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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
الدراس���ات  نظمت وح���دة 
اآلسيوية اليابانية بكلية العلوم 
االجتماعية معرض »أيام روسية 
في الكويت« بالتعاون مع السفارة 
الروسية بالكويت، وكان النشاط 
مبنزل���ة انطالق���ة للعالقات 

الثقافية  الروسية  الكويتية - 
نحو مزيد من التعاون واالنفتاح 
على روسيا من جميع االجتاهات 
او  السياحية  او  الثقافية  سواء 
التراث والتعرف عن كثب على 
اهم معالم احلياة االجتماعية في 

روسيا قدميا وحديثا.

»العلوم« استضافت معرض »أيام روسية في الكويت«

تباين في اآلراء حول الخصخصة في ندوة اتحاد الطلبة

على احلكومي، لذلك فإن نسبة 
الكويتيني ف���ي القطاع اخلاص 
تقل عن 15% م���ن مجموع قوة 
العم���ل الكويتية، باإلضافة إلى 
أننا ل���م نلمس خدمة أفضل في 
القطاع���ات التي مت تخصيصها 
مثل الهواتف املتنقلة، فضال عن 

األسعار املرتفعة للخدمة.
وتاب���ع: هناك اش���كالية في 
توظي���ف الكويتيني في القطاع 
اخلاص في حال طبق املشروع 
احلالي املقترح خلصخصة بعض 
القطاعات احلكومية الذي ينص 
على توظيف نس���بة كبيرة من 
الكويتيني في قطاع يرجع للدولة 
بالربح، فعلى س���بيل املثال ما 
ورد في اخلطة اخلمس���ية من 
خصخصة قطاع االتصاالت الثابتة 
»اخلطوط األرضية« التابع لوزارة 
املواصالت الذي يحقق ربحا ال 
يقل عن 125 مليون سنويا وفيه 

نسبة 70% من املوظفني الكويتيني 
»فبالتخصيص كم س���توظف 

الشركة من الكويتيني؟«.
وأضاف باقر عندما كنت في 
مجلس ال���وزراء بصفتي وزير 
التجارة اطلعت على قائمة تضم 
شركات وظفت الكويتيني بصفة 
صورية لتحقيق النسبة امللزمة 
لتكويت نس���بة م���ن املوظفني 
باختالفاتها على طبيعة اجلهة 
املعنية ومبرتبات متدنية القيمة 
العتمادهم على صرف الدولة لبدل 
العمالة، فكيف ملثل هذا القطاع 
الكويتية في  النسب  ان يواجه 
القطاعات العام���ة، وأوضح ان 
النصوص لم حتكم إال بنص واحد 
أدخلته عندما كنت وزيرا للجنة 
الشؤون االقتصادية واملالية آنذاك 
واحتفظت به مشكورة وهو املادة 
»20« فيما يخص قانون نسبة 
الكويتيني في القطاع اخلاص الذي 

ينص على اال تتغير النسب مابني 
قبل وبعد اخلصخصة وال تقل 

مرتباتهم.
وأك���د باقر انه في عام 2006 
عملن���ا تقري���را ع���ن موضوع 
إلزامية  اخلصخصة ذكرنا فيه 
نصيب احلكوم���ة الذهبي على 
عكس غيابه في املادة »15« من 
قانون اخلصخصة احلالي حتويل 
نصيب احلكوم���ة الذهبي الذي 
اعطاها حق التصويت »الڤيتو« 
القاطع ألي قرار ترى فيه احلكومة 
ض���ررا للمواطن، وختم حديثه 
مبطالبة أعضاء مجلس األمة بأخذ 
التعديالت األخيرة املقترحة على 
القانون املقدم من بعض األعضاء 
على محمل اجلد واألهمية قبل 

التصويت النهائي.

تطوير المرافق المخصصة

وم���ن جانبه ذك���ر أمني عام 

الدميوقراطي  الوطني  التحالف 
خال���د الفضالة أن���ه مع قانون 
اخلصخص���ة احلال���ي إذا أق���ر 
مبا ال يتع���ارض مع النصوص 
الدستورية، مع األخذ في االعتبار 
ضمانات العمالة الوطنية وتطوير 
املرافق املخصخصة من ناحية 
اجلودة واملسؤولية االجتماعية 
التنموي  لهذه اجلهات ودورها 
وتوفير كل األط���ر االقتصادية 
إنتاجية  التي تضم���ن  املهم���ة 
القطاع���ات املخصخصة بكفاءة 
وتط���ور، مضيف���ا أن القانون 
س���يكون عندها نواة القتصاد 
اق���وى واصالحات سياس���ية 
واقتصادي���ة وادارية. وأضاف 
الفضالة: سنواجه مشكلة خالل 
العشرين عاما القادمة تتمثل في 
زيادة أعداد طالبي العمل بشكل 
مطرد الفتا إلى أن انخراط الكثير 
من اخلريجني في وظائفهم هو 

أصال ال يتناس���ب لألس���ف مع 
ميولهم.

إننا  الفضال���ة قائال:  وتابع 
س���نواجه مش���كلة اق���رب الى 
الكارثة، فمع تزايد عدد املواطنني 
في العشرين سنة املقبلة الى ما 
يقارب ال� 2.3 مليون نسمة ومع 
تخريج املؤسس���ات العلمية ملا 
يقارب ال� 15 الف كويتي وكويتية 
سنويا ولدى مقارنة هذه األعداد  
باالحصائية الس���ابقة سنعرف 
العبء الذي ستعانيه احلكومة 
في توفير وظائف لهم، باالضافة 
الى ارتفاع رواتب املوظفني في 
القط��اع احلكومي الى ما يق����ارب 
ال� 20 مليار دينار فماذا سيتبقى 

من امليزانية؟.
الفضال���ة: نحن نقول  وزاد 
إن اخلصخصة حل من احللول 
املطلوبة لتفادي احلال املخيف 
املتوقع من اس���تمراريتنا على 

الوضع احلالي، مضيفا: ونحن 
مع اخلصخصة ألننا أيضا نخاف 
من توجه العالم بأجمعه إليجاد 
طاقة بديل���ة غير النفط، فهناك 
في البرازيل على س���بيل املثال 
الوقود املستخرج  يستخدمون 
من »الذرة« ونح���ن بني نارين 
العبء عل���ى احلكومة  تزاي���د 
واخلوف من اعتمادنا على املورد 
الوحيد »البترول« في السنوات 

القادمة.

خبرة مع الخصخصة

الس���ابق  النائب  اكد  بدوره 
وامني عام احلركة الدس���تورية 
د.ناصر الصان���ع ان احلكومة 
لها خبرة تقارب العشرين سنة 
مع اخلصخصة، وبالتحديد منذ 
سنة 1992 عندما اقرت احلكومة 
تخصيص قطاع االتصاالت مع 
املجلس الوطني انذاك وفي غياب 

آالء خليفة
تباين���ت اآلراء حول تطبيق 
اخلصخص���ة ف���ي الكويت بني 
مؤي���د له���ا باالط���الق وآخ���ر 
بش���روط ومع���ارض لها خالل 
ندوة »مل���اذا اخلصخصة نعم.. 
ملاذا اخلصخصة ال«، التي نظمها 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع اجلامعة بالتعاون مع جمعية 
العل���وم االجتماعي���ة بحضور 
رئيس املكتب السياسي للحركة 
السلفية فهيد الهيلم واالمني العام 
الدميوقراطي  الوطني  للتحالف 
خالد الفضالة ومن كلية احلقوق 
بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي 
والنائب السابق د.ناصر الصانع 
ووزير التجارة السابق احمد باقر، 
في القاعة الدولية بكلية العلوم 

االجتماعية ظهر امس.
اك���د رئي���س املكتب  فق���د 
السياسي للحركة السلفية فهيد 
الهيلم رفضه لقانون اخلصخصة 
كليا ألنه مخالف لثالث مواد في 

الدستور. 
وأوضح الهيلم ان القانون ال 
يستحق النظر فيه ولسنا نثق 
بحكومة استجوبت في العديد من 
القضايا املالية في أن تصوت او 

تقترح مثل هذا القانون.
وتابع ان الساحة السياسية 
تعيش أردأ حاالتها منذ النشأة 
بعد ان خ���ون البعض البعض 
الفساد  اآلخر، ومارس كثيرون 
وتردت نوعية اخلطاب السياسي، 
مبينا ان االستجوابات السابقة 
للحكوم���ة ووزرائه���ا تضمنت 
املالي ومت اس���تجواب  اجلانب 
نصف احلكوم���ة تقريبا فكيف 
تؤمتن هذه احلكومة على ثروات 
الوطن، واصف���ا املعادلة بأنها 

مقلوبة.

نجاح الخصخصة

ومن جانبه قال وزير التجارة 
الس���ابق احمد باقر: لقد جنحت 
الدول  اخلصخصة في بع���ض 
نتيجة عوامل اقتصادية وعلمية 
واضحة، حي���ث أدت إلى تقدمي 
اخلدمات أو السلع بشكل أفضل 
إلى جانب توظيف املواطنني بشكل 
أكبر ونق���ل التكنولوجيا ودفع 

الضرائب إلى خزانة الدولة.
واستدرك: لكن ال ينتظر أن 
الكويت  حتقق اخلصخصة في 
نفس النجاح، فليس في الكويت 
قانون ضريبي، وزيادة الرواتب 
والكوادر التي يطالب بها النواب 
ملوظف���ي احلكوم���ة اذا ما متت 
االستجابة لها جتعل من املستحيل 
أن يفضل الكويتي القطاع اخلاص 

مجلس األمة  بسبب احلل غير 
الدس���توري ناقش���نا االمر في 
املجلس بتخوف فكيف للحكومة 
ان تعيد االمر بعد عشرين سنة؟ 
وتابع ألم يكن من االجدر التعلم 
م���ن االخطاء؟ ولكنني س���عيد 
مبناقش���ة املجلس للذمم املالية 
ومكافحة الفساد وامتنى ان تكون 
بشكل موسع اكثر من هذا الشكل 
مع التش���ديد على ذكر اجلهات 

الرقابية في حال اخلصخصة.

شركاء في الدولة

من جهته قال د.عبيد الوسمي 
من كلية احلقوق بجامعة الكويت 
ان قان���ون اخلصخصة مدخل 
لتحويل الفرد م���ن مواطن الى 
مساهم،  وحتدث عن وجود العديد 
من القوانني واملواد في الدستور 
التي تؤكد ان املواطنني شركاء في 
الدولة وثرواتها لكنه أشار إلى ان 
القانون احلالي يعمل على حتويل 
املواطن���ني الى مس���اهمني غير 
متساوين في الدرجات واملراتب، 

ويتعارض مع الدستور.
وبني الوس���مي ان صالحية 
الس���لطة ايا كانت مستمدة من 
صالحيات النظام الدستوري، وان 
اختالفه مع قانون اخلصخصة 

هو  بسبب عدم دستوريته.
وذكر الوسمي بأن الدستور 
ينص على ان املواطنني سواسية 
في املراف���ق العام���ة، لكن بعد 
اخلصخصة سيتغير الوضع بعد 
حتول املواطنني الى مس���اهمني 
ومستهلكني فكيف للمساواة ان 

تشق مجراها؟!
الوس����مي عن عدم  وأعرب 
ارتياحه ملوضوع اخلصخصة 
كما هو مطروح حاليا مذكرا مبا 
جرى  مبخفر الصاحلية الذي 
جعل م����ن الكوي����ت اول دولة 
في العالم وبسابقة عن غيرها 
عندما باعت مخفرا الى القطاع 
التجار  اخلاص بعد طلب احد 
املربح  التجاري  املخفر ملوقعه 
وتبديله مع ارض ميلكها، واشار 
الى انه اذا كان االمر اقتداء بالدول 
املتقدمة فالكونغرس االميركي 
رفض ان يسمح لشركة موانئ 
دبي اخلاصة بان تدير وليس بأن 
متلك احد موانئ اميركا السباب 
امنية عامة  وصفت بسياسات 
للدولة فكيف لنا ان نفعل نحن 

ذلك؟
واختتم الوس���مي بأن هناك 
اربعة اعضاء من جلنة الشؤون 
االقتصادية واملالية مبجلس االمة 
من اصحاب الش���ركات املؤثرة 

واملدرجة في سوق املال.

الصان�ع: الحكوم�ة لديه�ا خب�رة ف�ي التعامل م�ع الخصخص�ة وتحدي�دًا عندما خصخص�ت قط�اع االتصاالت

الوس�مي: القان�ون مدخل لتحوي�ل الفرد من مواطن إلى مس�اهم وال ش�أن له باإلص�الح االقتصادي

ُنّظمت بالتعاون مع جمعية العلوم االجتماعية

اليتامى: قضية األقصى هي األهم 
على المستويين العربي واإلسالمي

افتتح أسبوع األقصى في كلية العلوم بالجامعة

حتت رعاية وبحض���ور أمني عام جامعة الكويت 
د.أنور اليتام���ى، افتتحت جلنة األقصى في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة أسبوع األقصى 
حتت ش���عار »األقصى يوحدنا« ظهر امس في كلية 

العلوم باجلامعة في موقع اخلالدية.
وبهذه املناس���بة، قال أمني ع���ام اجلامعة د.أنور 
اليتام���ى: وحدتنا في قضية مثل قضية األقصى هي 
بال ش���ك مهمة وضرورية، ونحن نعلم انه من دون 
وحدتنا في جميع املس���تويات ال نس���تطيع حتقيق 
أهدافنا، ففي الكويت وحدتنا الوطنية في خطر وعلى 
مس���توى الدول اخلليجية والدول العربية والدول 

اإلسالمية األمر مشابه، فيجب ان نلتفت الى القضايا 
املهمة وبال ش���ك قضية األقصى هي قضيتنا األولى 
على املستوى العربي واإلسالمي واخلليجي والكويتي 
وحتى على املستوى الشبابي، فشباب وطلبة اجلامعة 
هم نخبة املجتمع، وإن ش���اء اهلل مستقبلنا سيكون 
على أيديهم، واألقصى والقدس وفلس���طني دائما في 
قلوبنا، وأشكر جلنة القدس على قيامها بهذا املعرض 
املتميز، الذي يذكرنا دائما بقضيتنا ويعرف األجيال 
بأن هذه القضية مهمة جدا بالنسبة لنا، مهما انشغلنا 
في قضايانا املهمة األخرى س���واء كانت أكادميية او 

قيادية او إدارية.

ومتنى د.اليتامى ان يرى اجلميع حال لهذه القضية، 
مؤكدا ان شعار هذا العام كان متميزا جدا في قضية 
الوحدة، مضيفا: إذا أردنا إجناز ش���يء فيجب علينا 
أن نتحد حتى نس���تطيع فعال ان جند حال لقضيتنا 
األساس���ية وإرجاع األراضي ال���ى أهلها وأصحابها، 
الذين عانوا من مرارة االس���تعمار لفترة طويلة جدا 
ونح���ن في الكويت ذقنا مرارة االس���تعمار من قبل 
ونعلم الظلم واالس���تبداد من العدو، فالبداية دائما 
تكون في وحدة الصف كدول خليجية ودول عربية 
ودول إسالمية حتى نستطيع إرجاع احلق ألصحابه 

بإذن املولى عز وجل.

»التعليم العالي« تدعو طلبة لمراجعتها
أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء طلبة الدراسات العليا 
والذين عليهم مراجع���ة التعليم العالي وذلك لتس���لم أوراقهم 

األصلية.

 ٭منص���ور عب���داهلل حريش 
العنزي

 ٭حمود كامل شريف الفضلي
 ٭فهد جابر حمد جابر العجمي

 ٭مه���ا احم���د ناص���ر نص���ار 
الركيبي

 ٭سعد عدوان محمد حزوم مدلول 
الشمري

 ٭فيصل خليف سليمان خليف 
الشمري

 ٭محمد علي فهاد العجمي
 ٭سالم عودة ضاحي املطيري

 ٭فاطمة موسى عبداهلل الراشد 

العازمي
ابراهيم مطير فالح   ٭مش���عل 

اخلالدي
ابراهي���م  محم���د   ٭مب���ارك 

العجمي
 ٭مش���عل مط���ر محم���د فالح 

العارضي
 ٭ط���ارق محمد عبداحملس���ن 

الصانع
 ٭عب���داهلل س���ليمان فرح���ان 

الرشيدي
 ٭عبدالعزيز حم���دان معطش 

العنزي

 ٭طالل ط���راد مريحب فرحان 
العنزي

 ٭اسامة عبداهلل س���الم مفرح 
الهرشاني

ابراهي���م   ٭علي���اء س���ليمان 
العسكري

 ٭عبدالعزيز ع���وض معيض 
عايض الرشيدي

 ٭عبداملجيد عبداللطيف فرحان 
الدوخي

 ٭عام���ر خليف عام���ر مخلف 
حجر

 ٭ب���در عل���ي ع���وض حمدان 
املطيري

 ٭بن�������در ترك���ي عب���داهلل 
رخيص

أمني عام التحالف الوطني خالد الفضالة

متابعة من الطلبةاألكادمييون في مقدمة احلضور

النائب والوزير السابق أحمد باقر املشاركون في ندوة اخلصخصة

الهيل�م: نرف�ض القان�ون لمخالفت�ه 3 م�واد في الدس�تور ولس�نا نث�ق بحكوم�ة اس�تجوبت في قضاي�ا مالية

باق�ر: نطالب النواب بأخ�ذ التعديالت المقترحة من بع�ض النواب وإلزامية نصي�ب الحكومة الذهبي

الفضالة: القانون س�يكون نواة إلصالحات إدارية واقتصاد أقوى بحال إقراره بما ال يتعارض مع الدس�تور 


