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قدم النائ����ب د.وليد الطبطبائي 6
اقتراحا برغبة بش����أن عمل مدخل 
ومخرج بني مدرسة الفضل بن عباس 
االبتدائية بنني ومدرس����ة ام كلثوم 
املتوس����طة بنات في منطقة السالم 

جهة مسجد اجلراح قطعة 3.

الطبطبائي لعمل مدخل 
لمدرسة عباس في السالم النائب خالد الطاحوس  تعرض 

لوعكة صحية عارضة حيث شعر 
ب����آالم في املعدة، دخ����ل على أثرها 
املستشفى لتلقي العالج فجر أمس 
قبل أن يخرج مساء بعد أن استقرت 

حالته.
سالمات بومشعان.. وما تشوف شر.

سالمات بو مشعان

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي والشيخ د. محمد الصباح على املنصة أثناء سير جلسة أمس

النصاب حال دون التصويت على قانون تنظيم الخبرة
حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ

أكدت احلكومة حرصها على حقوق العاملني في مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية بعد تخصيصها وانها لن تقبل بأن يفلت اي 
متجاوز على املال العام من احملاسبة سواء كان ذلك قبل خصخصة املؤسسة او بعدها. جاء ذلك في جلسة مجلس االمة العادية 
التكميلية خالل مناقش�ة طبيعة التجاوزات التي قام بها املس�ؤولون في مؤسسة اخلطوط الكويتية سواء من حيث الصيانة او 
املالية او االدارية الستيضاح سياسة احلكومة في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده. وأبدت احلكومة على لسان وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري استعدادها ومس�ؤولي الهيئة العامة لالستثمار حلضور اجتماعات اللجان 
البرملانية لشرح آلية تقييم أصول املؤسسة. وجدد البصيري تأكيده ان صيانة املؤسسة ألسطولها »على أعلى مستوى« وان ثلث 
ميزانيته�ا يصرف على عمليات الصيانة تلك والتي تتم في املصانع األم للطائرات. كما ناقش املجلس في جلس�ته تقرير اللجنة 
البرملانية املشتركة )جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة الشؤون التشريعية والقانونية( عن االقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام املرس�وم بقانون )40 لس�نة 1980( بإصدار قانون تنظيم اخلبرة. وقال عدد من النواب خالل النقاش ان احلكومة هي 
املسؤولة عن اقرار الكوادر الوظيفية عبر ديوان اخلدمة املدنية »وهناك 37 كادرا« أخرى، مشددين على ضرورة مساواة رواتب 
جميع موظفي الدولة في املواقع املختلفة »لنفس االختصاص والدرجة وسنوات اخلبرة«. وعلى الرغم من االنتهاء من املناقشة 

العامة للقانون فان املجلس لم يبت في مواده ولم يصوت على اي منها بسبب عدم اكتمال النصاب وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس املجلس جاس����م 
اخلرافي اجللسة التكميلية أمس 

الساعة ال� 9 صباحا.

األسئلة

انتق����ل املجلس ملناقش����ة بند 
االسئلة: 

عادل الصرعاوي يتحدث بشأن 
مصروفات ديوان سمو ولي العهد: 
نؤكد تقديرنا لس����مو ولي العهد 
وحرصه وتأكيده على احملاسبة 
واملراقبة وهذا ما استمددناه منه 
حينما كان وزي����را للداخلية، وال 
نشك في مدى حرصه على تطبيق 
القانون وكان خير مثال على ذلك، 
وهذه العملية ال متس سمو ولي 
العهد فاملسؤول هو وكيل ديوان 
سموه، والتجاوزات بدأت حينما 
رفع بعض املوظف����ني كتابا بهذا 
الشأن وسموه أمر بالتحقيق لذلك 
أنا سألت عن هذا األمر ويفترض ان 
تتخذ اجراءات قانونية وهناك وكيل 
مس����اعد هو من أوقف التحقيق، 
ولدي معلومات بأن سمو ولي العهد 
الى  أعطى تعليماته إلحالة األمر 
ديوان احملاسبة إلجالء احلقيقة، 
وأعددت طلبا وقع عليه عدد من 
النواب التخاذ االجراءات الدستورية 
الالزمة من أجل ايضاح احلقيقة 
كاملة، وال نريد ان يكون الوزير 
حجر عث����رة أمام اجراءات عملية 

التحقيق.
الص����واغ متحدثا حول  فالح 
عدم وجود مستشفى في محافظة 
الفروانية: استغرب من اجابة وزير 
الصحة الذي يقول ان مستشفيات 
الفروانية والصباح والعدان في 
خدمة سكان مبارك الكبير، وهذا 
ال����كالم غي����ر صحي����ح ألن تلك 
إذا  املستشفيات تعتذر للمرضى 

كانوا من غير سكان احملافظة!
محمد هايف ردا على اجابة وزير 
األوقاف بشأن احلجاب الشرعي: رد 
وزير األوقاف حول قانون االنتخاب 
والقواع����د واألحكام التي تتحدث 
عن شروط دخول املرأة لالنتخاب 
واضح واحلكوم����ة تتحجج بأنه 
غير واضح وليس هناك اختصاص 

داخل اللجنة.
ألف ناقة تعني االس����راف في 
اهدار املوارد وأنتم اصدرمت اقتراحا 
في اللجنة التشريعية باعطاء كل 
مواطن بالغ 5000 دينار هذا اقتراح 
»حتفة« لم يحدث في أي برملانات 

العالم.
حسني احلريتي: اللجنة تنظر 
إل����ى كل االقتراح����ات من حيث 
الدستورية والصياغة وكل النواب 
من حقهم تقدمي اقتراحات والشعب 

الكويتي يستحق أكثر.
صال����ح عاش����ور: احلكوم����ة 
خصص����ت نصف مليار لعش����ر 
ش����ركات وعدد مالكها ال يتعدى 
100 شخص أال يستحق أن مينح 
الشعب الكويتي كله نصف مليار 
دينار؟! وهناك فوائض، ال نرى أي 
استثمار في املشاريع االستثمارية 

ولكن الشعب أولى.
د.جمعان احلرب����ش: ملاذا بدأ 
اعضاء املجلس يضعون تشريعات 
في القضايا املالية ألن احلكومة لم 
تنج����ز كادرا واحدا من 37 كادرا، 
محطة مشرف املثال على الفساد 
احلكومي واصالحها اآلن يساوي 
كلفة انشائها والذي قرر ذلك خبير 
فني، فهي كفاءات ملاذا نوصلهم إلى 

هذه الدرجة؟!

نظرة تقريب

د.عل����ي العمي����ر: اخلبراء من 
النظر  الوظائف املساندة ويجب 
إليهم بنظرة تقريب رواتبهم من 
الذين  القضاة النه����م هم  رواتب 
يصدرون الرأي الذي يستند إليه 
القاضي في احلكم في العديد من 

القضايا.
كنا نتمنى من احلكومة أن تبادر 
والتي لم تك����ن محايدة في اقرار 
اي كوادر مقارنة بالديبلوماسيني 
التابعني لوزير اخلارجية فتم اقرار 
الكادر مبنتهى السرعة وعلى ذلك 
يجب املساواة بني أصحاب جميع 
القانون عليه مالحظات  الكوادر، 
منها اجلمع بني نهاية مكافأة اخلدمة 
واملعاش التقاع����دي أما املميزات 
األخ����رى فيجب اقرارها مع العلم 

أفضل من اختصاص وزارة العدل 
وقد أفادوا ب����ان احلجاب هو من 
القواع����د املعتمدة في الش����ريعة 
اإلسالمية لذلك انتفى اجلهل في هذا 
النص، وهذا أخطر جواب حكومي 
على س����ؤال برملان����ي ويفترض 
ان تس����عى احلكوم����ة لتطبيقه 
قبل الس����وال البرملاني، ونفرض 
التي يشملها  املرأة  احلجاب على 
قانون االنتخاب، احلكومة معنية 
بتطبيق القوانني على النواب وعلى 
النائبات، وأين القواعد املطبقة في 
املنتخب النسائي؟! أريد ان يوضح 

وزير العدل هذا التناقض.

الحجاب الشرعي

راشد احلماد: طلب من وزارة 
األوقاف إصدار الفتوى عن احلجاب 
الشرعي والضوابط الشرعية في 
مجلس األمة، اإلجابة واضحة وال 
يختلف عليها املسلمون ولكن من 
املسؤول عن التطبيق في املجلس؟! 
الدخول  ه����ل احلكومة تف����رض 
واخلروج في املجلس، هناك وزيرة 

واحدة ونائبتان.
محم����د هايف: اش����كر الوزير 
على هذه الصراحة وهو اعتراف 
واضح وهذا اعتراف بان احلكومة ال 
تستطيع ان تطبق القوانني، مبعنى 
عاجزة، وهذا عذر أقبح من ذنب، 
وهذا عجز ما بع����ده عجز، وهذا 
األمر نضعه أمام الشعب الكويتي 
من املؤزم؟ والنص واضح وضوح 
الشمس فلماذا ال تطبق احلكومة 
هذا النص وإذا كانت ال تستطيع 
تطبي����ق القان����ون فعليها تقدمي 
االس����تقالة وهذا القانون لم يأت 

في ليلة ظلماء بل وافقت عليه.
راشد احلماد: هايف طلب اصدار 
فتوى، وحكم »الدستورية« أوضح 
ضوابط دخول املجلس، والضوابط 
أيض����ا حتدثت عنه����ا الفتوى أما 
دخول امل����رأة للمجلس فيخضع 
الذي يعرفه  الدس����توري  للحكم 

اجلميع.

قانون تنظيم الخبرة

انتقل املجلس ملناقشة قانون 

أن هذه الوظيفة جاذبة في بدايتها 
وطاردة في نهايتها وإذا اضيفت 
مي����زة فلنجعلها على كل الكوادر 

مبسطرة واحدة.
أمام  د.حسن جوهر: يفترض 
تنظي����م املرفق القضائي أن نقّوم 
كل ما من ش����أنه دعم هذا اجلهاز 
الفني )اخلبراء(  والسيما املرفق 
الذي يساند القضاة فيجب ان يتمتع 
باحلصانة املالية حتى تبنى قراراته 
على املوضوعية والصدق سواء 
كان البلدية أو الفتوى والتشريع 

واخلبراء.
واحلكومة هي التي تقف ضد هذا 
القانون، واتساءل ما دور احلكومة 
في اعادة النظر في سلم الرواتب 
الوزراء  احلكومية، امتنى وجود 
خاصة وزيرة التربية حتى نضع 
عالجات مهمة لكل هذه املش����اكل 
وال يج����ب تعطيل هذا املش����روع 
ويجب اقراره بس����رعة فهم جزء 
فني مهم وعلى احلكومة ان تفعل 
مسؤولياتها، ألن تقرير بلير يتهمنا 

بأننا في قاع االصالح االداري.

قضية الدمج

مسلم البراك: الكل يعلم خطورة 
هذه االدارة، القضاء الكويتي يعتمد 
بشكل كبير على التقارير التي تأتي 
من ادارة اخلب����راء واوجه حتية 
االدارة س����واء  للعاملني في هذه 
الهندسيون واحملاسبون أو الفنيون 
الذين يتعبون ويجتهدون في العمل 
امليداني والذهني ويعملون ساعات 
اضافية فوق ساعات العمل ويجب 
اال يكون هناك خالف على قضية 
الدمج بني مكاف����أة نهاية اخلدمة 

واملعاش التقاعدي.
وزي����ر العدل من االش����خاص 
الذين أعرف مواقفهم، ملاذا غيرت 
الى  احلكومة رأيها م����ن املوافقة 
الرفض املطلق، عندما كنت رئيس 
محكمة االستئناف طلبت هذا الكادر 
ومساواة احملاسبني والهندسيني 
فماذا غير احلال سعادة املستشار؟ 
فأنتم منذ 97 وتطلبون من مجلس 
اخلدمة املساواة بني القسمني فماذا 

اختلف منذ شهر؟

ابورمية: كنت  د.ضي����ف اهلل 
أمتنى ان يكون هذا القانون شامال 
العاملني في القضاء وهيئة الفتوى 
والتشريع، لكن هناك فئات ظلمت 
ومنها العاملون في بلدية الكويت، 
فنحن مع جميع الكوادر التي ترفع 

رواتب هذه الفئات.
وإذا كان����ت احلكومة طلبت 3 
أشهر لوضع تصور لهذه الكوادر 
وحت����ى اآلن لم تأت بتصورها او 
مبسطرة وعذرها في غير محله فهي 
متاطل ولو كانت رفعت الرواتب ملا 
وصلنا الى ان نطلب هذه الكوادر 
الكثيرة، فأين مسطرة احلكومة؟ 
احلكومة تنظر ألناس بعني وتنظر 

ألناس آخرين بعني أخرى.
نتمنى ان تتعاون السلطتان 
إلقرار ه����ذا الكادر إلجن����از باقي 

الكوادر.
أثبتت  اليوم  د.فيصل املسلم: 
احلكومة عدم تعاونها، فاملفترض 
ان تبادر بإقرار تلك الكوادر، فهي 
عجزت عن معاجلة كل اإلشكاليات، 
عجزت عن ضبط األسعار، ومعاجلة 
معدالت التضخم وسمحت للبنوك 
الناس وكثير من رواتب  بإرهاق 
الدول����ة حتتاج الى إع����ادة نظر، 
جهاز اخلبرة جهاز مفيد وضروري 
للقض����اء وتركت احلكومة كوادر 
املدني����ة تتراكم، ويجمد  اخلدمة 
مجلس اخلدم����ة املدنية »النائم« 

رفع الرواتب.
لم يجد اخلبراء اإلنصاف من 
احلكومة فلجأوا الى مجلس األمة 
يعني ان احلكومة لم تنصف هذه 

الشريحة.
حس����ني احلريتي: يجب دعم 

يكون لديها تصور كامل، ونتفق 
معه����ا فال يجوز إق����رار 37 كادرا 
ونت����رك اجلزء األكبر من موظفي 
الدولة، ولك����ن هناك كفاءات غير 
موجودة ضمن هذه الكوادر، ونرى 
بوضوح تنقل املوظفني من جهة 
الى جهة اخ����رى او من إدارة الى 
إدارة أخرى مثل تخصص الهندسة 
الفني����ة األخيرة،  والتخصصات 
التدري����س في  خصوص����ا كادر 
اجلامعة، على احلكومة ان تعالج 
هذه القضي����ة حال جذريا، بحيث 
يشعر احلقوقي او احملاسب الذي 
يعمل بوزارة العدل باملميزات او 
احلقوق والذهاب الى إقرار بعض 
الك����وادر دون وضع حلول لبقية 

الكوادر يعد خطأ جسيما.
عادل الصرعاوي: القوانني ذات 
التكلفة املالية يجب ان تذهب الى 
اللجنة املالي����ة، 80% من القضايا 
املعروض����ة هي م����ن اختصاص 
االخوان في إدارة اخلبراء س����واء 
القسم الهندسي او الفني وغيرها، 
أقر بأن هناك اهتماما بتغيير املسمى 
وأس����تغرب ترك املزاي����ا للخدمة 

املدنية وحتججها بالقانون.
وقال الصرعاوي ان هناك زيادة 
في رواتب بعض الكوادر للخبراء 
تزيد على 100% فما موقف وكيل 
النياب����ة الذي من املمكن ان يقول 
انه هو الذي يحكم، وقضية اجلمع 
فأول مرة يصدر قانون باالجماع 
بني مكافأة نهاية اخلدمة واملعاش 
التقاعدي، أمتنى أن نؤكد على إزالة 
الى اخلدمة  املزايا وتذه����ب  هذه 
املدنية او نلزم احلكومة بأن تقدم 

تقريرها في هذا الشأن.

تنظيم اخلبرة.
الس����عدون: احلكومة  أحم����د 
أيدت اعتراضها من حيث املبدأ في 
اجتماعات اللجنة املشتركة املشكلة 
من اللجنت����ني املالية والقانونية، 
ونق����ول ان املس����ؤول ع����ن هذه 
املطالبات والكوادر هي احلكومة 
ممثل����ة بديوان اخلدم����ة املدنية، 
واآلن أعد القانون ملساواة جميع 
الذين يخضعون  الدولة  موظفي 
لديوان اخلدمة املدنية وعددهم 166 
ألفا األمر لن يستقيم إال مبساواة 

موظفي الدولة.
خالد الس����لطان: عندما بحثنا 
هذا القانون وجدنا به إش����كالية 
ان هن����اك 37 كادرا فطلبن����ا من 
احلكوم����ة ان تعطينا مس����طرة 
واحدة ملس����اواة جميع املوظفني 
فكيف أجتاهل اخلبير احملاسبي 
في ديوان احملاسبة، وللخروج من 
هذه االشكالية يتم تقدمي مكافآت 
بصورة رسم مشورة إلدارة اخلبراء 
مبا يعوضه عن جهده الذي يبذله، 
لكن أرفض اعطاء كادر اآلن ومن ثم 
يأتي أصحاب 36 كادرا فسيترتب 

عليه أعباء مالية غير معقولة،
والبديل ان يوضع رسم 1 في 
املليون أو 1 في األلف بحيث ال يقر 
مشروع قانون اآلن وننسى باقي 
موظفي قطاعات الدولة، ونحن في 
اجتاه اخلصخصة فيرجى إعطاء 
خيار االجتاه الى املستشارين في 
القطاع اخلاص ويتم اعتمادهم او 

يستعني بإدارة اخلبراء.
صالح عاشور: قانون اخلبرة 
راوح محله منذ 3 أش����هر ورفض 
احلكومة ال يكفي كمخرج فالبد ان 

القضاء والتعديالت  أعوان جهاز 
على القانون اخلاص بالقضاء ليست 
مستحدثة ويجب توفير احليادية 
في اجلهاز ودعم كل اجلهاز القضائي 
ومنه اخلبراء، التعديل فقط على 5 
مواد منها ال ترفع دعوى تأديبية 
على اخلبير اال بعد التحقيق كنوع 
من الضمان وليس القبض عليه 
فورا فضال عن بدل طبيعة العمل 
ومنحهم مكافأة نهاية خدمة نحن 
الوظيفة ونوفر لها  اليوم نحمي 
الضمان����ات، فهي مهنة مهمة جدا 
وال يجوز رفض هذا الكادر من قبل 
احلكومة، وذل����ك حلماية اخلبير 
وحاولنا ف����ي اللجنة توفير هذه 
التكلفة وجعلناها للكويتيني فقط 

ووضعنا عليها قيود.

الذراع اليمنى

عبدالرحم����ن العنجري: إدارة 
اليمنى للقضاة  ال����ذراع  اخلبراء 
فهم يش����كلون دورا حيويا مهما، 
القضاء تتواله احملاكم ولكن يجب 
أن تكون مبسطرة واحدة ومساواة 
أبن����اء الوطن الواحد والتعديالت 
تتناول 5 مواد فهن����اك املادة 56 
التي وافقت اللجنة عليها فال يجوز 
اجلمع بني املعاش التقاعدي ومكافأة 
نهاية اخلدمة ألن به أعباء مالية 
خيالية وس����يفتح املج����ال لباقي 

وزارات الدولة وجهاتها.
ه����ذا البرملان أصب����ح جمعية 
خيرية، وصرافة، هناك اقتراحات 
بقوانني العط����اء 40 دينارا، ألف 
دينار، ألف ناقة، هذا ال يجوز وهذه 
كلها دغدغة مشاعر وتعديالت املادة 
30 واجلمع بني بدل طبيعة العمل 
وبني املكافأة وحدث عليه انقسام 

المجلس ناقش أوضاع مؤسسة الخطوط الكويتية وشدد على ضرورة حفظ حقوق الدولة والعاملين عند التخصيص

وفد برلماني إلى دمشق للمشاركة
في البرلمان العربي االنتقالي

أمانة المجلس تصدر تقريرًا
عن أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة

غادر البالد امس وفد برملاني مكون من النواب علي الدقباسي ومبارك 
اخلرين����ج ومخلد العازمي على ان ينضم إليه����م الحقا النائب مرزوق 
الغامن، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة العادية األولى للبرملان العربي 
االنتقالي املقرر عقده في العاصمة السورية دمشق خالل الفترة من 16 
الى 19 اجلاري. وكانت اللجان اخلاصة باملؤمتر قد بدأت اجتماعاتها امس 
وتواصل االجتماع����ات اليوم على ان يبدأ املؤمتر أعماله يومي 18 و19، 
وسيش����ارك النواب مبارك اخلرينج في االجتماعات الرئيسية والنائب 
مرزوق الغامن كعضو في اللجنة املالية والنائب علي الدقباسي في أعمال 
اللجنة التشريعية والقانونية فيما سيشارك النائب مخلد العازمي في 

أعمال اللجنة االجتماعية واملرأة.

أصدر قطاع ش����ؤون اللجان باألمانة العام����ة ملجلس األمة تقريره 
الش����هري حول عمل اللجان الدائمة واللجان املؤقتة مبجلس األمة عن 
ش����هر فبراير املاضي، إذ بلغ عدد التقارير ع����ن القوانني واالقتراحات 
النيابي����ة في اللجان الدائمة 1363 تقريرا بينها 113 تقريرا خالل ش����هر 
فبراير و1250 تقريرا متبقية من ش����هر يناير املاضي. وأضاف التقرير 
الذي أصدرته إدارة التنسيق واملتابعة بقطاع اللجان ان اللجان الدائمة 
أجنزت 109 تقارير في 13 اجتماعا عقدت خالل شهر يناير اي مبجموع 
44.40 س����اعة عمل، مش����يرا الى ان جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
عقدت 13 اجتماعا أجنزت خاللها تقريرين فيما أجنزت جلنة الش����ؤون 
التشريعية والقانونية 6 تقارير في اجتماع واحد وأجنزت جلنة شؤون 
التعليم والثقافة واإلرش����اد في اجتماع واحد 39 تقريرا، فيما أصدرت 
جلن����ة املرافق العامة 62 تقريرا في اجتماع واح����د. أما اللجان املؤقتة 
والتي على جدول أعمالها 187 تقريرا منها 15 خالل ش����هر فبراير و172 
من ش����هر يناير املاضي، فأجنزت جلنة ش����ؤون املرأة واألسرة تقريرا 
واح����دا في اجتماعها، وجلنة ش����ؤون ذوي االحتياجات اخلاصة في 3 

اجتماعات تقريرا واحدا.

المسلم: الحكومة عجزت عن ضبط األسعار ومعالجة معدالت التضخم

العمير: نتمنى مساواة الخبراء بالديبلوماسيين التابعين لوزارة الخارجية
عاش�ور: يجب عل�ى الحكومة ح�ل قضي�ة الخبراء ح�اًل جذريًا

تدع�������و جمعي�������ة ال�صحافيني الكويتي�������ة الزمالء 

اأع�ص�������اء اجلمعية امل�صددين ال�ص�������راكاتهم لعام 

2010 ح�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 
يف ال�صاعة الثالثة والن�صف من م�صاء يوم الثالثاء 

املواف�������ق 2010/3/23 واإذا مل يكتم�������ل الن�ص�������اب 

القانوين لعقد االجتماع يوؤجل ملدة ن�صف �صاعة 

ثم يعقد باأي عدد من احل�صور ويكون االجتماع 

�ص�������حيحًا مهما كان عدد احلا�صرين كما ن�صت 

املادة رقم )29( من النظام االأ�صا�صي.

علم�������ًا ب�������اأن ح�������ق ح�ص�������ور اجلمعي�������ة العمومية 

لالأع�ص�������اء العاملني الذين �ص�������ددو ا�صراكاتهم 

ال�صنوية لعام 2010.

دعوة حل�ضور اجلمعية العمومية العادية

البراك: 22 نائبًا طلبوا إضافة مادة لقانون »الخبراء«

البصيري: الحكومة مطمئنة بشأن تجديد الثقة بالوزير العبداهلل 

تعليقا على عدم اكتمال نصاب جلسة قانون 
اخلبراء امس، استغرب النائب مسلم البراك ما 
اسماه التغييرات التي حتدث في مواقف احلكومة، 
مشيرا الى انها قضايا متس املوظفني وأول من 

يعرف قيمة عملهم احلكومة ووزير العدل.
البراك في تصريح����ات للصحافيني  وقال 
امس: ان وزير العدل في العام 1997 أظهرُت له 
محضرا يؤكد أنه كان رئيسا حملكمة االستئناف 
ورئيس����ا ملجلس اخلبراء وأنه����م وافقوا على 
عملية املساواة بني اخلبراء الهندسيني واخلبراء 

احملاسبني، وخاطبوا ديوان احملاسبة.
واضاف انه قبل فترة ورد كتاب من الوزير 
محمد البصيري ب����أن وزير العدل واحلكومة 
وافق على مبدأ املساواة، وتساءل: كيف تغير 
احلال من 17 س����نة إل����ى اآلن؟ وكيف تغيرت 

االمور خالل شهر؟
فعندما اجتمعوا باللجنة البرملانية املشتركة 

قالوا انهم يعترضون على القانون الذي ميس 
شبابا كويتيا ال يستطيع القضاء أن يأخذ قرارا 

اال باالعتماد على تقارير هؤالء اخلبراء.
وأوضح البراك ان املساواة بالنسبة لهؤالء 
الشباب الكويتي من اخلبراء كلفتها فيما يتعلق 
باملكاف����أة املالية ال تتجاوز 380 الف دينار في 
السنة، واحلكومة حتاول ان تعمل ضجة وكأن 
ميزانية الكويت ستنهار إذا قدموا للخبراء مثل 

هذه املميزات البسيطة.
وتابع قائال: لذلك انا و22 نائبا قدمنا اقتراحا 
بإضافة مادة برقم 61 إلى قانون اخلبراء العادة 
ال����ذي رفضته احلكوم����ة باللجنة  املوضوع 
املشتركة، ومن املتوقع زيادة عدد النواب املؤيدين 
لالقتراح وس����يعرض للنقاش خالل اجللسة 
املقبلة للتصويت عليه النهاء هذا اجلدل، وينص 
االقتراح على التساوي بني اخلبراء الهندسيني 

واحملاسبني في املكافأة املالية.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري أن احلكومة ستدخل جلسة 25 اجلاري 
وهي أكثر اطمئنانا وثقة بتجديد الثقة في وزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل. وقال د.البصيري 
في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس األمة 
أمس أن ردود وزير اإلعالم خالل جلسة مناقشة 

االستجواب كانت كافية ومدعمة باالدلة والوثائق 
حيث تفوق الوزير على نفس����ه خالل اختبار 
األمس بشهادة اجلميع. وأعرب عن أمله أن يتم 
النظر لالستجواب بشكل موضوعي السيما أن 
الوزير كان مقنعا في ردوده بالدليل واملستندات 

وعلينا أن نكون منصفني.
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احمد السعدون مصطفى الشمالي ود. محمد العفاسي ود. موضي احلمود أثناء مناقشة بند األسئلة

عبدالرحمن العنجري

جانب من اجللسة

صالح عاشور

استغرب عدم حرصكم على هذه 
االدارة، ملاذا غيرت رأيك أمتنى من 

سعادتك حقيقة هذا االمر.
راشد احلماد: في 97 خصصت 
مكافأة عن بدل طبيعة عمل وصلت 
الى 200 دينار وعوضت االخوة في 
االدارة، واملساواة بني احملاسبني 
واملهندس����ني جاء بناء على قرار 
مجلس اخلبراء، وجاء باالغلبية 

ويشترك فيه اكثر من قاض.
وأطلب منه اعطائي صورة من 

القرارين ألعيد النظر فيها.
مسلم البراك: هذا محضر موقع 
عليه املستشار راشد احلماد وأنت 
موافق عليه وهو مساواة اخلبراء 
احملاسبني باملهندسني، وقبل شهر 
وردت مذكرة البصيري باملوافقة، 
واآلن ترفض����ون. فكي����ف تقبل 
سعادتك ان احلكومة »تقص« عليك 
وهذا محضر رسمي يؤكد أنك موافق 
عليه، فكان يجب ان ترفض ذلك، 

وال ميكن ان أغير مواقفي.

النخب الوظيفية

خالد العدوة: اسمي هؤالء االخوة 
في اخلبراء هم النخب الوظيفية، 
فهي عندما أضربت ارجتفت اوصال 
احلكومة، فاالضراب هو أسمى أنواع 
الدميوقراطية في الدول املتقدمة، 
أما الدول املتخلفة ومنها الكويت 
تعتبره متردا وغوغائية. نتمنى 
اق����رار ال����� 30 كادرا، وان تكون 
مبسطرة واحدة. واعادة النظر في 
س����لم رواتب املوظفني في جميع 
قطاعات الدولة ولتذهب فوائض 
الى رب االسرة. احلكومة  الدولة 
أعطت نصف مليار الصحاب الدماء 

الزرقاء.
مبارك الوعالن: أمتنى ان نقر 
اليوم هذا الضمان الوظيفي، خاصة 
انهم الركيزة األساسية التي يستند 
اليها القضاة، ولكن واقعنا املرير في 
التعامل مع احلكومة املشلولة فاقدة 
لإلحساس واملس����ؤولية، نود ان 
نعرف ماهية احلكومة الكويتية.

فنجد الصم����ت احلكومي أمام 
هدر املاليني وتلويث البيئة الذي 
فاح من محطة مشرف التي تسأل 
عنها وزارة االشغال التي يعشش 
فيها الفس����اد وخفافيش الظالم. 
ووزير الداخلي����ة الذي عجز عن 
ضبط وكيله املساعد وتلك امثلة 
على مدى تعاون احلكومة، وأحذر 
وزيري التربية واخلارجية من أي 
تالعب بأسئلتي البرملانية، اذ لن 
يكون امامي وقتها اال تفعيل ادواتي 

الدستورية.
اخليارات س����تكون مفتوحة 
امامنا ملساءلة ليس الوزراء وامنا 
رئيس الوزراء اذا لم يقم وزراؤه 
الوزارات  ف����ي  التخبط  مبعاجلة 

احلكومية.

طلبات المناقشة

وتال االم����ني العام طلبا مقدما 
م����ن مجموعة م����ن النواب حول 
جتاوزات مؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية.
الس����عدون: سأس����مع  أحمد 
وزير املالية كالم����ا لكن أين هو 
مع احترامي لوجود نائب رئيس 
الوزراء للشؤون القانونية. ليأتي 
وزير املالية حتى يس����مع الكالم 
عن الكويتية. نريد ان نتأكد من 

وزير املالية.
حتدثنا عن أمر وقلنا هناك من 
يحاول امتالك البلد واالستحواذ 
عليه، ولو ان االخوان في اللجنة 
املالية يقولون كيف حرصنا على 
ايجاد نص في قانون التخصيص 
ملنع تضارب املصالح واالخ خالد 
السلطان ود.روال دشتي يعرفان. 
هذا العمل جاء قصدا بعد ان قدمت 
احلكومة ما لديها. تشكيل جلنة 
من قبل وزي����ر املواصالت ليس 
كافيا. اللجنة التأسيسية لكشف 
كل االوراق. من في هذه اللجنة؟ 
احد اعضاء اللجنة كما يقول اخلبر 
هو مستشار في مكتب وزير املالية 
وعضو منتدب ورئيس تنفيذي 
لش����ركة مدرجة ف����ي البورصة. 
واختصاص هذه الشركة متلك اسهم 
شركات. شلون هذا اللعب، كيف 
جتعل عضوا في اللجنة التأسيسية 
يطلع على كل هذه االوراق حتى 
يتملك الش����ركة. وزير املالية هل 
يعرف ذلك. حتى يتم االستيالء 

فبمجرد ان حتدثت احلكومة عن 
اخلصخصة ق����ام في ذلك الوقت 
محمد شرار وأعاد التقرير للجنة، 
هذا االمر بحاجة لتحقيق. اما ان 
تعرف هذا الش����خص فهو عضو 
منتدب ورئيس تنفيذي لشركة 
مدرجة في البورصة ويطلع على 
البيان����ات. لذلك كل الذي كان في 
الكويتية متعم����د وكل محاوالت 

التخريب واضحة.
البصيري: ش����كرا  د.محم����د 
املداخلة  للس����عدون على ه����ذه 
والكويتية قضية مهمة وليتأكد االخ 
بو عبدالعزيز ان احلكومة حريصة 
على ان تكون في احسن صورها 
قبل اخلصخصة، وهذا ما دعاني 
لزيارة املؤسس����ة واالطالع على 
قضية األمن والسالمة والصيانة 
والتصريحات في الصحافة كانت 
قبل تشكيل اللجنة ونتمنى ان شاء 
اهلل في اقل من س����نة ننتهي من 
عملية التحول متهيدا للخصخصة 
ووزير املالية ليس موجودا اآلن 
وانا متأكد انه لو تأكد من وجود 
عض����و عليه لب����س او تعارض 
مصالح فلن يقبل بذلك وانا اعرف 
شفافية الوزير وحرصه على املال 
العام وسوف يجعل اللجنة حيادية 
وفنية بعد ان يأخذ البيانات من 

االخ السعدون.
احمد السعدون: مع كل تقديري 
ملا قاله البصيري لكن انا اتكلم عن 
حقائق جريدة »الوطن« نشرت في 
10 مارس خبرا عن الشخص الذي 
حتدثت عنه س����ابقا واطلب منك 
اآلن قراءة ورقة من سوق االوراق 
املالية توضح صفة الشخص عضو 
منتدب، هل هو اختاره وهو ال يعلم 
انه رئيس تنفيذي لشركة رأسمالها 
79 مليون دينار واقول لالخ الوزير 
اآلن آتي بالقرار اذا ثبت الكالم انه 
صحيح فنحن نحمل وزير املالية 
مسؤولياته وكذلك نحمل رئيس 

احلكومة ايضا املسؤولية.
البصيري: انا ال اعلم بأعضاء 
اللجنة لكن اذا ثبت كالم السعدون 
فهذا يقدح بحيادية اللجنة ووزير 
املالية حريص على احليادية ومتأكد 
ان الوزير سوف يتفاعل مع ما ذكره 
السعدون ولن نسمح بقدح او اي 
شيء يؤثر على حيادية اللجنة ثم 
التأثير على خصخصة »الكويتية« 
وفور التأكد من املعلومة س����وف 
يسمع اآلخ السعدون والنواب ما 

يسرهم.
السعدون: امتنى ان يأتي الوزير 
بالقرار، اخلبر لم يتم نفيه، عملية 
التخصيص كلها بيد وزير املالية 
والش����خص يعمل مستشارا في 
مكتب وزير املالية ورئيسا تنفيذيا 
لش����ركة مهمتها االستحواذ على 
الش����ركات، لذلك نريد القرار ثم 

اللجنة.
فيصل الدويسان: قرار صادر 
من مؤسسة الكويتية بعزل موظف 
النه اختلس مبلغ 5 آالف دينار، 
املوظف اختلس املفروض ان يحال 
للنيابة، لم يحل للنيابة ملاذا النه 
اعاد املبل����غ، موظف آخر كويتي 
مت عزله من منصب����ه النه رافق 
وفدا اوكرانيا الى ش����قة خاصة، 
مذيعة من احدى محطات اوكرانيا 
جاءت لتغطية انشطة كويتية ماذا 
فعل املسؤول، قال لها تعالي الى 
ش����قتي، ماذا عملوا فيه وهل هذا 
ميثل الكويت، ماذا فعلوا فيه، قرر 
مجلس التأديب فصله من العمل، 
املذيعة بعد ان وصلت بلدها رفعت 
رسالة عن املافيا الكويتية وماذا 
واجهت هن����ا، ماذا فعلوا فيه هو 

ُيدرس في جامعة فساد واللجنة اذا 
برأت أحدا نعتذر له، ومن تدينه 
ما يجوز ان يذهب الى بيته بعد 

ان دمر الطائر األزرق.
الفساد  د.حسن جوهر: ملف 
املتورم ف���ي »الكويتية« في ظل 
مرحلة خطيرة وهي خصخصة 

الشركة.
حتميل مجلس األمة مسؤولية 
املخالفات وتدني مستوى املؤسسة 
سبب هزيل ولكن املسؤولية تقع 
على من يسمح بهدر أرواح الناس. 
من الس���بب ف���ي تعطيل صفقة 
الثالثني طائرة جديدة للشركة؟ 
املتورم  امللف  فهل نكتفي به���ذا 
وتقارير ديوان احملاسبة باالحالة 

فقط الى النيابة؟ هذا ال يكفي.
وه���ل يعقل ان تك���ون هناك 
كفاءات ومتخصصون ودارسون 
على حسابهم لم يقبلوا في املؤسسة 
في حني ان هناك طلبة غير كفؤة 
ومؤهالت متدنية ويقبلون؟ أمتنى 
حتقيق طموحات الشباب الكويتي، 
أسألك باهلل طالب تدري انه غش 
تنجح���ه وطالب ثان���ي مجتهد 
ومتفوق وتقول له بنجحك لكن 

ال أستطيع ان أوظفك عندي.
خالد العدوة: من املؤسف ان 
نرى دوال في مجلس التعاون ونرى 
الكويتيني يتسابقون على طيران 
قطر وغيرها والذين كانت الكويت 
تسبقهم مبسافات هائلة واحلكومة 
س���تطلق رصاصة الرحمة على 
»الكويتية«، حتت ذرائع واهية 
يريدون خصخصتها حتت حجة 
طي ملف الفس���اد والتخلص من 
الكويتيني بعد سنوات من  آالف 

العطاء.
مسلم البراك: البصيري وعد 
مبعاجلة األوضاع فبعد ان كنت 
وع���دت بتش���كيل جلنة حتقيق 
حولتها الى جلنة تقص فأرحت 
بذلك املتجاوزي���ن، عندما أصدر 
ق���رارا بفصل  عبداهلل احمليلبي 
رئي���س املؤسس���ة وخ���الل 24 
ساعة ألغي قرار الفصل، ومازالت 
التدخالت قائمة في استجواب وزير 

اإلعالم.
ما السبب الذي جعل حتولها 
الى جلنة تقصي حقائق؟ كالم 
الس���عدون ليس عبث���ا، هناك 
متربصون يري���دون بيع البلد 
وسنقول اس���ماءهم بالتفصيل 

في جلس���ة املجلس، والقهر كل 
القهر عندما يدافعون عنهم نواب 
األمة عندما يذهبون الى مؤسسات 
احلكم ويأخذون ما يريدون رغما 
عن ال���وزراء، هناك من يريد ان 

يبتلع البلد.
محمد البصيري: أطمئن البراك 
بأن جلنة التقصي ترى ان العبرة 
في االختصاصات ومستعد ان 
أطلع���ه عل���ى صالحياتها فهي 
تس���تدعيه وخصص���ت غرفة 
خاصة في الشركة وأبلغتهم بأن 
اي مسؤول ميتنع عن اعطائهم 
املستندات بلغوني وأنا أتخذ ضده 
االجراءات، خل يعطوني تقريرهم 
وسيرى النائب البراك االجراءات 

في حق من يهدر املال العام.
مسلم البراك: ملاذا ال جتعلها 
جلن���ة حتقيق؟ احن���ا قاعدين 
نضحك على بع���ض، ماذا غير 
األمر؟ األمر وصل في املؤسسة 
اذا صار عزا تعط���ل العمل بها 

ألنهم كلهم أقرباء.
اخلرافي: انت مل���ا تتكلم ما 

حتس بالوقت.
البراك: أحس بالوقت وأشوفه 
بس انت ال حتس به، الكالم اللي 

مو عاجبك تطق مطرقتك.
اخلرافي: استريح.

البراك: ماني مستريح.
اخلراف���ي: مش���كلتنا انك ما 

تستريح.
د.محم���د احلويل���ة: يج���ب 
محاسبة كل من جتاوز وتالعب 
الى  في مصير املؤسسة ونلجأ 
القض���اء حتى يأخذ كل من هدد 
املؤسس���ة ج���زاءه، وإذا قارنا 
الكويتية بنظيراتها في املنطقة 
فنجد ان هناك فسادا وعمال منظما 
لتهديد املؤسس���ة ولن مير هذا 
األمر مرور الكرام، البد من منع 
اي تالع���ب يحول املؤسس���ات 
احلكومية الى قطاع خاص ويجب 
اعادة النظر في اإلدارات واجلهات 
احلكومية املزمع تخصيصها من 
خالل حجج واهية بغية افشالها 
وأمتنى على الوزراء التعاون مع 
مجلس األمة للنظر في هذا األمر. 
اخلرافي: ليس لدي اي اقتراحات 
او توصيات وليس لدي اي نصاب 
الستكمال اجللسة ولذلك ترفع الى 
اجللسة القادمة، وكانت الساعة 

تشير الى 1.20.

ايضا، لقد متت مكافأته ووضعوه 
بعقد تدريب.

البراك معلقا: »يبونه يدرب«.
ويواصل الدويسان هل احلكم 

واجب التفيذ ام ال؟
 البصيري: املوظف قدم على 
حك����م متييز وحتدث����ت مع االخ 

الدويسان.
الدويسان: امتنى ان يتم عزل 
كل من يختل����س وان ينفذ حكم 

اختالس 200 الف دينار.
خالد السلطان: الفساد استشرى 
واصبحت هن����اك مفاخرة في كم 
االختالس من اموال الدولة، واصبح 
الفساد على عينك يا فقير، البيئة 
االدارية غير صحية وهذا ما ادى 
الى تردي حال »الكويتية« ولذلك 
يجب االسراع بإحالة »الكويتية« 
الى هيئة االستثمار وفي خالل 3 
سنوات تؤهل الشركة للخصخصة 
وقضية ادارة شركة طيران ليست 
قضية لوري يقف بالشارع، بل هذه 
ارواح ناس، العراقيل ال يجب ان 
توقف عملية اخلصخصة شركات 
طيران لم تكن متواجدة قبل حوالي 
15 سنة واآلن لديها اسطول بأكثر 
من 150 طائرة والكويتية عمرها 
60 سنة وليس لديها اكثر من 16 
طائرة وبعضهما تأجير واغلبها 

انتهى عمرها االفتراضي.
مصطفى الش����مالي: استمعت 
الى االخ الس����عدون، االخ املذكور 
مستش����ار في مكتب وزير املالية 
الس����رطاوي وهو  وهو مثق����ال 
مستشار منذ ايام الوزراء يوسف 
االبراهيم وب����در احلميضي وهو 
مستشار اآلن واذا ثبت ان هناك 
تعارض مصالح فس����وف يصدر 
قرار غدا بتغييره وهذا الشخص 

مثال لالمانة والكفاءة.
احمد الس����عدون: كيف تقبل 
احد عضوا ف����ي اللجنة وانت ال 
تعرف السي ڤي اخلاص به، هو 
يرأس شركة مهمتها االستحواذ 
على الشركات انت مسؤول اآلن 
عن التحقيق في االمر، ويجب ان 
تسأل الشركة مملوكة ملن، اشكر 
االخ وزير املالية واسجل شكري 
له لكن مسؤوليتك التحقيق، اذا 
انت جئت به وال تعرف عنه شيئا 
انت تتحمل املسؤولية واذا احدا 
اقترحه علي����ك وعينه وال تعلم 
عن ش����يء فإنك تتحمل جزءا من 

املسؤولية.
الطلب  عادل الصرعاوي: هذا 
جاء بناء على اساس رسالة  جلنة 
امليزانية وديوان احملاس����بة قدم 
تقارير وأحالها املجلس للحكومة 
واالخ الوزي����ر احالها للنيابة، قد 
تكون هناك مالحظات حسب رؤية 
ديوان احملاسبة وتكون مصاحبة 
للقان����ون لكنها ال تعيب القانون 
وال يجب اس����قاطها على القانون 
واالخ وزير الدولة واملواصالت ال 
يجد مشكلة وال حرجا في قضية 

التطبيق.
البصيري: نش����كر  د.محم����د 
الصرع����اوي على ه����ذا احلديث 
واللجنة املكلفة بالتحقيق سابقا 
وكان رئيس����ها االخ الصرعاوي 

التي احيلت  واصدرت تقاريرها 
لديوان احملاسبة واالمر اآلن لدى 
القضاء ونحن نتابع تلك القضايا 
في املرحلة االنتقالية بعد صدور 
القانون اخلاص بعملية اخلصخصة 
للكويتية حرصا على عدم دخول 
الكويتية اخلصخصة اال بعد ان 
البياض، وشكلت  تكون ناصعة 
جلنة لذلك برئاس����ة احد اعضاء 
الفتوى وس����وف تصدر تقريرها 
خالل ش����هرين ونحن نتمنى ان 
تنتهي جلنة التخصيص من عملها 
في اقل من سنة وحتدثت مع االخ 
وزير املالية حول عمل اللجنة وقال 
لي انها تسير »فل سبيد« يعني 
بأقصى س����رعة لكن بدقة وحذر، 
وكذلك االمر يشمل مراجعة ديون 
العراق واالس����تثمارات وغيرها 
وأطمئن الن����واب اننا حريصون 
على تطبيق القانون 40% مساهمة 
للمواطنني و5% للعاملني باملؤسسة 
و20% مبزايدة والباقي يوزع ايضا 

حسب نسبة.
اقرار احلسابات  الصرعاوي: 
اخلتامية للمؤسسة مهم واللجنة 
متوقفة عن اقرار املوضوع بانتظار 
تقرير اللجنة املالية، هناك اراضي 
امالك الدولة عليها رأيان اما تعاد 
او تبقى لدى املؤسس����ة  للدولة 
د.ضيف اهلل أبورمية: ما نراه اآلن 
يجعلنا نعيد النظر في تخصيص 
»الكويتية« ففيها سرقة مقننة من 
متنفذين من خالل مزايا وأموال 
ليست من حقهم وأعدادهم ليست 
قليلة، أرفض استغالل القانون في 
االس����تيالء على أسهم املؤسسة. 
حال تخصيصها، وبسبب اإلهمال 
تدنت أسهم هذه الشركة التي لم 

تفكر في أرواح الناس.
وبالنسبة للكويتيني الذين لديهم 
شهادات طيران وذوو الكفاءات لن 
يقبلوا ف����ي »الكويتية« في حني 
أدبية  هناك اصحاب تخصصات 
يبتعثون على حساب املؤسسة 

ويتم توظيفهم.
د.محم����د البصي����ري: نح����ن 
حريصون جدا على أرواح الناس 
الناس مقابل  ولن نغامر بأرواح 
اإلي����رادات يصرف  الربح وثلث 
على الصيانة في املصنع األم ولم 
تتحرك أي طائرة من املدرج اال بعد 
الكامل على سالمتها،  االطمئنان 
وال ميك����ن ان نزيد األعباء املالية 

على الكويتية قبل خصخصتها، 
وأوضاع »الكويتي����ة« من أروع 
ما يكون وتصريحاتنا ونقاشنا 
هذا هو الذي يضر بأسهمها قبل 
تخصيصها، حرام هذا الذي يحدث 

ب�»الكويتية«.
د.فيص���ل املس���لم: أحي���ي 
البصيري على إحالة املتجاوزين 
للنيابة وتشكيل جلنة التحقيق 
ولكن كالمك نظري جميل، رئيس 
الشركة أرسل لك كتابا يؤكد فيه 
عدم سالمة الشركة فهذا مخيف 
ويض���ر بقيم���ة الش���ركة حال 
خصخصتها، ونخاف انه اذا تغير 
اسم الشركة لن يعترف بها أمام 
احملاك���م اخلارجي���ة بخصوص 

األحكام القضائية للشركة.
وض���ع  تصحي���ح  يج���ب 
»الكويتية« من جذوره ألن هناك 
تضاربا للمصالح في الش���ركة، 
ويبقى قضية الديون على العراق 
أرجو من األخ الوزير اتخاذ قرار 

فيها.
البصي���ري: أطمئن  د.محمد 
النائب ان كل الدي���ون العراقية 
صدرت فيها أحكام قضائية نهائية 
من احملاكم البريطانية وذهبنا بها 
الى كندا ملالحقة الطيران العراقي 
لكي نسترد هذه املبالغ واحلجز 
ف���ي كندا ونحن  على طائراتهم 
منتبهون لهذا متاما والديون لم 
تدخل في قضية تقييم األصول 

وغيرها.
د.فيصل املسلم: يا ليت تعمل 
احلكومة ذلك وتالحق حكومتنا 
حكومة العراق بالنسبة للديون 
عل���ى احلكوم���ة العراقية فهذه 
دي���ون أصلي���ة وكلي���ة ويجب 

استعادتها.
اليوم نحن  حسني احلريتي: 
في الي���وم األخير ال���ذي تنتقل 
فيه الش���ركة م���ن احلكومة الى 
القط���اع اخلاص، وذلك بس���بب 
خروج شركات من دول خليجية 
ظاهرها قط���اع خاص ولكن في 

باطنها حكومية.
»الكويتية« محمل���ة بديون 
وهن���اك ترد في جمي���ع إداراتها 
حتى في مبانيها وممراتها، فمثال 
هناك شخص ميلك مجمعا جتاريا 
ولكنه محمل بالديون ومخالفات 
إدارية واذا عرضه للبيع فإن أحدا 

لن يتقدم لشرائه.
موظف���و »كاس���كو« كان���وا 
يتقاض���ون مكاف���أة خاصة بعد 
صدور قانون العمل األهلي، اآلن 
استيقظ ديوان املوظفني وقال كيف 
تخصصون لهم مكافآت؟ هذه من 

حق موظفي احلكومة فقط.
هذه املكافأة م���ع وجود دعم 
العمالة تنص���ف هؤالء العاملني 
ووزي���ر املواص���الت دع���م هذا 

األمر.
البصي���ري: نحن  د.محم���د 
حريصون على استمرار هذا الدعم 
ألبنائنا العاملني في »كاسكو« حلني 
اخلصخصة وحتى هذا الوقت يعاد 

النظر في مسألة دعم العمالة.
عبدالرحم���ن العنجري: هذه 
الشركة مت تسييسها بطريقة غير 

طبيعية فكل شركات الطيران في 
العالم تدار بعقلية إدارية ومالية 
وجتارية لكن تدخالت احلكومة 
أدت الى وصول الشركة الى الوضع 
احلالي، فوصل عمر الطائرة الى 
15 سنة و20 سنة هناك معدل لكل 
شركات الطيران في عدد موظفي 
الطائرة فاملفروض ان لكل طائرة 
400 موظف ام���ا في »الكويتية« 
فوصل العدد ال���ى 1500 � 2000 
موظف لكل طائرة، أصبحنا في 
مجلس األمة نفقه في كل شيء في 
الطيران والتجارة والهندسة وفي 
كل شيء وهذا خطأ فهناك شيء 

اسمه التخصص.
د.معصومة املبارك: هناك غصة 
وليست قصة فقانون »الكويتية« 
يجعل التعامل معها كشركة ولكن 
في الواقع مت التعامل معها سياسيا 
وطبيعة التعامل احلكومي والنيابي 
حتتاج الى أكثر من وقفة وعندما 
كنت وزيرة للمواصالت كان هناك 
الش���ركة  توج���ه إيجابي لدعم 
وتطويرها من قبل احلكومة، واآلن 
الش���ركة عملت على »تطفيش« 
الكثير من الكفاءات ويذهبون الى 
شركات أخرى خاصة كويتية او 
غير كويتية، هناك تشويه لهذه 
املؤسسة وليس أكثر من تشويه 
رئيس املؤسس���ة على صفحات 
اجلرائد وما هي العبرة من تشويه 

سمعتها في هذا الوقت بالذات؟
د.جمع���ان احلرب���ش: األخ 
الوزير اتخذ اجراءات مهمة منها 
احال���ة تقرير ديوان احملاس���بة 
النيابة  الى  اخلاص بالتجاوزات 
وكذلك تشكيل جلنة حتقيق في 
اما  التخصيص.  التجاوزات بعد 
الفساد والصراع فبسبب بعض 
األقطاب واملتنفذين والوزراء لم 
يقدروا عليها واحملك احلقيقي هو 

تطبيق القانون.
»الكويتية« تصلح مقرر فساد 

السعدون: تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات »الكويتية« ليس كافيًا
البراك: لماذا حّول البصيري لجنة التحقيق في التجاوزات إلى لجنة تقصي حقائق؟

الحريت�ي: يجب حماية الخب�راء ومنحهم مكاف�أة نهاية الخدمة

الحرب�ش: محطة مش�رف مث�ال صارخ عل�ى فس�اد الحكومة 
العنجري: ال يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة

عبدالرحمن  النائب  انتقد 
االقتراحات  بعض  العنجري 
النواب  بع��ض  يقدمها  التي 
والتي يترتب عليها زيادة في 
االعباء املالي��ة على امليزانية 

العامة للدولة.
وق��ال خ��ال مرافعت��ه 
ان املجل��س حت��ول الى ما 
يش��به اجلمعية اخليرية او 
الص��راف وع��اد ال��ى زمن 
العص��ور الغاب��رة التي كان 
يق��ف فيها البع��ض ويقول 

»اعطوه الف ناقة«.

1000 ناقة

نـ�شــتــــري

ت : 22460150/5املباركية
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