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أعادت جلنة الش���ؤون اإلسكانية ترتيب 
أولوياته���ا ملواكبة متطلبات املرحلة املقبلة، 
والتي يأتي في مقدمتها تأس���يس ش���ركات 
مساهم���ة عام����ة تعنى بإنشاء املدن اإلسكانية 

ومحط����ات تولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة.
وأوضح عضو اللجنة النائب عدنان املطوع 
أنه كان من املفترض أن جتتمع جلنة املرافق 
العامة امس لوال عدم اكتمال النصاب ولذلك 
اجتمعنا في جلنة الشؤون االسكانية بنصاب 
كامل ومتت مناقش���ة اجلدول وطلبنا اعادة 
جدولة البرامج املتوافقة ليتم االطالع عليها 

ومناقشتها في االجتماع املقبل.
الفتا الى ان من اهم هذه املواضيع قانون 
تأسيس الشركات املساهمة التي تعنى بإنشاء 
املدن اإلس���كانية مثل مدين���ة اخليران التي 
س���تضم 32 الف وحدة سكنية واملطالع 22 
الف وحدة س���كنية خالل خمس سنوات من 

طرح املناقصة.
وبني أن الهيئة العامة للرعاية الس���كنية 
ستقوم بتحديد نسب البناء لكل وحدة سكنية، 
حيث ستتفاوت نسب البناء بني البناء السكني 
والتجاري واملرافق واخلدمات، مشيرا الى ان 
هذين املشروعني في حال إجنازهما سينهيان 
مشكلة أزمة السكن التي تعاني منها الكويت 
على مدى س���نوات طويلة كما ان الشركات 
املس���اهمة س���تعود بالنفع عل���ى املواطنني 

والشركات كذلك بنسبة ربحي���ة مح���ددة.
وذكر أن اللجنة تبنت منح املرأة الكويتية 
املتزوجة بغير الكويتي أو املطلقة أو األرملة 
احل���ق في احلصول على الس���كن وأن هناك 
فكرة بشراء وحدات سكنية في مناطق متفرقة 
لتوزيعها على املواطنات حتى يندمجن باملجتمع 

ونتفادى األخطاء التي وقعت في السابق.
ولفت الى ان هناك قانونا خاصا بإنش���اء 
املدن العمالية وهو جاهز للتصويت وينص 
على إنش���اء 6 مدن عمالية تنفذها ش���ركات 

مساهمة عامة تعود 50% من أسهمها للمواطنني 
وتعود ملكيتها للحكومة بعد 40 عاما متمنيا 
االس���تعجال في إقرار مثل هذا القانون حتى 

نتخلص م���ن مشاك��ل العمال���ة السائب��ة.
واكد ان تأسيس الشركات املساهمة إلنشاء 
محطات إنتاج الطاقة الكهربائية س���يعطي 
قدرة إنتاجية أكبر وقدرة على التغلب على 
مش���كلة انقطاع الكهربائي واملشاكل التي قد 

تتطور في املستقبل.
مشيرا الى  ان انشاء احملطات اجلديدة سيرفع 
معدل الطاقة االنتاجية الى 7.5 ميغاواط اي 
مبع���دل ضعف الطاق���ة اإلنتاجية املوجودة 

حاليا.
م���ن جانب آخر أكد املطوع على أن قانون 
اخلصخصة واجب اإلجناز وخصوصا بعد أن 
مت إقرار اخلطة التنموية مع األخذ باملالحظات 
املطروحة وإجراء التعديالت الالزمة وتشكيل 
هيئة عامة تكون مس���ؤولة عن اخلصخصة 
ووضع األولويات مبينا ان اي تعطيل إلجناز 
قان���ون اخلصخصة سيتس���بب في تعطيل 

املشاريع التي تضمنتها اخلطة التنموي���ة.
الكويتيني بأن  وطمأن املطوع املوظف���ني 
حقوقه���م محفوظة وأن نس���بة ال� 5% التي 
ستخصص لهم في اي مشروع يتم تخصيصه 
نس���بة كبيرة ميكن أن تترتب عليها مبالغ 
كبيرة األمر الذي يستدعي املراجعة بشكل جيد 
مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة 
القانون 2002/8 املتعلق باملستثمر األجنبي 
حيث ينص على حق املستثم��ر األجنب�ي في 

التمل��ك بنسب��ة %100.
وشدد على أن الكويت كانت منذ السابق 
تقوم باخلصخصة وبالتالي فلم يتغير شيء 
س���وى ان هذا القانون ج���اء لينظم العملية 
ويحفظ املرافق واملال العام ناهيك عن تضمنه 
»الس���هم الذهبي« الذي يجعل احلكومة هي 

املهيمنة على املشاريع.

)محمد ماهر(صالح املال خالل الندوة

مبارك الوعالن

العدوة إلنشاء مبنى الحكومة مول
في األحمدي ومبارك الكبير

قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة جاء فيه: 
»إنشاء مبنى احلكومة مول في محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير وذل���ك خدمة ألهالي احملافظتني 

وتقليال من الضغط على برج التحرير«.

الدويسان إلنشاء دورات مياه 
ومصلى في شاطئ الشويخ

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا 
برغبة طالب فيه بإنشاء دورات مياه 
ومصلى في شاطئ الشويخ »السالم« 

مبا يتناسب مع مرتاديه.

المطوع: »اإلسكانية« تبّنت منح »الكويتية« 
المتزوجة بغير الكويتي حق الرعاية السكنية

أكد عدم وجود خالف بين أعضاء التكتل وإنما اختالف في وجهات النظر

البراك: تعديالت شاملة سيقدمها التكتل الشعبي 
لتبديد المخاوف حول تخصيص بعض المرافق

سعدون حمادد. آسيل العوضيمسلم البراك

تستمر اللجنة املالية البرملانية 
باستقبال التعديالت النيابية على 
قانون تنظيم برامج التخصيص 
ف����ي مداولته  أقره املجلس  الذي 
االولى اس����تعدادًا لرفع تقريرها 
للمجلس للتصويت على املداولة 
الثانية. وفي هذا اإلطار: أعلن النائب 
مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي 
ستقدم األحد املقبل بكامل أعضائها 
تعديالت على قانون اخلصخصة 
مش����يرا إلى أن هذا أبلغ رد على 
اإلعالم الفاس����د. وقال البراك في 
تصري����ح صحافي إن املش����رعني 
الدس����توريني كانوا واضحني في 
قضية عدم جواز تخصيص القطاع 
النفطي والغاز والثروات الطبيعية 
إنها ملك  العامة حي����ث  واملرافق 
الش����عب منبها إلى أن التعديالت 
التي س����تقدمها الكتلة بنيت على 
املادة 152 من الدستور، وستكون 
شاملة ومبددة لكل املخاوف في هذا 
الشأن. وبني أنه ال يجوز دستوريا 
تخصيص قطاعات الصحة والنفط 
والتعليم ولو بقان����ون كما ورد 
في القانون مؤكدا ان كتلة العمل 
الشعبي ليس بينها خالف وامنا 
اختالف في وجهات النظر يثري 
النقاش، واملهم هو ما سنتوصل 

إليه في النهاية.
البراك بأن مجلس األمة  وزاد 
وحتديدا في اآلونة األخيرة، كان 
التعديالت ولو  يتفق على وضع 
كانت جوهرية في املداولة الثانية، 
واملهم، ليس هو كيف اختلفت كتلة 
العمل الشعبي وهذا حق متاح لها، 
وإمنا املهم هو كيف س����تتفق في 
األيام املقبلة. وقال إننا نشعر بفخر 
واعتزاز بأن يك����ون اختالفنا في 
وجهات النظر محط اهتمام الناس، 
وفي الوقت نفس����ه محط حرص 
اإلعالم الفاسد الذي يخلق القصص، 

ولكن سيخيب ظنه.
وأشار البراك الى أن قرار بقاء 
كتلة العمل الشعبي لم يصبح بني 
النواب وإمن����ا تعدى الى القواعد 
املؤيدة للكتلة في مختلف مناطق 
الكويت الفتا الى أن الكتلة ستكون 
الذراع السياس����ية حلركة العمل 
الشعبي، ومن يخش من التمزق 
ال ميكن أن يطور نفسه، والكتلة مع 
قواعدها طوروا أنفسهم وستكون 
هناك أخبار خ����الل األيام املقبلة 
فيما يتعل����ق باجلانب التنظيمي 

للكتلة. وأكد البراك أن املقترحات 
التي ستقدمها الكتلة األحد املقبل 
بشأن قانون اخلصخصة ستبدد 
كل املخاوف بشأن تخصيص بعض 
املرافق مشيرا الى أنه إذا كان هناك 
اي طرف يريد االنقضاض على البلد 
نقول له استرح فهناك من يدافع 
عن الدستور. وعلى صعيد قضية 
تعديل الدس����تور قال البراك إننا 
سنتصدى ألي محاولة إلضعاف 
الدستور السيما أنه ال يجوز إطالقا 
أن يتم االنتقاص مما ورد في هذه 
الوثيقة بش����أن تعزيز املشاركة 
الش����عبية. وبالعودة إلى قانون 
اخلصخصة فان القضية الرئيسية 
التي ستحسم اجلدل الدائر حول 
القان����ون هي االلتزام مبا ورد في 
املادة 152 من الدستور مشددا على 
أن التعديالت التي ستقدمها الكتلة 
ستكون بإجماع أعضائها وستضع 
القان����ون في إطاره الدس����توري 
الس����يما انه ال يجوز نقل ملكية 
املرافق وإمنا فقط استثمارها لفترة 
معينة. من جانبها تقدمت النائبة 
د.أس����يل العوضي ب� 4 تعديالت 
الذي مت  على قانون اخلصخصة 
التصويت عليه باملداولة األولى، 
وذكرت العوضي »كان تصويتنا 
باملداولة األولى إقرارا بأهمية قانون 
اخلصخصة مع العمل على تقدمي 
التعديالت«، وأضافت: »تعديالتنا 
تعمل على سد الثغرات املوجودة 
في القانون بشكله احلالي«، وجاء 

في التعديالت:
إقرار  العوض����ي أهمية  بينت 
قانون اخلصخص����ة في مداولته 
الثانية بعد النظر الى التعديالت 
املقدمة من قبلها ومن قبل النواب 
القانون بأنه  اآلخرين، واصف����ة 
»نهج اقتصادي جديد له تأثيراته 
بعيدة املدى، ويغير النهج لألجيال 
القادم����ة«، وذك����رت العوضي ان 
اخلصخصة تس����اهم في تنويع 
مصادر الدخ����ل لتمويل امليزانية 
في املس����تقبل وتساهم أيضا في 
رفع جودة اخلدمات التي تقدمها 

اجلهات التي يتم تخصيصها.

قوانين مصاحبة

وشددت العوضي على ضرورة 
إقرار قوانني أخرى مصاحبة لقانون 
اخلصخصة حت����ى يتحقق املراد 
احلقيقي وراء اخلصخصة كقانون 
الذم����ة املالية وقان����ون تعارض 
املصالح وقانون حماية املبلغني، 
وبينت العوضي انه »حتى تكون 
اخلصخصة مشروعا متكامال البد 
من تدعيمها بالقوانني الرقابية التي 
تضبط عملية اخلصخصة وتساهم 
في سالمة انتقال العاملني واإلدارات 
القطاع  الى  القطاع احلكومي  من 

اخلاص«.

المسؤولية االجتماعية

وأكدت العوضي أهمية تبني 
اجله���ات التي يت���م تخصيصها 

دعم القضايا االجتماعية. وقالت: 
»اخلصخصة ليس���ت مشروعا 
اقتصاديا فحسب، بل على القطاع 
اخلاص مسؤولية اجتماعية كبيرة 
حتى يكون القطاع اخلاص شريكا 

فعليا في بناء الوطن«.
وطالبت العوضي باالستمرار 
في نهج خصخصة اإلدارات بشكل 
خاص، السيما املجاالت الصحية، 
وقالت ان خصخصة إدارات الدولة 
أهم خطوة في التوجه خلصخصة 
القطاعات، وختمت العوضي ب� »ان 
جتربتنا مع اخلصخصة ستكون 
جديدة والقانون يدعم بشكل كبير 
حقوق العاملني في ظل االنتقال 
التدريجي من الدولة الريعية الى 

دولة االقتصاد التنافسي«.
وفيما يلي نص التعديالت:

اس���تنادا لنص املادة 103 من 
الالئحة الداخلية أتقدم بالتعديالت 
التالية على مشروع القانون في 
ش���أن تنظيم برام���ج وعمليات 
تس���تبدل  أوال:  التخصي���ص. 
بنصوص البند 2 من املادة 1 واملادة 
3 والفقرة أ من املادة 12 واملادة 23 

بالنصوص التالية:
م�ادة 1: 2 - التخصيص: نقل 
ملكية املش���روع العام أو ادارته 
بشكل كلي أو جزئي الى القطاع 

اخلاص.
مادة 3: كما ال يجوز منح التزام 
باس���تثمار أي من املرافق العامة 
االس���تراتيجية وعل���ى االخص 

التعليم والصحة والكهرباء واملاء 
والنفط والغاز الطبيعي، اال بقانون 
مستقل والى مدة محددة، ومع عدم 
السابقة،  الفقرة  االخالل بأحكام 
يجوز تخصي���ص بعض مرافق 
اخلدمات واملشروعات ذات الطابع 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام هذا 
القانون. وفي جميع االحوال اذا 
تضمن التخصيص منح احتكار 
فال يكون اال بقانون مستقل والى 

زمن محدود.
مادة 12: تخصص اسهم الشركة 
بنسبة ال تقل عن 35% تطرح في 
مزايدة علنية تشترك فيها الشركات 
املس���اهمة املدرجة والش���ركات 
االخرى التي يوافق عليها املجلس، 
وتستثنى الشركات املنافسة محليا 
والتي متتلك حصة سوقية جتاوز 
15% حيث ميتنع عليها املساهمة 
بطريق مباشر أو غير مباشر في 
الى  الشركات املطروحة، ويعهد 
مؤسسات مس���تقلة استشارية 
متخصصة، ال تق���ل عن اثنتني، 
يختارها املجلس من خالل اجراءات 
تراعى فيها العلنية واملنافس���ة، 
على ان تكون احداها ذات خبرة 
عاملية، تولي عملية حتديد احلصة 
املنافسة  الس���وقية للش���ركات 
املتقدمة للمزاد لكل مشروع عام 
مقترح تخصيصه، ويرسى املزيد 
على من يقدم اعلى سعر للسهم 
فوق قيمته االسمية مضافة اليها 
التأس���يس وعالوة  مصاري���ف 
االصدار � ان وجدت � ويلتزم من 
يرسو عليه املزاد بالسعر ذاته الذي 
رسي به املزاد، باالكتتاب بجميع 
االسهم التي تؤول الى الدولة وفقا 
ألحكام املادة الرابعة عش���رة من 

هذا القانون.
مادة 23: تصدر الالئحة الداخلية 
التنفيذية لهذا القانون بقرار من 
مجلس الوزراء، خالل ستة شهور 
من تاريخ نش���ره ف���ي اجلريدة 

الرسمية.
من جهته قدم النائب سعدون 
حماد تعديال على مشروع قانون 
تنظيم برامج وعمليات التخصيص 
الذي اقره املجلس باملداولة االولى 
على ان يكون على النحو التالي: 
»ال يج���وز تخصيص القطاع 
النفطي وال الشركات التابعة له اال 
بقانون وال يجوز تخصيص مرفقي 

التعليم والصحة اال بقانون«.

الخالد: ال توجد أي حالة لم تخضع
لتطبيق أحكام قانون التجنيس

أكد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد انه ال 
توج���د لدى الوزارة اي حالة لم تخضع لتطبيق 
أحكام القانون بشأن من جتنسوا بجنسية أجنبية. 
جاء ذلك ردا على س���ؤال للنائب أحمد السعدون 
عما اذا كان هن���اك اي كويتي قد جتنس مختارا 
بجنسية أجنبية ولم تطبق في شأنه او في شأن 
زوجته وأوالده القصر أحكام املادة 11 من قانون 

اجلنسية الكويتية.
وقال اخلالد: حترص الوزارة على تطبيق ما 
تقضي به القوانني إعالء ملبدأ سيادة القانون ومن 
ثم فإنها تطبق أحكام املادتني 11 و11 مكرر من قانون 
اجلنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديالته على جميع 
الكويتيني الذين جتنسوا بجنسية أجنبية، وكذلك 

األجانب الذين اكتسبوا اجلنسية الكويتية.

الوعالن يسأل عن انتخابات اتحاد الطلبة »فرع األردن«
وّجه النائب مبارك الوعالن اسئلة لوزيرة 
التربية ووزي���رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود حول انتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع االردن، وما االسباب التي ادت 
ال���ى عدم اجراء انتخاب���ات جديدة بعد حل 
االحتاد منذ فترة، مبينا ان احلركة الطالبية 
الكويتية لها مكانة جيدة بني االوساط الطالبية 
في انحاء العالم وانعكاس انش���طتها ميثل 
الصورة احلقيقية ملكانة الكويت وصورتها 
الدولية املش���رفة التي نأمل ان تتجسد من 

خالل ممارسة مميزة تقوم بها هذه االحتادات 
الطالبية. وقال: نحن نس���تغرب غياب دور 
وزارة التربي���ة والتعليم العالي عن تفعيل 
انش���طة انتخابات االحتادات الطالبية مهما 
كانت االسباب، خاصة ان حل وتعطيل عمل 
احتاد االردن مت منذ فترة دون ابداء االسباب، 
او حتى االشارة اليها، او االعالن عن موعد 
اج���راء االنتخابات اجلدي���دة، مطالبا وزير 
التربية بالعمل الفوري واجراء االنتخابات 
في اس���رع وقت ممكن وفق النظم واللوائح 

املعمول بها باالحتادات الطالبية.
وتس���اءل الوعالن: ما اسباب حل احتاد 
الطلبة فرع االردن؟ وما الفترة الزمنية التي 
تتم من بعدها الدعوة الجراء انتخابات جديدة؟ 
وكيف يتم التعامل مع االحتادات املعلقة او 
املنحلة وفق اللوائ���ح والنظم؟ وما اجلهة 
املسؤولة عن مراقبة عمل االحتادات، واجلهة 
املشرفة على االنتخابات؟ وهل توجد حالة 
سابقة مت حل االحتاد فيها، وما دور الوزراء 

ازاء هذه احلادثة ان وجدت؟

 حماد: ال يجوز تخصيص القطاع النفطي وال الشركات التابعة إال بقانون

 أس�يل: منح االحتكار ال يكون إال بقانون مستقل ولفترة محدودة

 الج�زاف: قب�ول الخصخص��ة اآلن أفضل م��ن تطبيقه�ا قهريًا مس�تقب�اًل

خالل ندوة أقيمت بديوان المنيس بالعديلية مساء أمس األول تحّدث خاللها عن وجهات النظر النيابية حول القانون

المال: الدستور لم يُشِر إلى تنازل الدولة عن ملكيتها وال يمكن فصل »الخصخصة« عن خطة التنمية
عادل الشنان

قال النائب صالح املال ان مش����روع اخلصخصة ال ميكن فصله 
مطلقا عما يسمى بخطة التنمية موضحا أن لديه حتفظا على اخلطة 
التنموية التي قدمتها احلكومة، وأكد املال خالل الندوة التي أقيمت 
بديوان املنيس مساء أمس األول في منطقة العديلية أن هناك ثالث 
وجهات نظر عند نواب االمة بشأن اخلصخصة: اولها لدى الطرف 
النقيض املتمثل بالنواب املوافقني على القانون بكل ما يش����مله من 
ايجابيات وسلبيات والثانية عند الذين رفضوا القانون نهائيا في 
حني توجد وجهة النظر الثالثة عند النواب الذين لم يرفضوا القانون 
ولكن لديهم بعض التحفظات اجلوهرية جتاهه واملتمثلة في اشارات 
خطيرة لتنازل محرم دستوريا للدولة عن ممتلكاتها مشيرا الى ان 
تخصيص وزارتي التربية والصحة جاء قبل اشهر بشكل صريح من 
ضمن اخلطة احلكومية للدولة اال حني مقابلته برفض قاطع قامت 
احلكومة بالتلميح فقط الى اس����تثناء قطاعي التربية والصحة من 

اخلصخصة ولم تنف احلكومة ذلك بل اكتفت بالتلميح.

الداو كيميكال

واشار املال الى ان الدستور لم يشر الى تنازل الدولة عن ملكيتها 
ول���ن نقبل تنازل الدول���ة عنها او حتى الدخول بش���راكة بها وال 
توج���د دولة تخلصت من قطاع مربح ومورد اول للباب االول من 
امليزاني���ة وال يعني ذلك القطاع النفطي فقط وامنا كل ما هو ثروة 
طبيعية وجتربتنا في القطاع اخلاص س���يئة »واللي ينقرص من 
حي���ة يخاف من جرت احلبل«، وس���يضخم ب���اب امليزان بقدرات 
معطلة ألنه ال يشجع على البقاء في الوظيفة لذلك ال ميكن التهاون 
مبوضوع السهم الذهبي حتى وان كنا نرى انه ال اهمية له في بعض 
القطاعات وذلك من باب التشدد بالقرار لضمان هذه التجربة وان 
ارتأينا إلغاءه مستقبال في بعض املرافق مع ضمان بقائه في حال 
خصخصت املرافق احلساسة مبينا ان هناك تناقضا رهيبا تقع به 

قطاعات التربية والصحة والنفط من اخلصخصة.
 بدوره قال د.مهدي اجلزاف انه من عام 1994 حتى 1997 مت وضع 
املسودة االولى للقانون املناقش احلالي في مجلس االمة بشأن البرملان 
ومت���ت املوافقة عليه في املداولة االولى مع وجود مالحظات هامة 
م���ن بعض النواب بخصوص حماية املال العام والعمالة الوطنية 
وحفظ حقوقها علما بان القانون احلالي مت تغييره عن املس���ودة 
السابقة حيث يجب تقييمه من حيث االطراف املعنية به وحتقيق 
االه���داف املرجوة منه وحمايتها مبينا ان الطرف االول البائع هو 
الدولة والثاني املش���تري هو القطاع اخلاص والثالث هو العمالة 
الوطنية والرابع هو املستهلك من مواطنني ومقيمني والقانون يحمي 

حقوق الدولة وخصوصا املال العام.
وبني اجلزاف ان اخلصخصة باتت ضرورة الن الدولة ال تستطيع 
الوفاء بكل كل خدماتها مستقبال وقبول اخلصخصة اآلن افضل من 
تطبيقها قهريا مس���تقبال وبشروط القطاع اخلاص. مبينا ان بند 
العمالة في القانون يحمي املوظفني املكفولني بعقد ملدة خمس سنوات 
بنفس املزايا الت���ي يتقاضونها اآلن حكوميا اال انه لم يوضح هل 
سيتمتع املوظف بدعم العمالة ام ال مضيفا ان القانون اعطى الدولة 
حق االعتراض على القرارات الناجتة عن القطاع اخلاص من خالل 
السهم الذهبي لكنه لم يوضح دواعي اتخاذ القرارات وهذا االمر من 

شانه عزوف القطاع اخلاص او عرضه ب� »تراب الفلوس«.
واضاف اجلزاف ان القانون ال يعطي قوة رقابية الجهزة الدولة 
والتي تعتبر شبه معدومة اساسا لذلك يجب سن قانون للمراقبة 
وانش���اء وتفعيل االجهزة الرقابية ل���كل قطاع على حدة ومتابعة 
تنفيذه وتطبيقه بش���كل صحيح، قائال ان موضوع اجلهاز االعلى 
للخصخصة عليه مالحظات، ورغم عدم االختالف على ترؤسه من 
قبل رئيس الوزراء وبغض النظر عن وجود خمسة وزراء »املبلوعة 
نوعا ما« اال ان تعيني 3 اعضاء متفرغني يعتبر تدخال في صالحيات 

ادارية مع رئيس االمانة اخلاصة باجلهاز.

الدولة عندما تتحدث عن اس���طول خاص بشركة الناقالت مببلغ 
خيالي واحياء فكرة الشراكة مع »الداو كيميكال« وفي الوقت نفسه 
تعمل على تنفيذ مشروع اخلصخصة للمرافق احلكومية كما اننا 
كي���ف نقبل ان تكون قطاعات الدولة بيد االقتصاد الكويتي الهش 

واملفتقد للتجارب؟ 
واضاف املال ان هناك قاعدة دولية تنص على انه في حال انخفاض 
سعر البرميل للبترول اخلام تتم زيادة املشتقات النفطية فان حدث 
ذلك في حال خصخصة الدولة للقطاع النفطي فكيف سيتم التعامل؟ 
وان كان وضع املصافي س���يئا فهو بسبب االهمال والبيروقراطية 

والتدخالت السياسية ومع هذا فهي ليست عبئا على الدولة، ومن 
خالل االهتمام بها ومستقبل الصناعات البترولية اخلام واملشتقات 
البترولية ميكن النهوض بها ألعلى املس���تويات باالضافة الى ان 
شركات االتصاالت املتنقلة مثال واضح حني جند ان احداها للمملكة 
العربية السعودية واالخرى لدولة قطر والثالثة في الطريق لذلك 
ل���ن نقبل الضبابية في قانون اخلصخصة الذي به نوع من الردة 
ملكتس���بات السبعينيات والذي لم يتم عمل التهيئة الالزمة له في 
البنية التشريعية والقانونية وبني املال انه لن يتزحزح عن موقفه 
ف���ي رفض القانون اذا لم يتضمن النص بصراحة على اس���تثناء 

)متين غوزال(احمد السعدون وعدنان املطوع وسعد زنيفر ود. ضيف اهلل أبورمية خالل اجتماع اللجنة 


