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د. محمد البصيري خالل حديثه للصحافيني في مجلس األمة أمس

أكد في مؤتمر صحافي في مجلس األمة أمس أن اإلجراءات الرادعة لمصانع أم الهيمان متدرجة ولم نصل لمرحلة سحب التراخيص بعد استجابة المصانع

البصيري: الحكومة مستعدة لمواجهة أي استجواب

اكد الناطق الرس���مي باس���م 
احلكوم���ة وزي���ر املواص���ات 
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس 
االمة د.محمد البصيري جاهزية 
احلكومة ملناقش���ة والتصويت 
عل���ى املداولة الثاني���ة لقانون 
»اخلصخصة« في جلسة اليوم 
الثاثاء اذا ما كان تقرير اللجنة 
املالية احملصنة جاهزا ووصلنا 
الى البند املعلق بهذا القانون، في 
وقت نقل فيه الوزير البصيري 
عن سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد تش���ديده املباشر 
على ض���رورة الت���زام املصانع 
باالشتراطات البيئية، مؤكدا ان 
احلكومة مس���تعدة ملواجهة اي 
استجواب، وانها التخشى املواجهة 
ما دامت ملتزمة نصوص الدستور 

والقانون.
وخ���ال املؤمت���ر الصحافي 
االسبوعي الذي عقده في مجلس 
االم���ة ام���س، اوض���ح الوزير 
البصيري ان احلكومة س���عيدة 
باجن���از اللجنة املالي���ة قانون 
اخلصخص���ة، وال اعلم ان كانت 
اللجنة احالت تقريرها ام ال، مؤكدا 
جاهزية احلكومة ملناقش���ة هذا 
املوضوع في جلسة اليوم اذا ما 
مت تقدمي طل���ب بذلك او اذا جاء 
ال���دور على هذا البند في جدول 

االعمال املزدحم.
وس���ئل عن تلوي���ح النائب 
الطاحوس باس���تجواب رئيس 
احلكوم���ة اذا ل���م يت���م اغاق 
املصانع املخالفة، خصوصا في 
ميناء عبداهلل، وعن االجراءات 
احلكومية في حس���م هذا امللف، 
فأج���اب ان احلكومة اعلنت في 
الس���ابق ان قضية البيئة على 
رأس االولويات، واملجلس االعلى 
للبيئة قرر في اجتماع ترأس���ه 
النائ���ب االول اخلميس املاضي 
جملة من القرارات املكملة لقرارات 
اتخذها قبل شهرين باغاق بعض 

املصانع  طبقا للقانون، مشيرا 
الى ان املجل���س اتخذ اجراءات 
رادع���ة اخلمي���س املاضي منها 
اغاق ثمانية مصانع لم تلتزم 

باالشتراطات البيئية املطلوبة.
واضاف ان القانون في هيئة 
الصناعة والهيئة العامة للبيئة 
يتضمن عقوب���ات رادعة لكنها 
متدرجة وتبدأ م���ن لفت النظر 
واالنذار وتنتهي بسحب الترخيص، 
مبينا ان احلكومة لم تصل حتى 
اآلن ملرحلة س���حب التراخيص 
بعد ان الحظت استجابة بعض 
املصانع لاشتراطات البيئية في 
اصاح االوضاع البيئية املخالفة 
في هذه املصانع والوصول إلى 

املعايير البيئية الدولية.

أصحاب المصانع

البصي���ري اصحاب  ودع���ا 
املصان���ع املخالفة الى أن تلتزم 
خال فترة االتفاق بتكييف هذه 
البيئية  املصانع وفقا للمعايير 
وانظم���ة املجلس األعلى للبيئة 
والهيئ���ة العامة للبيئة والهيئة 
العامة للصناعة، مشيرا الى ان 
احلكومة تراقب وهناك تشديد 
مباشر من سمو رئيس الوزراء في 
تطبيق القانون على كل املصانع 
دون اس���تثناء ألي مصن���ع او 
صاحب مصنع، وقال: ما لم تلتزم 
املصانع باالش���تراطات البيئية 
فسيتم في نهاية املطاف سحب 
التراخيص لكن نحن متفائلون 
باستمرار جتاوب بقية املصانع 
مع االشتراطات البيئية والقوانني، 
وهذا التجاوب شجعنا على مزيد 
من الضغط على أرباب املصانع 
لالتزام باالشتراطات البيئية، من 
خال املجلس األعلى للهيئة الذي 
هو في حال انعقاد دائم وماحظة 
دائمة، ونتسلم تقارير دورية من 

اجلهات املختصة.
وعن طريقة تعامل احلكومة 

مع اس���تجواب متوقع لرئيس 
ال���وزراء االثنني املقب���ل قال ان 
احلكومة ستتعامل مع كل االدوات 
الدستورية، ونحن واضحون منذ 
البداية، فليس لدينا ما نخفيه، 
ولي���س لدينا ما نخش���ى منه، 
ومادمن���ا نعمل وف���ق القانون 
والدستور وبالتالي نتعامل مع 
كل ما يطرح ف���ي قاعة عبداهلل 
الس���الم على هذا النحو مشيرا 
الى ان احلكومة مستعدة ملواجهة 
اي استجواب ونحن واثقون ان 
احلكومة لم تخالف القانون، وال 
اي شيء من نصوص الدستور، 
وبالتال���ي اي اس���تجواب يقدم 
ستتعامل معه كما االستجوابات 
السابقة وفقا لادوات الدستورية 

والقانونية املعتبرة.
وعن الكيفية التي ستتعامل 
احلكومة فيه���ا مع االعتصامات 
التي دعت لها النقابات العمالية، 
اوضح الوزير البصيري اننا في 
بلد دستور وقانون ودميوقراطية، 
وعلى االقلية احترام رأي االكثرية، 
االم���ة املخول  ولدين���ا مجلس 
باصدار القوانني، ومتى ما صدرت 
القوانني وصادق عليها صاحب 
السمو األمير تصبح نافذة، مؤكدا 
ان حرية الرأي والتعبير مكفولة 
ولن نحجر على احد ابداء وجهة 
نظره، لكن على اجلميع االلتزام 

بالدستور والقانون.
وأضاف: ان لدينا نظما ادارية 
متعارف عليها، وقانون اخلدمة 
املدني���ة واض���ح والنص���وص 
الدس���تورية املتعلقة بالوظيفة 
العامة واضحة ايضا، ويجب على 
الكل احترام القوانني، وال نعارض 
ابداء الرأي في االعام والندوات 
واحملاضرات واالعتصامات، لكن 
العمل باعتباره  نرفض تعطيل 
مخالفا للدستور والقانون ونتمنى 
من العاملني في قطاعات الدولة 
التعامل برقي وحضارة مع هذا 

وحول املوقف احلكومي من 
االضرابات العمالية التي اعلنت 
عنها االحتادات العمالية في حال 
اقرار قانون اخلصخصة، اعرب 
البصيري عن اسفه جتاه تهديد 
العمالية باالضرابات  االحتادات 
وتعطي���ل العمل ف���ي قطاعات 
الدولة والذي س���يضر مبصالح 
الباد واملواطنني الذين يتعاملون 
مع هذه القطاعات، الفتا الى ان 
الكويتي كفل حرية  الدس���تور 
التعبير والرأي وطرح وجهات 
النظر املختلفة وبحثها ومناقشتها 
ثم في نهاي���ة االمر القرار يعود 
ملجلس االمة ليقرر ما يراه مناسبا 
في قاعة عبداهلل الس���الم والتي 
تعد الس���احة الرئيس���ية لسن 

التشريعات واتخاذ القرارات.
وشدد البصيري على ان اعضاء 
مجلس االمة هم من ميثل االمة 
ومن ميلك اتخاذ القرار نيابة عن 
الش���عب، وعليه يجب ان يترك 
القرار له���ؤالء املمثلني والنواب 
لتحقيق مصالح املواطنني وفق 
ما يحملونه من مسؤولية متثيل 
ملواطنني وما يحقق الصالح العام، 
معربا عن تفهمه لاجراءات التي 
اتخذها اعضاء االحتادات والنقابات 
العمالية وفي الغالب ال تخرج عن 
النقابي  الدولية للعمل  االعراف 
والعمالي ومبا يكفله الدس���تور 
من حرية التعبير عن الرأي سواء 
كتابة او قوال، مؤكدا ان جتاوز هذا 
االمر واالجتاه لاضراب عن العمل 
يعدامرا زائ���دا عن حدود حرية 
التعبير عن الرأي، خصوصا ما 
يتعلق بشعار »لن ابيع وطني« 
الذي اتى مخالطا حلقيقة قانون 
اخلصخصة وتطوير االقتصاد 
احمللي، خاصة اننا مقبلون على 
اكثر م���ن 400 الف اس���تحقاق 
وظيفي، وهناك اعتماد ملا يزيد على 
90% من ايرادات الدولة على انتاج 
النفط وتصديره »فالى اين نحن 

سائرون؟«. وأوضح البصيري ان 
قانون اخلصخصة يطبق في عدد 
كبير من بلدان العالم ومنها دول 
طبقت هذا القانون وحقق جناحات 
واخرى طبقته وفشل، مبينا ان 
هذا االمر ال يعني اجلزع من هذا 
القانون، خصوصا ان احلكومة 
اآلن تستطيع ان تلجأ للخصخصة 
دون احلاجة لقانون كما حدث في 
وقت س���ابق عندما خصخصت 
الدولة بعض القطاعات من دون 

قانون.
واكد البصي���ري ان القانون 
احلالي يحمل في طياته ضمانات 
عدة للعاملني في القطاعات املراد 
تخصيصه���ا وه���ي ضمانات ال 
ميكن ان جندها ف���ي اي قانون 
خصخصة في العالم وبالتالي ال 
داعي لكل هذا التخوف من قانون 
اخلصخصة واملفترض ان يكون 
هذا التخوف حاضرا في حال غياب 
قان���ون اخلصخصة مبا يحويه 
العاملني  من ضمانات حلق���وق 

واملواطنني.

دعوة

ودع���ا البصي���ري الن���واب 
املتخوفني من اقرار اخلصخصة 
دون وجود ضمانات تشريعية 
تسبق القانون كقانون الضريبة 
وحماي���ة املس���تهلك وتعارض 
املصالح في تقدمي هذه التشريعات 
خال دور االنعقاد احلالي، مشيرا 
ال���ى ان احلكومة ليس لديها اي 
مانع م���ن اقرار ه���ذه القوانني 
كضمانة القرار قانون اخلصخصة 
الفساد  مبا فيها قانون مكافحة 

وتضارب املصالح.
الى ان  البصي���ري  واش���ار 
التخوف من ه���ذا القانون يأتي 
في غير محله، خاصة ان عملية 
اخلصخصة لن تطبق فور اقرار 
القانون وسنأخذ حيزها الزمني 
لدراسة القطاعات املراد تخصيصها 

وبح���ث آلي���ة تخصيصها التي 
ستحتاج الى فترة زمنية كفيلة 
باقرار حزمة التشريعات الازمة 

كضمانة لتطبيق اخلصخصة.
وحول اس���باب عدم تزويد 
احلكومة بالبيانات التي طلبتها 
البرملانية فيما  املالي���ة  اللجنة 
ارتفاع اس���عار  يتعلق مبل���ف 
السلع االستهاكية ومواد البناء 
واالدوية، اكد البصيري ان وزير 
التجارة احمد الهارون قدم يوم 
اول من امس خال اجتماع مجلس 
الوزراء بيانا مفصا حول ملف 
ارتفاع االسعار، الفتا الى ان هذا 
البيان ستتم تاوته خال جلسة 
يوم غد )الي���وم( باالضافة الى 
دراسة مقارنة بني اسعار السلع 
في س���وقنا احمللي واالس���واق 
املجاورة والتي س���تكون كفيلة 
بالرد على جميع استفس���ارات 
اخواننا النواب. وفي رده حول 
التعديل  املوقف احلكومي م���ن 
الوارد على قانون اخلصخصة 
والقاضي بالزام الدولة باالكتتاب 
نيابةعن املواطنني ممن هم دون 21 
عاما في الشركات املراد تأسيسها 
عند تخصي���ص بعض قطاعات 
الدول، اكد البصيري ان احلكومة 
لديها حتفظ حول اكتتاب الدولة 

نيابة عن املواطنني.
وبس���ؤاله حول تأخير اقرار 
كادر الفتوى والتشريع ومساواتهم 
القضائية،  الس���لطة  بأعض���اء 
البصيري: نحن متهلنا في  قال 
اقرار هذه الكوادر باالضافة الى 
بدالت االدارة العامة للتحقيقات 
املدنية وادارة اخلبرة  واخلدمة 
لوجود تشابك لهذه البدالت بني 
عدة جهات حكومية، الفتا الى ان 
مجلس الوزراء احال هذه البدالت 
الى اللجنة القانونية الوزارية لفك 
هذا التشابك البداء وجهة نظرها 
حولها دون ان يكون هناك متايز 

بني جهة واخرى.

األمر. وسئل عن سبب عدم اقرار 
بعض الكوادر فأجاب: ان مجلس 
اخلدمة املدنية حسم كل الطلبات 
احملالة له، ووافق مجلس الوزراء 
عليها باستثناء الفتوى والتشريع 
واخلب���رة وقانوني���ة البلدي���ة 
وادارة التحقيقات والتي تدرس 
الوزارية،  القانونية  اللجنة  في 
ومبجرد االنتهاء من دراس���تها، 
س���تحيل تقريره���ا الى مجلس 

الوزراء للبت فيها.
وفيما ان كان لدى احلكومة 
مرون���ة ف���ي تعدي���ل صندوق 
املعسرين، قال نعم لدينا مرونة 
في قبول التعديات النيابية على 
الصندوق، ونحن أرسلنا كتابا 
الى املجلس  االس���بوع املاضي 
القانون، ونأمل  باستعجال هذا 
اجنازه قبل ف���ض دور االنعقاد 
اجلاري، مؤكدا اهمية هذا القانون 
الذي تنتظره شريحة كبيرة من 
املواطن���ني لم يس���عفها الوقت 
للدخ���ول في الصن���دوق خال 
الفترة املاضية، الفتا الى اطاق 
احلكومة اش���ارات قبول لزيادة 
رأسمال الصندوق وتعديل بعض 

مواده.
وفي رده حول املوقف احلكومي 
من التعديات النيابية املقدمة على 
قانون صندوق املتعثرين، قال 
البصي���ري: ال أريد اخلوض في 
تفاصيل التعديات لكن احلكومة 
آتية بصدر مفتوح للتوافق مع 

اعضاء مجل���س األمة حول هذا 
القانون املهم.

وحول قانون اخلصخصة اشار 
البصيري الى ان اعضاء اللجنة 
املالية البرملانية استعاضوا فيما 
يتعلق باملادة الثالثة من القانون 
بأربع مواد دستورية وهي املواد 
20 و21 و152 و134 وهي مواد ال 
ميكن ألح���د ان يعترض عليها، 
الفتا ال���ى ان اخلاف الذي اثير 
بعد املداولة األولى للقانون حول 
خصخصة القطاع النفطي وملرافقه 
العامة قد مت حس���مه من خال 
اس���تعاضة القانون بهذه املواد 

الدستورية.

إشادة

وأشاد البصيري باجلهد املبذول 
من قبل اعض���اء اللجنة املالية 
الجناز تقريرها النهائي بش���أن 
قانون اخلصخصة، متوقعا ان 
يحظى هذا التقرير عند مناقشته 
مبوافقة األغلبية البرملانية مبجمل 
التعديات الواردة عليه واملقدمة 
بخصوص السهم الذهبي ونسبة 
التخصيص التي ال نعارضها من 
حيث املبدأ وسنبدي وجهة نظرنا 
جتاهها خال جلس���ة مناقشة 
القانون، مؤكدا ان احلكومة ليس 
لديها أي خاف جذري مع اعضاء 
اللجنة املالية حول التعديات التي 
اقراره  القانون بعد  وردت على 

في مداولته األولى.

  جاهزون لمناقشة قانون الخصخصة إذا  كان تقرير 
اللجنة المالية جاهزًا ووصلن�ا للبند المتعلق بالقانون

  ال نع�ارض إب�داء الرأي وس�نتعامل م�ع قضية 
اإلضراب�ات العمالية وفق�اً لقانون الخدم�ة المدنية

ِ بجديد حول »المعسرين« المطير: الحكومة لم تأت

األمر امنا اخلاف على النسبة، 
واالجتماعات القادمة ستتطرق 
الى ه����ذا األم����ر للوقوف على 
مصلحة املواط����ن والوطن في 
هذا األمر، وفيما يخص قانون 
اخلصخص����ة وامكانية ادراجه 
على ج����دول اعمال اجللس����ة 
اليوم وامكانية اجراء احلكومة 
تعديات علي����ه قال ان اللجنة 
خلصت من قانون اخلصخصة 
واألمر راجع الى النواب في تقدمي 
القانون من خال اجللسة وأنا 
أقول لهم ان هذا األمر سيشغل 

بال اجلميع والبعض يتخوف 
منه ولكن أبني للشعب ان الوضع 
احلالي للقانون افضل من عدم 
وجوده، فالسلبيات املوجودة 
فيه ال متنع وجوده وأمتنى من 
النواب ان يقرأوا القانون بشكل 
جيد ألننا أمضينا ساعات طويلة 
في مناقش����ته وحاولنا تغطية 
جميع اجلوانب وأضفنا له الكثير 
من املواد الدستورية منها املادة 
125 و135 و48 و20 بهدف تبديد 
مخاوف البعض من بيع البلد، 
فالوضع احلالي دون قانون هو 

الذي يبيع البلد لعدم وجود شيء 
يحد احلكومة او املتنفذين من 
استغال الوضع احلالي، واألمر 
اآلخر ان القانون وضع الكثير 
من الضوابط في هذا االجتاه من 
خال هيئة رقابية ومجلس أعلى 
للتخصيص وكذلك أعطينا آلية 
لديوان احملاسبة ملراقبة األمر 
من خال تقرير مفصل كل ستة 

أشهر ملجلس األمة لنظره.
وأؤكد لكل انسان متخوف ان 
اخلوف يكون من الوضع احلالي 

في غياب القانون.

النائب محمد املطير ان  أكد 
اجتماع اللجنة املالية امس كان 
أوليا ملناقشته التعديات على 
صندوق املتعثرين، الفتا الى ان 
هناك تعديات كثيرة مقدمة من 
القانون. وقال ان  النواب على 
اللجنة طالبت احلكومة بحضور 
االجتماع القادم حتى تدلي برأيها 
في التعديات املطروحة، مؤكدا 
ان اع����ادة النظ����ر في صندوق 
املتعثرين واجبة لتعديل بعض 
البعض  التي يراه����ا  البن����ود 
النظر  اعادة  متعسفة تقتضي 
في هذا األمر ملصلحة املواطن. 
وردا على اس����ئلة الصحافيني 
ح����ول رد احلكوم����ة على هذه 
التعديات قال ان احلكومة لم 
تأت بتعديات كثيرة بل ظلت 
في سياق القانون السابق، ولكن 
هناك تعديات كثيرة مقدمة من 
الن����واب، وجرى النقاش اليوم 
أمام  حولها وأفس����حنا املجال 
احلكومة لتزودن����ا برأيها في 
االجتماع الق����ادم. وحول قيمة 
الصندوق قال: لنكن صريحني مت 
تعديل قيمة الصندوق من 500 
مليون الى 750 مليونا ثم مليار 
فليس هناك خ����اف حول هذا 

)متين غوزال(خالد السلطان ود. يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري واحمد السعدون في اجتماع اللجنة املالية أمس 

دعاه إلى أن يبادر بسحب القانون وإعادته للجنة المالية لمزيد من الحوار

الوعالن: السعدون أعطى لقانون الخصخصة شرعية وأضفى
عليه دعمًا تشريعيًا لما يتمتع به من مكانة عالية واحترام الجميع

قللال النائب مبللارك الوعللالن ان النائب أحمد 
السعدون له مكانة تشريعية وتاريخ سياسي يشهد له 
اجلميع على اعتبار ان خبرته كرجل مخضرم عاصر 
عددا من املجالس التشريعية تدفعنا بالقول انه أعطى 
بدعمه لقانون اخلصخصة شرعية، وأضفى عليه 
دعما تشريعيا ملا يتمتع به النائب أحمد السعدون 
من تقدير واحترام بني األوساط النيابية واحلكومية، 
مؤكدا على احترام وجهة نظر النائب أحمد السعدون 
وتقدير آرائه التي دائما ما حتتكم إلى املصلحة العامة. 
وأشار الوعالن إلى ان السعدون وعدد من الزمالء 
النواب املؤيدين لقانون اخلصخصة مطالبون بعد 
كم املعلومات الكبير الذي أظهر مثالب القانون، وبعد 
ذلك احلوار والنقاش واجلدل الكبير الذي طال هذا 
القانون بإعطاء الشللعب الكويتي فرصته لتحديد 

رأيه في هذا األمر والتشاور مبزيد من الهدوء واحلكمة التي من شأنها 
أن متنللح اجلميع فرصة لتقدمي األفضل لهذه األرض الطيبة، الفتا الى 
ان ما ذهب إليه النائب أحمد السللعدون من تعديالت حتتاج إلى شيء 
من احلوار والتريث فالعجلة والسللرعة التللي تدفع بها احلكومة نحو 
هذا القانون تدعونا إلللى القلق والتخوف، وهذا ما نأمل أن ينتبه إليه 
اإلخوة الزمالء، إذ إن نزول القوى الطالبية والنقابية، ومختلف األوساط 
السياسية إلى الشارع واالهتمام بطرح هذا املوضوع ورفضه ما هو إال 

دليل على أن قانون اخلصخصة فيه من الشوائب 
ما يدعونا جميعا إلى التريث والتكاتف نحو إخراج 
قانللون يحفظ حقوق الدولة ومكتسللبات املواطن 
الشرعية. ودعا الوعالن النائب أحمد السعدون الى 
أن يبادر الى تقدمي طلب لسللحب هذا القانون من 
جلسة اليوم )الثالثاء( وإعادته إلى اللجنة املالية من 
جديد وفتح حلقات وورش عمل مكثفة تشارك فيها 
أنشللطة نقابية وسياسية واقتصادية، وبناء حوار 
عام بيننا ودراسة جتارب اخلصخصة في أكثر من 
منوذج عمالي ومدى سلبياتها وإيجابياتها على هذه 
الدول وشللعوبها والوقوف بدقة على جتارب هذه 
الدول، حتى يتسللنى لنا اخلروج بقانون يتناسق 
مللع خصوصية وطبيعة الدولة الكويتية واملجتمع 
الكويتي ويحفظ للمواطن الكويتي حقوقه ويحافظ 
على كيان الدولة وثرواتها ومقدراتها التي منحها اهلل لنا، وال يثير اللغط 
ونخشى منه مستقبال. وأكد الوعالن ان هذه املبادرة ستحمل مزيدا من 
االحترام والتقدير ملكانه هذا الرمز النائب احمد السعدون وستمنحنا 
جميعا فرصة للتعاون ورأب الصدع الذي بدأ يظهر في املجتمع وحالة 
السخط العامة واالنقسللامات واالعتصامات وإعادة ترتيب الصفوف 
مرة اخرى لتعاون السلللطتني واحترام العمل املؤسسي الذي يأتي في 

النهاية بخدمة البلد ومصالح املواطنني.

مبارك الوعالن


