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ينـعـى

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي

بمزيد من الحزن والأ�ضى

وفـــاة المغفــور له باإذن اهلل تعالى

محمـــد حبيـب البــدر
زميــل الـــدرب الطــويـــل

والــد كـــل من :

المهند�س جا�ضم، بدر ، عمر ، حبيب ، نبيل ، ه�ضام واأحمد

�ضائلني املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله  وحمبيه ال�ضرب وال�ضلوان 

الطاحوس: سأستجوب رئيس الحكومة ما لم تغلق مصانع أم الهيمان
حماد: الحكومة أغلقت المصانع ونؤيد حل المشكلة بعيداً عن المزايدات

أم  التل���وث في  كانت قضية 
الهيمان مادة للسجال النيابي في 
مجلس األمة أمس حيث بني النائب 
خالد الطاحوس موقفه قائال: انني 
اعلنت قبل ايام عدة عن نيتي تقدمي 
استجواب ضد سمو رئيس الوزراء 
بشأن ملف التلوث في أم الهيمان، 
وحددت مهلة اسبوعني لتقدميه 
اذا لم تسحب تراخيص املصانع 

املخالفة لالشتراطات البيئية.
وقال الطاحوس امس في مؤمتر 
صحافي: ما ان اعلنت موقفي حتى 
توالت ردود افعال في اجتاهات عدة 
متثلت في آراء نيابية واخرى من 
غرفة التجارة والصناعة، وال ريب 
انني عبرت عن رأيي من تلوث ام 

الهيمان انطالقا من امور عدة.
الطاحوس: نحن لسنا  وذكر 
ضد اية منشأة صناعية ونحن من 
الذي  الداعمني للقطاع الصناعي 
العامة  الهيئة  يعمل وفق قانون 
للبيئ���ة وقانون الهيئ���ة العامة 
للصناعة، ويلتزم باالشتراطات 
البيئية كافة، ونحن لم نعقد النية 

اذهب الى ابعد من ذلك، فأنا امتلك 
كل شيء فيما يتعلق مبصانعه 

واراضيه.
وق���ال الطاح���وس عن غرفة 
التجارة والصناعة: لقد صمتت دهرا 
ونطقت كفرا بشأن االشتراطات 
البيئية، وكل من يحاول التبرير 
للمصانع املخالفة سنتصدى له، 
وس���نتصدى الحتاد الصناعات، 
ألم  التج���ارة،  ونتصدى لغرفة 
حترك مشاعركم مناظر االطفال 
الذين اعتصموا، ولم يذهبوا الى 
املدارس، احتجاجا على التلوث؟ 
انكم تقتلون االرواح مقابل جني 
االرباح، ولن نقبل بهذا االمر واذا 
كان الدفاع عن ارواح الناس تكسبا، 
فنحن اول املتكسبني، مواطن في 
أم الهيمان عندي يس���وى احتاد 

الصناعات وغرفة التجارة.
وفي سؤال وجه اليه بخصوص 
ما ذك���ره بعض الن���واب من ان 
احلكومة تعهدت باغالق املصانع 
املخالفة رد الطاحوس: كل النواب 
الذين وقفوا ضد اقدامي على تقدمي 

الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد 
والنائ���ب األول لرئيس مجلس 
املبارك  الش���يخ جاب���ر  الوزراء 

للتباحث حول ملف أم الهيمان.
وأكد حماد في تصريح صحافي 
أنه مت االتف���اق على إغالق باقي 
املصانع املخالفة وعددها 5 مصانع 
والتي خالفت االشتراطات البيئية 
ومت ذكرها باالسم الى سمو رئيس 
الوزراء، الذي وعدنا بدوره بإغالق 
هذه املصانع )أمس اخلميس(، في 

اجتماع املجلس األعلى للبيئة.
واكد حماد أنه بالفعل اجتمع 
املجلس األعلى للبيئة أمس واغلق 
املصانع اخلمس���ة وفق اتفاقهم 
الوزراء  مع سمو رئيس مجلس 
مضيف���ا ان املجلس اعطى كذلك 
توصية بأنه في حال عدم التزامها 
البيئية ستسحب  باالشتراطات 

هذه التراخيص.
واضاف حماد ان هناك قانون 
البيئة الذي قدمه النائب سعدون 
حماد من 135 م���ادة وأحيل الى 
القانون  املجلس مؤكدا ان ه���ذا 

على مس���اءلة رئيس الوزراء اال 
بعدما رأينا تقاعس مالك بعض 
املصان���ع فيما يتعل���ق بتطبيق 

القانون.
واس���تغرب الطاحوس اتهام 
احت���اد الصناعات ل���ه باالبتزاز 
السياس���ي، فمثل هذا االمر غير 
مقبول البت���ة، وما نقوم به حق 
دس���توري منارس���ه متى نشاء 
جتاه اي وزير لم يقم بواجباته 
في حماية ارواح الناس، وعندما 
يقول رئيس احتاد الصناعات اننا 
منارس الضغط بغية التكس���ب 
االنتخابي، نقول له: احد املصانع 
الذي قدم به تقرير من الهيئة العامة 
للبيئة بأنه مخالف لالشتراطات 
البيئية تعود ملكيته الى رئيس 

احتاد الصناعيني.
وش���دد الطاح���وس على: ان 
التكس���ب االنتخاب���ي ليس من 
سماتي، وامنا من سماتكم انتم، 
اذ تقيمون املنشآت الصناعية وال 
البيئية،  تلتزمون باالشتراطات 
واذا اراد رئيس احتاد الصناعات ان 

وكنت امتنى ان يكون التصريح 
من احد ال���وزراء لتقبلته، ولكن 
يبدو ان النواب حريصون اكثر من 
احلكومة في الرد على الطاحوس، 
وانا املك الرد على كل نائب، وليس 

لدي مشكلة.
وجدد الطاحوس اعتزامه تقدمي 
االستجواب ضد رئيس الوزراء اذا 
لم تغلق املصانع املخالفة، علما 
بأنه ال يوجد عن���دي اي خالف 
شخصي مع الشيخ ناصر احملمد، 
وهناك اطراف جتني ارباحا، وال 
يعنيها استجواب رئيس احلكومة، 
وال يعنيها شيئا لو سقطت حكومة 
بأكملها، في مقابل توفير 10 آالف 

دينار.

اجتماع

من جانبه قال النائب سعدون 
حماد إنه والنواب د.محمد احلويلة 
وخال���د الطاحوس واغلب نواب 
الدائرة اخلامسة مثل النائب خالد 
العدوة ودليهي الهاجري اجتمعوا 
االسبوع املاضي مع رئيس مجلس 

الدستورية، او ان يحاول التكسب 
او االبتزاز امام رئيس احلكومة 
فسأتصدى له كائنا من كان سواء 
كان خالد العدوة او محمد احلويلة 
او س���عدون حم���اد او اي نائب 
الدائرة اخلامسة ومن  من نواب 
يتطاول س���أرد عليه ردا قاسيا، 
النني اتبنى قضية متس 45 الف 
نسمة، فكيف لنا الدفاع عن حقوق 
الناس، وال ندافع عن ارواح الناس؟ 

االستجواب لرئيس الوزراء لديهم 
وجهة نظر وظروف وامور خاصة 
ال اعرفها، ولكنني امتنى ان يقدروا 
ظروفي وقناعات���ي وتوجهاتي، 
وانني احترم كل اآلراء النيابية، 
واقدر ظ���روف اجلميع، ولكنني 
اطلب منه���م ان يقدروا ظروفي، 
ولن ادخل في صراعات مع احد، 
وان حاول اي طرف ان يس���يء 
الى حقي في اس���تخدام االدوات 

أكبر للهيئة  سيعطي صالحيات 
العامة للبيئة بسحب التراخيص 
املخالفة س���حبا دائما فضال عن 
الذي أوصى  البيئة  تقرير جلنة 
إما بإزالة منطق���ة أم الهيمان أو 

تزال املصانع املخالفة.
وزاد حماد ان املوضوع ليس 
موضوع نائ���ب أو نائبني وإمنا 
املوض���وع ه���و أن املجلس كله 
مشترك في ضرورة إزالة التلوث 
البيئي بعيدا عن املزايدات، الفتا 
الى ان احلكومة التزمت واغلقت 

املصانع اخلمسة اليوم )أمس(.
وأشاد حماد بالتزام املجلس 
األعلى للبيئة بإغالق تلك املصانع 
مضيف���ا أن النواب ف���ي اللجنة 
س���يتابعون هذا املل���ف الذي لم 
يغلق إل���ى أن يغلق آخر مصنع 

مخالف.
التعويضات  وفي موض���وع 
قال حماد إن هناك تعويضات مت 
إقرارها وعلين���ا متابعة صرفها 
على البيئة وتش���جير منطقة أم 

الهيمان.

»المرافق العامة« أقرت قانون إنشاء شركات الكهرباء رغم تحفظ الحكومة
وافقت جلن���ة املرافق العامة خ���الل اجتماعها امس بحضور 
وزير الكهرباء د.بدر الش���ريعان على التعديالت النيابية املقدمة 
على تقريرها في ش���أن إنشاء ش���ركات كويتية مساهمة تتولى 
تنفي���ذ محطات توليد الكهرب���اء وحتلية املياه، في حني رفضت 
حتفظات احلكومة التي قدمها الوزير الش���ريعان وقررت إحالة 
تقريرها الى املجلس ليتس���نى التصويت عليه باملداولة الثانية 

في اجللسة املقبلة.
وأكد مقرر اللجنة النائب د.فيصل املسلم أهمية هذا القانون 
في معاجلة خدمة أساس���ية تقدم من الدولة وتتعلق بالكهرباء 
واملاء، مشيرا الى ان اس���تمرار معاناة الناس من انقطاع هاتني 
اخلدمتني دفع النواب الى التقدم مبثل هذا االقتراح إلنشاء الشركات 

املساهمة.
وإذا أعلن املسلم رفض اللجنة حتفظات احلكومة، فإنه متنى 
على أجهزة احلكومة التع���اون مع املجلس في تطبيق القانون، 
وضرورة تنفيذ محطة الزور ضمن القانون اجلديد الذي سيعالج 

املشكلة بشكل عام وال يعالج موضوع محطة فقط.
وذكر املس���لم ان اللجنة أقرت تأسيس شركات تتولى تنفيذ 

وصيانة امل���دن العمالية، كما أقره املجلس ف���ي املداولة األولى 
باستثناء تعديل بسيط متت املوافقة عليه.

وأكد املسلم ان البلد يعاني من مشكلة عويصة تتعلق بتوطني 
العمالة الوافدة والهامشية في مناطق السكن اخلاص، ما يؤثر على 
األمن واالستقرار والبنى التحتية، متمنيا ان يساهم هذا القانون 

في معاجلة هذه املشكلة بالتعاون مع القطاع اخلاص.
وقال: »ال نه���دف من خالل هذا القانون ال���ى توطني العمالة 
العازبة، ألنه من املفترض ان يتم إس���كان العمالة غير الهامشية 

التي ميكن ان يستغلها جتار اإلقامات«.
وأك���د التوافق مع احلكومة حول هذا القانون الذي س���يدرج 
على جدول أعمال اجللسة املقبلة، ونأمل من احلكومة االستعجال 

بإنشاء املدن العمالية.
وسئل املسلم عن طبيعة التحفظ احلكومي على محطات الكهرباء 
واملاء فأوضح ان احلكومة تريد منحها صالحيات االستثناء من 
القانون في حاالت الضرورة الت���ي يحددها مجلس الوزراء في 
إنشاء شركات، لكن اللجنة اعتبرت ان هذا الطلب سيخضع لسلطة 

تقديرية وأصرت على ضرورة خضوع الشركات للقانون.

سعدون حماد خالد الطاحوس

)متين غوزال( أحمد السعدون وفيصل الدويسان وناجي العبدالهادي خالل االجتماع  

البراك: الخصخصة بيع للبلد للمالك الجدد
روال: ال مخالفة دستورية وال تخصيص للنفط

لالس���تثمار هي من تدير فوائد 
وارب���اح هذه االنش���طة خالل 
الى ان يبلغوا سن  الس���نوات 

الرشد. 
واكدت انن���ا بذلك نكون قد 
حافظنا على الف ئات الصغيرة 
التي ليس لديها الصوت لتقرير 
التصرف في امللكية التي اقرها 
لها املشرع ان يكون القاصر مالكا 
الى ان يبلغ سن الرشد ويقرر هو 
نيابة عن نفسه كيف يتصرف 
في هذه امللكية. وعن انتاج النفط 
الذي يعد اساس الدخل، فقالت 
د.روال ان االنتاج لن يخصص، 
مش���يرة ال���ى ان احلكومة هي 
املسيطرة على الدخل االساسي 
للكويت وهو انتاج النفط احتراما 

ملواد الدستور.
وفي ردها عل����ى كالم النائب 
مس����لم البراك ان امل����ادة الثالثة 

تخالف الدستور الكويتي.
 قالت انها لم تخالف الدستور، 
الفتة الى ان املادة 152 من الدستور 
املوارد  تتحدث ع����ن اس����تثمار 
الطبيعية واملرافق العامة بالنسبة 
الدارتها فقط وليس التملك، مؤكدة 
ف����ي الوقت نفس����ه ان ما يحك��م 
 »B.O.T« �امل����ادة 152 هو قانون ال
ولي�����س قان����و التخصيص، اذ 
ان قان�����ون ال����� »B.O.T« اوكل 
موض����وع االدارة وحدد 40 عاما 

وشروطا اخرى. 
واك����دت د.روال ان����ه ال توجد 
خالفات بني اعضاء اللجنة املالية 
حول القان����ون وادت الى ارجاء 
الذي كان مق����ررا له  االجتم����اع 
االربعاء املاضي، مس����تدركة: لن 
نرضخ لتحفظات احلكومة حول 
بعض مواد القانون منها اعتراضها 
على اكتتابها نيابة عن االفراد اقل 
من 21 عاما ليتملكوا اس����هما في 

املشاريع.

طالب الناطق الرس����مي باسم 
التكتل الش����عبي النائب مس����لم 
البراك احلركة العمالية ومؤسسات 
املجتمع املدني بالتحرك من اآلن 
والوقوف ضد قانون »اخلصخصة« 
الذي أقره املجل����س في مداولته 

األولى.
وأك����د البراك ان م����ا قامت به 
اللجنة املالية بش����أن التعديالت 
املقدمة على قانون اخلصخصة ال 
ميكن قبوله بأي حال من االحوال، 
لذا سيكون لنا موقف واضح من 

القانون في املجلس والشارع.
ورأى البراك ان املادة الثالثة 
طبقا ملا اعتمدته اللجنة تعني بيع 
املرافق العام����ة، وحتمل مخالفة 
دس����تورية، اذ تخال����ف املواد 21 
و152 و153 من الدس����تور، منبها 
الشعب بخطورة تلك املادة والتي 
ستبيع البلد الى ما وصفهم باملالك 

اجلدد. 
البراك على ضرورة  وش����دد 
االنتباه للمادة الثالثة التي تعني 
بيع كل ش����يء، مخاطبا الشعب 
الكويت����ي قائ����ال: ال تصبروا يا 
أهل الكويت الى ان يقر القانون 
وحتركوا من اآلن من أجل الدفاع 
عن األجيال القادمة، ووقف مهزلة 
بيع الكويت التي تهدف الى ضرب 
الطبقة الوسطى بعنف، وحتويل 
الدستور  ممتلكات الشعب وفق 
الى اش����خاص متنفذين يريدون 
شراء الكويت عند بيعها، الفتا الى 
وجود 16 وزيرا اضافة الى 17 نائبا 

ميلكون مترير القانون. 
وضرب البراك مثاال مبحطات 
البنزين الت����ي مت توزيعها على 
مجموعة من املالك في شركتني، 
ولم يحدث اي تطور فيها باستثناء 

انهاء خدمات 450 كويتيا.
وردا على سؤال بشأن رأيه في 
تصريح وزير اخلارجية الذي اعلن 
فيه اس����تعداد الكويت الستثمار 
البنية  التعويض����ات لتطوي����ر 
التحتية العراقية، قال البراك: ان 
مشكلة وزير اخلارجية انه يعتقد 
انه الفهمان الوحيد، والذي اذا كان 
يدرك مدى الدمار واخلراب الذي 
حلق بالكويت ابان الغزو ما قال 
هذا الكالم، الذي وصفه بالفاضي 

وغير العملي وغير املوضوعي.
و ف����ي رده����ا عل����ى تصريح 
الناطق الرسمي باسم كتلة العمل 
الشعبي النائب مسلم البراك والذي 
اوعز فيه الى احلركات العمالية 

د.روال دشتيخالد السلطانمسلم البراك

ومؤسسات املجتمع املدني للتحرك 
اقرار  م����ن اآلن والوقوف ض����د 
قانون اخلصخصة، قالت النائبة 
د.روال دشتي: نحن بصدد اصالح 
اقتصادي في املجتمع الكويتي من 
خالل اقرار هذه القوانني بتوافق 
نيابي � حكومي، مشيرة الى ان هذا 
التنموية  امتداد للخطة  القانون 
واذا ارادت احلكومة ان توكل ادارة 
اي مرفق عام ملدة 40 عاما فهناك 
الذي احكم   »B.O.T« �����ال قانون 
االدارة وبقيت كيفية التعامل مع 
االنشطة االقتصادية احلالية التي 

متلكها الدولة.
 واضافت د.دشتي ان القانون 
حفظ حق����وق العاملني خالفا ملا 
يشيعه البعض، مؤكدة انه ال يوجد 
تشريع في دول العالم التي طبقت 

نظ����ام اخلصخصة حفظ حقوق 
العاملني في القطاعات املخصخصة 
مثلما جاء ف����ي القانون الكويتي 
متحدية في الوقت نفسه ان يأتيها 
املعترضون على القانون بقانون 
واحد من اي دولة في العالم يحمي 
حقوق العاملني اكثر من املوجود 

في القانون احلالي.
واكدت ان حق���وق العاملني 
مصانة ومحمية اذا ارتأت حكومة 
الكويت بيع اي نشاط اقتصادي، 
مضيفة انه من املمكن ان تكتتب 
احلكومة نيابة عن الش���ريحة 
الكبيرة من املواطنني الذين لم 
يبلغوا عمر ال� 21 عاما باملجان 
لتملك اس���هم الش���ركات التي 

ستنقل الى القطاع اخلاص. 
وزادت ان تكون الهيئة العامة 

السلطان: ال يجوز ألي من أعضاء مجلسي 
الوزراء أو األمة أن تكون له مصلحة بالتخصيص

قدم النائب خالد السلطان اقتراحا بتعديل املادة »التاسعة« 
من قانون اخلصخصة ليك��ون النص كالتالي: »ال يجوز ألي 
م��ن اعضاء مجلس الوزراء او مجلس االمة او املجلس األعلى 
للتخصي��ص او ازواجه��م او اقاربهم من الدرج��ة األولى او 
مستش��اريه او العاملني في اجلهاز الفني املعاون له ان يكون 
ل��ه مصلحة مباش��رة او غير مباش��رة في اي م��ن اجراءات 
التخصيص، وبش��كل خ��اص احلصة التي تط��رح في املزاد 
العلن��ي وفقا للمادة الثانية عش��رة بند )1( م��ن هذا القانون، 
وتعتبر مصلحة في حك��م هذا القانون تولي عضوية مجلس 
اإلدارة او متلك نسبة 5% او اكثر من رأسمال الشركة املتقدمة 
للمزاد. كما قدم السلطان اقتراحا جاء فيه: نظرا لوجود ساحة 
رملية كبيرة مبنطقة القادسية قطعة 3 مقابل املستوصف غير 
مستغلة تستخدم أحيانا في أغراض غير حضارية، لذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة إلنشاء حديقة عامة في منطقة القادسية 
قطعة 3 وذلك في الساحة الفضاء املقابلة للمستوصف خدمة 

ألهالي املنطقة.


