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الخنفور مهنئًا ولي العهد:
سما بأخالقه وخصاله الحميدة

عبدالصمد يسأل الساير عن افتتاح 
المكتب الصحي في تايلند

عسكر: لتتحمل »الدفاع« إيفاد 
ذوي المتقاعدين للعالج في الخارج

الغانم: »مجلس العالقات العربية والدولية« 
بداية لمؤسسات المجتمع المدني

5 نواب الستحداث مخارج ومداخل تربط
»صباح السالم« الجامعية بالطرق الرئيسية

قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد املشعان ود.حسن 
جوهر والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا برغبة أكدوا فيه: ان موقعي 
مدينة صباح السالم اجلامعية ومباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب سيعانيان من االزدحام املروري في الفترة الصباحية ومبا 
ان املدن التعليمية تقع في منطقة ذات كثافة س���كانية عالية حيث 
تتوسط املدينة اجلامعية ومعاهد التطبيقي كال من املناطق التالية: 
مناطق جليب الش���يوخ واش���بيلية والرحاب والعارضية وصباح 
الناصر وعبداهلل املبارك، واضافوا: وهذا امر يدعو الى القلق في ظل 
قلة املداخل واملخارج واألنفاق مما سيعود بالسلب على قاطني هذه 
املناطق السكنية مسببا اختناقات مرورية ال مفر منها اال بالتصور 

الهندسي املتكامل.
وينص االقتراح على استحداث مخارج ومداخل وجسور وانفاق 
تربط بني مدينة صباح الس���الم اجلامعية ومبان���ي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقتي عبداهلل املبارك والعارضية 
الصناعي���ة بالطرق الرئيس���ة بعيدا عن مداخ���ل ومخارج املناطق 

السكنية احمليطة بها.

الدقباسي يسأل الروضان عن الدورات 
التدريبية لبرنامج هيكلة القوى العاملة

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان طلب فيه: اسماء الشركات التي تقوم بإعطاء 
ال���دورات التدريبية لبرنامج اعادة هيكل���ة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي���ذي للدولة، وكم تبلغ تكلفتها وكم يبلغ عدد املتدربني؟ وما 
انواع تلك الدورات؟ وما اسماء تلك الدورات وما الشروط املطلوبة 
لدخول الشركات في املناقصة وكيفية منح املناقصة لتلك الشركات 
وهل هي عن طريق جلنة املناقصات او عن طريق التعاقد املباشر، 
مع تزويدي بصورة منها؟ ما شروط تلك الدورات بالنسبة للعمالة 
الوطنية؟ وكم تبلغ التكلفة بالنس���بة للعمالة الوطنية؟ ومن الذي 
ميثل البرنامج في حالة كون التعاقد مع الشركات مباشرة؟ هل سبق 
لهذه الشركات ارس���ال موظفني تابعني لبرنامج اعادة الهيكلة على 

نفقة هذه الشركات للخارج؟

النائب سعد اخلنفور  هنأ 
سمو ولي العهد الشيخ مبناسبة 
الرابعة لتولي  الذكرى  مرور 
س���موه والية العه���د بعد ان 
شهد مجلس االمة في مثل هذه 
االيام اجماعا على ان يكون هذا 
الرجل الذراع اليمنى لصاحب 
السمو االمير في ادارة شؤون 

البالد.
وقال اخلنفور في تصريح 
املناس���بة »نبارك  له به���ذه 
لس���موه وفي نف���س الوقت 
نبارك النفسنا ان اعطانا اهلل 
شخصا مثل سمو الشيخ نواف 
ملا لهذا الرجل من اخالق ونبل 
وخصال كثيرة يصعب علينا 

حصره���ا«.
مؤكدا ان سموه سما بأخالقه 
احلميدة عاليا فاحبه الشعب 
الكويتي وبايعه باالجماع فهو 
نع���م القائ��د احلكيم الذي لم 
يختلف الشعب علي���ه طوال 
السنوات املاضية فوج����د كل 

وجه النائب عدنان عبدالصمد 
سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
جاء فيه: رد وزي���ر الصحة على 
السؤال املوجه بتاريخ 2009/10/5 
بشأن افتتاح املكتب الصحي مبملكة 
تايلند واالعالن عن وظيفة امللحق 
الصحي واصدار وزير الصحة القرار 
رقم 352 لسنة 2009 والقرار الوزاري 
رقم 520 لسنة 2008 اال ان الرد لم 
يشمل بعض بنود السؤال وطلب 
تزويده بالدراسة التي مت اعدادها 
مسبقا إلنشاء مكتب صحي مبملكة 
تايلند والذي مبوجبه صدر القرار 
الوزاري رقم 520 لسنة 2008، وهل 
متت مراجعة وزارة اخلارجية وأخذ 
اإلذن املس���بق منها في هذا الشأن 
حسب ما جاء بالتعميم رقم 13 لسنة 
1998 الصادر م���ن ديوان اخلدمة 
املدنية وكذلك القانون رقم 21 لسنة 
1962 بنظام السلكني الديبلوماسي 
والقنصلي؟ هل مت اجراء دراس���ة 
ج���دوى إلغالق املكت���ب الصحي 
مبملكة تايلند حسب القرار الوزاري 
رقم 352 لسنة 2009 ومن اعضاء 

قدم النائب عس���كر العنزي 
اقتراحا برغبة قال فيه ان وزارة 
الدف���اع تتكفل بتحم���ل نفقات 
منتسبيها عند احلاجة للعالج 
خارج البالد، حتى أصبحت ادارة 
الدفاع  العالج باخلارج بوزارة 
م���ن االدارات املهم���ة الرتباطها 
الوثيق بصحة وسالمة املنتمني 
لهذه ال���وزارة احليوية، بيد أن 
املالحظ ان قرارات العالج باخلارج 
بوزارة الدفاع تتم بطريقة مغايرة 
لتلك االجراءات املتبعة في وزارة 
الداخلية. مضيفا: مما يعني غياب 
املساواة في تطبيق معايير االيفاد 
للخارج بني الوزارتني، ففي الوقت 
الذي يتم فيه ايفاد أفراد عائلة 
منتسبي الداخلية املتقاعدين لدى 
احتياجه���م للعالج في اخلارج، 
يالحظ ان وزارة الدفاع ال توافق 
عل���ى ايف���اد ذوي املتقاعد من 
منتسبي الدفاع ممن يحتاجون 
للعالج باخلارج، وال توافق جلان 
العالج بوزارة الدفاع اال على ايفاد 
املتقاعد نفسه للخارج رغم وجود 

ق����ال رئيس جلنة الش����ؤون 
اخلارجية في مجلس األمة النائب 
مرزوق الغامن ان مجلس العالقات 
العربية والدولية ما هو اال خطوة 
جادة باجتاه حل االمور واملشكالت 
العالقة فيما بني دول العالم العربي 
وغيرها م����ن دول العالم االخرى 

بعيدا عن متناول السياسيني.
كما اش����ار الغامن ال����ى اهمية 
تش����كيل هذا النوع من املنظمات، 
التجارب االوروبية  أثبتت  حيث 
واالميركية اهمية دور مؤسسات 
املجتمع املدني في تقدم املجتمعات 
وحل العديد من املشاكل السياسية 
التي قد حدث����ت لهذه املجتمعات 
الغربية، خاصة ان القائمني على هذا 
املجلس هم من رجاالت السياسة 
احملنك����ني الس����ابقني ف����ي الدول 
العربية، حيث سيكون هذا املجلس 
كمجمع خلبرات سياسيي املجتمع 
العربي. وعن اختيار الكويت كمقر 
دائم لهذا املجل����س أعرب النائب 
ان ذلك يع����زز أهمية الكويت من 
الناحية االستراتيجية، واضافة لها 
لتصبح مقرا للمجلس الذي يعنى 
بحل األزمات السياسية في العالم 
العرب����ي. ومتنى الغامن ان يعتمد 

احلب من اهل الكويت.
ومتن���ى اخلنفور لس���مو 
الش���يخ نواف العم���ر املديد 
الس���تكمال مس���يرة العطاء 
جنبا الى جنب مع اخيه قائد 
س���فينتا صاح����ب السم���و 
االمير اطال اهلل في عمريهم���ا 
وجعلهم����ا ذخ����را للكويت 

والكويتي�ني.

اللجنة التي اوصت بإغالقه مع بيان 
شهاداتهم وسنوات خبراتهم؟ هل 
مت رصد ميزانية مخصصة إلنشاء 
املكتب الصحي مبملكة تايلند وإلى 
اي بند مت حتويل هذه امليزانية بعد 
التوصية بإغالق املكتب؟ احصائية 
بأعداد املرض���ى الكويتيني الذين 
يعاجلون مبستشفيات مملكة تايلند 
ودول شرق آسيا للسنوات 2008 � 

2009 � 2010؟

حاالت ألقارب متقاعدين بوزارة 
الدفاع ممن يعانون من أمراض 
خطي���رة. وينص االقتراح على 
الدفاع بإيفاد  ان »تتكفل وزارة 
املتقاعد احملتاجني لعالج  ذوي 
باخلارج على نفقتها، وذلك على 
غرار متقاعدي وزارة الداخلية، 
الوزارتني من  ويعامل موف���دو 
املالية معاملة  حيث حقوقه���م 

واحدة«.

مجلس ال����وزراء املوافقة على ان 
تكون الكويت كمقر دائم ملجلس 
العربية والدولية، وان  العالقات 
يكون ه����ذا املجلس بداية جديدة 
املدني في  ملؤسس����ات املجتم����ع 
ال����دول العربية، كم����ا انه يتقدم 
السابق  بشكره وتقديره للنائب 
محمد جاسم الصقر رئيس البرملان 
العربي السابق صاحب فكرة إنشاء 
هذا املجلس، كم����ا ثمن دوره في 
تأسيس����ه واختيار الكويت مقرا 
التوفيق  له، متمنيا له ولزمالئه 

والنجاح في حتقيق االهداف.

سعد اخلنفور

عدنان عبدالصمد

عسكر العنزي

مرزوق الغامن

البراك يسأل الشمالي عن الشركة الكويتية لالستثمار

الدويسان: على النواب الذين أقسموا 
على مساءلة العبداهلل إما التكفير أو االستجواب

وجه النائب مسلم البراك سؤاال لوزير املالية 
مصطفى الشمالي طلب فيه تزويده بنسخة من 
قرار تعيني فواز س���ليمان االحمد في الش���ركة 
الكويتية لالستثمار، وما املنصب الذي يشغله 
املذكور حاليا، وما املناصب السابقة التي تقلدها 
منذ تعيينه في الشركة الكويتية لالستثمار، مع 
تدعيم االجابة بنس���خ من كتب ترشيحه لهذه 
املناصب ونسخ من قرارات ترقياته مع حتديد 
رواتب هذه املناصب، وما املؤهالت العلمية التي 
حصل عليها املذكور، وفي اي س���نة س���واء في 
الكويت او خارجها، واذا كانت هناك رسوم دراسية 
فمن الذي قام بتسديد تلك الرسوم، وما قيمتها، 
وفي اي س���نة؟ مع تدعيم االجابة باملستندات 
وذكر التواريخ املتعلقة بكل شهادة حصل عليها 

املذكور، وكم عدد املكافآت التي حصل عليها املذكور منذ تعيينه؟ 
وما قيمة كل مكافأة وطريقة دفعها؟ وهل هي سنوية او غيرها؟ مع 
تدعيم االجابة باملستندات الدالة عليها، وما العضويات التي رشح 
لها املذكور منذ تعيينه؟ مع تزويدي بنس���خ من كتب الترشيح، 
وم���ا العضويات التي مت تعيينه فيها ش���ركات او صناديق؟ مع 
تزويدي بنس���خ من قرارات كل عضوية، وما املكافآت التي حصل 
عليها املذكور نظي���ر كل عضوية؟ مع ذكر نوع العملة، وكم عدد 
رحالت العمل التي ق���ام بها املذكور منذ تعيينه؟ مع حتديد نوع 
املهمة ومكانها واملدة املستغرقة، وهل قام املذكور باالستثمار في 
اي مشاريع ساهمت فيها الشركة الكويتية لالستثمار او سوقتها؟ 
مع ذكر تفاصيل هذه االستثمارات )تاريخ االستثمار � سنة الشراء 
� قيمة الش���راء � سنة البيع � س���عر البيع(، وهل حصل املذكور 
على قروض نتيجة للوظيف���ة واملناصب القيادية؟ مع ذكر قيمة 
تلك القروض والفوائد املتعلقة بها، وهل مت تس���ديدها؟ كما طلب 
تزويده بنسخة من قرار تعيني عبدالصمد حاجي محمد في الشركة 

الكويتية لالستثمار.
وتس���اءل البراك: ما املنصب الذي يش���غله املذكور حاليا، وما 
املناصب الس���ابقة التي تقلدها منذ تعيينه في الشركة الكويتية 
لالس���تثمار؟ مع تدعيم االجابة بنس���خ من كتب ترش���يحه لهذه 
املناصب ونسخ من قرارات ترقياته مع حتديد رواتب هذه املناصب، 
وهل تزامن تعيني املذكور في هذا املنصب مع انتهاء جلنة تقصي 
احلقائق والتي شكلت من قبل وزير املالية السابق بدر احلميضي؟ 
مع ذكر اس���ماء ومناصب اعضاء اللجنة واجله���ات التابعني لها 
وتزوي���دي بصورة من تقرير اللجنة، وما املؤهالت العلمية التي 
حصل عليها املذكور، وفي اي سنة سواء في الكويت او خارجها، 
واذا كانت هناك رسوم دراسية فمن الذي قام بتسديد تلك الرسوم، 
وما قيمتها، وفي اي س���نة؟ مع تدعيم االجابة باملستندات وذكر 
التواريخ املتعلقة بشكل ش���هادة حصل عليها املذكور، وكم عدد 
املكافآت التي حصل عليها املذكور منذ تعيينه؟ مع تزويدي بقيمة 
كل مكافأة وطريقة دفعها، وهل هي سنوية او غيرها؟ مع تدعيم 
االجابة باملس���تندات الدالة عليها، وما العضويات التي ترشح لها 

املذكور منذ تعيينه؟ مع تزويدي بنسخ من كتب 
الترشيح، وما العضويات التي مت تعيينه فيها 
ش���ركات او صناديق، مع تزويدي بنس���خ من 
قرارات كل عضوية، وما املكافآت التي حصل عليها 
املذكور نظير كل عضوية؟ مع ذكر نوع العملة، 
وكم عدد رحالت العمل التي قام بها املذكور منذ 
تعيينه؟ مع حتدي���د نوع املهمة ومكانها واملدة 
املستغرقة، وهل قام املذكور باالستثمار في اي 
مشاريع ساهمت فيها الشركة الكويتية لالستثمار 
او سوقتها، مع ذكر تفاصيل هذه االستثمارات 
)تاريخ االس���تثمار � سنة الشراء � قيمة الشراء 
� سنة البيع � سعر البيع(، وهل حصل املذكور 
على قروض للوظيفة واملناصب القيادية التي 
تقلدها؟ مع ذكر قيمة تل���ك القروض والفوائد 

املتعلقة بها، وهل مت تسديدها؟
وتساءل البراك عن اسماء ومناصب اعضاء مجلس ادارة شركة 
اجلون الدولية القابضة وش���ركة اجلون الدولية الطبية؟ كم عدد 
االجتماعات التي عقدت ملجالس ادارة الش���ركتني منذ التأسيس؟ 
مع تزويدي بنس���خ منها، هل د.عدنان عبدالكرمي العيدان يحصل 
على مرتباته مبوجب حتويل بنكي ام من خالل صرف مباش���ر؟ 
ف���اذا كانت االجابة بالتحويل البنكي ارجو تزويدي بنس���خة من 
ه���ذا التحويل منذ اول مرتب حصل عليه في الش���ركتني؟ اما اذا 
كان الصرف مباش���را فارجو تزويدي بنسخ من سند الصرف او 
نسخ من الشيكات املدفوعة له؟ وهل مت تعيني د.عدنان عبدالكرمي 
العيدان ملنصب الرئيس التنفيذي لشركة اجلون الدولية الطبية 
أو لشركة اجلون الدولية للخدمات الطبية؟ هل يحصل د.عدنان 
عبدالكرمي العيدان على نسب من صافي ارباح هذه الشركات؟ فاذا 
كان اجلواب بااليجاب ارجو حتديد هذه النسب؟ والسند القانوني 
لها؟ ما حقيقة ان الرئيس التنفيذي لشركة اجلون الدولية الطبية 
او شركة اجلون الدولية الطبية او لشركة اجلون الدولية للخدمات 
الطبية طرح قيام الشركة بشراء »مستوصف املنار« الواقع بجانب 
دوار البدع والذي يحتوي على التخصصات التالية: الزيارة املنزلية 
واالسنان والطب العام والتجميل. وتساءل: ما حقيقة ان د.عدنان 
العيدان قد طلب من الش���ركة تفويضه مببلغ وقدره ربع مليون 
دينار كسعر مبدئي للتفاوض؟ وهل استمرت الشركة في عملية 
الشراء ام توقفت؟ ارجو حتديد ذلك؟ مع تزويدي بأي مراسالت او 
مذكرة تفاهم وقعت بني مستوصف املنار وشركة اجلون الدولية 
الطبية او ش���ركة اجلون الدولية للخدمات الطبية؟ وإفادتي عن 
مالك مستوصف املنار وطبيعة املعدات واالجهزة والتخصصات 
والعاملني فيه وتخصصاتهم؟ وهل قدم الرئيس التنفيذي د.عدنان 
العيدان ملجلس ادارة شركة اجلون الدولية الطبية او شركة اجلون 
الدولية للخدم���ات الطبية خطة عمل؟ وم���ا التكلفة املالية لهذه 
اخلطة؟ فاذا كان اجلواب بااليجاب ارجو تزويدي بنس���خ منها؟ 
ما حقيقة ان د.عدنان عبدالكرمي العيدان الرئيس التنفيذي عرض 

على مجلس ادارة شركة اجلون الدولية الطبية.

طالب النائب فيصل الدويسان النواب الذين 
أزمعوا تقدمي استجواب الى وزير اإلعالم إما باملضي 
في تقدمي االستجواب أو صرف النظر عنه، بدال من 
استغالل حالة )االستجواب والالاستجواب( في 
تخليص معامالت غير قانونية من لدن البعض 

في وزارة اإلعالم.
وقال الدويسان: »كوني مؤيدا الستجواب وزير 
اإلعالم ال يعني اني قد سلمت بوجوب القسم في 
اجتماع »العقيلة«، فأنا ارفض القسم في العمل 
السياس���ي وهو في الواق���ع العملي أمر تعوزه 
احلكمة«، واضاف الدويس���ان ان عضو مجلس 
األمة ال يباش���ر عمله إال بعد القسم الدستوري 
وهو واق���ع حتت طائلة هذا القس���م دائما مدة 
عضويته ويقّوم األمور وفقا لقناعته وضميره 

ووفقا للمصلحة العليا للبالد، كما ذكر الدويسان ان النواب الذين 
أقسموا على االستجواب عليهم إّما التكفير عن قسمهم أو املضي قدما 
في االستجواب، وطالب الدويسان وزير اإلعالم بتحّمل مسؤوليته 
وعدم التراخي في تطبيق قانون املطبوعات على إعالن مركز »وذّكر« 
الطائفي الذي تنطبق عليه الفقرة السابعة من املادة 20 من القانون 
رقم 3 لس���نة 2006 )قانون املطبوعات( والتي حتظر »املس���اس 
بكرامة األشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية واحلض على 
كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات املجتمع« فالش���عب الكويتي ال 
يقبل ان مُتس فئة منه وُتكّفر بطريقة غير مباشرة، كما ان املركز 
سيئ الذكر هذا لم يقم وزنا لبهجة هذه األيام السعيدة التي نحتفل 

فيها بعيدنا الوطني املجيد وعيد التحرير، وقال: 
»أشعر بشديد األسف لعدم متّكن وزير اإلعالم 
من مباشرة مسؤولياته، فهو لم يطّبق »املرئي 
واملسموع« إال بعد أن واجه )الهّدة( في األندلس 
والعقيلة وكذلك لم يطبق قانون املطبوعات رغم 
اعتصام الرميثية احلاشد«، وذكر الدويسان ان 
مناشدات النواب للوزير العبداهلل ذهبت أدراج 
الري���اح أو كما قال النب���ي يحيى گ »إمنا أنا 
صوت صارخ في البرية« لذا فلم يعد يسمع وزير 
اإلعالم كل املطالبات له بتطبيق القانون، فضال 
عن محاسبة املتجاوزين في الوزارة فالوزير أخذ 
شرف املنصب وترك عنه التكليف فجعل »القرعا 

ترعى« في وزارته.
وأهاب الدويسان بسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد صاحب اليد الطول���ى في اإلجناز ان يثبت 
للمتربصني صدق دعوى احلكومة بأنها حكومة محاسبة واجناز 
بتطبيق قانون املطبوعات على اإلعالن املذكور، والعمل فورا على 
مؤسس���ة اإلعالم، فالوزارة لم يعد لها دور حقيقي في زمن تطور 

االتصاالت.
وفي اجلانب نفسه دعا الدويسان الوزير العبداهلل الى اإلجابة 
عن احلزمة األولى من األسئلة التي وجهها له حول جتاوزات وزارة 
اإلعالم، إذ انقضت املدة القانونية ولم تصل اإلجابات الى مجلس 
األمة مذكرا الوزير بطلب س���مو رئيس مجلس الوزراء باإلجابة 

عن اسئلة النواب.

أحمد السعدون ود.يوسف الزلزلة وخالد السلطان وخلف دميثير ود.علي العمير

الزلزلة: الحكومة أبدت تعاونها مع التعديالت المقدمة من النواب

»المالية البرلمانية« تقّر قانون الخصخصة وترجئ التصويت
على 3 مواد لالستماع لرأي »التأمينات« وديوان الخدمة

اقرت اللجنة املالية البرملانية امس قانون اخلصخصة 
فيما ارجأت حسم ثالث مواد في القانون العادة صياغتها 

مجددا في اجتماع يعقد االربعاء املقبل.
وق����ال الزلزلة في تصريح للصحافيني عقب اجتماع 
اللجن����ة امس ان تأجيل التصويت على املواد الثالث في 
القانون كان بسبب احلاجة لالستماع الى رأي التأمينات 
االجتماعية وديوان اخلدمة املدنية على اعتبار ان القانون 
معني باملوظفني السيما ممن سيطلبون التقاعد بناء على 
رغبته����م. واكد الزلزلة ان احلكومة ابدت تعاونها مع ما 

قدمه من النواب من تعديالت على القانون.
واش����ار الى ان اللجنة اتفقت م����ع احلكومة على ان 
تكون هناك قوانني خاصة بهذه القطاعات اما القطاعات 
اخلدمية االخرى التي ميكن ان تخضع ملنافسة الشركات 
وهي ليست قطاعات استراتيجية فيمكن ان يكون القانون 
غطاء كامال لها. واوضح ان القانون يضمن اعطاء مزايا 
كثي����رة للموظفني في هذه القطاع����ات منها اعطاؤهم 5 
سنوات اعتبارية عن التقاعد وكذلك اعطاء نهاية خدمة 
للموظفني غير الراغبني في العمل بالشركة او في احلكومة 

باالضافة الى مجموعة من امليزات.
وذكر ان القانون ينص على حتديد اجلهة التي تشرف 
على عمليات التخصيص وهي املجلس االعلى للتخصيص 
الذي سيكون برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء السيما 
في مجال املزاي����ا املقدمة الفتا ال����ى ان احلكومة طلبت 
معرفة الكلف����ة املالية لهذه املزايا واالعداد املس����تفيدة. 
وتوقع الزلزلة ان يش����هد االجتماع املقبل توافقا نيابيا 
– حكوميا على املواد الثالثة املتبقية في القانون متهيدا 
الحالته الى املجلس ومن ثم تذهب اللجنة مباش����رة الى 

قانون الش����ركات التجارية. وعم����ا اذا كان هذا القانون 
يعطي احلكومة تفويضا بتحويل اي من القطاعات الى 
نظام اخلصخصة قال الزلزلة ان هناك قطاعات ومرافق 
استرايتجية ال يشملها هذا القانون وهي النقطة التي نريد 
االتفاق بشأنها مع احلكومة مثل قطاع الصحة والتعليم 
والكهرباء. واوضح الزلزلة ان اللجنة التزال تنتظر من 
احلكومة ان تقدم تعديالتها على قانون املناقصات التي 
لم تصل حتى االن مشيرا الى ان القانون اعطى املجلس 
االعل����ى للخصصخة احلق في حتدي����د القطاعات التي 

ستخصص. واشار الى ان القانون ايضا حدد نسب العمالة 
في القطاعات املخصصة بحيث ال تزيد عن نسبتها قبل 
التخصيص الفتا الى ان املجلس االعلى للتخصيص هو 
اجلهة التي ميكنها حتديد اجلهات التي حتتاج الى تفكيك 
لتخصيصها. وذكر ان املجلس االعلى ايضا له احلق في 
حتديد اسعار السلع ومنع االحتكار فضال عن صالحية 
املجلس في ملكية السهم الذهبي اخلاص باحلكومة الذي 
يعطيها حق »الڤيتو« بقرارات مجلس االدارة فيما لو كان 

ذلك يتعارض مع املصلحة العامة للدولة.

مسلم البراك

فيصل الدويسان

)هاني الشمري(ممثلو اجلهات احلكومية في اجتماع »املالية« أمس


