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»المالية«: البّت في تعديالت »الخصخصة« وصياغة تقرير اللجنة ُأّجل الجتماع اإلثنين

البراك: حفظ النيابة لقضايا المال العام بسبب 
عدم تقديم الحكومة المستندات المطلوبة

معاملة العسكريين غير الكويتيين المشاركين  في حرب 
التحرير معاملة زمالئهم ممن خاضوا الحروب العربية

عسكر ومزيد إلقرار كادر العاملين في  »اإلعالم«
أبدى النائب عسكر العنزي استياءه من قرار مجلس اخلدمة املدنية 
بع����دم موافقته على اقرار كادر االعالميني. وق����ال العنزي في تصريح 
صحافي: فوجئنا بعدم اقرار كادر االعالميني ضمن جملة الكوادر واملزايا 
املالية والبدالت التي وافق عليه����ا مجلس اخلدمة املدنية في اجتماعه 
االخير وشملت نحو 123 جهة حكومية مت توحيدها في 38 طلبا، واعتبر 
العنزي جتاهل اقرار كادر االعالميني الذي طال انتظاره مبنزلة اجحاف 
وهضم حلقوقهم، داعيا مجل����س اخلدمة املدنية العادة النظر في االمر 
والعمل على اقرار كادر االعالميني ورفعه الى مجلس الوزراء. وأشار الى 
ان اقرار الكوادر املالية واالمتيازات الوظيفية للعاملني في الدولة يجب ان 

تتم بالعدل واملساواة، بعيدا عن احملاباة وتفضيل جهة على اخرى.
من جانب، طالب النائب حسني مزيد مجلس الوزراء بضرورة اقرار 
كادر موظفي وزارة االعالم اسوة بنظرائهم في مختلف اجلهات والهيئات، 
الفتا الى ان مطالب موظفي االعالم مطالب عادلة حتقق االستقرار الوظيفي 

واألمن املعيشي لهم والسرهم.
واضاف مزيد في تصريح صحافي ان تلك املطالبات بزيادة كادرهم 
واقراره مضى عليها سنوات وكان لزاما على مجلس الوزراء االخذ بها، 
مستغربا من جتاهل هؤالء اجلنود املجهولني في الوزارة والذين ساهموا 

في ابراز وجه الكويت املشرف واحلضاري.

أعلن النائب د.جمعان احلربش أنه حصل على تأييد اكثر من 20 
نائبًا حتى اآلن من اجل دعم واقرار االقتراح بقانون اخلاص مبعاملة 
العسكريني غير الكويتيني الذين شاركوا في عمليات حترير الكويت 
من براثن الغزو العراقي الغاشم بنفس معاملة زمالئهم الذين شاركوا 
ضمن القوات الكويتية في احلروب العربية عامي 1967 و1973 ومنحهم 
معاشا تقاعديا تقديرا جلهودهم وتضحياتهم التي بذلوها خالل هذه 
الفت���رة العصيبة، مطالبا بأنه يج���ب احلرص على تفعيل القانون 
النصافهم بعد جتاهل القطاع���ات احلكومية املعنية لهم طوال هذه 
الس���نوات، موضحا ان القانون املقدم يشمل فقط املنتسبني لقوات 
اجليش الكويتي ووح���دات وزارة الداخلية الكويتية إبان عمليات 
التحرير وال يس���ري على منتسبي القوات الدولية او التابعة لدول 
التحالف التي ش���اركت في عمليات حترير البالد، فقد جاء القانون 
النصاف ش���ريحة محددة لم حتصل على حقها القانوني او تقدير 

بطوالت وجهود من انضم حتت لوائها.

وفي هذا الس���ياق قدم جمعان احلربش مع فالح الصواغ ووليد 
الطبطبائي ومحمد هايف وحس���ني مزيد اقتراحا بقانون في ش���أن 
العس���كريني غير الكويتيني املنتس���بني للجيش الكويتي ووحدات 
وزارة الداخلية الذين ش���اركوا في حرب حترير الكويت، مشفوعا 

مبذكرته االيضاحية، مع اعطائه صفة االستعجال.
وجاء في مواد القانون: مادة أولى: تسري احكام املرسوم بالقانون 
رقم 70 لس���نة 1980 املشار اليه على العسكريني غير الكويتيني من 
منتسبي اجليش الكويتي ووحدات وزارة الداخلية الكويتية الذين 
شاركوا بتكليف من احلكومة في العمليات احلربية لتحرير الكويت 
عامي 1990 و1991 وذلك دون صرف اي مبالغ عن املدة الس���ابقة عن 
تاريخ العمل بهذا القانون. مادة ثانية: يعهد الى املؤسس���ة العامة 
للتأمين���ات االجتماعية بصرف احلقوق املق���ررة طبقا ألحكام هذا 
القانون، وتؤديها اخلزانة العامة الى املؤسسة بالطريقة التي يصدر 

بها قرار عن وزير املالية بعد أخذ رأي مجلس ادارة املؤسسة.

قال النائب مسلم البراك بصفته عضوا بلجنة حماية املال العام 
ان اللجنة اجتمعت امس بحضور نائب رئيس الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل املستشار راشد احلماد، الفتا الى ان بعض 
التقارير املطلوبة لم تصل منذ 4 سنوات وحتى تبرير احلكومة في 
هذه القضية تبرير غير صحيح وضعيف وغير مقبول، مشيرا الى 

ان وزير العدل وعد بتصحيح هذا الوضع وتقدمي تقارير سليمة.
وأضاف ان اكثر القضايا اخلاصة باهدار املال العام التي حفظتها 
النيابة العامة كانت العلة ليست في النيابة ولكن في السلطة االدارية 
التي لم تقدم املستندات املطلوبة، مؤكدا ان اللجنة طلبت من وزير 
العدل تزويدها بجميع املس���تندات التي زودت بها النيابة وبعدها 

حفظت تلك القضايا، إلعادة فحص املستندات داخل اللجنة.
وقال البراك: هناك تقاعس حكومي وتواطؤ من بعض اجلهات في 
تقدمي املستندات اخلاصة بقضايا سرقة املال العام، واحلكومة غير 
جادة في متابعة هذا امللف، الفتا الى ان 90% من تلك املخالفات هي 
مسؤولية وزير املالية مصطفى الشمالي، واصفا الوزير بأنه رجل 
غير قادر على فرض رقابته على املؤسسات التابعة لوزارة املالية.

وتابع البراك متوعدا الشمالي: اننا لن نتأخر عن مساءلة وزير 
املالية وهو يس���تحق املساءلة وان يحاسب على هذا التفريط غير 
الطبيعي في امل���ال العام في الهيئات العامة التابعة لوزارته، حتى 

صار االعتداء على املال العام أس���هل من االعتداء على املال اخلاص، 
الفتا الى ان احلكومة لها 4 مليارات دينار ديونا مستحقة وقروضا 
لدى الغير وعجزت عن حتصيلها، الفتا الى ان هذه الهيئات التي بها 
جتاوزات وتابعة لوزير املالية ستكون واضحة وضوح الشمس عند 
تقدمي املس���اءلة بحق الوزير. وأشار البراك الى بعض مناذج اهدار 
املال العام في اجلهات احلكومية، ومنها احدى الشركات التي أبرمت 
عقدا مع الدولة إلدارة محفظة، ولألسف هناك مماطلة غير طبيعية 
م���ن قبلهم فيما يتعلق بعملية الدفع، وبعد ذلك وقعوا اتفاقا آخر، 
واس���تقطعوا جزءا من املبلغ يصل الى 20 مليون دينار، وقالوا في 

هذا املبلغ نذهب الى القضاء.
وقال البراك: هل يعقل هذا الكالم؟ هل هناك تهاون اكثر من ذلك؟ 
ه���ل يعقل ان حكومة لها مبالغ معينة وفق عقد مبرم وتتنازل عن 
جزء منه ويقولون نروح الى القضاء؟ وأضاف البراك: لو كانت هذه 

األموال خاصة بهم هل كانوا سيفعلون بها ما فعلوه باملال العام؟
وتابع البراك: لألسف الشديد هناك احد األطراف في هيئة االستثمار 
في صندوق موجود في اجلزائر وس���رق ه���ذا الصندوق، 50% من 
الصندوق الذي رأس���ماله 45 مليون دينار متت س���رقتها من قبل 
مدي���ر الصندوق ومديرة البنك احملولة اليه هذه األموال هي زوجة 

هذا املسؤول.

عقدت اللجنة املالية واالقتصادية 
البرملانية امس اجتماعا، خصص 
ملناقش����ة التعديالت التي قدمتها 
الكتل النيابي����ة وعدد من النواب 
على قانون اخلصخصة الذي أقر 

في مداولته األولى.
النائب  اللجن����ة  وقال رئيس 
د.يوس����ف الزلزلة: »ان البت في 
التعديالت وصياغة تقرير بشأنها 
أجل إلى ي����وم االثنني املقبل، ألن 
اللجنة ارتأت التريث حتى نحصل 
على املعلومات الكافية من القطاع 
النفطي، باالضافة الى ان حضور 
النواب الذين تقدموا بالتعديالت 

كان إثراء لالجتماع«.
ف����ي تصريح  الزلزلة  وب����ني 
للصحافي����ني: »ان اجتماع األمس 
حض����ره ممثل����ون ع����ن وزارتي 
املالية والنفط وممثل عن ديوان 
احملاسبة، ودار نقاش تفصيلي، 
ش����مل املالحظات كافة، وكش����ف 

العمال����ة الكويتية التي تعمل في 
هذه الش����ركات، وهل مت فصل اي 
موظف كويتي وهل رفعت دعاوى 
ضد هذه الش����ركات، فنحن نريد 
دع����م قان����ون اخلصخصة مبواد 
تلزم احلكومة بتفادي س����لبيات 
التجارب الس����ابقة، فإن ثبت ان 
بعض الشركات لم تلتزم بالعقود، 
وان هناك موظفني رفعوا قضايا 
تظلم، فعلينا كنواب ان نش����رع 
قانونا يحمي املوظفني الكويتيني 

العاملني في هذه الشركات.
من جانبه أكد الناطق باس����م 
كتلة العمل الشعبي النائب مسلم 
البراك ان كثرة التعديالت املقدمة 
على مشروع قانون اخلصخصة 
بعد املداول����ة األولى تدل على ان 
هن����اك خلال معينا ف����ي املقترح، 
البرملانية  املالية  اللجنة  وش����كر 
التي تقبلت هذه التعديالت بروح 

عالية وناقشتها.

القط����اع النفطي ع����ن تخطيطه 
للتخصيص من����ذ 2006، وطلب 
أعضاء اللجنة املالية ومن حضر 
من النواب من ممثلي القطاع النفطي 
إحضار املعلومات والوثائق املتعلقة 
بقان����ون اخلصخصة يوم االثنني 

التقرير  املقبل متهيدا لصياغ����ة 
النهائي«.

الزلزلة »اننا طلبنا من  وذكر 
احلكومة تقدمي املعلومات املتعلقة 
بالعق����ود الت����ي أبرمته����ا وزارة 
النفط مع بعض الشركات، وعدد 

للحصول على المعلومات الكافية من القطاع النفطي ولحضور المزيد من النواب للنقاش

حسني مزيد د.وليد الطبطبائي د.جمعان احلربش

مسلم البراك ومخلد العازمي وصالح عاشور خالل اجتماع اللجنة امسمخلد العازمي مرحبا باملستشار راشد احلماد في اجتماع اللجنة أمس

)متين غوزال(د.فيصل املسلم وخالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وعبد الرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل االجتماع عبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون يتابعان حوارا عن »اخلصخصة« بني د.روال دشتي ود.فيصل املسلم

أحمد السعدون وسيد حسني القالف في حديث باسم

جانب من اجتماع »املالية« الذي حضره عدد من النواب مقدمي اقتراحات التعديل على قانون اخلصخصة

العدوة: ال يجوز تخصيص مرافق التعليم والصحة واإلعالم والكهرباء والماء والنفط
قدم النائب خالد العدوة تعديالته على قانون اخلصخصة جاء 
فيها: أتقدم بالتعديالت التالية على املواد الثالثة والرابعة )فقرة أولى( 
والثانية عشرة )بند أ، ب، ج، د( واخلامسة عشرة والسابعة عشرة 
والتاسعة عش����رة )بند 2( من التقرير السادس والعشرين للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية عن مشروع القانون املقدم من احلكومة 
بش����أن تنظيم برامج وعمليات التخصي����ص واالقتراحات بقوانني 

املرتبطة به املقدمة من بعض السادة األعضاء وهي كالتالي:
املادة الثالث����ة: »ال يجوز تخصيص مراف����ق التعليم والصحة 

واإلعالم والكهرباء واملاء والنفط«.
املادة الرابعة )فقرة أولى(: »ينشأ مجلس يسمى املجلس األعلى 
للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء 
وثالث����ة أعضاء متفرغني من ذوي الكفاءات واخلبرة واالختصاص 
باألمور املالية واالقتصادي����ة والقانونية والفنية ذات العالقة بهذا 

القانون وممثل عن االحتاد العام لعمال الكويت«.
املادة الثانية عشرة: أ – نسبة ال تقل عن خمس وثالثني في املائة 
)35%( من األسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات 
املس����اهمة املدرجة في أسواق املال احمللية وتقتصر على الشركات 

احمللية التي يوافق عليها املجلس.
ب – نسبة ال تقل عن عشرين في املائة )20%( للجهات احلكومية 
الت����ي يحددها املجلس وال يجوز للجهة احلكومية التخلي عن هذه 

النسبة أو جزء منها.
ج – نسبة ال تقل عن خمسة في املائة )5%( يكتتب بها بالتساوي 
العاملون الكويتيون املنقولون من املش����روع العام الى الش����ركة، 
الراغبون في االكتتاب بالشروط التفصيلية التي يضعها املجلس، 
وتتحمل الدولة تغطية قيمة االكتتاب نيابة عنهم، وال يجوز للعامل 
املكتتب بيع األسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة احملددة وفقا لهذا 
البند، وتطرح األسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملني لالكتتاب 

العام وفقا ألحكام البند )د( من هذه املادة.
د – نس����بة اربعني في املائة )40%( تخص����ص لالكتتاب العام 
وتوزع على املواطنني وفقا ألحكام املادة الثالثة عش����رة، وتعتبر 

منحة للمواطنني.
املادة اخلامسة عش����رة: »يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي في 
ملكية الش����ركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد املشروعات 

العامة.. الى آخر املادة«.

حماد يجدد رفضه خصخصة القطاع النفطي
جدد النائب سعدون حماد التأكيد على رفضه خصخصة القطاع النفطي وكل 
الشركات التابعة له، مشددا على ان االخطاء التي وقعت في عمليات اخلصخصة 
في الس��ابق كما حصل في تخصيص مشروع الفحم املكلسن يجب اال تتكرر. 
واوضح حماد، في تصريح للصحافيني عقب حضوره اجتماع جلنة الشؤون املالية 
امس بصفته احد مقدمي التعديالت على قانون اخلصخصة، انه وعدد من النواب 
طالبوا اعضاء اللجنة املالية بتوجيه الدعوة للمعنيني في القطاع النفطي وكذلك 
نقابة عمال البترول من اجل تدارس املوضوع بش��كل كامل حلضور االجتماع 
املقبل، مؤكدا ان االغلبية النيابية تدعم استبعاد القطاع النفطي من اخلصخصة. 
وشدد حماد على ضرورة عدم تخصيص القطاع النفطي بشكل عام ألن القطاع 
النفط��ي هو ثروة البلد الوحيدة، وبالتالي فإن تخصيص هذا القطاع معناه بيع 
البلد، مش��يرا الى انه نظرا الهمية هذه الثروة تقدم بتعديل يقضي باس��تبعاد 
القطاع النفطي وجميع الش��ركات التابعة له من عمليات اخلصخصة باالضافة 
الى قطاعي الصحة والتعليم املنصوص عليهما في القانون. وبني ان هناك اخطاء 
حصلت في السابق ينبغي تداركها ومنها تخصيص مشروع الفحم املكلسن الذي 
يعود بأرباح كبيرة وواضحة جدا، فلماذا تخصص القطاعات الرابحة؟ مشددا على 

ان اخلصخصة يجب ان تتم على القطاعات اخلاسرة وليست الرابحة.

مخلد: السهم الذهبي للدولة
قدم النائب مخلد العازمي تعديال على قانون اخلصخصة جاء فيه: أتقدم بالتعديل 
التالي على مش��روع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص برجاء 
إحالت��ه الى اللجنة املختصة وفقا للم��ادة 103 من الالئحة الداخلية وهي: اليجوز 
تخصيص أي من القطاع النفطي والشركات التابعة له وكذلك مرفقا التعليم والصحة 
إال بقانون. ويستبدل بنص املادة الرابعة واملادة اخلامسة عشرة واضافة بند برقم 
)رابعا( الى املادة السابعة عشرة نصوصهم كالتالي: املادة الرابعة: ينشأ بقرار من 
مجلس الوزراء مجلس للنظر في املوافقة على طلب التخصيص من اجلهات ذات 
الصلة يسمي املجلس األعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من 
ال��وزراء وممثل عن النقابة العامة للعمال وممثل عن العاملني في القطاع اخلاص 
وثالث��ة أعضاء متفرغني من ذوي الكفاءة واخلب��رة واالختصاص باألمور املالية 
واالقتصادية والقانونية والفنية ذات العالقة بهذا الش��أن. ب – املادة اخلامس��ة 
عشرة: يجب ان يكون للدولة املميزات املقررة للسهم الذهبي في رأسمال الشركات 
التي تؤسس وفقا لهذا القانون. ج – املادة السابعة عشرة: أال يقل عدد الكويتيني 
العامل��ني في أي قطاع من القطاعات التي يت��م تخصيصها عن عدد العاملني في 
القط��اع املخصص اضافة الى الزيادة الت��ي يحددها املجلس األعلى للتخصيص 

في حالة توسعة املشروع.

لجنة »مشرف« أدانت وزارة األشغال
علمت »األنباء« من مصادر نيابية داخل جلنة التحقيق في كارثة 

مشرف ان اللجنة أجنزت تقريرها النهائي.
وقالت املصادر ان اللجنة أدانت وزارة األشغال العامة باإلجماع 
كما أدانت في فقرات بسيطة املكتب االستشاري، الفتة الى ان هناك 

تصويتات مختلفة على كل فقرة من تلك الفقرات.
وأكدت املص���ادر ان اللجنة لم توجه اإلدانة الى املقاول وقررت 
االستعانة بديوان احملاسبة لتحديد مدى قانونية التسلم النهائي 

من عدمه.

فالح الصواغ


