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قدم النائب د. محمد احلويلة اقتراحا 6
برغبة جاء فيه: نظرا للمعاناة الش����ديدة 
التي يلقاها املعلمون واملعلمات الكويتيون 
وللجهد املبذول منهم طوال السنة الدراسية 
في مساعدة ابنائنا الطلبة في التفوق العلمي، 
وال يخفى عليكم ما يقوم به املعلمون من 
جهد اذا توافرت لهم الظروف املناس����بة، 

ولكي تسير العملية التعليمية في الطريق 
الصحيح في جو من التفاؤل والنجاح، ونظرا 
الن التعليم هو مستقبل االمم ولتحفيزهم 
لذا اتقدم باالقتراح برغبة لصرف مكافأة 
سنوية جلميع املعلمني واملعلمات الكويتيني 
تس����اوي راتب ش����هر عند نهاية كل سنة 

دراسية تسمى مكافأة امتحانات.

الحويلة يقترح صرف مكافأة سنوية للمعلمين الكويتيين

المطوع: القطاع النفطي محّصن بالقانون وغير قابل للخصخصة

اكثر من 17 س����نة دون ان تصل القرار قانون او فهم اهمية اخلصخصة 
كأداة اقتصادية اصالحية، معتب����را اخلصخصة اداة اقتصادية طبقت 
واستنزفت في االقتصادات العاملية وما نحن عليه اآلن ما هو اال تأخر 

كبير عن االستفادة من هذه االداة االصالحية.
واضاف ان املمارسة والتطبيق ال يلغيان سالمة املبدأ امنا يحددان 
االنح���راف عن املبدأ من عدمه، لذلك فاخلصخصة مبضمونها العام 
ه���ي اداة اصالحية يجب ان يتم تطبيقه���ا وادخالها في املعاجلات 
واالصالحات االقتصادية السيما وضعنا االقتصادي املتردي، متسائال 
عما اذا كان القطاع اخلاص قادرا على القيام باالصالح املطلوب منه 
وهل هو قادر على حتقيق الهدف من اخلصخصة؟ واشار بوخضور 
الى ان وضع القطاع اخلاص الكويتي حاليا اسوأ بكثير من الوضع 
احلكومي وانه غير مؤه���ل الدارة االقتصاد احمللي، مدلال على ذلك 
بأن االزمة املالية التي تعيشها الكويت ليست لها عالقة ال من قريب 
او بعيد باالزمة العاملية، موضحا ان املشكلة املالية في الكويت هي 
نتيجة عدم تطبيق الرقابة اضافة الى ان 80% من االكتتابات وادراج 
الشركات من عام 2004 الى عام 2008 وزيادة رأس املال ما كانت اال 

وقائع احتيال على املساهمني.

كيانات عائلية

ولفت الى ان الكيانات االقتصادية في الكويت اغلب�����ها كيانات 
عائلية يتم فيها التعيني على أساس العالقات ويغلب عليها الطابع 
العائلي وال حتكمها الكف���اءة في كثير من االحوال االمر الذي سيتسبب 
في مش���كلة كبي�����رة جدا في حال مت نقل اخلدمات العامة الى تلك 
الكيان���ات اخلاص�������ة وكأنه نوع من نقل اخلدم���ات من االحتكار 
الع���ام الى االحتكار اخل����اص وفي نط����اق عائلي بعيدا عن نطاق 
املساهمني، مش����ددا على ضرورة ان يتم تضمني القانون شرط اال 
تكون الشركة التي متنح او تفوز بأي قطاع او مرفق، شركة عائلية 
غير مساهمة، وكذلك تضم���ني القانون ان تعمل احلكومة على تأهيل 
الكوادر بش���كل جيد يج����عل منهم مقصدا وهدفا لدى الش���ركات 
الجت�����ذابه���م باالضافة الى اعادة صياغة املخرجات التعليمية مبا 

يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وارجع بوخضور سبب خوف قوة العمل )املوظفني والعاملني( من 
تطبيق قانون اخلصخصة الى علمهم ويقينهم بأنهم ليس����وا على قدر 
كبير من الكفاءة التي تضمن لهم االس����تمرار فيما لو مت حتويلهم الى 
القطاع اخلاص وذلك بس����بب فقدانهم للخبرة الكافية الناجتة عن عدم 
التدريب والتطوير والتأهيل في القطاع احلكومي، مشيرا الى ضرورة 
ان تق����وم احلكومة باعادة هيكلة القطاعات التي تريد خصخصتها قبل 
ان تقوم بذلك مع اختيار الفترة والتوقيت املالئم لبيع وخصخصة اي 
مرف����ق لضمان مردود وعائد مادي اكبر وافضل خلزينة الدولة بدال من 
بيعها خالل فترة غير مناسبة تقلل من قيمة املرفق ويكون عائد البيع 

غير مجز.
من جانبه اكد مستشار وزير التجارة غازي املضف ان التاريخ وعلى 
مس����توى العالم لم يثبت ان االدارة احلكومية ناجحة في كل ما تعمل 
وعلى ط����ول اخلط وكذلك القطاع اخلاص ايض����ا، مبينا ان هناك عدة 
عوامل وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية حتتم تدخل الدولة او 

انسحابها من التدخل في ادارات بعض املراكز او املرافق.
واعتبر املضف تقدمي احلكومة للقانون وتصويتها عليه اعترافا ضمنيا 
بأنها غير قادرة على ادارة القطاعات في الدولة ومطالبة منها بتحويلها 

الى القطاع اخلاص االجنح واالقدر على ادارة املرافق واخلدمات.

عادل الشنان
أكد النائب عدنان املطوع ان اخلطة التنموية اعطت للقطاع اخلاص ما 
نسبته 60% من مسؤولية تنفيذ مشاريع التنمية معتبرا ان اقرار مجلس 
األمة لقانون اخلصخصة في مداولته االولى اجناز يس����جل للسلطتني، 
مش����يرا في الوقت ذاته الى ان القانون أصبح مستحقا ويجب ان يولى 

االهتمام ليصبح على قمة األولويات في املرحلة املقبلة.
جاء ذلك خالل الندوة التي أقامتها اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 
األداء البرملاني مساء اول من امس والتي كانت بعنوان »اخلصخصة بني 
االهمية واالش����كالية«، وأشار إلى أن جميع املعطيات تؤكد أن احلكومة 
غي����ر قادرة على إيجاد فرص عمل مس����تقبلية إضافة إلى العجز الذي 
سيواجهها في قضية مصاريف الباب األول في امليزانية والتي لن تكون 
ق����ادرة على التغلب عليه في ظل الوضع احلالي، موضحا ان النفط هو 
املصدر الوحيد للدخل في الدولة، وهو مصدر ثابت ال يتناسب مردوده 
مع آلية الصرف احلكومي على اخلدمات في ظل زيادة تعداد الس����كان 
وبالتال����ي زيادة الطلب والضغط على اخلدمات التي توفرها احلكومة، 
االمر الذي يش����ير إلى أن احلكومة لن تكون قادرة على االس����تمرار في 

الصرف على تلك اخلدمات وفق تلك املعطيات.
ولفت الى أهمية تأسيس هيئة للخصخصة تعمل على وضع االولويات 
وحتدد اخلدمات ومرافق الدولة الت����ي حتتاج إلى خصخصتها للعمل 
على وض����ع احللول واملعاجلة األولية لها، مبينا أن ما مت طرحه حاليا 
من قانون اخلصخصة يتمثل في املش����اركة الشعبية مبا نسبته %40 
في حني تكون نسبة الدولة 20% ولتأمني احلقوق الوظيفية للموظفني 
5% في حني تذهب النسبة املتبقية للمستثمر مع امكانية حتديد )سهم 
ذهبي للحكومة( يتم استخدامه كحق الڤيتو على أي قرارت مجحفة بحق 

العاملني أو أن تكون تلك القرارات ال تتناسب واملصلحة العامة.

تأسيس شركات مساهمة

وقال املطوع: اذا كنا نرغب في التعاون مع القطاع اخلاص وإدخاله 
في املش����اريع العامة يجب أن يتم تهيئة االجواء املناسبة له باإلضافة 
إلى العمل على تأسيس ش����ركات مساهمة عامة يتم من خاللها توزيع 
الثروة للمواطنني وإشراكه في الرقابة، الفتا إلى أن القانون في مداولته 
األولى لم يغلق جميع االبواب امام معارضي القانون، حيث مازال احلق 

ألي نائب أن يتقدم باالقتراحات التي يراها مناسبة.
 وأش����ار املطوع إلى أن القطاع النفطي محصن بالقانون وغير قابل 
للخصخصة، إال أن ذلك ال يعني عدم التعاون مع القطاع اخلاص وخلق 
فرص جيدة له ليتحمل جزءا من املس����ؤولية في بناء الدولة، الفتا إلى 
أن الهدف من القانون هو معاجلة التطورات املستقبلية ونقل العمل من 
إدارات الدولة العاجزة إلى القطاع اخلاص كما كان في الس����ابق، وغير 
ذلك سيكون استمرارا في العجز وترديا وترهال في اخلدمات يؤدي إلى 
عدم الرغبة في شراء هذه املرافق كما هو حاصل مع مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.

هروب الحكومة

بدوره اعتبر الناشط السياسي خالد الشليمي ان قانون اخلصخصة 
يعني هروب احلكومة من فشلها في ادارة الدولة واالجتاه الى االعتماد 
على القطاع اخلاص في توفير كلفة الرواتب على ميزانية الدولة، مضيفا 
في حني ان من ينظر الى ميزانية الدولة يجد ان اكثر تكلفة عليها تكمن 
في رواتب الوزراء والوكالء وكبار املستش����ارين ومن يدور في الديوان 

االميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء.

الش�ليمي: »الخصخصة« يعني هروب الحكومة من فش�لها  والقان�ون يدعو إلى الخوف

بوخض�ور: القط�اع الخ�اص الكويت�ي حالي�ًا أس�وأ بكثي�ر م�ن الوض�ع الحكوم�ي

المض�ف:  القانون اعتراف ضمني م�ن الحكومة بأنها غير قادرة عل�ى إدارة القطاعات
قانون الخصخصة

وقال الشليمي ان طرح قانون اخلصخصة في الوقت الذي يتم فيه 
طرح خطة التنمية امر يدعو الى اخلوف والشك ايضا في ان تكون هناك 
نوايا مبيتة لنهب اموال الدولة من قبل اشخاص متنفذين يعملون على 
اق����رار القوانني التي تصب في مصلحتهم بعي����دا عن املصلحة العامة، 
مطالب����ا بضرورة الب����دء في عملية االصالح السياس����ي قبل اتخاذ اي 
قرارات حتى يكون اي قانون يطرح يصب في مصلحة الدولة وعملية 

البناء والتنمية.
وحذر الشليمي من خصخصة القطاع النفطي دون ان يتم استشارة 
املسؤولني والقياديني واملختصني وكبار املسؤولني في القطاع النفطي 
قبل اتخاذ اي قرار بهذا الشأن، السيما وان القطاع النفطي يعتبر الثروة 
الرئيس����ية للدولة مما يتطلب ض����رورة احلرص على هذا املورد وعدم 

متكني الشركات من هذه الورقة املهمة. 

االقتصادات العالمية

بدوره قال اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور ان موضوع اخلصخصة 
مضى عليه اكثر من 30 سنة من حيث التطبيق على مستوى اقتصادات 
العالم والكويت تأتي بعد هذه املدة لتطبيق القانون الذي تداولته منذ 

وقال ان ظاهر ومبدأ قانون اخلصخصة طيب ومقبول، اال انه على 
اطالقه يعتبر كارثة كبيرة تدعو الى اخلوف، السيما اذا ما رجعنا الى 
الوراء ونظرنا الى تعامل احلكومة وعجزها عن حل مشكلة املسرحني 
من القطاع اخلاص في ظل هيمنتها على جميع املؤسسات وكذلك عجزها 

عن حل مشكلة الرياضة على »سهولتها«.
واشار الى ان احلكومة ضعيفة وال متلك روح املبادرة وليست لديها 
القدرة على اقناع اي كان مبش����اريعها مدلال على ذلك مبش����روع الداو 
كيميكال ومش����روع املصفاة الرابعة وغيرهما من املشاريع، متوقعا ان 
تتقدم احلكومة خالل الفترة املقبلة بطلب تقليص املدة الزمنية خلطة 
التنمية وجعله����ا مرتبطة بالزمن املتبقي من عمر املجلس الذي تعتقد 
بأنها متلك االغلبية بداخله بهدف مترير مشاريعها صحيحية كانت ام 

خاطئة.
ولفت الشليمي الى وجود جتارب سابقة لعملية اخلصخصة اثبتت 
فشلها كما حدث في خصخصة شركات الوقود التي مت من خاللها في البداية 
استيعاب اعداد كبيرة من املوظفني الكويتيني الى ان استقر االمر لتلك 
الشركات ومن ثم قامت باالستغناء عنهم وتعيني موظفني من جنسيات 
اخرى لضمان فرق الراتب، معتبرا ان القطاع اخلاص في الكويت قطاعا 

استهالكيا غير منتج يقتات على الدعم احلكومي املستمر لها.

في ندوة »الخصخصة بين األهمية واإلشكالية« أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني مساء أمس األول

خالد الشليمي عدنان املطوع

جانب من احلضور

د. أسيل العوضي د. روال دشتي  د. سلوى اجلسار د. معصومة املبارك

)كرم دياب(عدنان املطوع وخالد الشليمي وفايز النشوان خالل الندوة

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلـــــــن وزارة التجـــــــارة وال�صناعة م�صاهمي �صركـــــــة احلا�صبات 

لالت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية )�ش.م.ك( مقفلة اإىل اجتماع 

اجلمعية العامة العادية املقرر عقدها يف متام ال�صاعة احلادية 

ع�صر من يوم اخلمي�ش 2010/5/6م مبجمع الوزارات - مقر 

وزارة التجارة وال�صناعة بلوك 2 الدور االأول قاعة االجتماعات 

الكربى ومناق�صة تقرير الوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش 

مواد قانون ال�صركات التجارية رقم 15 ل�صنة 1960.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــن الكرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

االجتماع اأو من ينـــــــوب عنهم مراجعة مقر ال�صركة الكائن يف 

منطقـــــــة �صرق - �صـــــــارع اأحمد اجلابـــــــر دار العو�صي الدور 11 

م�صطحبن معهم م�صتنـــــــدات ملكية االأ�صهم ال�صتالم بطاقة 

احل�صور اأو ا�صتمارة التوكيل يف موعد اأق�صاه نهاية يوم االأحد 

.2010/5/2

مالحظة: يف حالة عدم توفر الن�صاب، �صوف يعقد اجتماع اجلمعية املوؤجل يوم 

الوزارة  ال�صاعة احلادية ع�صر  مبقر  2010/5/13م يف متام  املوافق  اخلمي�ش 

املذكور، ويعترب هذا االإعالن �صاريًا على االجتماع املوؤجل.

الزعيم  كذلك زيارة ضري���ح 
الوطني حيدر علييف وزيارة 
املا« ومؤسسة  مؤسسة »اذر 
الرئيس الراحل حيدر علييف 
ومسجد »تازا بير« ومركز مقام 
الى احملمية  املوسيقى اضافة 
التاريخي���ة املعمارية »معبد 
اتشكاه« واملتحف االثنوغرافي 

املعماري »قاال«.

جلنة حقوق االنسان في البرملان 
االذربيجاني ربي�����ات اصالنوفا 
ورئيسة جلن����ة الدولة لشؤون 
الع�����ائلة واملرأة والطف����ولة 
هجران حسين���وفا وكذلك مع 
اعضاء مجموعة الص�����داقة 
البرملاني���ة االذربيجاني���ة � 

الكويتية.
الوفد  ويش���مل برنام���ج 

بني البلدين وفتح املجال لعالقات 
متطورة ومزدهرة بينهما.

ويتضمن برنام���ج زيارة 
الذي  اذربيج���ان  ال���ى  الوفد 
وصفت���ه النائبة معصوم����ة 
بأن���ه »حافل«، سلس���لة من 
االجتماعات مع نائبة رئيس 
املجلس الوطني االذربيج����اني 
بهار مرادوفا ومع رئيس�����ة 

اربع سيدات  تكللت بوصول 
الى البرملان وكذلك على طبيعة 
العمل البرملاني واالجنازات التي 
مت حتقيقها اضافة الى اخلطط 

املستقبلية.
واعرب���ت معصوم���ة عن 
اعتقادها بأن من ش���أن تبادل 
الزيارات البرملاني�����ة ان يؤدي 
الى تعزيز العالقات الثن����ائية 

موسكو: وصل وفد مجلس 
االمة برئاسة النائبة د.معصومة 
املب���ارك امس ال���ى العاصمة 

االذربيجانية باكو.
الوفد  وكان في اس���تقبال 
الذي ضم ايضا النائبة د.سلوى 
اجلسار والنائبة د.روال دشتي 
والنائبة د.اسيل العوضي رئيس 
مجموعة الصداقة االذربيجانية 
اكرم عبد الاليف وسفيرنا لدى 
الزواوي  اذربيج���ان غس���ان 
واعضاء البعثة الديبلوماسية 

الكويتية في باكو.
النائبة د.معصومة  وقالت 
في تصريح ل� »كونا« ان هذه 
الزيارة تأتي بناء على دعوة من 
نائب رئيس البرملان االذربيجاني 
وتهدف بالدرج���ة االولى الى 
تعزيز العالقات البرملانية بني 

الكويت واذربيجان.
واضافت ان الوفد الكويتي 
سيطلع اجلانب االذربيجاني 
العملية  عل���ى م���دى تق���دم 
الدميوقراطية في الكويت والتي 

معصومة: التجربة الديموقراطية الكويتية
 تقدمت بوصول 4 سيدات لعضوية البرلمان

ترأست وفدًا برلمانيًا وصل إلى العاصمة األذربيجانية باكو


