن 200 

عاملة وفق ضوابط يحددها الوزير.
واشارت د.اجلسار الى انه مت تعديل املادة 45 
بحيث ال يجوز انهاء خدمة العامل بسبب نشاطه 
النقابي او بس���بب املطالب���ة او التمتع بحقوقه 
املشروعة وفق احكام القانون، وال يجوز انهاء خدمة 

العامل بحسب اجلنس او االصل او الدين.
وذكرت د.اجلسار ان املادة 64 عدلت بحيث ال 
يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة اسبوعيا 
او 8 ساعات يوميا وفق احلاالت املنصوص عليها 
في القانون. واوضحت د.اجلس���ار ان املواد التي 
لم تناقش متفق عليها وال يوجد خالف بشأنها، 
مؤكدة حرص اللجنة على ان يكون هناك اتفاق 

وتناسق بني كل مواد القانون.

مؤمن المصري
طعن دفاع أحد املتهمني في دعوى انتخابات 
فرعية قبيلة »العتبان« في الدائرة اخلامس���ة 
أمس بعدم دستورية نص الفقرة اخلامسة من 
املادة 45 من قانون االنتخابات رقم 35 لس���نة 
1962 ملخالفته للمواد 6، 30، 32، 36 من دستور 

الكويت.
جاء هذا خالل نظر محكمة اجلنايات برئاسة 
املستشار عماد املنديل لدعوى فرعيات العتبان 
املتهم فيها تسعة من القبيلة منهم النائب سعدون 
حماد. وقد حجزت احملكمة الدعوى جللس���ة 9 
ديسمبر املقبل للحكم. وبنى احملامي فهاد العجمي، 
الذي مثل املتهم الثاني في الدعوى، طعنه بعدم 

دستورية املادة املذكورة على أسس أربعة.
من جهة أخرى أحالت محكمة اجلنايات أمس 
الدعوى املرفوعة م���ن احملامية فوزية الصباح 
ضد النائب د.وليد الطبطبائي إلى النيابة العامة 

لإلسراع مبخاطبة مجلس األمة لرفع احلصانة عن 
الطبطبائي ملثوله أمام القضاء حول تصريحاته 

في الصحف احمللية حول األسرة احلاكمة.
وطالبت احملامية فوزية الصباح مجلس األمة 
برفع احلصانة عن النائب الطبطبائي، وذكرت 
أن إصرار املجلس على عدم رفع احلصانة عنه 
لن يجدي نفعا وستبقى القضية منظورة أمام 
محكمة اجلنايات إلى أن يقف النائب الطبطبائي 
أمام املنصة ليبدي دفاعه ومبررات تصريحاته 

غير املسؤولة عن األسرة احلاكمة.
كم���ا حجزت محكمة االس���تئناف برئاس���ة 
املستشار ابراهيم العبيد القضية املرفوعة من 
النيابة العامة ضد اربعة مرشحني في انتخابات 
مجلس االمة االخيرة، منهم النائب الصيفي مبارك 
الصيفي والنائب الس���ابق محمد فالح العبيد، 
بتهمة تنظيم انتخابات فرعية لقبيلة العجمان 

جللسة 19 اجلاري للحكم.

قدم النائب حسني احلريتي اقتراحا برغبة جاء فيه: ملواكبة التقدم 
العلمي في مجال تطبيق قواعد املرور كوسيلة أمان للمواطنني.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة لتجهيز جميع محافظات الكويت، 
خاصة املناطق التجارية باإلشارات املرورية الرقمية املرئية اخلاصة 
بالسيارات واملشاة، وذلك حرصا على توفير عنصر األمان وتفاديا 

للحوادث واالزدحام في أوقات الذروة.

اكدت النائبة د.معصومة املبارك ان ذكرى اصدار الدستور في العام 
62 هي وسام على صدر الشعب الكويتي ونشعر بالفخر واالعتزاز 

بهذا اليوم الذي يعطي الكويت ميزة عن الدول في املنطقة.
وقالت املبارك: هناك من يحاول ان يعبث بهذه الوثيقة ويدس 
الس���م بالعسل ونقول لهؤالء ان هذه الوثيقة هي وثيقة محفوظة 
في ضمير الش���عب الكويتي، مضيفة اننا نذكر بالفخر واالعتزاز 
ونترحم على »ابوالدستور«، االمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم. 
وبينت املبارك ان املطالبات بتنقيح الدس���تور ليست وليدة اليوم 
ويجب ان يتم دراستها وتقييمها واكد انه من املمكن تعديل املواد 
الدس���تورية ملزيد من احلريات ال النتقاص منها ويجب ان ندافع 

عن هذا املبدأ بكل قوة.

جانب من اجتماع جلنة الظواهر السلبية 

5 نواب يقترحون تأسيس شركات مساهمة لبناء 
محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه ومصاف للنفط

في تاريخ هذا املزاد حيث ميتنع 
عليها املساهمة بطريق مباشر او 
غير مباشر في الشركات املطروحة، 
ويرسى املزاد على من يقدم اعلى 
سعر للس����هم فوق قيمه االسمية 
مضافة اليها مصاريف التأسيس � 
ان وجدت � ويلتزم من يرسو عليه 
املزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به 
املزاد باالكتتاب بجميع االسهم التي 
تؤول الى الدولة وفقا الحكام املادة 

الثالثة من هذا القانون.
3- نس����بة 50% من االس����هم 
العام جلميع  تخصص لالكتتاب 

املوظفني.
4- حتول الزيادة الناجتة عن 
بيع االس����هم وفقا الحكام البند 1 
من هذه املادة الى االحتياطي العام 

للدولة.
مادة ثاني����ة: تتول����ى اجلهة 
احلكومية املكلفة بتأسيس الشركة 
حتديد رأس����مالها وتوزيع جميع 
االسهم املخصصة لالكتتاب العام 
بالتس����اوي بني جميع الكويتيني 
املسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية في يوم االكتتاب 
ومن غير تخصيص لكسور االسهم، 
عل����ى ان يتم تس����ديد قيمة هذه 
االكتتابات من قبل املواطنني للدولة 
التي  وفقا لالجراءات وبالطريقة 
حتددها اجلهة احلكومية املش����ار 

الس����عدون  النواب احمد  قدم 
وناجي العبدالهادي ومسلم البراك 
وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر 
اقتراحا بقانون في شأن تأسيس 
شركات كويتية مساهمة تتولى بناء 
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية 
وحتلي����ة املياه ف����ي الكويت مع 
اعطائه صفة االس����تعجال، وجاء 

في االقتراح:
مادة اولى: يعهد مجلس الوزراء 
الى جهة حكومي����ة يختارها بأن 
تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس 
شركة كويتية مس����اهمة او اكثر 
مقرها الكويت يكون غرضها بناء 
وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة 
محطات القوى الكهربائية وحتلية 
املياه في الكويت، على ان تخصص 
اسهم هذه الشركة او الشركات على 

النحو التالي:
1- نسبة ال تزيد على 24% من 
االسهم للحكومة واجلهات التابعة 

لها.
2- نسبة ال تقل عن 26% من 
االس����هم تطرح للبيع في مزايدة 
علنية تش����ترك فيها الش����ركات 
املس����اهمة املدرج����ة في س����وق 
الكويت لالوراق املالية والشركات 
االجنبية املتخصصة التي يوافق 
الوزراء وتستثنى  عليها مجلس 
من ذلك الشركات املنافسة املدرجة 

اخلصوص صيغة االتفاقية التي 
تقوم اجلهة احلكومية التي يعهد 
اليها مجلس الوزراء ابرام االتفاقية 
مع الش����ركة بش����راء انتاجها من 
الكهرباء واملاء، وبيع الوقود للشركة 
وحتديد نسبة توظيف الكويتيني 
وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة 
الى جميع الشروط الفنية والبيئية 
واملالية واالقتصادية وشروط االمن 
والس����المة وحق االنتفاع بأرض 
احملطة وغيرها من الشروط االخرى 
التي حتك����م العالقة بني الطرفني 

وحتدد التزاماتهما.
مادة خامسة: يقع باطال بطالنا 
مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم 
على اي وجه لتنفيذ املشروعات 
املش����ار اليها في املادة االولى من 
القانون خالف����ا الحكام هذه  هذا 

املادة ذاتها.
مادة سادسة: يعتبر هذا القانون 
قانون����ا خاصا واحكام����ه احكاما 
خاصة ويلغي كل نص في قانون 
آخر عام او وخاص يتعارض مع 

هذا القانون.
كما قدم النواب اخلمسة نفسهم 
اقتراحا بتأسيس شركات كويتية 
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي 
النفط في الدولة بنفس الشروط 
واالحكام وتوزيع االسهم الواردة 

في االقتراح السابق.

من هذا القانون جميع االسهم التي 
لم يس����دد فيها املواطنون قيمتها 
للدولة خالل ذلك املوعد الي سبب 
من االسباب وتقوم الدولة بتحويل 
ملكية هذه االسهم خالل مدة يحددها 
مجلس الوزراء الى الشركة التي 
رسا عليها املزاد، وذلك بعد استيفاء 
قيمتها منها وفقا الحكام البند 2 من 

املادة االولى من هذا القانون.
الالئحة  مادة رابعة: تص����در 
القانون مبرسوم  التنفيذية لهذا 
بن����اء على ع����رض كل من وزير 
املالية ووزير الكهرباء واملاء وقبل 
طرح النس����بة املقررة في البند 2 
من امل����ادة االولى من هذا القانون 
باملزاد العلني، متضمنة على وجه 

اليها دون اي فوائد او رس����وم او 
اي زيادة فوق س����عر السهم في 
االكتتاب ف����ي موعد اقصاه اليوم 
الذي تنقضي في نهايته ستون يوما 
محسوبة بدءا من اول الشهر املالي 
الذي تولت فيه اجلهة احلكومية 
ذاتها دع����وة املواطنني عن طريق 
وسائل االعالم الكويتية املقروءة 
واملرئية واملسموعة الى تسديد قيمة 

االكتتابات املستحقة عليهم.
مادة ثالث����ة: تؤول الى الدولة 
كس����ور االس����هم غير املخصصة 
للمواطنني كما تؤول اليها اعتبارا 
التال����ي النتهاء املوعد  من اليوم 
احملدد لتسديد املواطنني لقيمة هذه 
االكتتابات وفقا الحكام املادة الثانية 

24% من أسهمها للحكومة و26% في مزايدة علنية و50% لالكتتاب العام للمواطنين

د.حسن جوهرناجي العبد الهادي

المحكمة تحيل دعوى فوزية الصباح ضد 
الطبطبائي للنيابة العامة لرفع الحصانة

الحكم في فرعية العجمان 19 الجاري


