
مجلساألمــــــة الخميس
15  ابريل 2010

6
قدم النائب فالح الصواغ اقتراحا 
برغبة طالب فيه بتسمية أحد الشوارع 
الرئيسية مبحافظة األحمدي باسم 
املرحوم بإذن اهلل تعالى هاضل سالم 

اجلالوي.

 الصواغ لتسمية أحد الشوارع
في األحمدي باسم الجالوي

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي متوسطاً نائبه عبداهلل الرومي ود.جمعان احلربش على املنصة

الغانم: يجب أال نضع أمورًا تعوق مش�اركة المس�تثمر األجنبي كالسهم الذهبي

دشتي: إذا كان وزير الكهرباء ال يعلم بطرح »الزور« على ال� »B.O.T« فهذه مصيبة

المجلس أنهى مناقشة إنشاء شركات مساهمة عامة إلنتاج الكهرباء
عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على تكليف الشعبة البرلمانية بدعوة البرلمانات العربية لمناقشة االنتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
اجمع اعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية امس 
على مساندة ودعم القضية الفلسطينية العادلة مطالبني 
املجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل جدي وسريع 
اللزام العدو الصهيوني بضرورة تطبيق القرارات الدولية 

وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
كان ذلك اثناء مناقشة قضية االنتهاكات االسرائيلية 
في األراضي احملتلة حيث خصص املجلس ساعتني من 
جلس��ة أمس ملناقشة املوضوع حيث اكدت احلكومة ان 
القيادة الكويتية كانت والتزال تدعم القضية الفلسطينية. 
وقال الناطق الرسمي للحكومة وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري ان الكويت 
دعمت والتزال تدعم وحدة الصف الفلسطيني وتدفع دائما 
باجتاه حترك عربي ودولي ملس��اندة القضية اإلسالمية 

احملورية اال وهي فلسطني.
وأضاف البصيري ان الكويت لم تدخر في يوم من 
األيام جهدا في نصرة فلسطني وقضيتها العادلة، مؤكدا 

ان الكويت »لن تتخاذل أبدا عن القضية الفلسطينية«.
واستذكر كلمات األمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
طيب اهلل ثراه في ان الكويت »س��تكون آخر من يطبع 

العالقات مع إسرائيل«.
من جانبهم طالب النواب خالل املناقشة بتحرك جاد 
حلل القضية الفلسطينية، مشيرين في هذا الصدد الى 
ضرورة ان تتحد الفصائل الفلسطينية املتعددة »حتت 

راية واحدة شعارها فلسطني والشعب الفلسطيني«.
وانتق��د النواب ردة فع��ل بعض األنظم��ة العربية 
واإلس��المية جتاه ما يق��وم به الكي��ان الصهيوني من 
انته��اكات للقرارات الدولية مؤكدي��ن على ضرورة ان 
تقوم األنظمة العربية التي طبعت العالقات مع إسرائيل 

بقطع تلك العالقات »على الفور«.
بعد ذلك باشر املجلس مبناقشة تقرير جلنة املرافق 
العامة حول تأسيس ش��ركات النتاج الطاقة الكهربائية 
إال أن ع��دم اكتمال النصاب ح��ال دون التصويت على 

القانون، وفيما يلي التفاصيل:
الدول اإلس����المية التي يرفع فيها 
العلم اإلس����رائيلي ونطالب وزير 
اخلارجية بان يك����ون له دور في 
العربية والدولية حتى  املنتديات 

نؤدي واجبنا.
خالد السلطان: القضية ليست 
قضية قرارات أمم متحدة أو قرارات 
عربية، رئي����س الكيان الصهيوني 
نتنياهو هو مؤشر لضعف العرب، 
ومسلسل االعتداءات على الشعب 
الفلسطيني لن يتوقف والعلة فينا 
كمس����لمني وكع����رب، ألن القضية 
إس����المية كاملة وهي مواجهة بني 
عقيدة وعقيدة، وليس بقرارات، لذلك 
علينا الرجوع الى ديننا، وأعتقد ان 
الدول العربية ليس����ت لديها قدرة 
لذل����ك عليهم فتح  املواجهة،  على 
الطريق الى اجلهاد واتركوا الشعوب 
جتاهد وإال فإن الكيان الصهيوني 
سيواصل تعنته واعتداءاته وعلينا 
مطالبة ال����دول العربية بأال يكون 
حرس حدود للكيان الصهيوني، لكن 
لألسف تغلقون الطريق على غزة 
لكي تضربهم إسرائيل بالصواريخ 

والطائرات.

نعطيه نعطيه
بعد ان انتهى وقت النائب 
عدنان عبدالصمد للحديث عن 
بند االنتهاكات االسرائيلية 
الفلس���طينيني طلب  ض���د 
التمديد فبادره النائب سيد 
حسني القالف بقوله »نعطيه 

نعطيه«.

أشكرك سيد يوسف
النائ���ب عدنان  وج���ه 
عبدالص��مد الشكر للمجلس 
من الن���واب والوزراء بعد 
ان رد عليه الوزير د.محمد 
البصيري العطائه فرصة 
للحدي���ث ن��تيج���ة لعدم 
وج���ود نصاب ف�ق���ال له 
النائ���ب الزلزل���ة اش���كر 
يقص���د   - بوعب���داهلل 
البصيري - فرد عبدالصمد 
»اشكرك سيد يوسف واشكر 
بوعبداهلل واش��كر المجلس 

بكامله«.

ما صورتوني..؟
داعب وزير االعالم ووزير 
النفط الشيخ احمد العبداهلل 
الصحافيني عند نزوله من 
املنصة بعد ان كان جالس���ا 
الرئي���س اخلرافي  بجانب 
بقوله »م���ا صورتوني وانا 

مي الرئيس؟«.

الوقت بووليد
النائب خالد  استرس���ل 
الس���لطان في احلديث عن 
بند االنتهاكات االسرائيلية 
الوقت فنبهه  انته���ى  حتى 
النائب عادل الصرعاوي الى 
ذلك بقوله »الوق�ت بووليد 
الوقت« في اش���ارة لطلبه 

التمديد.

نقاش وملفات
أثناء سير اجللسة انتقل 
النائب سيد حسني القالف الى 
جانب وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي حيث دار بينهما 
نقاش طويل، فيما كان الوزير  
النظر  العفاسي منهمكا في 
الى العديد من امللفات  التي 

تراكمت أمامه.

لقطات

الفلسطينية.
عدنان عبدالصمد: نطالب جلنة 
االولويات باالس����تعجال في اقرار 
قان����ون جترمي االتص����ال بالكيان 
الصهيوني ألن هناك كتابا وقحني 
يتمادون في كتاباتهم، وايضا هناك 
جتار يقومون بزيارة اس����رائيل! 
وأطالب بتطبيق قرار مجلس األمن 
194 الذي صدر عام 1948 والذي ينص 
على عودة الفلسطينيني الى سكناهم 
في فلسطني، ولالسف هناك جدار 
يخنق غزة تقوم بتنفيذه دولة عربية 
ونطالبهم بإنفاق اموال اجلدار على 
شعبهم، وهناك تشييد وتضييق من 
مصر احلبيبة التي ضحت في 1973، 
1967 و1948 واآلن ن����رى محاوالت 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
د.يوس����ف الزلزلة: هذه قضية 
عقائدية بحتة هذه شرذمة ال تريد 

الرقص«. اجلمعية العامة قررت ان 
الكيان الصهيوني نظام عنصري 
والعال����م كان يقف معنا لذلك اآلن 
علينا دور في مجلس االمة الكويتي 
وأدرس اآلن دعوة للشعبة البرملانية 
ملطالبة االحت����اد البرملاني العربي 
واالحتاد البرملاني الدولي مبقاطعة 
عالقات الدول مع اسرائيل، ألنه كيف 
نطالب الدول بقط����ع عالقاتها مع 
اسرائيل والعلم االسرائيلي يرفرف 
في مصر واالردن؟ وعلينا توجيه 
اللوم للدول االس����المية التي تقيم 

عالقات مع الكيان الصهيوني.
عدنان عبدالصمد: ما يحدث في 
فلسطني أمر خطير، محاولة تفريغ 
الفلسطينيني،  الغربية من  الضفة 
صدر قرار م����ن الكيان الصهيوني 
يعني انه أي فلس����طيني موجود 
ال يحمل تصريحا عس����كريا يطرد 

للعالم أجم����ع ان يهنأ وليس فقط 
ان  فلسطني، ومنذ الصغر تعلمنا 
الكيان الصهيوني يجب محاربته، 
الى  ولكن لالس����ف حت����ول االمر 
قصص وروايات، واستغرب ممن 
يدعي االس����الم ممن يرون االطفال 
والشيوخ والنساء يقتلون وتأتي 
اميركا لتجربة احدث االسلحة على 
الفلسطينيني ونحن فقط  رؤوس 
نراقب ونشجب، هناك واجب ديني 
وإنساني يجب أن نتبناه، وأرجو 
ان تهتم احلكومة برفض التطبيع 

مع اسرائيل.
البصي����ري: موقف  د.محم����د 
احلكوم����ة الكويتي����ة من����ذ بداية 
الفلسطينية موقف ثابت  القضية 
ولن يتغير وسندعم قضايا الشعب 

الفلسطيني.
يوسف الزلزلة: أعتب على بعض 

فورا! فأين الدول العربية واجلامعة 
العربية؟ هذا يحدث ضمن سياسة 
التهجير املتبعة في فلسطني، بعد 
مجازر غزة والذب����ح والقتل فإلى 
متى هذا الصم����ت؟ ال توجد حتى 
ردة فعل، سياسة الطرد العنصري 
تنطبق على القياديني الفلسطينيني 
ألنهم ال يحملون تصريحا من احلاكم 
القرار  العسكري ومن يخالف هذا 
عقوبته 7 سنوات سجن وألفا دوالر، 
ولالسف قرار طرد الفلسطينيني مت 
باالتفاق مع السلطة الفلسطينية أي 
مع أبومازن فهل هذا صحيح؟ لذلك 
العربية  الدول  نطالب مبوقف من 

ضد السلطة الفلسطينية.
د.محمد البصي����ري: هذا طرح 
راق لدع����م القضية الفلس����طينية 
واحلكومة تسعى لتوحيد الصف 
العربي والصف الدولي لدعم القضية 

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللس����ة التكميلية أمس 

الساعة 9.30 دقيقة.
اخلراف����ي: في جلس����ة األمس 
واف����ق املجل����س عل����ى مناقش����ة 
االنتهاكات االس����رائيلية لالراضي 

الفلسطينية.
احمد الس����عدون: أمر محزن ما 
يقوم به الكيان الصهيوني، ولكن 
هل نكتفي باالجراءات العادية ممثلة 
باصدار بيان؟ اعتقد يفترض ان نفكر 
بشكل عملي، اعتقد ان السبب فيما 
يحدث في االراضي الفلسطينية هو 
القيادات العربية، هذا الكالم ليس 
لالستهالك، املجتمع الدولي أنصف 
االمة العربية ألن����ه صنف الكيان 
بأن����ه نظام عنصري،  الصهيوني 
العامة أص����درت قرارا  واجلمعية 
تاريخيا رقم 3379 الذي صدر في 
اكتوب����ر 1975، ويتحم����ل االخطاء 
العربية وف����ي مقدمتهم  القيادات 
القيادة الفلسطينية مبا فيها ياسر 
عرف����ات وأبومازن وحماس، وبعد 
الزيارة املشؤومة للسادات للقدس 
بدأ التراجع ف����ي املواقف الدولية، 
كان لسان حالهم يقول: »اذا كان رب 
البقية ص7البيت للدف ضاربا فشيمة اهل البيت 

الإمام الذهبي

مت افتتاح فرع رقم )3(

مكتبة وت�سجيالت

الفحيحيل - الربج الأخ�سر - �سارع الدبو�س

تلفون:

25456069 - �ساخن: 94405559

عائلــة حمـمــد

وقــد ووري  جثمــانها الثــرى

 يوم اأم�س الأربعاء2010/4/14

يف مقربة ال�صليبخات

تنعى ببالغ احلزن والأ�صى

فقيدتهم املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

اأرملـة املرحـوم / غلـوم ح�صـن حمـمـد

ووالدة كل من : حممد ، حبيب ، حميد وحامد

زينـب عبـداللـه علـي

تقبـل التعــازي  

الرجال : م�صجد المام الباقر - الزهراء - جنوب ال�صرة - ت : 99573633

الن�صاء : الرميثــيــة - قطعــة 10 - �صــارع 103 - منـزل 7 - ت : 25626781

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن
من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صروري��ة  ملحطات التحويل الثانوية,  مم��ا �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

ثانيا / منطقة ال�صاملية :

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقتحمطة التحويلالتاريخاليوم

2010/4/17ال�صبت
خيطان 19)ق2( - الفحاحيل 76 )ق13(

م�صرف 36 )ق5( - الأندل�س 65 )ق13(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/18الأحد
خيطان 75 )ق3( - اجلابرية 89 ب )ق12(

�صلوى 35 )ق6( - الأندل�س 40 )ق9(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/19الثنني
خيطان 109 )ق3( اجلابرية 18 )ق3 اأ(

�صلوى 76 )ق11( - الأندل�س 1 )ق11(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/20الثالثاء
خيطان 82 )ق1( - اجلابرية 56 )ق3ب(

ال�صاملية 175 )ق3( - الأندل�س 13 )ق9(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/21الأربعاء
خيطان 105 )ق3( - اجلابرية 23 )ق9(

ال�صاملية 65 )ق10( - الأندل�س 19 )ق5(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/22اخلمي�س
خيطان 12 )ق19( - ال�صرة 7 )ق2(

ال�صاملية 2 )ق12( - الأندل�س 63 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

الوقتالقطعةاملحطةالتاريخاليوم

4م�صتو�صف ال�صاملية2010/4/17ال�صبت
من 7.30 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

6�صلوى )35(2010/4/18الأحد
من 7.30 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

11�صلوى )76(2010/4/19الثنني
من 7.30 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

3ال�صاملية )175(2010/4/20الثالثاء
من 7.30 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

10ال�صاملية )65(2010/4/21الأربعاء
من 7.30 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا

12ال�صاملية )2N(2010/4/22اخلمي�س
من 7.30 �صباحًا

حتى 12.30 ظهرًا
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رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك ود.محمد البصيري ومسلم البراك خالل اجللسة

الصرعاوي: يجب أن تكون هناك مقاومة ش�عبية تنطل�ق من البرلمانات العربية

مزيد: القيادة الفلس�طينية تمارس القتل ضد الفلس�طينيين أكثر من الصهاينة

السهم الذهبي ال يجبر احلكومة على 
ذلك بل يجيز لها ذلك والسهم الذهبي 
مفيد للقضية وميكن أن نس����ميه 
»بترول شير« كما في نيوزيالندا 
يس����مونه »كيوي ش����ير«، نود ان 
يوضح الوزير هل ستكون محطة 

الزور بهذه الطريقة؟

شرح كامل

د.بدر الشريعان: بني املداولتني 
االولى والثانية نريد شرحا كامال 
عن قضية الزور، واسجل اعتراضي 
على ما قاله احد النواب حول انني 
معارض للشركات املساهمة وهذا 
غي����ر صحي����ح ولكن ان����ا ال اريد 
االس����تعجال وانا مع اخلصخصة 
وهذا القان����ون نقلة نوعية ونريد 
شرح وجهة نظرنا في جلنة املرافق 
العامة وهذا ما طلبته في جلس����ة 

االمس.
القضية  الزلزلة:  د.يوس���ف 
ال حتت���اج الى تفكي���ر، التجربة 
الكويتي���ة ف���ي قضي���ة الطاقة 
واضحة، لك���ن ما هو واضح انه 
ال توجد سياس���ة واضحة لدى 
وزارة الكهرب���اء او احلكومة عن 
الطاقة وهناك هدر واسراف ونحن 
ال نرى توعية وكأمنا هناك دفع 
ملزيد من االس���راف الن اصحاب 
النفوذ ال يريدون توعية الناس الن 
انشاء احملطات يدر عليهم ماليني، 
اكثر من مسؤول في الكهرباء قال 
ان و�ض���ع الكهرباء س���ليم لكن 
اقول  العم���لية بحاجة لتوعية، 
لوزير الكهرباء ال تضع نفس���ه 
في الشبهات، احلكومة قالت انها 
س���تحول كل املشاريع التنموية 
الى الشركات املساهمة العامة من 
اجل الش��فافية واشراك الناس في 
العملية، السؤال ملاذا التخوف من 

الكهربائية فرصة ثمينة لها نتائج 
ايجابية وهي مس����اهمة الش����عب 
الكويتي في هذه الشركات وأتفق 
مع السلطان في أنه يجب معاجلة 
كيفية مساهمة الشعب الكويتي في 
هذه الشركات ويجب تخفيف عبء 
الكويتي على أن  مساهمة الشعب 
يكون لهذه الفئة مساهمة فاعلة في 
هذه الش����ركات ومبجرد طرح هذه 
املناقصة في الس����وق ربحت ربع 
مليار دين����ار )248 مليون دينار( 
هو ايراد كبير للميزانية وللدولة 
من خالل طرح مناقصات للمساهمة 

العامة.
اكتشفنا ان اللجنة املركزية التي 
تقوم بأعمال مناقصات 4 مليارات 
ال رقيب وال حسيب عليها من قبل 
وزارة املالية أو ديوان احملاسبة، 
ويجب ان تراقب مراقبة برملانية. 
القضاي���ا عن طريق  وطرح هذه 
ش���ركات خاصة وقد تكون هناك 
ثغرات ألنها جترب���ة أولية، واذا 
كان هناك سلبيات وثغرات فلنعد 

لها.
أحمد السعدون )مقرر(: بعض 
املالحظات وجيهة وبعض التعديالت 
ممكن ان تناقش، املجلس وافق على 
ان مشروعات اخلطة تكون من خالل 
شركات مساهمة، لكن كيفية ايراد 
مخصصات الدولة امر مهم، في قانون 
خصخصة الكويتية ورد نص بعدم 
جواز دخول الشركات املدرجة في 
البورصة في املوضوع، وفي هذه 
القضية ميكن ازالة هذا النص وترك 
االمر مفتوحا، السهم الذهبي لم يرد 
نصا في القانون لكنه موجود في 
قانون اخلصخصة واحلكومة كانت 
ال تريد الزامها بقضية السهم الذهبي 
ويجوز اضافة االمر في النص بجواز 

ذلك.
عدنان عبدالصمد: النص على 

وفق الش����روط احمل����ددة ويفرض 
على املس����تهلك كتكلفة علينا وفي 
املقابل س����دينا الصراع الذي يدور 
بني االشخاص على حساب اخلدمات. 
وتواج����ه من يتص����ارع على هذه 
املناقصات، وتشريع اليوم ملواجهة 
أي محاوالت التفاف على القانون. 
وأطالب املجلس بأن يفوت الفرصة 

على هؤالء.
خالد السلطان: عندنا في سلك 
أل����ف طالب وطالبة  التعليم 460 
خالل 16 سنة سيخرجون الى سوق 
العمل وسنحتاج الى 12 مليار دينار 
مصاريفهم وس����تعجز الدولة عن 
استيفاء متطلبات االمن والتعليم 
وغيرها. فأصبح لزاما علينا االجتاه 

نستطيع ايقاف اجراءات هذا املشروع 
ألنه ش����به انتهى، فهل اذا حولناه 
الى قطاع خاص هل س����تمر فترة 
الصيف وهل عندنا القدرة احلالية 
للقضاء على هذه الس����لبيات التي 
حتدث في الصيف، يجب ان يكون 
هناك استثناءات للوصول الى الطاقة 

القصوى خالل الصيف.
عدن����ان عبدالصم����د: نأمل ان 
تكون هذه التجربة ناجحة، هناك 
كالم يدور ع����ن مناقصات الطاقة 
الكهربائي����ة ولغط ومالحظات من 
قبل ديوان احملاس����بة فيما يتعلق 
باألوامر التغييرية واملخالفات، نحن 
في وسط صراع مصالح ومشاحنات 
الطاقة  سياس����ية، قضية حتويل 

عادل الصرع����اوي: نحن اليوم 
أو للتطوير  ال نش����رع للتنمي����ة 
وامنا نشرع ضد الفساد والقانون 
املعروض هو استحقاق على املجلس 
وتقرير ديوان احملاسبة على وزارة 
الكهرباء واملاء ومناقصاتها يزخر 
بالشبهات واملخالفات، وجتاوزات 
في املواصفات واالوامر التغييرية 
ف����إن هذا التقرير يس����قط حكومة 

وليس وزيرا.
وهذا املش����روع مت استعجاله 
لوق����ف مناقص����ة محط����ة الزور، 
واحلكومة عليها استحقاق لوقف 
هذه املناقصة، وأمتنى اس����تعجال 

هذا القانون.
ش����ركة يرس����ى عليه����ا املزاد 

الى التخصيص للخدمات احلكومية، 
وأنا مع ما تفضل به عادل الصرعاوي 
الكهربائية،  الطاقة  من خصخصة 
مش����اريع اخلصخصة حتتاج الى 
اموال كبيرة من محطات قوى حتتاج 
الى 6 مليارات. ولو تركناها بالنص 
املوجود في قان����ون اخلصخصة 
فس����تنتهي هذه املشاريع في ايدي 
الهوامير ولذلك يجب تضمني هذه 
القوانني ان يجوز ان متول الدولة مبا 
يعادل 50% للشركات التي ستقوم 

بهذه احملطات.
سعدون حماد: أسجل اعتراضي 
على ابعاد بعض الشركات من تلك 
املناقصات، واملط����روح في وزارة 
الكهرب����اء هي محط����ة الزور، فهل 

املجتمع الدولي في التراجع، 1991 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة تلغي 
القرار الذي يساوي بني الصهيونية 
والتمييز العنصري ألننا غيرنا ما 
بأنفسنا، وتراجعت القضية حتي 
على صفحات الصحف وتراجعت 
سياسيا وجتاوزت سلطة االحتالل 
كافة احلدود في التعامل مع الشعب 
الفلسطيني، نعم كان خيارنا السالم 
ولكن هذا اخليار يحتاج الى شريك 
وعملية السالم تدور في حلقة مفرغة 
ويعبث بها العابثون وأول ضحية 
لالنتخابات هي مس����يرة الس����الم 

العرجاء.
لم يكن هناك عزم دولي أو عربي 
حلل ه����ذه القضية أو دعم مبادرة 
خادم احلرمني الشريفني، البد من 
توحيد الصفوف وأول هذه الصفوف 

هو الصف الفلسطيني.
فالح الصواغ: قضية أساسية لها 
أولوية علينا كمسلمني، ففيها مات 
ونشأ الكثير من املسلمني، أسباب 
القضية هي اجلامعة  تعطيل هذه 
الدول اإلسالمية  العربية ورؤساء 
بس����بب الصراع����ات واخلالفات، 
وعليهم الب����دء بقطع العالقات مع 
العدو الصهيوني الذي قتل الرجال 

ويّتم األطفال ورّمل النساء.
أتس����اءل أين نص����رة اخواننا 
الضعفاء في فلسطني سيحاسبنا 
اهلل على خضوعنا وصمتنا، نطالب 
باالقتداء بالس����لف الصالح الذين 
العدو  القضية.  جاهدوا في ه����ذه 
العربية  الدول  االسرائيلي اخترق 
حتى اخلليجية حتى قتل املجاهد 
البطل محم����ود البحبوح ونتمنى 
ان نقف صفا واح����دا لنصرة هذه 

القضية.
مبارك اخلرينج: قضية محورية 
وهامة بالنس����بة لألم����ة العربية، 
والكويت لم تدخر وسعا في جميع 
احملافل للدفاع ع����ن هذه القضية، 
أشكر األخ أحمد السعدون على تذكر 
الشعبة فهي شاركت االحتاد البرملاني 
العربي في زيارة الى غزة وشاهدنا 
معاناة الشعب الفلسطيني من مآسيه 
والتقينا بعض الفلسطينيني منهم 
هنية وعدد م����ن فصائل املقاومة، 
وذكرته����م بأن ف����ي الكويت كانت 
قبل الغزو اختالفات بني املعارضة 
واحلكومة وأثناء الغزو تناس����ينا 
اخلالفات والتقينا حول الشرعية 
الكويتية الى ان حتررت الكويت، 
ووعدنا هنية بأن الورقة الفلسطينية 
ال بدي����ل عنها، وقضي����ة املبحوح 
املذب����وح في دبي ق����د تكون أثرت 
على هذه القضية، البد من املقاومة 
الفلس����طينية ونحييه����ا ونحيي 
املقاومة اللبنانية، الشعبة البرملانية 
تقدمت باقتراح يتعلق مبا قامت به 
اسرائيل من انتهاكات ومتت املوافقة 
عليه من قب����ل املجموعة العربية، 
وال ميكن للشعبة ان تتناسى هذه 

القضية.
الكرة في ملعب الفلس����طينيني 
فال ميكن ان تكون هناك حكومتان 
فيج����ب اتف����اق جمي����ع الفصائل 

الفلسطينية.
مبارك الوعالن: مقارنة بصرخة 
ام����رأة عربية ح����رة حينما قالت: 
»وامعتصماه« جند اآلن قتل املدنيني 
الذين يس����يل دموعنا أملا وحسرة 
عليهم وجند في الصورة األخرى 
تناحر الفرقاء والفصائل الفلسطينية 
فما وضعت شعارات حقوق اإلنسان 
إال خلدمة اإلنس����ان األميركي فقط 
ونحن اآلن بحاجة الى تسجيل موقف 
حازم وداعم لهذه القضية ونحن في 
الكويت نقف موقفا مبدئيا وانسانيا 
ورس����ميا ومنصفا له����ذه القضية 
ومن يدافع عنها وهذا الدعم ليس 
بالعبارات الشاجبة أو املستنكرة بل 
باملواقف الفعلية. أطالب بان يكون 
هناك حترك عملي شعبي أو رسمي 
أو نخرج بشيء لدعم اخواننا في 

فلسطني.
التاريخ ال  الدويس����ان:  فيصل 
يرحم ويبدو اننا أمة ال تقرأ التاريخ 
وال نستفيد من عبره، نحن اليوم 
ليس عندنا فرق بني املجاهد واخلائن، 
واآلن جاءت القيادة التركية لتشعل 

احلماس في ظل صمت العرب.
إذا كان لالخوة الفلس����طينيني 
موقف ما جتاه الغزو العراقي على 
الكويت فعل����ى احلكومة الكويتية 
أال تأخذهم بذنب القيادة، فالقدس 
قضية كل العرب. اسرائيل تسعى الى 
هدم املسجد األقصى وأنا مؤمن بانه 
سيأتي اليوم الذي ينهدم فيه املسجد 
األقصى وساعتها سنعقد املؤمترات 
ونبكي على ما حدث، حزب اهلل أرجع 

الكرامة مرة أخرى للعرب.
الرومي: انتهت قائمة املتحدثني 
وما في نصاب في طلب يتلوه األمني 

العام.
بعد انتهاء مناقش����ة انتهاكات 
الكيان الصهيون����ي نتقدم بإحالة 
البرملانية  الش����عبة  الى  املوضوع 
الستدعاء كل اجلهات البرملانية الى 

اجتماع طارئ في هذا الشأن.

البند التالي

تأسيس شركات مساهمة إلنشاء 
شركات الطاقة الكهربائية

انتقل املجلس الى مناقشة تقرير 
جلنة املرافق بشأن تأسيس شركات 
مس����اهمة إلنشاء شركات الكهرباء 

ومحطات حتلية مياه الشرب.
السعدون )مقرر اللجنة(: هناك 
توجه من االخ الوزير للموافقة على 
هذا املشروع وهو سينقلنا من الوضع 
احلالي السيئ الى أن تكون شركات 
الطاقة مساهمة عامة تطرح في املزاد 
العلني، ومن ثم نستطيع وضع قيود 
على املساهمات العامة كمثل التي في 
التأمني الصحي، وحتى هذه االسهم 
من املمكن ان تدفع قيمتها الدولة، 
ومحطة الزور يجب أن تتوقف فيها 
االجراءات اآلن حتى يقر هذا القانون 
ويطبق عليها وأمتنى ان ينجز هذا 

القانون بأسرع وقت.

د.ضيف اهلل ابورمية: أتفق مع 
السلطان ألن القضية ليست عربية 
بل إس����المية ألن املسجد األقصى 
هو ثال����ث احلرمني، لذلك يجب ان 
تكون هناك نصرة اسالمية، لألسف 
من يحمي اس����رائيل من جهة غزة 
هي مصر وم����ن ناحية الضفة هي 
األردن، لذلك الدول العربية تساعد 
اإلسرائيليني في قتل الفلسطينيني، 
لذلك الب����د من فتح ب����اب اجلهاد، 
ونطالب باستعجال قانون جترمي 
االتصال بالكيان الصهيوني، وايضا 
ال ندري ما دور اجلامعة العربية؟ 
نريد جتمعا عربيا قويا يتخذ مواقف 

جتاه ما يحدث في فلسطني.
د.علي العمير: هذا املوضوع يهم 
كل مس����لم، الكويت سيرت قوافل 
ملساعدة الفلسطينيني وساهمت في 
قضية شريان احلياة وهناك وفود 
برملانية زارت اإلخوة الفلسطينيني 
الذين لم يبق لهم سوى العزمية، 
والكويت جعلت هناك بندا طارئا 
في البرملان الدولي ملناقشة قضية 
االنته����اكات االس����رائيلية، إال انه 
لألسف من صوت ضد القرار رئيس 
البرملان اإلسالمي، ولألسف ايضا 
في غزة حضر لالجتماع 9 فصائل 
فلسطينية ورجوناهم ان يتحدوا 
ويلغوا اخلالفات ولكن لألسف لم 
يتم ذلك، واألخ اسماعيل هنية أطلق 
سراح 20 سجينا لدى حماس ولم 
يكن هناك اي إشارة من الطرف اآلخر 
فإذا كان هناك من رس����الة فيجب 
ان تكون للفلس����طينيني أنفسهم، 
القيادات الفلسطينية الفاسدة بحاجة 
ألن تقوم والفئة الباغية يجب ان 

تقاتل.
عادل الصرعاوي: يعود تاريخ 
الكيان  ال����ى ممارس����ات  الطل����ب 
الصهيون����ي ح����ول ض����م احلرم 
اإلبراهيم����ي واللجن����ة اخلارجية 
أصدرت بيانا عما يعانيه اخواننا 
الفلس����طينيون من عملية تهجير 
والتي بدأت عام 48 والثانية عام 67 
ثم اآلن عام 2010 املرحلة اجلديدة من 
التهجير، هذه رسالة بأن ما حصل 
من اتفاقيات أوس����لو ال يهمنا، كل 
ما حصل بيان����ات وأحاديث، لكن 
هذه قضية استحقاقات ويجب ان 
تكون هناك مقاومة ش����عبية وهذا 
ينطلق من البرملانات وان كانت هناك 
حرب فهي حرب على احلقوق املدنية 
للشعب الفلسطيني، هناك حوالي 80 
الف فلسطيني في الضفة يشملهم 
القرار. والبعد الشعبي مهم، في ظل 
اخلالف بني الفصائل الفلسطينية 
العربية يش����جع  وبني احلكومات 
احلكومة اإلسرائيلية على مثل هذه 
القرارات، ونحن مررنا بهذه التجربة 
أثناء الغزو العراقي والبد ان يكون 

هناك بعد شعبي للقضية.
حسني مزيد: القضية الفلسطينية 
عادل����ة لكن القيادة الفلس����طينية 
ليست عادلة والقيادة الفلسطينية 
مت����ارس القت����ل والتعذي����ب ضد 
الشعب الفلسطيني أكثر من الكيان 
الصهيوني، وهناك شاعر شعبي قال 
عقب صالح الدين ما فيه حكام وال 
في رئيس يس����تحق الرئاسة. مع 
األسف لن تقوم قائمة لألمة العربية 
مادمن����ا نعيش في ه����ذه األجواء، 
مادام الفلس����طينيون يتجسسون 
الفلسطينية  على بعض والقيادة 
هي اخلائنة وهي الس����بب في قتل 
األطفال والنس����اء والعلة في هذه 
القيادة ملاذا حتم����ل األمة العربية 
املس����ؤولية في ظل ه����ذه القيادة 
الفاشلة وأذكر نحن كنا أطفاال في 
املدارس ونتبرع للشعب الفلسطيني 
ب� 50 فلسا في ذلك الوقت، القيادة 
الفلسطينية هي من تسرق األموال 

املدفوعة من األمة العربية.
د.جمعان احلرب����ش: اغتصاب 
املقدسات وسفك الدماء أمر مرفوض. 
معركة اليرموك معروفة والتهلكة 
هي عندما نت����رك اجلهاد ونلتفت 
الى أذناب البق����ر واملقصود اللهو 
في الدنيا، ما يشوه الصورة جمع 
املقاتل مع اخلائن. كيف يجتمع من 
منهج����ه كتاب اهلل ونقول له اتفق 
مع اخلائن. )فقاتلوا التي تبغي( أي 
الفئة اخلائنة لكن األزمة احلقيقية 
ان األمة مع اخلائن وتعينه باملال 
وتقول للمجاهد لن نعينك إال بعد 
االتفاق مع اخلائن. املقاومة في لبنان 
ردت اليهود ع����ن لبنان واملقاومة 
في غ����زة ردت اليهود عن غزة هم 
يطلبون الشهادة واجلهاد واخلونة 
يطلبون احلياة. لكن القمم لألسف 
كانت دعما للخونة واملجاهدون سنة 
كاملة لم يلتفت لهم أحد وأنا أشيد 
بدور صاحب السمو عند استقباله 
خلالد مشعل كضيف رسمي على 

الكويت.
خالد الع����دوة: آملني قلبي وأنا 
أرى موقف أردوغ����ان في املؤمتر 
األخير عندما انتفض أمام شيمون 
بريز وقال له أنت وشعبك تقتلون 
األطفال بينما أمني عام جامعة الدول 
العربية عمرو موسى ال يقدر على 

اتخاذ هذا املوقف.
يجب ان نسقط ورقة االستسالم 
التي يرفعها العرب فصالح الدين 
ظل 40 سنة على صهوات اجلواد 
يقاتل الصليبيني الى ان طهر بيت 
املقدس. احلكومات العربية تالحق 
املجاهدين مثل خالد مش����عل قبل 
الصهاينة وليس الكيان الصهيوني 
إال »بعبع« من ورق دحرته املقاومة 

الفلسطينية.
معصومة املبارك: في عام 1974 
كان هناك موقف دولي مؤيد ومساند 
للعرب وصدر القرار الذي دشنت 
فيه األمم املتحدة رؤيتها اإلنسانية 
العتبار الصهيونية سياسة مرادفة 
للتمييز العنصري وما واتاها من 

نبذ دولي.
بعد ان تغيرت توجهات األنظمة 
العربية جت����اه القضية األولى بدأ 

البقية ص8
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السعدون: القيادات العربية السبب الرئيسي في انتهاكات الكيان الصهيوني
عبدالصمد: ال توجد رّدة فعل سياسية عربية تجاه تهجير الفلسطينيين

االمير ف����ي احدى الزيارات قال لي 
بضرورة تطبيق مثل هذا النظام.

د.يوسف الزلزلة: الوزير يحاول 
العمل، وزير الطاقة الش����يخ احمد 
الفهد عام 2004 قال هذا الكالم وليس 
عندنا ذلك، ونحن حتى نؤمنكم من 
الشبهات كونوا شفافني واقول ما 

وضع محطة الزور.
د.عل����ي العمير: ما اخش����اه ان 
نسير غدا في االجتاه املعاكس ونود 
التخلص من هذه االقاويل فال نرى 

فريق يتكون من الفتوى والتشريع 
وهيئة االستثمار والكهرباء حول 
هذا املوضوع، وفي اكثر من مناسبة 
قلت ان العملية اسراف واحلكومة 
عليها دور وكذلك املواطن، من اول 
يوم لي في احلكومة طرحت مناقصة 
الدفع املس����بق والعدادات وسترى 
النور قريبا ولدينا توجه الى حتويل 
الكويت كله����ا الى العدادات الذكية 
والدفع املسبق ونظام الشرائح وهذا 
االمر بتوجيه من صاحب الس����مو 

انشاء ش��ركات الكه��رباء هل هناك 
ضغوط من املتنفذين؟

شركات مساهمة

د.بدر الشريعان: نحن متفقون 
مع ما يطرح وهذا كتاب مني شخصيا 
المني ع����ام مجلس الوزراء بتاريخ 
1/20 لتأسيس ش����ركات مساهمة 
النتاج وتوزيع الكهرباء واملاء وهناك 

ضمانا للجودة وال للتوظيف، شريان 
احلياة في الكويت نريد ان نسلمه 
للقطاع اخلاص، االخ الوزير حلق 
على محوالتك والكيبالت اللي كل 
يوم محترقة وشوف نظام التخطيط 

عندك.
د.روال دش����تي: ه����ل احلكومة 
التنمية،  جادة في تطبيق خط����ة 
هن����اك انحراف في ه����ذه العملية، 
وزير الكهرباء قال نحن مع اخلطة 
والواقع »غير هي����ك« وهنا مربط 

الفرس.
كان بامكان الوزير قبل تسعة 
اشهر انهاء املوضوع من خالل ال� 
B.O.T لكن الوزي����ر يريد تكريس 
الفساد والبيروقراطية وغير ذلك، 
احتدى الوزي����ر اذا طرح املناقصة 
اآلن انهاء مشكلة الكهرباء عام 2010، 
طرح املناقصة بحاجة الى 8 اشهر، 
يريدون وضعنا امام االمر الواقع، 
اذا اشتهينا خالل 9 اشهر نخلص 
الش����ركات العامة لكن اذا يريدون 
حساب مصاحلهم اخلاصة لن نخلص 
هل س����تقول احلكومة ان مشروع 

الزور سيكون شركة عامة؟

معلومات غير صحيحة

د.بدر الشريعان: النائبة الفاضلة 
قالت مت سحب املشروع قبل سنة 
بأي تاري����خ هل في عه����د الوزير 
بن س����المة أم في عهدي لتزودنا 
باملعلومات؟، ه����ذه املعلومة غير 
صحيح����ة ونحن زودن����ا اللجنة 
بكل شيء وقال االختصاصي انهم 
بحاجة ل� 6 أش����هر إلنشاء الشركة 
و27 شهرا إلمتام املشروع ثم سنتني 
إلنشاء احملطات يعني لو بدأنا اليوم 
سننتهي في شهر يوليو 2014 وأمتنى 
من النائبة روال دشتي عندما تعطي 
معلومات ان تكون معلوماتها دقيقة 
وبالنس����بة لقضية الزور اذا كان 
األمر ال يتعارض مع خطة احلكومة 

احلالية سيكون ذلك.
د.روال دشتي: مصيبة اذا وزير 
الكهرباء ال يعل����م اذا كانت قضية 
 B.O.T �الزور مطروحة على جهاز ال
وأسأل وزير املالية عن ذلك، الوزير 
يريد تكريس الفساد واحملسوبية.
د.بدر الشريعان: نحن جادون 
في تنفيذ املشاريع وأؤكد نحن مع 
شركات املساهمة العامة خصوصا 
في الزور الش����مالية اذا لم نعاني 
من نقص ف����ي االمداد، األخت روال 
دشتي عندما تتحدث يجب ان حتضر 
مستندات وانا لدي مستندات وكتب 
ومراس����الت، هل تريد األخت روال 
دشتي ان تقوم هي بتنفيذ املشاريع؟ 

لتقم بذلك.
د.روال دش����تي: ان����ا ال أحضر 
مستندات من احلكومة وروح اسأل 
وزي����ر املالية عن ذلك وعن عرض 
مشروع الزور الشمالية على جلنة 
ال� B.O.T وهذه مش����كلة اذ اننا في 
اول مشروع عن الشركات املساهمة 

العامة نعاني من هذا األمر.

المشكلة في الحكومة

د.ضيف اهلل بورمية: املشكلة 
كلها في احلكوم����ة واملجلس أخذ 
دور احلكوم����ة وهو م����ن قدم هذا 
القانون، لذلك يجب ان تكون هناك 
عدة شركات خللق التنافس ويجب 
ان يكون السعر ثابتا ولدينا جتربة 
سابقة في قضية تخصيص محطات 
الوقود وما حل بالعمالة الوطنية.

مرزوق الغامن: ال يوجد اي حل 
غير خصخصة العديد من القطاعات 
احلكومية ومنه����ا الكهرباء واملاء، 
ولكن هناك بعض االستفسارات عن 
اضافة الشركات األجنبية في هذا 
املجال لعدم خبرة الشركات الكويتية 
ونطالب تصميمها مع »كونسوريوم« 
عن الشركات األجنبية وهل ستكون 
شريكا في املشروع أم فقط مساعدة 

للتنفيذ.
وأما موضوع السهم الذهبي فهو 
غير مفيد وال يجب ان تكون هناك 
امور مخيفة للمس����تثمر األجنبي 
حتى ال يدخل ليساهم في مثل هذه 

املشاريع.

فساد إداري

شعيب املويزري: وزارة الكهرباء 
تعاني فس����ادا اداريا وماليا مهوال 
وأتى الوزير منذ فترة قصيرة وال 
يالم عل����ى كل ما يجري من وزارة 
الكهرباء ولكن يالم على الكسل في 

محاربة الفساد.
يجب احلفاظ على املورد الرئيسي 
للطاق����ة الكهربائية، في كل مرافق 
الكويت هناك فس����اد يقوده بعض 
املسؤولني في وزارة الكهرباء، املهم 
ان نحرص على اداء كل مس����ؤول 

بشكل صحيح.
د.جمعان احلربش: كل املناقصات 

فيها فساد فلجنة املناقصات بها فساد 
والوزارات فيها فساد وهذه طريقة 
مبتكرة للفساد، موافقة احلكومة 
دليل على ان هناك جدوى اقتصادية، 
أين قضية ضمان رواتب الكويتيني 

في القطاع العام؟
الفس����اد االداري املوجود ليس 
املس����ؤول عن����ه املس����ؤولون بل 
الوزير نفسه مسؤول عنه، وهناك 
فس����اد مالي وإداري وهذه قضية 
خطيرة وس����تغرق مركب الوزارة 

ومركبكم.
مثل هذه الشركات ستكرر في 
أكثر من قطاع وستضمن نوعا من 
التوازن بني نصيب التجار ونصيب 
املواطن 60% من هذا املشروع للدولة 
فاألرض من الدول����ة والوقود من 
الدولة فعلى األقل نضمن نس����بة 

رواتب املواطنني.

قرارات قديمة

الش����ريعان: كلمة فساد  د.بدر 
أعترض عليها، بل ان هناك بعض 
القرارات الصادرة من قبل الوزير 
العيار وسحب هذا  املرحوم طالل 
القرار وقبل فترة قصيرة والقطاع 
من دون مناصب وش����كلت فريقا 
وقراراته موقعة من جميع املسؤولني 
وبس����بب خروج بعض املوظفني 
البعض اآلخ����ر وجدنا  ودخ����ول 
بعض التظلمات وج����ار التحقيق 

فيها وأبوابي مفتوحة للجميع.
بدر الشريعان: ليس مجال بحث 
الطاقة الشمسية ولكن وردت رسالة 
الديوان األميري من يوس����ف  من 
الفليج إلى مجلس الوزراء لتنفيذ 
الطاقة الشمسية على مباني وزارة 
الوزراء  الكهرباء، وكل����ف مجلس 
مبباشرة املشروع فهذه رسالة من 

الديوان األميري.
ش����عيب املوي����زري )ب����دون 
ميكرفون(: ما يج����وز يقول كالم 

غير صحيح.

منهج خطير

جمعان احلرب����ش: هناك نهج 
التنفيع، اجلانب اآلخر  خطير في 
في التخصيص هو رواتب الكويتيني 
في القطاع اخلاص وحفظ املستوى 
من الرواتب والقطاع اخلاص سينظر 
الى الرواتب بحسبة مالية جتارية 

بحتة.
إنش����اء شركات  محمد املطير: 
مساهمة عامة هو استحقاق جتاه 
دخول بعض املتنفذين في احلكومة 
لتنفيذ مصاحلها، ولسنا بحاجة الى 
ذلك التخصيص اذا مت تغيير نهج 
وسياسة احلكومة في التعامل مع 

املرافق اخلدمية.
الش����ركات  الكويتيني في  عدد 
أق����ل بكثير  املخصصة س����يكون 
التخصيص نتيجة استخدام  قبل 
التكنولوجيا والتقنيات احلديثة ما 
يؤثر على عدد الوظائف للكويتيني، 
وعلى احلكومة ان حتسن اختيار 
جلنة املناقصات فهناك أشخاص فيها 

عليهم عالمات االستفهام.

مشاريع خدمية

الصيفي مبارك الصيفي: تردت 
خدمات وزارة الكهرباء واملاء والصحة 
وكان القص����د م����ن خصخصته����ا 
استحواذ الشركات املتنفذة المتالكها، 
وأشكر اعضاء جلنة املرافق إلعداد 
هذا املش����روع لقطع الطريق على 
املتنفذين اجلشعني الذين يحاولون 
االستيالء على املشاريع اخلدمية في 
البلد، وعلى وزير الكهرباء ان يسابق 
الزمن في هذا اجلانب على أال تتكرر 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
ناجي العبدالهادي: هذه الشركات 
تتعامل مع القوى الوطنية بنسبة 
70% وقانون القطاع األهلي يشمل 
هذا اجلان����ب، والدولة اذا طرحت 
اجلدوى بصورة صحيحة فسيكون 
التنافس ايجابيا، ولو طبقت بصورة 
سريعة فسننتقل الى مرحلة ايجابية 

جيدة.
خالد العدوة: اللجنة أقدمت على 
مثل هذا املشروع بسبب تعثر اخلدمة 
الكهربائية، الكويت تصدر الطاقة 
النفطية الى العال����م وهذه الدولة 
الصغيرة لم تس����تطع حل مشكلة 
الكهرباء وكل صيف نعاني من عملية 
تعثر ايصال التيار الكهربائي وهناك 
مدن اسكانية وعمالية وبنى حتتية 
حتتاج الى طاقة كهربائية، واختزال 
مشكلة الكهرباء في بدر الشريعان 
هو اختزال مخل، فالوزارة بها فساد 
مهول والدليل عل����ى ذلك طوارئ 
2007، وحتول مقاولو اإلنشاءات الى 
موردين لوزارة الكهرباء، ودعموهم 
من جلنة املناقصات التي هي مرتع 
ويدخلها من »يظب����ط« أموره مع 
احلكومة، فنحن نتخبط في موجة 

احلكومة جادة في طرح دراس����ات 
اجلدوى، ووضع الشروط واملعايير 

الواضحة ومن ثم التمويل.
ومس����اهمة الدول����ة مهمة جدا 
حتى لو كانت بفوائد فهذا سيوفر 
مصروفات وسيوفر وظائف ويوفر 
بعض االستجوابات التي قدمت وكان 

سببها املشروعات الكبرى.
ويجب ضمان اس����تقطاب هذه 
املواطنني  الشركات ألكبر عدد من 

وضمان رواتبهم.
تسري على هذا القانون احكام 
قانون ال� B.O.T، واجلزء الرئيسي 
ان حتدد الدولة سعر الكيلووات وما 

اذا كانت ستعطي الوقود ام ال.
اوردنا في املذكرة التفس����يرية 
السهم الذهبي وميكن نقل ذلك الى 

النص االصلي.
د.محمد البصيري: نشكر جميع 
االخوان ومالحظاتهم ونرحب بهذا 
القانون ونرحب بكل قوانني الشركات 
املساهمة وسنضع االمور في نصابها 
الصحيح وتشجيعا للقطاع اخلاص 
على املساهمة في تنمية االقتصاد، 
الوزير هي الستيضاح  ومالحظات 
الصورة اكثر واكثر، وهذه التعديالت 
ليست جذرية وإمنا حتسينية ملزيد 
من الشفافية والوضوح، واذا كانت 
ستخفف االستجوابات فمرحبا بها.

مرزوق الغ����امن: هل من املمكن 
دخول الشركات االجنبية كمساهم 

او شريك ام منفذة؟
اخلراف����ي: متفقون ولكن ليس 
لدي نصاب وسأكلف جلنة املرافق 
باستكمال االجراءات بحيث ننتهي 
منه في اجللسة املقبلة واذا كان احد 
لديه تعديالت فليقدمها الى اللجنة 
حتى نقره في املداولة األولى واذا 
كان فيه اجماع نق����ره في املداولة 

الثانية.
روال دشتي: لدي وثيقة تؤكد ان 
 B.O.T الزور طرحت خالل محطة 

في 2008/8/20.
الشريعان: هذه الورقة من جلنة 
العروض للتوقيع مع املستشار فقط 
والوزارة اجتمعت مع املستش����ار 

واللجنة لم تسحب للدراسة.
اخلراف����ي: ترفع اجللس����ة الى 
اجللسة اخلاصة غدا )اليوم( وكانت 
الثانية  الساعة  الى  الساعة تشير 

ظهرا.

انقطاع الكهرباء وال ثانية واحدة.
هذا يعني ان هن����اك تخطيطا 
الهند وعدد سكانها  مستقبليا في 
مليار و200 مليون نس����مة، نحن 
بعيدون عن شيء اسمه استراتيجية 

او تخطيط.
حس����ني احلريتي: 2007 حدث 
م����ا حدث في ط����وارئ 2007، فمن 
الس����هل ارتكاب اجلرمية لكن من 
الصع����ب اكتش����اف اجلاني، وهذا 
يذكرنا مبوضوع االتصاالت الثالثة 
ودخلت على امليزانية 247 مليونا 
واذا ح����دث ذلك في الكهرباء واملاء 
ونح����ن مقبلون على خطة حتتاج 
الى 6 محطات والطاقة مطلوبة. اذا 
الدول����ة دفعت عن املواطن اكتتابه 
يعود ذلك بحماي����ة على املواطن. 
سندافع عن الوزير متى ما اتخذت 
االجراءات الصحيحة. واحلكم على 
الدكتور خالد سليمان يعطيه احلق 

بالرجوع الى نفس مكانه.
حسني مزيد: اذا كان هناك تخوف 
من االقدام على مثل هذه املشاريع 
الكبرى التي نفتخر بها فستتكرر 
مشكلة انقطاع التيار وأزمة الصيف. 
هناك بعض املتنفذين، ارجو انهاء 
ه����ذه األزمة واق����ول للوزير خلك 
صاحب ق����رار والوزي����ر متعاون 
ويطرح كل مشاريعه بكل شفافية. 
وادخل التاريخ من اوس����ع أبوابه 

وحل مشاكل الكهرباء.
مب����ارك اخلرين����ج: اهلل يرحم 
الوزير الس����ابق د.حم����ود الرقبة 
الذي كان له دور كبير في جهوده 
الطيبة بدءا من اخماد حرائق النفط 
ايام املقبور صدام حس����ني والذي 
حذر من وجود ازمة مستقبلية في 

الكهرباء.
خالد احلبشي أخذ حكما لصاحله 
مل����اذا ال يطبق وال ينفذ وما موقف 
احلكومة من احكام قضائية نافذة 

لم تنفذ؟
أحم����د الس����عدون )مقرر(: في 
ش����هر 10 تقدم الوزي����ر مبجموعة 
من التعدي����الت التي ال تخرج عن 
موافقته على هذه االقتراحات بقوانني 
ومن األمور التي يجب ان تنتبه لها 
احلكومة حجم العبء الذي يقع على 
كاهلها، طرحت مزايدة عامة بني كل 
الشركات وارتفعت املنافسة فربحت 
احلكوم����ة لكن بش����رط ان تكون 

رمال متحركة من الفساد.

خصخصة الطاقة

صالح امل����ال: املفروض التركيز 
على خصخصة مؤسسات الطاقة، 
وجلنة املناقصات بها أناس شرفاء، 
ووزارة الكهرباء بها أناس شرفاء، 
وأنا أقول هناك نواب مقاولون في 

وزارة الكهرباء.
خالد الع����دوة: نحن نتكلم عن 

بؤر الفساد.
اخلرافي: يج����ب علينا احترام 
مؤسسات الدولة ومواضيع الكهرباء 
والوزير موجود ويرد على النواب 

وبالتالي الشفافية موجودة.
د.ب����در الش����ريعان: يجب عدم 
املناقصات  املساس بأعضاء جلنة 
املركزي����ة، وأمامنا خط����ة طويلة 
نلتزم أم����ام املجلس بتنفيذها ألن 
دول املنطق����ة حتول����ت الى إنتاج 
الكهرباء عن طريق شركات، أمتنى 
أن يقر اليوم حتى ننتقل الى مرحلة 

اخرى.
عدنان املطوع: محطات الكهرباء 
وحدة مس����تقلة يتم اس����تيرادها 
وتركيبها من خالل جهة متخصصة 
وفني����ة ولديها القدرة على تدريب 
العمالة الوطنية، والكويت بحاجة 
الى كميات كبيرة من الكهرباء، ومن 
ثم يجب ان نرى شركات متنافسة 
وهي جتربة ناجحة واجتازتها دول 
مجلس التعاون حتى أصبحت هناك 

جودة في انتاج الكهرباء هناك.
صال����ح عاش����ور: فوجئت بأن 
الوزير الشريعان مؤيد لهذا القانون 
وإنشاء هذه احملطات بالتوافق مع 
مجلس األم����ة وهذا ش����يء جيد، 
املسؤولون هم منفذون لتعليمات 
ال����وزراء او مجلس  وتوجيه����ات 
الوزراء واملسؤولية احلقيقية تقع 
على الوزير ومجلس الوزراء ويجب 
ان نعطيهم حقهم في تنفيذ قرارات 

صادرة من جهات أعلى منهم.
وان كان هناك حكم صالح خلالد 
سليمان احلبش فعلى الوزير تنفيذ 

حكم القضاء فهو رجل فاضل.
وال يوجد تخطيط مس����تقبلي 
حقيقي، بل هناك تخبط في مشكلة 
الكهرباء، الشركات األجنبية العاملية 
عندما صنعت مدينة التكنولوجيا 
اختارت الهند وقالت نضمن لكم عدم 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

رئي�س ق�صم �صحة املوانئ واحلدود بوزارة ال�صحة

والدكتور / حميد غلوم ح�صن حممد

عائلــة حممـــد

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

والــــدتــــه
تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

وزارة الكـهــرباء واملــــاء
عقد رقم و ك م/ع �ص/ 3599 - 2006 /2007

�شركة اأوالد عبدالعزيز عبداملح�شن الرا�شد

تنويـه لل�سـادة املواطنـني الـكـرام

عدادات  بقراءة  نقوم  باأننا  املواطنني  ال�سادة  انتباه  نلفت 

الكهرباء واملاء يف مناطق حمافظة اجلهراء.

علمًا باأن اأعمال قراءة العدادات تكون يف الأوقات التالية:

الفرتة ال�سباحية:من ال�ساعة 8,00 �سباحًا ,  4,00 بعد الظهر.

لذا لزم التنويه لل�سادة املواطنني حر�سًا من وزارة الكهرباء 

قد  ازعاج  اأي  عن  تعتذر  فاإنها  خدماتها  توفري  على  واملاء 

يت�سبب لهم متمنني منكم التعاون.

مع اأطيب التمنيات

تتمة المنشور  ص7

جمعية �سلوى التعاونية

اإعـــــــــــــــــــالن

عقد اجتماع اجلمعية العمومية جلمعية �سلوى التعاونية يــوم الأحـــد املوافق 

2010/4/11م ومت اإجراء النتخابات يوم الثنني املوافق 2010/4/12 م يف مدر�سة 

املغرية بن نوفل املتو�سط بنني، حيث مت انتخاب ثالثة اأع�ساء جدد بدًل من الذين 

انتهت مدة ع�سويتهم، حيث فاز كاًل من:

جمل�س الإدارة

اجتماع اجلمعية العمومية جلمعية �سلوى التعاونية

الــتــي عــقــدت بتاريخ  وقــد مت ت�سكيل جمل�س الإدارة يف جل�سته رقــم )2010/1( 

2010/4/13م، حيث كانت جميع املنا�سب بالتزكية على النحو التايل:

رئــــــيــــــ�ــــــس جمـــــلـــــ�ـــــس الإدارة اأحــــــــمــــــــد حمـــــمـــــد الــــعــــبــــيــــان ال�سيد 1

نـــائـــب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الإدارة بــــراك العليوي اإبـــراهـــيـــم  ال�سيد 2

اأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــ�ــــــــــــــســــــــــــــر  جــــــا�ــــــســــــم حمــــــمــــــد املــــــجــــــرن ال�سيد 3

اأمــــــــــــــــــــــــــــــني الـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــنـــــــــــدوق  �ــــســــعــــود امل�سحني عــــذبــــي  ال�سيد 4

لــدى الحتاد  ممثل اجلمعية  طــــــــالل مـــــــــــرزوق الــــ�ــــســــواغ ال�سيد 5

بـــــــــــــراك مـــــلـــــفـــــي الـــــهـــــديـــــة ال�سيد 6

�ـــــــســـــــاري حــــ�ــــســــني ال�سبو ال�سيد 7

عبداهلل عبداملح�سن امل�سيليت ال�سيد 8

فـــــهـــــد حـــــــمـــــــود احلبيني ال�سيد 9

)الأول 1433 �سوتًا( عـــــــــــذبـــــــــــي �ـــــــــســـــــــعـــــــــود املــــــ�ــــــســــــحــــــنــــــي ال�سيد 1

)الثاين 1107 �سوتًا( عـــــبـــــداهلل عـــبـــداملـــحـــ�ـــســـن امل�سيليت ال�سيد 2

)الثالث 1097 �سوتًا( �ـــــــــــــــســـــــــــــــاري حـــــــــ�ـــــــــســـــــــني الـــــــ�ـــــــســـــــبـــــــو ال�سيد 3

رئي�س جلنة اخلدمات الجتماعية

رئي�س اللجنة الإدارية واملالية

رئي�س جلنة املن�ساآت والتجهيزات

رئي�س جلنة امل�سرتيات

وجمل�س الإدارة ينتهز هذه الفر�سة لكي يعرب عن �سكره وخال�س تقديره لل�سادة 

اأع�ساء اجلمعية العمومية على تف�سلهم بح�سور الجتماع، يف �سبيل حتقيق 

املزيد من التقدم والرقي للجمعية ولأهايل املنطقة الكرام.


