
مجلساألمــــــة الخميس
13  مايو  2010

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقية تعزية ومواساة 6
الى امني مؤمتر الشعب العام في اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية 
االشتراكية العظمى امبارك عبداهلل الشامخ اثر حادث حتطم طائرة 

الركاب املدنية التابعة للخطوط اجلوية االفريقية.
وقال اخلرافي في برقيته، بقلوب خاشعة راضية ألمر اهلل وقضائه 
وقدرته تابعنا ببالغ األلم مأس����اة حادث حتطم طائرة الركاب املدنية 
التابعة للخطوط اجلوية االفريقية ل����دى هبوطها بالقرب من مطار 

طرابلس مما خلف وراءه فاجعة انس����انية راح ضحيتها افراد ركابها 
وطاقم الطائرة، األمر الذي اجج مشاعر احلسرة في نفوسنا جميعا، 
واني اذ اشاطر معاليكم باسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس االمة 
الكويتي خالص العزاء في ه����ذا اخلطب اجللل معربا لكم عن عميق 
مواساتنا، لنرفع اكف الضراعة الى املولى جلت قدرته ان يتقبل ضحايا 
هذه الكارثة في فيض رحمته وواس����ع مغفرته ورضوانه، وان يفرغ 
على اهليهم وذويهم صبرا من لدنه، انه سميع قريب مجيب الدعاء.

الخرافي بعث برقية تعزية ومواساة إلى أمين مؤتمر الشعب العام الليبي

)متين غوزال(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والشيخ د.محمد الصباح ود.محمد البصيري على املنصة اثناء سير اجللسة

املستشار راشد احلماد وسيد حسني القالف اثناء دخولهما القاعةالشيخ أحمد الفهد مبتسما اثناء اجللسة

 ..وحرس املجلس يخرجونه من القاعةأحد النقابيني عبر عن رفضه للخصخصة أثناء وجوده في صفوف اجلمهور

المجلس أقر المداولة الثانية لقانون تنظيم برامج التخصيص باغلبية 33 نائبًا مقابل 28 

خصخصة .. بضوابط 

املجلس على حتديد وقت اجللسة 
الى حني االنتهاء من القانون.

العدوة: نظام على روح الالئحة 
ان تخلط االوراق وانت سبب الهزمية 

لنا على طول اخلط.
اخلرافي: اتبع اسلوبا دميوقراطيا 
كما ه���و متبع في قاع���ة عبداهلل 

السالم.
الوق���ت 10  الغ���امن: لنجع���ل 
دقائق مادمن���ا وافقنا على حتديد 

اجللسة.
اخلراف���ي: كل طلباتك فيصل 
اجيبت تصوي���ت صوتنا فرجاء 

نحترم رأي االغلبية.
الب���راك: هن���اك اقت���راح ب� 10 

دقائق.
اخلرافي: خالص ماني قارئ.

البراك: على كيف���ك؟ ما يجوز 
اشلون ال تقرأ.

اخلرافي: فاتني اني احتمدلك اهلل 
بالس���المة خلف دميثير متى جاء 
اعذرني الني ما انتبهت وامتنى ان 

تعود الى نشاطك املعهود.
البراك م���ن دون ميكروفون: ال 
نشاطه املعهود ما نبيه نبي نشاطه 

العكسي.
وبدأ املجلس في مناقشة القانون 
اخلاص ببرامج عملي���ات تنظيم 

اخلصخصة.
الصيفي مبارك الصيفي: نناقش 
قانونا يه���م حياتنا وحياة الناس 
بشكل مباشر وهو ايضا سيحول 
الكوي���ت 180 درجة ال���ى اقتصاد 
رأسمالي بحت وهو اقتصاد مبدع 
والرأسمال هو لالشخاص املبدعني 
ولكن رؤوس االموال تريد السيطرة 
على ثروة هذا البلد واالستيالء على 
موارد ومرافق هذا البلد والتي تكونت 

فيما يزيد عن السبعني سنة.
القان���ون في عجالة،  جاء هذا 
فالتقرير اضافوا له كلمة انتاج النفط 
وانتاج الغاز ويريد الدافعون بهذا 
القانون متريره بأي طريقة كانت فهم 
يريدون بيع كل ما على االرض وخلق 
اقتصاد يتحكم في العمالة الوطنية 
وفي معيشة الكويت، وهناك اسر 
جتارية اضافت لهذا البلد ونخاف من 
استيالء رؤوس االموال التي تأتي من 
اخلارج وتتالعب باقتصاد واموال 

البلد وقد تكون مسيسة.
هناك شركات نشأت في منتصف 
الثمانينيات وقيمتها السوقية توازي 
كل اس���تثمارات الكويت كش���ركة 
مايكروسوفت التي اسسها شخص 
واحد وتتجاوز قيمتها الس���وقية 
200 مليار دوالر، فأين االبداع الذي 

تضيفه شركات البلد.
اقرار حزمة تش���ريعات  يجب 
القانون فأولويات  رديفة قبل هذا 
حكومتن���ا مع االس���ف ال ترتبط 
بأولويات او هموم الش���عب وامنا 

ترتبط باملتنفذين وتهتم بهم.
شعيب املويزري: ليست غريبة 

على احلكومة تطلع من اجللس���ة 
لتهنئ املتنفذين وليس بغريب ان 
تساعد احلكومة متنفذين لسرقة 
البلد ولم نشاهد دولة تنظم قانونا 
لسرقة البلد مثل الكويت، هذا القانون 
املس���خ غير مقبول من احلكومة، 
فهل يعقل االس���تيالء على ثروات 
البل���د، اآلن تعطي كل متنفذ جزءا 
من هذه الثروة، اذا كان الفاسدون 
متنفذين لهذه الدرجة نقول ان اهلل 
سيحاسبهم قبل ان يحاسبهم الشعب 
الكويتي هل يعقل ان يعطى مدخول 

البلد لبعض املتنفذين؟
وأمتنى من كل كويتي ان يسجد 
ويدعو على من ظلم الشعب الكويتي 
ويسلب حقه وسينتصر الروم بإذن 
اهلل وتبخس كل يد تعبث مبقدرات 

البلد.
احلكومة تدري انه سيكون هناك 
اعتصام���ات واضرابات لكن هناك 

مخططا رهيبا لتدمير البلد.
اس���أل اهلل ان يرين���ا عجائبه 
فيمن يريد االساءة لهذا البلد وسلب 
حقوق الشعب حسافة عليك يا وطن 

وحسافة عليك يا كويت.
د.محم���د احلويلة: اس���تغرب 
الهرول���ة احلكومية الق���راره ولم 
مننح الوقت الكافي لدراس���ته الن 
هناك الكثير من املخالفات واملثالب 
الدستورية ان هناك تعارضا واضحا 
مع املواد 20، 21 و125 من الدستور 
التي تؤكد وج���وب وجود العدالة 
االجتماعية واحلرص على املوارد 
الطبيعي���ة، لم جن���د حرصا على 
املصلح���ة العامة ف���إن هناك مادة 
املوارد  صريحة حترم اس���تغالل 
الطبيعي���ة او اس���تثمار مرفق���ي 
التعليم والصحة.واذا اطلعنا على 
كثي���ر من مواد ه���ذا القانون جند 
أن هناك مخالفة واضحة فلم تكن 
مواد حترم االحتكار وتوفير فرص 
عمل للقضاء على البطالة وهذا ما 
جعلنا نؤكد انه ال يخدم الوطن أو 
املواطنني. احلكومة لم تضع الرؤية 
االستراتيجية ملعاجلة اخللل في كل 
اداراتها وأجهزتها. القانون ال يحقق 
التوازن الطبيعي بني النشاطني العام 

واخلاص.
عل���ي الدقباس���ي: نح���ن ضد 
اخلصخص���ة لثالث���ة اعتب���ارات 
واضحة، هن���اك تخوفات من اكثر 
من 20 اس���تاذا ف���ي القانون وفي 
االقتصاد ومنها تخوفات من عدم 
دس���تورية القانون، واليوم نحن 
عاجزون ع���ن توظيف الكويتيني، 
فهناك وزارات أمنية سيادية الزال 
فيها عناصر غي���ر وطنية، فكيف 
متارس احلكومة سياسة التكويت 
في القطاع اخلاص وهي عاجزة عن 

تطبيق ذلك في أجهزتها.
ملاذا التخصيص؟ فهي لتحسني 
اخلدمة نعم نحن نتفق على ذلك، 

افتت���ح رئيس مجل���س األمة 
جاس���م اخلرافي اجللسة في متام 
الساعة التاسعة وتال األمني العام 
أس���ماء احلاضري���ن والغائب���ني 

واملعتذرين.
اخلراف���ي: نتيجة لعدم وجود 
التقرير  نصاب نستكمل مناقشة 
اخلاص بكش���ف الذمة املالية ألن 

العدد غير كاف التخاذ أي قرار.
امتدادا  اليوم  اخلرافي: جلسة 
جللس���ة امس والتي ناقشنا فيها 

قانون الكشف عن الذمة املالية.
د.جمعان احلربش »نظام«: في 
جلسة سابقة قرر املجلس تقدمي 
طلب مناقشة ارتفاع األسعار ولكن 
لألسف قدمت اقتراحات أخرى لذلك 
اقترح مناقشة غالء األسعار اآلن.
اخلراف���ي: من ح���ق املجلس 
تقدمي وتأخي���ر املوضوعات وأنا 
سأمش���ي على اجلدول وال يوجد 

لدي نصاب.
د.يوسف الزلزلة: الكشف عن 
الذمة املالية أمر مهم جدا، أي إنسان 
قيادي إذا كانت حتت يده سلطة فهذا 
يعني انه يقع حتت طائلة الشبهة 
لذلك علينا رفع هذه الشبهة وهذا 
القانون حتمي وضروري ألنه يحد 
لكل من تس���ول له نفسه االعتداء 
على املال الع���ام، فحينما يطالب 
الوزراء والنواب بالكشف عن الذمة 
املالية فهذا يعني حماية لهم، لألسف 
بعض الفقراء يدخلون ويخرجون 
أغنياء، وعلينا محاسبة القياديني 
الذين يحصلون على أموال طائلة 
لذلك إبعادا للشبهات علينا املوافقة 

على القانون.
الفساد  ابورمية:  د.ضيف اهلل 
الى مرحلة  املالي واالداري وصل 
متقدمة خاصة في السلطة التنفيذية 
وال يوجد أي مسؤول أحيل للقضاء 
بتهمة الفساد ولم يسجن أي مسؤول 
وإذا اتضح ان املسؤول مختلس فإن 
احلكومة تطلب منه تقدمي استقالته، 
وهذا أدى بضعاف النفوس الى هذا 
املسلك ألنه يأمن العقوبة. ولألسف 
فظ لعدم كفاية  بعض القضايا حتحُ
األدلة، وبعض االستجوابات تتطرق 
للتجاوزات املالية ولكن احلكومة 
ال حترك ساكنا ولكن هذا القانون 
يجب ان يسبقه قانون هيئة مكافحة 
الفساد، وأيضا قانون املبلغ، ومن 
العيوب في القانون ان الهيئة تتبع 

وزير العدل وهذا عيب.
مبارك الوعالن: لألس���ف حتى 
املؤسس���ة التش���ريعية أصبحت 
مدخال للفساد وبعض النواب ذهبوا 
للمربع األسود من الفساد، دخلوا 
حفاة وخرجوا بأموال طائلة بسبب 
مجلس األمة، لألسف الفساد انتشر 
عقل أن كل هذا  بش���كل كبير وال يحُ
النقد واحلديث عن الفساد ونأتي 
نحن وال نقر ه���ذا القانون املهم، 
ولألسف الش���ديد اجلهاز اإلداري 
يعاني من الفساد ولكن لم نشاهد 
أي إحالة للنيابة بتهمة الس���رقة، 
واآلن الكل بدأ يستفيد من وظيفته 
حتى البنغالي لذلك البد ان يكون 

لنا موقف.
حسني القالف:  نحن بلد مسلم 
والقرآن والس���نة غطيا الشريعة 

منها عدم وضع قيود على احلرية 
الشخصية.

حس���ني القالف: أحل���ى ما في 
القانون ه���و معرفة كم لدى فالن 
فلوس فقط، أما الذمة املالية فهذا 
أمر يبقى في الضمير والذمة، وهذا 

القانون قد يعلم كيف نبوق.
اخلرافي: نتمنى الشفاء العاجل 

لزميلنا مخلد العازمي.
الذمة  د.فيصل املسلم: قانون 
املالية يحظى باتف���اق عليه ألنه 
مصيري، ولكن هناك خالفا على 
اآللي���ة، ولكن البد من اس���تكمال 
القوان���ني الرديفة له���ذا القانون، 
ويجب ان يكون من يتولى السلطات 
بعيدا عن الش���بهات، وهناك كالم 
عن بعض النواب والوزراء واضح 
الفساد ولألسف من يعاني  حول 
في هذا البلد هو الش���ريف ونحن 
أقررن���ا قوانني كثي���رة، املعاقني 
واملدن العمالي���ة وغيرهما قدمت 
عليها تعديالت وخاصة التخصيص 
الذي مت إرجاعه اليوم وافهم ذلك 

بأنه استمرار للفساد.
عادل الصرعاوي »نظام«: تقدمنا 
باقتراح بش���أن الكشف عن الذمة 
املالية وهو اقتراح يأخذ باالعتبار 
قضي���ة رئيس���ية، وإذا أقر اليوم 
فسنعدله غدا، فنحن أمام تسابق 
أي القوانني نقرها أوال، لذلك إقرار 
القانون من اجلان���ب العملي أمر 
غير صحيح لذلك أرى إدراجه على 
جدول األعم���ال ونقر قبله قانون 
مكافحة الفساد ثم نقر الكشف عن 

الذمة املالية.
حسني احلريتي »املقرر«: فعال 
الصرعاوي قدم اقتراحا بهذا الشأن 
ولكن مجل���س األمة هو من طلب 

استعجال هذا القانون.
اقتراحنا  عادل الصرع���اوي: 
الحق القتراح الكش���ف عن الذمة 

املالي���ة ولكن دعونا منش���ي في 
االجتاه الصحيح لذلك هذا موضوع 
سابق ألوانه، وإقراره ال يحقق أي 

إجناز.
د.فيصل املس���لم: نخشى من 
التأجيل أال نراه مرة أخرى، ولنتعهد 
اآلن بأن حتدد جلسة 6/12 املقبل 
كموعد إلقرار القوانني التي تكمل 
القانون بحيث تستكمل هذه  هذا 

املنظومة.
البصيري: ذكرت في  د.محمد 
اجتماع مع جلن���ة األولويات بأن 
لدينا 4 قوانني مهمة منها الكشف 
عن الذمة املالية ومكافحة الفساد 
ولألسف اللجنة التشريعية لم تأخذ 
رأي احلكومة عن قانون الذمة املالية 
لذلك لن نوافق عليه في صياغته 

احلالية.
اخلرافي: اآلن هناك شبه إجماع 
بأن القانون مهم وضرورة إجنازه 
واملتخ���وف من���ه اآلن إذا طرحت 
املداولة األول���ى فهذا يعني انه ال 
الثانية،  توجد فرصة للمداول���ة 
واقترح املوافقة على املبدأ ثم نحدد 

التاريخ في جلسة الحقة.
خالد السلطان: يجب إحالة هذا 
القانون الى اللجنة املالية ألنه لم 
يحكم من اجلان���ب املالي، وهناك 
مواد فيها ثغرات، ولن يحقق اهدافه 

املرجوة.
د.فيص���ل املس���لم: اثمن كالم 
الرئاسة ولكن احلكومة لم تلتزم 
بالوقت الذي اقترحناه وهو 6/12 

املقبل.
عادل الصرعاوي: يجب ان تلتزم 
احلكومة باجلدية وتقدم ما لديها 

للجهات البرملانية.
د.عل���ي العمي���ر: م���ن االمس 
واليوم نناقش هذه اضاعة لوقت 
املجلس كالمنا هباء، اآلن اقتربنا 
من التصويت على املداولة االولى 

ث���م نؤج���ل! هذا عب���ث واضاعة 
للمجلس.

اخلراف���ي: نح���اول دراس���ة 
االولويات.

برامج التخصيص

اقت���راح: ادراج قانون تنظيم 
برامج التخصي���ص بعد االنتهاء 

من قانون الذمة املالية.
د.جمعان احلربش: اتفقنا على 

مناقشة غالء االسعار.
القانون  البراك: ه���ذا  مس���لم 
تعرض ل� 57 تعديال ويقولون انه 
لن يطبق اال بعد 5 سنوات فلماذا 
االس���تعجال؟! وحتى اللحظة لم 

نتسلم التقرير.
ويصوت املجلس على اقتراح 
ادراج برامج عمليات التخصيص 
وسط احتجاج نيابي يقوده البراك 

واملسلم وابورمية.
حضور 58، مواف���ق 33، غير 

موافق 25.
د.فيصل املسلم: ليس من حق 
الرئاسة سلبنا نقط النظام، ال يجوز 
ادراجه على اجلدول والتصويت 

الذي مت على نية اخرى.
التصويت  اخلرافي: س���نعيد 

على املبدأ.
حضور 60، مواف���ق 33، غير 

موافق 27.
ادراجه  اخلرافي: موافقة على 

واآلن سنصوت على املناقشة.
حض���ور61، موافق���ة 33، غير 

موافقة 28.
اخلرافي: موافقة على املناقشة 

اآلن.
اخلراف���ي: س���توزع عليك���م 
الصناديق لتسجيل اسمه للمناقشة 

على التعديالت؟
احلرب���ش: اتخذت ق���رارا ب� 5 
دقائق دون موافقة املجلس ووافق 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باأعمال ال�صيانة 

ال�صروري��ة  لبع�ض حمط��ات التحوي��ل الثانوية، مما �صيرتت��ب عليه قطع 

التيار الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتاملحــطـــةالتاريخاليوم

2010/5/15ال�صبت

بيان 20 )ق11( - ال�صليبخات 12 )ق3(

تيماء 9 )ق8( - ابوحليفة 39 )ق52(

الفروانية 19 )ق69(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/16الأحد
بيان 28 )ق6( - ال�صليبخات 14 )ق4(

تيماء 11 )ق8( - الفروانية 117

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/17الثنني
ال�صرة 67 )ق4( - ال�صليبخات 21 )ق2(

تيماء 14 )ق8( - الفروانية 100 )ق78(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/18الثالثاء
ال�صرة 66 )ق4( - غرناطة 6 )ق2(

تيماء 18 )ق2( - الفروانية 52 )ق9(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/19الربعاء
بيان 29 )ق6( - غرناطة 6 )ق2(

تيماء 24 )ق2( - الفروانية 49 )ق5(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/5/20اخلمي�س

بيان 5 )ق12( - غرناطة 4 )ق4(

تيماء 25 )ق2( - جابر العلي 8 )ق1(

خيطان 51 )ق54(

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

بشكل كامل، وسألنا بعض الدول 
التي طبقت قانون الذمة املالية ولكن 
لم تسيطر على هذا األمر، واقترح ان 
تكون هناك متابعة لتحركات بعض 
األشخاص وراء املناقصات وان تقدم 
تقارير للمجلس كل 6 أشهر، واعتقد 
ان هذا القانون منسوف ألن التحايل 
عليه وارد وبإمكان أي شخص ان 
يسجل عموالته بأسماء أقاربه أو 

أصدقائه.
حس���ني احلريت���ي »املقرر«: 
راعينا النصوص الدستورية وعدم 
التصادم بني القانون والدس���تور 

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

وافق مجلس األمة أمس على قانون اخلصخصة في مداولته الثانية 
واحاله الى احلكومة حيث جاءت نتيجة التصويت مبوافقة 33 عضوا 
ورفض 28. وعلى الرغم من اتفاق النواب على ما يعانيه االقتصاد من 
مشاكل وعلى ضرورة التنويع في املوارد االقتصادية وأهمية مساهمة 
القطاع اخلاص في عملية التنمية اال ان وجهات نظرهم تباينت بني 
مؤيد ومعارض. وقال النواب املؤيدون للقانون ان االقتصاد الوطني 
مختلط مييل 80% منه الى االقتصاد االشتراكي وتهيمن فيه احلكومة 
علـى القطاعات االقتصادية كافة مبينني ان ذلك وضع غير صحيح 
ويتطلب تعديله من خالل زيادة مساهمة ومشاركة القطاع اخلاص 
في اقتصاد البالد. فيما يرى الفريق املعارض للقانون ان في اقراره 

حتويل اقتصاد الدولة الى االقتصاد الرأسمالي بصورة كلية معربني عن 
مخاوفهم من ان يتيح القانون ألصحاب رؤوس االموال التحكم في 
مصير االقتصاد الوطني. وطالب املعارضون باقرار قوانني أخرى قبل 
العمل بقانون اخلصخصة مثل قانون كشف الذمة املالية ومكافحة 
الفساد.  وكان املجلس في بداية اجللسة التكميلية أمس وافق على 
اقتراح بإحالة مشروع القانون في شأن الكشف عن الذمة املالية 
ومشروع القانون في شـأن مكافحة الفساد الى اللجنة التشريعية 
والقانونية البرملانية ملزيد من الدراسة. ويقضي االقتراح بأن تقدم 
اللجنة التشـريعية تقريريها عن مشروعي القانونني الى املجلس 
لتتم مناقشتهما في جلسـة خاصة يتم االتفاق على عقدها الحقا، 

وفيمايلي التفاصيل:

البقية ص7



7الخميس   13   مايو   2010  مجلس األمة

 د.معصومة املبارك ود.روال دشتي ود.أسيل العوضي ود.سلوى اجلسار خالل اجللسة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وأحمد السعدون في بداية اجللسةالنائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك في حديث مع د.معصومة املبارك

خالد السلطان خالل حديثه عن اخلصخصة

ولكنه وهم، والدليل على ذلك محطات 
البنزين، فلم تكن هناك ضوابط وامنا 
هو بيع غير مدروس تعود بالضرر 

على الدولة واملواطن.
نريد أي وزير يرد على مخاوفنا 
من القانون وهرولة احلكومة عليه 

تثير عالمات استفهام.
القناعات مبدئيا مشكلة ولكن 
لدينا قلق حقيقي، فهناك اكثر من 
40 ألف مواطن كويتي سيحتاج الى 
وظيفة واخلصخصة بهذا الشكل لن 

توفر فرص العمل.
احلديث ع���ن اخلصخصة هو 
حديث للهروب الى االمام فماذا يصنع 
القطاع اخلاص للبلد، فهو ال يدفع 

ضرائب وال يحسن خدمات.
خالد العدوة: اخلصخصة الكارثة 
القادمة والوشيكة والنهب املشرعن 
واملق���ن للبلد لك���ي ينقض عليه 
احليتان التي كس���رت في اسواق 
أوروبا وألنها جتد حكومة ترمتي 

في أحضانها.
الرأس���مالية املتطرفة هي اكبر 
كارثة على شعوب العالم، فالفقير 
اليوم كل التشريعات تصب ضده، 
املصيبة ان التجربة الروسية على 
مرأى ومس���مع منا فأكبر شريحة 
فقي���رة جتده���ا في روس���يا بعد 
اخلصخصة. من يقف مع الفقراء؟

اإلمام علي كان يبيع قوت يومه 
من أجل الفقراء.

أي مشروع عام يتم تخصيصه 
كيف يكون ذلك؟! أين عباقرة اللجنة 

املالية؟
الفحم املكلس���ن مشروع مدر 
وحيوي فلماذا يخصص؟ ثرواتنا 

تهدر وتباع.
أعضاء مجل���س االمة الذائدون 
عن حياض الشعب الكويتي الذي 
لو قس���م بصورة طبقية فإن %95 
على رواتبهم و5% يكش���رون عن 
أنيابهم، 57 تعديال وتنسف أولويات 
املجلس من اجل اقراره، والتصويت 
عليه معناه االنحياز الى القلة على 

حساب الكثرة.
عبدالرحمن العنجري )املقرر(: 
هن���اك االش���تراكية املتطرفة ففي 
محاضر املجلس التأسيسي عندما 
مت مناقش���ة طبيع���ة االقتص���اد 
الكويت���ي فكان االتف���اق أال يكون 
متطرفا رأسماليا وأال يكون متطرفا 

اشتراكيا.
فما املعيار االقتصادي لقياس 
ذلك؟ املعيار هو نس���بة مساهمة 
القطاع العام في الناجت القومي احمللي 
80% فاالقتص���اد الكويتي متطرف 
الى اجلانب الرأسمالي، ونسعى الى 

اعادته 70 و60، 50.
وهناك من يقول هرولة اقول هذا 
غير صحيح فمنذ أن كان د.اسماعيل 
الشطي رئيسا للجنة املالية وذهب 
الى املكسيك لالطالع على جتارب 
دول العالم، هذا القانون مضى عليه 

18 سنة وتقولون هرولة؟!
أخذن���ا باالعتب���ار ان املوظف 
الكويتي يجب ان تكون له احلماية 
وال يجوز ان تكون حماية من املهد 
الى اللحد وأقررنا أال تقل نس���بة 
الكويتيني من املش���روع العام الى 

اخلاص.
هذه فرص���ة ذهبية للش���عب 
الكويتي للمش���اركة في ادخاراته 
واملشاريع املس���اهمة العامة التي 
ستؤسس ب� 40% للشعب الكويتي 

و5% للموظفني.

على س���وق العم���ل، الصني 1300 
مليون نس���مة والهند 1155 مليون 
نسمة والدول االشتراكية اجتهت 
للخصخصة. مصلحة من تتكلمون 
عنهم هي باخلصخصة. نريد لكل 
واحد منهم ان يحصل على وظيفته 
وهو معزز مكرم ال ان يتذلل. عندما 
الكويتي 2 مليون  يصبح الشعب 
ماذا ينفع هذا الكالم. كل دول العالم 
وصلت لنتيجة ان مصالح شعوبهم 
بهذا االجتاه. عند احلديث عن الطبقة 
املس���حوقة قلت لكم اعطوني حال 
لهذا األم���ر أنتم تقولون لكن نحن 
نفعل لهذه الطبقة. الشعب الكويتي 
ميلك 45% من الشركات. هذه شركات 
العمالة  ش���عبية يضبطها قانون 
واخلصخصة. يا اخوان ما تقومون به 
ضرر للشعب الكويتي ونحن لم نأت 
ببدعة. فكروا واحضروا مستشارين 
من يوظف هؤالء املس���اكني. كيف 
تفعل أو توظ���ف 480 ألف كويتي 
مقبلني على العمل. ماذا حصل في 
اليونان. ساروا بنفس االجتاه احلالي 

وانظروا ماذا حصل بهم.
املقرر: األخ خالد السلطان أصاب 
كبد احلقيقة. 88% من اإليرادات تذهب 
للرواتب. هناك حوالي مليارات ذهبت 
خارج البالد خالل العشر سنوات 
السابقة. من يعارضون القانون هل 
يريدون ان تخلق وزارات، املواطن 
يأخ���ذ رعاية صحي���ة وتعليمية 

مجانية والسكن وقرض زواج.
ثم يعترض النائب صالح عاشور 
ويصرخ هل تعطي املواطن من جيبك 

هل حتسد املواطنني انت.
ان  العنج���ري  ويواص���ل 
التكنولوجيا تخلق بدائل عن الطاقة 

والنفط سينتهي.
الس���لطان: نحن أعطينا  خالد 
احلكوم���ة موافق���ة عل���ى اخلطة 
التنموي���ة والي���وم إن ش���اء اهلل 
سنعطيهم اخلصخصة واملجلس 
األعلى للخصخصة، رفضت اللجنة 
ان يدخل به احد من القطاع اخلاص 
وعندنا مراجعة كل 6 أشهر وسنراقب 
احلكومة واملجلس س���يد مواقفه 
وأرجو من االخوان احترام آرائنا.

د.فيصل املسلم: سجلت موقفي 
منذ خطة التنمي���ة. نحن نرفض 
اخلصخصة حتى بعد التعديالت. 
استمرار نقل امللكية للمشاريع العامة 
البدائل  البدائل موجودة.  هو بيع 
خصخص���ة االدارة وهذا موجود. 
وخصخصة الشركات. وخصخصة 
ال� B.O.T األخت روال قالت في قناة 
الراي ال نريد ان تعود األمالك للدولة. 
مع ان نظام ال� B.O.T يجيز عودة 
األم���الك للدولة. من يريد ان يبيع 
غير من يريد ان يشتري. احلكومة 
انتهى  استماتت. اخلطة السنوية 
اس���تحقاقها منذ األول من أبريل. 
القانون به شبهات دستورية واملادة 
50 واضحة من الدستور. هذا تفويض 
بالتخصيص ملجلس الوزراء. ومن 
يختار مجلس التخصص هو مجلس 
الوزراء ومن يدير هو مجلس الوزراء 
واملشكلة عندنا في مجلس الوزراء 
ورئيس مجلس الوزراء. 24 دكتورا 
في كلية الش���ريعة يسطرون رأيا 
بوج���ود ش���بهة دس���تورية ولم 
يت���م اس���تدعاؤهم. وكذلك هناك 
اقتصاديون كتبوا آراءهم ولم يتم 
استدعاؤهم ملعرفة رأيهم. طالبوا 
بتقدمي التعديالت وقدمنا وملاذا لم 
يناقشوها. هذا القانون يا دكتورة 

العدوة: أنت وضعت اللعبة كلها 
املتنفذين ووضعت  في أحض���ان 
املجلس االعلى للتخصيص اصحاب 

الدماء الزرقاء.
العنجري: هذه بضاعتكم ردت 

عليكم.
العدوة: يلقى علينا محاضرات 
في االقتصاد دون جدوى، املجلس 
الدولة  االعل���ى للتخصيص ه���م 
احلقيقية وهم الذين ينهبون الدولة 

ومقدراتها.
الدقباسي: عدم وجود فرص عمل 
يسقط حكومات، لدينا احلجة والقلق 
والذي سيكون قريبا من الشركات 

سيجد فرص عمل أو وظائف.
اليوم في  حس���ني مزيد: نحن 
مجل���س يس���يطر علي���ه حتالف 
الذي  »ليبرال���ي حكومي جت���ار« 
سيدهس الطبقة الفقيرة ونشارك 
في اقرار قانون يخالف الدستور هل 
يقبل بتشريد املواطن الكويتي، هناك 
ترتيبات حكومية ال أعلم اذا كانت 
في صالح البلد أو تخدم املواطن، 
فهي حتاول القاء فشلها على املواطن 

واصحاب الدخ���ول احملدودة. هذا 
تنظيم إلنهاء البلد وبيعه، فبعد 10 
سنوات ال تستطيع فعل أي شيء 

يخدم املواطن الكويتي.
ال يجب علينا اقرار مش���اريع 
تخدم مصالح قلة م���ن املتنفذين 
ليسيطروا على مشروعات ناجحة 
مثل النف���ط والكويتية ومحطات 
البنزين وغيرها، وهذا س���يدخلنا 

الى نفق مظلم.
صالح املال: تعجبت من زج فئات 
في املجتمع سياسية أو غيرها في 
هذا القان���ون، هناك زج غير مبرر 
لتيارات سياسية وجتار انا عارضت 
خطة التنمية ومعارض للتخصيص 
فأي حتالف ليبرالي جتاري؟ تقولون 
اآلن نحن متحالفون مع احلكومة 

ونبيع البلد؟!
الشخص عندما يريد ان يكسب 
القضية البد أن يكس���ب اجلميع، 
هناك قانون مشبوه وبوابة لسرقة 

البلد.
عل���ي العمي���ر: عندما يوصف 
املوافق على القانون بأنه متحالف 

مع احلكومة ومتخاذل أرفض ذلك، 
فمن يوافق يتحمل مسؤوليته ومن 

يرفض فليتحمل مسؤوليته.
حسني مزيد: ال أقصد الكل وإمنا 
البعض من التجار واالعضاء وأقول 
لالخ صالح أنا صوت على اخلطة 

وليس اخلصخصة.
عدنان عبدالصمد: البد من احترام 
بعضنا البعض وأشكر االخ حسني 
الذي تراجع عن كالمه ويا ليت كل 
الفقراء مثل األخ حسني مزيد واعتبر 
ان االخ صالح طرح رأيه من خالل 
نقطة نظام وال يجوز ذلك، وال يزايد 

علينا سياسيا.
صالح املال: لن أتصور أن عدنان 
عبدالصمد يستخدم القاعة ليزايد 
علينا، ال يشكك في أنا أتيت من تيار 

عريق يعرفه النائب عبدالصمد.
عبدالصمد: أنا أفصل األخ صالح 
عن تياره يا ريت االخ صالح يلتزم 
مببادئ تياره، لكن أرفض تشكيككم 
فيمن يوافق على هذا القانون، النواب 
هم من يقررون على من يسرق على 
البلد.سعدون حماد: التعديل الذي 

قدمت���ه لعدم تخصي���ص القطاع 
النفطي واللجنة املالية وافقت على 
النفط عن  تخصيصه ومدة فصل 
املاء وكذلك محطات الغاز واملصفاة 
ميك���ن ان تخصص وفقا للقانون. 
لذلك يجب ان تكون املادة واضحة 
بخصوص الداون س���تريت واالب 
س���تريت. يقولون ان النفط حتت 
األرض ثروة وعندما يصبح فوق 
األرض يصبح سلعة. محطات الوقود 
كانت مربحة ملاذا مت بيعها. ما السبب 
املقن���ع لتخصيصها. تعديل املادة 
الثالثة ضروري لتصبح ال يجوز 
تخصيص القطاع النفطي والشركات 

التابعة له.
خالد السلطان: عندما اسمع احزن 
على وطني واقول الخواني تعالوا 
الى كلمة س���واء، ال أقبل ان يشكك 
اح���د هنا أو من خارج املجلس في 
بعضنا. هذا مستقبل بلد، لنجعل 
حوارنا حجة بحجة وليكون حوارا 
علميا، أحد االخ���وة قال ان هناك 
70 ألف كويتي يريدون عمال، لكن 
اريد حال ل� 480 ألف كويتي مقبلني 

م استغالل الموارد الطبيعية الحويلة: النصوص الدسـتورية تحرِّ

العدوة: »الخصخصة« هو الكارثة المقبلة والنهب المشرعن والمقنن للبلد

الدقباسي: كيف تطبق الحكومة سياسة التكويت في القطاع الخاص؟

العنجري: ال يجـوز حماية الموظف الكويتي من المهد إلى اللحد

المسلم: نقل ملكية المشاريع العامة بيع للبلد والبديل خصخصة اإلدارة

قال الناطق الرسمي لكتلة التنمية واإلصالح 
النائب فيصل املس��لم ان احلكومة أتت اليوم 
بخيلها ورجلها واستحضرت من استحضرت 
لتقدمي باب ما يستجد من أعمال من أجل قانون 
اخلصخصة رغ��م ان القوانني على أهميتها 
وحاجتنا له��ا مثل قانون حماية املس��تهلك 
وارتفاع األسعار أكلت األسر متوسطة الدخل 

والضعيفة منها.
وأشار املسلم في تصريح صحافي الى ان 
هذا القانون هو بيع للبلد ونقل ملكية ومدخرات 
األمة بالرغم من انه عند بداية النقاش لم يكن 
هناك إال وزير واحد وبعد 4 س��اعات لم يكن 
اال هو مع غياب للحكومة وقد ضمنت ان آلية 
القرار في مجلس األمة قد حس��مت وأهملت 
أن تستمع لقرار األمة وتعديالت كتلة التنمية 

واإلصالح لم يؤخذ بها.
م��ن جانب آخر، حذر املس��لم من صفقة 
الرافال وقد سبق ان قلنا انها مشبوهة وبها 
فساد، إذا مضت في نفس اإلطار الذي مضت 

فيه في السابق. وأكد املسلم ان مجلس األمة 
وافق على إش��راك ديوان احملاسبة وتزويده 
بوثائق ومستندات عن هذه الصفقة، موضحا 
انه عند حض��ور النائب األول ووزير الدفاع 
الى اللجنة أثرنا معه قضية اللجنة املشكلة من 
الضباط والتي قالت ان طائرة الرافال ال تصلح 

وهذا التقرير لم يسلم الى اآلن.
وتساءل املسلم عن عزل االخوة الضباط 
أعض��اء ه��ذه اللجن��ة اخلاص��ة بالطائرات 

املقاتلة.
ولفت املس��لم الى ان وزي��ر الدفاع ذكر 
خ��الل االجتماع به في اللجنة انه سيس��تند 
إل��ى التقرير الفني لها، وذكر ان اللجنة متت 
دعوتها الجتماع في تاريخ 13 ابريل وفي نفس 
الي��وم متت  إقالة 3 ضباط م��ن هذه اللجنة 
املختصة بفح��ص طائرة الرافال، وقد كتبوا 
تقريرا بأنهم ال يؤيدون ش��راء الطائرة وهذا 

هو سبب إقالتهم.
وبني املسلم ان القصد من إقالة هذه اللجنة 

هو تشكيل جلنة جديدة لتكتب تقريرا جديدا 
يؤيد شراء طائرة الرافال.

وأوضح املسلم اننا سكتنا شهرين ووصلتنا 
معلومات بأن هناك وفدا فرنسيا من 19 ضابطا 
فرنسيا وصل للكويت جللب الطائرة في شهر 
يونيو املقبل وفحصها وهذا الوفد الفرنسي 
كان األجدر به ان يجتمع بالوفد الكويتي الذي 
ذهب لفرنسا ملدة أس��بوعني وطار بالطائرة 
واختبرها واطلع على كل الوثائق وهذا األمر 
يخوفنا من ان قرار شراء الطائرة متخذ وتفبرك 

األمور لهذا.
وأضاف املس��لم ان هذه الطائرة رفضها 
العالم كله وتكل��ف الكويت 6 مليارات دينار 
وتختفي عنها كل عناصر الش��فافية والزال 

الغموض قائما.
وأوضح املس��لم ان تشكيل جلنة جديدة 
مؤشر س��لبي وهي جتتمع اليوم )امس( مع  
الوفد الفرنسي، مؤكدا ان لدينا معلومات كثيرة 

سنتكلم عنها في الوقت املناسب.

قدم النواب د.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي 
وفالح الصواغ وحس��ني مزي��د ومحمد هايف وغ��امن امليع ومبارك 
اخلرينج وخالد الس��لطان وخلف دميثير خالل جلسة امس اقتراحا 

جاء فيه: تلتزم الش��ركات التي تنشأ وفقا ألحكام هذا القانون بالعمل 
وفقا ألحكام الش��ريعة اإلسالمية، حيث حصل  االقتراع على موافقة 

36 صوتا وعدم موافقة 24 وامتناع واحد فقط.

المسلم: الحكومة أتت بخيلها ورجالها لتقديم قانون الخصخصة

االلتزام بأحكام الشريعة

السعدون: عدم إقرار قانون التخصيص يعني استمرار الفساد الموجود حاليًا
السلطان: الشركات المخصصة ستكون شعبية يضبطها قانونا العمالة والخصخصة

البقية ص8
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د.علي العمير ومحمد املطير وخالد العدوة اثناء اجللسة

د.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش وفالح الصواغ ود.وليد الطبطبائي اثناء اجللسةاحلكومة تصوت على اخلصخصة ومعهم عادل الصرعاوي روضان الروضان وعادل الصرعاوي

روال م���اذا كان مصيره عندكم في 
اللجنة. نعم في ظل هذه احلكومة 
وه���ذا التوج���ه نقول لك���م بيننا 
وبينك���م التاريخ ونح���ن نعم لن 

نبيع وطننا.
د.روال دشتي: استغرب من بعض 
االخوة. يس���تخدمون مصطلحات 
اقتصادية وال يعرفون معنى هذه 

املصطلحات.
البراك شوف  ويعترض مسلم 
األخ الرئيس تغلط على النواب هل 
هذا يجوز. وتواصل روال نحن نتكلم 
 B.O.T �عن  نقل ملكي���ة وليس ال
ويعلق مسلم هذا بيع أم ليس بيعا، 
وتواصل روال نقل امللكية غير ال� 
B.O.T. هناك مشاريع تنموية غير 
قائمة والقانون نظم املشاركة بها. 
قانون التخصيص نظم املشاركة في 
املشاريع القائمة. وتعديالت االخوان، 

اللجنة ناقشت كل التعديالت.
د.فيصل املسلم: قضية املفاهيم 
كنت أمتنى ان تكوني سامعتني فأنا 
حتدثت عن ال� B.O.T والش���ركات 
القائمة وهي سطرت كالما وسأكرره، 
وقال���ت ان اللجن���ة صوتت على 
االقتراحات، ولك���ن اقتراحنا على 
ان تكون االجراءات وفق الشريعة 
لم يرد بالتقري���ر. أنت ال تعرفني 
املصطلحات اللغوية ماذا تغير وأنت 
رئيسة اللجنة االقتصادية. وأمس 
وضعت اسمها في بيان واهلل يخلف 
على اجلمعية االقتصادية التي هي 
رئيستها ألن اجلمعية أساسا انتهى 
دورها بعد وصولها ولم تدع حتى 

الجتماعات اللجنة املالية.
القالف: أشكر االخوين  حسني 
صالح عاش���ور ومسلم البراك، أنا 
لس���ت حوت وال يريور وال حتى 
زم���رور. أنا رجل عل���ى باب اهلل. 
ويس���أله مس���لم، والدماء الزرقاء 
فرد القالف الل���ي قاعد فوق وكان 
الرومي يدير اجللس���ة ثم يضحك 
احلض���ور ويواصل القالف لنترك 
التفاهات ونتعامل بالفكر ان الصراع 
بني االشتراكية والرأسمالية القائمة 
عندنا اآلن. االشتراكية هي حيازة 
الدولة ملؤسس���ات الدولة، أما اللي 
عندهم فلوس أو حيتان انتم، ملاذا 
حتس���دون الناس اذا اهلل أعطاهم 
فلوس صي���روا حيتان وفل يكون 

الشعب الكويتي كله حيتان.
علميا كل الدراسات تقول خالفا 
لكالمكم. أحد التجار في دولة عربية 
سألته وعرفت ان عنده في شركته 
120 ألف عامل. في هذه املسألة أنا 
أثق باألخ احمد السعدون الذي وضع 
إمكانياته لعدم تضرر املواطن ووضع 
ضوابط. ولدينا مشكلة في جتربة 
الكويتية ألن أحد أس���باب خسارة 
الكويتية أتوا بكم هائل من املوظفني 
وحملوها طاقة أكبر من قدرتها ومهما 
ربحت ال تغطي. بعدين ال يوضع 
في الدولة الرجل املناسب في املكان 
املناسب، لكن القطاع اخلاص يريد 
الربح ال يطبق عنده هذا الكالم. ملاذا 

هذه املغالطات.
مبارك الوعالن: أثني على كالم 
االخ صالح املال الذي قال ان القانون 
هو لبيع الكويت، بل هو لس���رقة 
الكويت، مباذا نفسر هذا احلضور 
منذ الصباح الباكر واالس���تعجال 
في القانون. هذا القانون مخصص 
الكويتي  الش���عب  للبعض. ه���ل 
رخيص له���ذه الدرجة حتى ميرر 

عليه هذا القانون.
هناك تالعب حتى في الكلمات 
مع احترام���ي لالخوان في اللجنة 
عندما كانت قضي���ة القروض ألم 
يستند البعض لرأي املشايخ ملاذا 
لم يستند البعض لرأي 24 أستاذا 
اقتصاديا وقانونيا. القطاع اخلاص 
عندنا مص���اص دماء مع احترامي 
للتج���ار النزيهني. ماذا كان مصير 
املواطنني في شركات الوقود. السهم 
الذهبي هو ليس ذهبيا بل كرتوني. 
من يضمن انه لن تدخل ش���ركات 
اجنبية وتس���يطر على اقتصادنا. 
ماذا يضمن لنا عدم دخول شركات 
أوروبية ورمبا اسرائيلية وتسيطر 
على مصاحلنا وعلى النفط. عندنا 
شركات االتصاالت خير مثال حيث 
حتولت من ملكية الكويت الى دولة 
اخرى، هناك تقارير للبنك الدولي 
لوزارة املالية التي تخرج ما تريد 
وتخف���ي ما ال تري���د، ان التقارير 
ضد هذا القانون، ملاذا ال نعطي هذا 
القانون فرصة للدراسة فأنا شخصيا 
ضد اخلصخصة جملة وتفصيال، 
هناك اس���ماء معينة تدور في كل 

شيء وهذا القانون من اجلها، ملاذا 
الن الفس���اد يدور فيها ورسالتي 
للنواب: رفق���ا بأهل الكويت الذين 

اوصلونا لهذه الكراسي.
حسني احلريتي: القطاع اخلاص 
ال���ى القطاع العام  يحتمي ويلجأ 
فلم���اذا نخصص بهذه الس���رعة؟ 
والبنك الدولي نصح الكويت بأنه 
اذا ارادت اخلصخصة فيجب عمل 
حمالت اعالمية وهذا القانون يتعلق 
بالوض���ع االقتصادي واالجتماعي 
بالكويت، انا مع اخلصخصة لكن 
ليس في هذا الوقت، دعونا نخصص 
االدارة اوال وبعدها نقل امللكية، اذا 
جنحنا فلنستمر ودعونا نقر القوانني 
املساعدة للخصخصة، زرنا اليابان 
وسألناهم عن اخلصخصة فقالوا 
خصخصنا البريد ولكن بعد اسقاط 
3 حكوم���ات ياباني���ة، ليس هناك 
ضرورة لالستعجال خاصة ان هناك 

طلبا مبناقشة غالء االسعار.
مسلم البراك: هذا قانون يقولون 
انه سيوفر فرص عمل لتلك االعداد 
الهائلة يعني احلكومة بقطاعها العام 
لم تس���تطع توفيرها وتعول على 
القطاع اخلاص، املشروع العام تعود 
ملكيته بالكامل للدولة، وكان هناك 
رأي بتجديده بأن يكون ذا طبيعة 
اقتصادية، كلم���ة مراعاة املادة 3، 
اللجنة وضعت 6 مواد دستورية 
وجاءت في املادة 3 وقالت يراعى ان 
احلكومة تستغل اي حرف وكلمة 
من املشرع حتى تنقض على مقدرات 
الدولة، نريد االتفاق على ان انتاج 
الغاز والنفط وكل ما يتعلق بالقطاع 
النفطي ال يجوز تخصيصه واملرافق 
أيضا مثل الصحة والتعليم، املادة 
152 من الدستور ال تعرف اال طريقا 
واحدة وهو تعامل مع انتاج الغاز اما 

القانون هذا فمعناه نقل امللكية.
هل املطلوب افراغ هذه الوظائف 
على حس���اب املال الع���ام؟ وهل 
املطلوب بيع جميع مرافق الدولة 

الى بعض املالك.

فهم خاطئ

مرزوق الغامن: هناك فهم خطأ 
لهذا القانون، قبل القانون تستطيع 
احلكومة ان تخصص اي مرفق وقتما 
تشاء وكيفما تشاء وهذا القانون 
الوض���ع االقتصادي  ينظم ذلك، 
الى اقصى درجة،  احلالي س���يئ 
املرتبات وصلت ال���ى 5 مليارات 
و700 مليون، والزيادة 174 مليونا 
عن سنة االساس بنسبة 61% ودور 
القطاع اخلاص ومساهمته 34% من 
السعودية وعمان 60% االستثمارات 
االجنبي���ة ال تتجاوز 250 مليونا 
واملفروض ان يقابلها فرص عمل، 
مش���كلة البلد كله���ا في صفحتي 
امليزانية فقط، نح���ن دولة تبيع 
نفطا وندفع مرتبات، واخلصخصة 
احد احللول وهو ليس سحريا امنا 

ابسط احللول.
التخوف من اخلصخصة مشروع 
في كل دول العالم، واؤكد ان املصافي 
ال تخصص، الن من يخصصها هو 
من ينتج النفط، اخلصخصة وسيلة 
وليست غاية نريد ان نكون قوما 
يق���رأون ويفهمون فنحن صوتنا 
على خطة التنمية، وهذا القانون 

موجود بها.
ودون وجود اقرار يحدد ضوابط 
للخصخصة حينها سيحدث بيع 
للبلد، وأي عملية خصخصة البد 
ان تتم بالشفافية والنزاهة بدال مما 

يحدث اآلن من رشاوى.
البت  صالح عاشور: س���رعة 
في ه���ذا القانون كأن���ه صاروخ 
س���كود ارض ارض يثير عالمات 
اس���تفهام، كان املفترض مناقشة 
حماية املس���تهلك وغالء االسعار 
واخلطة السنوية، ونشر رأي 23 
استاذ قانون في االقتصاد بأن هناك 
شبهة قانونية ودستورية في هذا 
القانون، كما ان االغلبية البرملانية 
ضد قانون اخلصخصة ملاذا؟ يجب 
اخذ رأيهم ومالحظاتهم، االقلية مع 
القانون ومن اسباب االعتراض انه 
يجب اقرار فرش���ة تشريعية من 
التشريعات التي حتمي هذا القانون 
من استحواذ الشركات، ومن عدم 
دفع الضريبة، هناك سوء ادارة في 
القطاع العام وكأن القطاع اخلاص 
املنقذ للبلد، فعندنا صندوق  هو 
التنمية ومؤسسة البترول واملركز 
العلمي كلها حكومية ناجحة وفيها 
ارباح، اما القطاع اخلاص فأمام اول 
مواجهة في االزمة املالية »فنشوا« 
الكويتيني واحلكومة س���ارعت ب� 
القطاع  5000 ملي���ون ملس���اعدة 

اخل���اص، ومن يق���ول ان القطاع 
اخل���اص هو املنق���ذ مخطئ وهذا 

وهم فهو ال يدفع اي شيء.
محمد املطير: لالس���ف ان بيع 
الكوي���ت ه���و الوض���ع احلالي، 
واجلرمية الكبرى هي عدم وجود 
قانون ينظم اخلصخصة، فالفحم 
املكلس���ن والكويتي���ة وغيره���ا 
خصصت من دون قانون، البد من 
وجود قانون يحكم هذا االمر ولم 
ار حتى اآلن نقاشا جادا على مواد 
العملية وأرفض  القانون لضبط 
اتهامن���ا بأننا س���اهمنا في بيع 

البلد.
هل هناك افضل من هذا القانون؟ 
وكان لي رأي في قضية استعجال 
القانون، وقلت انا ضد االستعجال 
حتى ال يرفع اي شخص عالمات 
االس���تفهام علينا، احلكومة تقدر 
تخصخص البلد من دون اي قانون 
امنا هذا القان���ون يضبط وينظم 
ويحكم العملي���ة، وفوق كل ذلك 
وضعنا مواد الدستور مثل ما هي، 
ونسب الكويتيني ربطناها بنسب 

االجور.
صال���ح عاش���ور: احلكومة ال 
تستطيع خصخصة أي شيء قبل 
هذا القانون، كما ان كل الكويتيني 
الذين س���يتركون القطاع اخلاص 
ويعودون الى احلكومة سيكلفونها 
600 مليون دينار اضافية وهذا يزود 

العبء على ميزانية احلكومة.
حس���ن جوهر: ال شك ان مهما 
كان���ت نتائج هذه اجللس���ة فهي 
الكويت  ابناء  تاريخية ويتذكرها 
على مدى التاريخ وستغير معالم 
الكويت السياس���ية واالجتماعية 
واالقتصادية، وزيرة واحدة حاضرة 
اجللسة فقط وهي وزيرة التربية 
وقطاعها مستثنى من التخصيص، 
اليوم النقابات واالحتادات العمالية 
السياس���ية والتيارات  والق���وى 
والدواوين واساتذة اجلامعة لديهم 
مالحظات مهمة ولكنها ضربت بها 
عرض احلائط، ملاذا االصرار على 
عدم اس���تثناء القطاع النفطي اال 
بقانون، ومل���اذا تتلكأ وترفض ان 
يكون القطاع النفطي جزءا من هذا 

القانون؟
يجب ان تكون هناك حزمة من 
القوان���ني التي تضم���ن جناح هذا 
القان���ون مثل الضريب���ة وحماية 
املالية كيف  املس���تهلك، والذم���ة 
تسلمون احلكومة مصير الشعب 
الكويتي وه���ي عاجزة عن مراقبة 
القياديني وهم يزيد عددهم على 200 
قيادي نحن امام حكومة متضاربة 
املواقف حكومة فشلت في كل شيء 

فكيف نأتي كأعضاء مجلس االمة 
ونريد اجناحها بالغصب؟ وبعد 5 
سنوات ستكون املرافق املخصصة 
هي الكهرباء والنفط واملواصالت فهل 

هذه املرافق ستوفر فرص عمل؟

تطفيش

فالح الصواغ: اتضح ان هناك 
الكويتيني وعزم  ترتيبا لتطفيش 
احلكومة على تخصيص ش���ركات 
النفط، واحلكومة تساعد في قتل 
الكف���اءات، ومن���وذج تخصيص 
محط���ات الوقود دلي���ل على عدم 
صحة هذا الرأي، نرفض »الكروية« 
ونرف���ض تقدميه على ما عداه من 
مواضيع مهمة، نستغرب االستعجال 
القطاع  والهرول���ة وتخصي���ص 
النفطي، والكويتيون العاملون في 
الشركات اخلاصة ليس لديهم ادوار 
فعلية، ويتم اس���تبدالهم بالعمالة 

الرخيصة.
عادل الصرعاوي: يجب احترام 
رأي االغلبية، واق���ول اهلل يعني 
الش���عب الكويتي ويعني املوظف 
الكويتي والقضية موقف سياسي 
مس���بق، عدد املوظفني في القطاع 
النفط���ي 5562 موظف���ا وقط���اع 
البريد 8000 موظف فأين انتم عن 
قطاع البريد؟ فما السر في الدفاع 
النفطي؟  القطاع  املس���تميت عن 
فنح���ن اضفنا اكثر م���ن مادة من 

الدستور كما هي.
انا مع تخصيص كل املصافي 
وكل القطاعات باس���تثناء املوارد 
الطبيعية املنص���وص عليها في 
الدستور. وضعنا ضمانات منها 
احلف���اظ على نس���بة العمالة في 
الش���ركة بع���د تخصيصها وهذا 
القان���ون هو للحفاظ على ما بقي 

من سرقة الكويت.
د.جمعان احلربش: القانون كأنه 
»بوقة« وهو مؤشر سيئ، والقانون 
يتعلق بحي���اة الناس ووظائفهم، 
نحن بني رؤيتني األولى التضخم في 
الباب االول وهو الرواتب، ويقولون 
ليس هناك بدائل. ومنطقة الشويخ 
الصناعية ميارس فيها االجحاف 
ألمالك الدولة بطريقة غريبة فاملتر 
يؤجر من الدولة ب� 10 دنانير ويؤجر 

من التاجر ب� 30 دينارا.
هذا القانون به خلل واضح فكيف 
يتم استثناء املرافق العامة؟ وهذا 
خلل واضح، قانون 2006 كان ينص 
على ان املرافق العامة ال تخصص 
اال بقان���ون، احلكومة عاجزة عن 
مواجهة غول الغالء، لذلك هي تريد 

قانون اخلصخصة.
عدنان عبدالصمد: اؤكد ان هذه 

جلسة تاريخية واملستقبل سيبني 
من هو على حق ومن هو على خطأ، 
واملستقبل سيكشف من يعمل حلق 
الكويتيني، يتحدثون عن س���رقة 
املواد واقول له���م اين املادة التي 
تتح���دث عن الس���رقة؟! والناس 
لالس���ف قد يخدعونا بهذا الكالم، 
وبعضهم يقول هرولة ونحن نقول 
ال، نحن لفينا العالم ووضعنا تقريرا 
بهذا الش���أن واذكروا د.اسماعيل 
الش���طي بهذا الشأن اخذنا افضل 
التجارب التي تناسب الكويتيني، 
وم���ن يقولون احت���كارا اؤكد ان 
اللجنة املالية وضعوا مادة متنع 
االحتكار، واذا كان هناك تخصيص 
الحدى الشركات ورأينا ان القطاع 
اخلاص استفاد فهل هناك ما مينع 

من تأسيس شركة منافسة؟!
والدلي���ل عل���ى ذلك ش���ركة 
التي انشئت وانظروا  االتصاالت 
للجهات احملايدة وخاصة جاسم 
السعدون الذي يؤيد القانون، اما 
العمالة الوطنية فانظروا للعمالة في 
القطاع االهلي، والقانون الذي اقر 
ال يكفي حلماية العمالة الكويتية! 
وبعض القوانني ومنها قانون اسموه 
احلنيان اين ال���� 4 مليارات التي 

قالوا عنها؟!
عبدالرحمن العنجري: )املقرر( 
هناك ن���وع من املبالغة والتأجيل 
الهداف سياس���ية وهناك بعض 
النواب، يرون وراءهم، مقتنعون 
بأهمي���ة القانون ولكنهم يلجأون 

للحديث اجلماهيري.
عدنان عبدالصمد: هذا القانون 
يحمي الكفاءة الكويتية التي تريد ان 
تعمل بكفاءة والسهم الذهبي وجوبي 

في القانون حلماية العمال.
د.ولي���د الطبطبائي: هناك من 
يريد ارجاع النفط الى ما قبل التأميم 
ونحن نريد عدنان عبدالصمد قبل 
التأبني وليس بعده؟ نحن نعم قدمنا 
تعديالت ولك���ن هذا القانون غير 
دستوري وهو انقالب على احلكم 
وعلى الدستور، النه سيحول البلد 
الى اقطاع، ورئيس الديوان في مصر 
يقول لعنة اهلل على اخلصخصة 
يقول ذلك تعليق���ا على اجراءات 
رئيس الوزراء املصري االس���بق 
عاطف عبيد، ونحن نقول ان القطاع 
اخلاص ال يؤمتن على التوظيف.

عل���ي الراش���د: املش���كلة هي 
التخوي���ن وأطلب من الطبطبائي 
االعت���ذار لعبدالصم���د ونرفض 
التخوي���ن والتلميح���ات وتاريخ 

عدنان يشهد له بالعمل الوطني.
عدنان عبدالصمد: اللي ما عنده 
رد ومفلس ي���رد هذا الرد، واعتز 

واتشرف بالتأبني وليقرأوا حيثيات 
التأبني والذين تغيروا هم من قبضوا 
الشيكات، واستجوبوا وخافوا، يا 
ليت له الش���هامة والرجولة ابان 
التأبني ويكون موقفه هو احلالي.

عبدالرحمن العنجري: الطبطبائي 
من موقف���ه معارض للتخصيص 
وهذه وجه���ة نظره ولدي اقتراح 
بقانون بتاريخ 2010/1/11 حيث قدمت 
اقتراحا بقانون لتأسيس شركات 

تؤمن النفط.
الطبطبائي: اعوذ باهلل لم اخون 
عدنان والعياذ باهلل انا قلت ملاذا 
تغيرت املواقف الشعبية، والشيكات 
لم تغيرني مازلت الطبطبائي قبل 
وبعد الش���يكات، اما تأميم النفط 
فه���ذا ليس تخصيصا ونحن ضد 

بيع االصول.
العنج���ري: م���ع احترام���ي 
للطبطبائ���ي، القان���ون ه���ذا هو 
تأسيس شركات لتخصيص مصافي 

النفط.
عدنان عبدالصمد: ليس وليد 
الذي يحدد املواقف الشعبية انظروا 
للمعارضة التي ميثلها الطبطبائي 

ولن نسمح باختطاف املجلس.
د.ضي���ف اهلل بورمية: يجب 
احت���رام اآلراء كلها وهذا القانون 
العام،  سرقة للبلد وسرقة للمال 
يقول���ون ان القانون يوفر فرص 
عمل للمواطنني بالقطاع اخلاص 
ماذا سيعطيهم من فرص إذا كان 
ال يوجد به حت���ى 1% من العمالة 
الوطني���ة؟ وحت���ى ال���� 70 الفا 
املوج���ودون اآلن لن يس���مح لهم 
بالتوظيف، حتى الس���هم الذهبي 
لن تستطيع احلكومة تطبيقه ألنه 
جوازي والقانون يقول املواطن الذي 
ال يريد االستمرار بالعمل 5 سنوات 
ثم يذهب للحكومة مع ان املفروض 
ان يستمر في عمله حتى التقاعد، 
احلكومة تدلع الشركات اكثر من دلع 
األم ألبنائها حتى انها تنقل الكلفة 
عن الش���ركات وتدفعها احلكومة 
وبذلك تزي���د التزاماتها واملواطن 
لن يتملك اسهما ألنه ال توجد لديه 
أموال ومدخرات خصوصا مع حظر 

بيع األسهم ملدة 5 سنوات.
صالح املال: قانون اخلصخصة 
من حيث املبدأ هناك اتفاق اذا فهمنا 
الفلسفة احلقيقية لهذا املبدأ اخلالف 
واضح وجل���ي وصريح ألن عدم 
تعديل بعض املواد يخرج القانون 
عن هدفه، البعض المني على قولي 
ان هذا القانون بيع للبلد، نعم هو 
بيع للبلد ألنه يخصص الدجاجة 
التي تبي���ض للكويت ذهبا وهو 
القطاع النفطي، لدينا مثال واضح 

في االتص���االت ونبارك إلخواننا 
اخلليجيني على ذلك فما بالنا لو 
جاءت ش���ركات أجنبية مثل شل 
وغيره���ا واس���تحوذت على هذا 
القطاع. البنزين وغيره من املشتقات 
قد ال يتم االستغناء عنها حتى بعد 
200 سنة. دولة منتجة للنفط تقوم 
ببيع شركات ناقالت النفط ثم تذهب 
الناقالت كيف يتم ذلك؟!  لتأجير 
احلكومة عدلت 21 قانونا من اهمها 
قانون الضريبة الشاملة هل يعقل 
ان دولة تذهب للخصخصة دون اخذ 
ضريبة املشاريع االستراتيجية، في 
الدول املجاورة تتملك احلكومات 
الس���عودية املصافي والنفط  في 
للحكومة وحتى مت���رو دبي هو 
للحكومة ونحن نفخر بهذه املشاريع 
عن���د اخواننا اذا كان هناك تباكى 
على الباب األول فكيف توضع ميزة 
انتقال الكويتي من القطاع اخلاص 
إلى القطاع احلكومي بنفس املزايا 

بعد تخصيص القطاع.
النم����الن: اس����تغرب  س����الم 
النواب  موافقة احلكومة وبعض 
على االس����تعجال بإقرار القانون 
الذي يعد مخالف للدس����تور ألنه 
يح����ول املواطنني الى مس����اهمني 
غير متعادلني وهو قانون ظاهره 
الرحمة وباطنه الظلم، واستغرب 
الدولي  البنك  عدم األخذ بقوانني 
اخلاصة بقضية اخلصخصة، كيف 
يطبق هذا القان����ون في ظل عدم 
وجود قان����ون الضريبة وحماية 

املستهلك؟!

خطة منظمة

علي العمير: عندما اتخذ املجلس 
األعلى للبترول قرارا بتخصيص 
الفحم املكلسن ومحطات الوقود لم 
نسمع احدا يتكلم وذهبت لشركات 
املواطنني  لم حتافظ على حقوق 
وذلك من اجل ابقاء الوضع كما هو 
عليه، هذا القانون يحمي املواطنني 
وحقوقهم، هناك خطة منظمة إلبقاء 

األمر كما هو عليه.
حتى مادة السهم الذهبي شككوا 
فيها، فماذا تريدون ان يكون عليه 
نص القانون، القانون حفظ حقوق 
املواطنني والرقابة احلكومية، هناك 
مزايا كثي����رة منها متلك املوظف 
اس����هما ب� 5% من الش����ركة التي 
ستخصص و40% للمواطن ويكون 
ش����ريكا حقيقيا واصيال في هذه 

الشركة.
انت����م من يريد ابق����اء الوضع 
الفاس����د على م����ا هو علي����ه، يا 
مواطنون احن����ا منكم ومواطنني 
مثلكم واقسمنا على احلفاظ على 

حقوقكم.
معصومة املبارك: هذا القانون 
ليس بحديث وإمنا ننتظره منذ 17 
عاما واستغرب من قول إننا نهرول 
وراء القانون، ولكنه درس وفحص 
ومحص، وهو م����ن ضمن حزمة 
األولويات التي وافق عليها املجلس 
وهو ابع����د ما يقال عنه انه يضر 
البلد واطلعت على قوانني كثيرة 
وال يوجد هناك افضل منه، وقانون 
مصر لم يشمل هذه الضمانات التي 
القانون  املواطنني،  حتمي حقوق 
ينص على أن املواطن الذي يعمل 
في ش����ركة متت خصخصتها له 
مجموعة ضمانات منها تخييره بني 
إبقائه في الشركة أو الرجوع إلى 
القطاع العام وما يتعلق بالراتب 
وعدم املساس به ولن ميس راتبه 
ومزاياه التي عمل بها ملدة خمس 
سنوات.إلزامية السهم الذهبي يكون 
لها حق »الفيتو« ويعطى للدولة أن 
تتحكم في مسار هذا املشروع الذي 
سيتم تخصيصه وأقول للوزراء أن 
يسعوا إلى العمل على إزالة عدم 

الثقة من النواب جتاههم.
وظل نفط البلد فرصة للشباب 
الذي يضيع الوقت في عدم اإلنتاج 

في الوزارات.
د.يوسف الزلزلة: الكلمة األولى 
موجهة لعدنان عبدالصمد فتاريخه 
معروف وسلوكه معروف وال يؤثر 
في تاريخ عدنان ش����يئا، املجلس 
أقر ف����ي 11/17/ انه عل����ى اللجنة 
املالية تقدمي تقرير بشأن تنظيم 
عملي����ات اخلصخص����ة، فالطلب 
من قبل املجل����س فلم هذا االتهام 

واالدعاء؟
هذا ليس وحيا من السماء وحتى 
لو نزل من السماء سيكون عليه 
اعتراض، وعندما يقوم زمالء في 
اللجنة املالية بهذا اجلهد والساعات 
الطويلة فاملفترض ان نوجه لهم 
الشكر، باب االحترام والتقدير هو 

األصل في التعامل.
أحمد السعدون: أؤكد عدم إقرار 
هذا القانون يعني استمرار الفساد 
املوجود حاليا، ال ألوم اإلخوان على 
تخوفهم ألن احلكومة غير قادرة 
لكن بغير ه����ذا القانون احلكومة 
تعمل ما تش����اء، هذا القانون ان 
كان سيئا انا أحد من تقدم مبعظم 
نصوصه وأفتخر بذلك، وأس����وأ 
مثل ضرب هو محط����ات الوقود 
والتواريخ تقول: هل تعتبر عملية 
بيع محطات الوقود تصرفا سيئا، 
نسمع التواريخ، العقد املوقع مع 
شركة البترول الوطنية مع األولى 
بتاريخ 2005/6/1 مقابل 40 محطة 
مقابل 27 مليونا و700 ألف دينار، 
العقد الثاني مع شركة السور وقع 
2006/5/9 ب� 40 محطة مقابل 27 
مليونا و 525 ألف دينار والفرق 

ان هناك محطة غسيل.
التواريخ أخذ من شركة البترول 
الوطنية أول عقد 6 اشهر بتاريخ 5 
يوليو 2005 بعدها بشهر هذا عقد 
اتفاق ودي الشركة تصرفها غلط 
لعدم وجود قانون، االتفاق صار بني 
شركة البترول ونقابة العمال على 
انتقال بعض املوظفني على شركات 
الوقود اخلاصة حرصا على مبدأ 
تشجيع وإجناح عملية خصخصة 
نشاط التس����ويق احمللي، اجتهاد 
نقدره لك����ن بعدم وجود القانون 
الشركات ملزمة، هذا العقد األول 
والثاني ما هي الشروط، الشرط 
كل ش����ركة تأخذ 30 كويتيا فقط 
وبهذا القانون الشركتان ملزمتان 
بأن الكويتيني ال يقلون عن العدد 
املوجود في املكان قبل التخصيص 

وبنفس الراتب ال يقل عن ذلك.
البعض كان يأخذ 2270 دينارا 
وبعد االنتقال يأخ����ذ 815 دينارا 
ليس ل����دي حساس����ية  القانون 
يجب ان ميشي حتى نوقف الوضع 

الفاسد.
دليهي الهاج����ري: كنت أمتنى 
ان يكون ه����ذا رأي النائب أحمد 
السعدون في اللجنة املالية عندما 
قال سأصوت باملوافقة على استثناء 
كل موارد النفط وشركاته بالكامل 
لم يستدع القطاع النفطي بصفة 
رس����مية، كفان����ا عبث����ا، اللجنة 
استعجلت، فلماذا ال ننتظر أيؤتى 
الرديف����ة مثل مكافحة  بالقوانني 

الفساد؟
الب����د أال يصوت م����ن ينطبق 
عليه قانون تضارب املصالح، وهل 
استدعت اللجنة املالية االحتادات 
العمالية والنقابية، ملاذا ال جنرب 
قطاع البريد مثال؟ بعض النواب 
بدأها باخلصخصة وخصخصوا 
محط����ة ال����زور الش����مالية نحن 
مخولون عن املواطنني معنى ذلك 
انهم خصخصوا الكهرباء قبل إقرار 
هذا القانون، هل وجهت رساالت 

جلمعيات النفع العام؟
خالد السلطان: األخ دليهي تكلم 
بأن هناك أعضاء في اللجنة املالية 
ال يجوز أن يصوتوا على القانون 
ألن هناك تض����ارب املصالح وأنا 
أقول يحدد أسماء وإذا لديه شيء 

فليقدمه.
دليهي الهاجري: انا لم اسم احدا 
و»اللي على راسه بطحة يتحسس 

عليها«.
خال����د الس����لطان: األخ دليهي 
الهاجري هل يقصدني بقوله »اللي 
على راسه بطحة يتحسس عليها«؟! 

علينا احترام بعضنا البعض.
دليهي الهاج����ري: انا لم احدد 
اسماء او اسم خالد السلطان ولم 
اقل ان هناك احدا قدم 3 اقتراحات 
بتمويل الشركات التي سوف يتم 

تخصيصها 50% من احلكومة.
محمد املطير: ل����م نتعود من 
دليهي الهاجري توجيه االتهامات 
اننا  الطريق����ة، ويعلم اهلل  بهذه 
لم نقصد اال وجه اهلل س����بحانه 
وتعالى من هذا القانون، ووضعنا 
مادة حتظر على النواب والوزراء 

االستفادة من هذا القانون.
س����عد اخلنفور: نرفض سلق 
هذا القانون بهذا الش����كل، ولكننا 
نخشى ان يتحول السهم الذهبي 
الى فضي، الثروة الطبيعية مملوكة 
للشعب الكويتي بنص الدستور، 
ولو ان القانون ليس له مصالح مع 
التجار فما كان انتهى منه املجلس 

حتى لو بعد 10 سنوات.
جميع الكويتيني املوظفني في 
محط����ات الوقود االن بالش����ارع 

الصواغ: الحكومـة تريد »تطفيـش« الكويتيين وقتـل الكفاءات

حمـاد: محطات الوقـود كانـت رابحة فلماذا تـم بيعها؟

مزيـد: نرفض إقرار مشـاريع تخـدم مصالح قلة مـن المتنفذين

الحربـش: الحكومـة عاجـزة عـن مواجهـة »غـول« الغالء

القـالف: الكم الهائـل من الموظفين أحد أسـباب خسـارة »الكويتية«

عاشور: سوء اإلدارة في القطاع العام ال يعني أن القطاع الخاص ينقذ البلد
البراك: المطلوب عدم تخصيص كل ما يتعلق بالقطاع النفطي ومرفقي الصحة والتعليم

البقية ص9
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صالح عاشور متحدثامسلم البراك وخالد الطاحوس معارضان للخصخصةمبارك الوعالن متحدثا

وجاء ب����دال منه����م موظفون من 
شرق آسيا.

ملاذا لم تخصخصوا الوزارات، 
واملرافق الفاسدة والفاشلة؟ هناك 
امر دبر بليل، وبيع للبلد في وضح 

النهار.
د.روال دشتي: الكويت اغلى من 
النفس وس����ندافع عنها والكويت 
دولة دائمة ونحن زائلون، الكويت 
ليس����ت دولة مؤقتة، ولم نسمع 
عند اق����رار خط����ة التنمية احدا 
اعترض عليها ، واليوم نزايد على 

التخصيص.
اولويات  اق����ر  مجل����س االمة 

املجلس.
البراك )بدون ميكروفون(: انت 

وكيلة التجار.
روال: اولويات املجلس كان بها 
قانون التخصيص، واآلن يقولون 

هرولة واستعجال.
البراك: هذا القانون بيع للمرافق 

وللكويت.
الراش����د: ال ليس بيعا للبلد، 
وحرامي����ة م����ا يخال����ف، وم����ا 

يفهمون.
البراك: مو على كيفك هذا بيع 
للبلد، ما تعلمنا، كيف تقول النواب 

ال يفهمون؟!
انتبه يبون  اخلرافي للراشد: 
يرفع����ون اجللس����ة وان����ا ماني 

رافعها.
روال دشتي: ميزانية الدولة 13 
مليارا واذا استمر ذلك فخالل 20 
سنة ستكون 35 مليارا مبعنى ان 
سعر النفط س����يكون 115 دينارا، 
أليس من واجبنا استكمال املنظومة 
االقتصادية؟ انتاج النفط لن يباع، 
احض����روا اي قانون ف����ي العالم 
يحافظ عل����ى حقوق العمالة مثل 
هذا، واحلفاظ عليهم بأنهم ميلكون 
االنشطة االقتصادية وان يكونوا 
شركاء ويكون عندهم دخل اضافي. 
مشكلتنا اننا نستخدم مصطلحات 
اقتصادية دون فهمها، محطة الزور 

الشمالية لم تخصص.
الطاحوس: لس����نا ضد  خالد 
املبدأ لكن نقول ان هناك فرش����ة 
لكل قانون حتى ينقل البلد نقلة 

نوعية، القانون اسقط كثيرا من 
الدول، نقول هذا القانون ناقص، 
وه����ذه وجهة نظ����ر، ولكن كيف 
يأتي التقري����ر صباحا ويريدون 
منا املوافق����ة؟ لدينا هاجس فهذا 
القان����ون ال ميكن ان يطبق بدون 
ضريبة، ومكافحة الفساد، انظروا 
لتعامل القطاع اخلاص مع الدولة 
املاضي����ة، افضل  الس����نوات  في 
الش����روط اجلزائية موجودة بني 
القط����اع اخل����اص واحلكومة في 
كل املشاريع ولكن لم تطبق هذه 
الشروط، هل يعقل ان نناقش قانونا 
بهذا احلجم وال يوجد وزير واحد 
في القاعة؟ انظروا الى الناس في 
ام الهيمان ميوتون بطيئا، نفس 
»حلبجة«، ملاذا لم يطبقوا القانون 
على املصانع؟ احلكومة عاجزة عن 
تطبيق القانون وعن ادارة البلد، 
القطاع  هم يريدون خصخص����ة 
النفطي ال ميكن القبول بخصخصة 
املرافق النفطية، ونقول يجب ان 
تدخل املصافي النفطية ضمن الغاز 
والبت����رول، هذا القانون يجب ان 

يحظى باألغلبية.
عدنان املطوع: هذا القانون أتى 
لينظم العمل ف����ي القطاع العام، 
»اخلصخصة« واجبة ملس����تقبل 
الكويت ألنها حتافظ على االجيال 
القادمة، وحس����ب التقديرات فإن 
القطاع النفطي س����ينضب وهذه 
مسؤولية تقع على عاتق األجيال 
احلالي����ة، الوظائف القادمة يجب 
ان تكون مش����تركة بني القطاعني 
العام واخلاص، وهناك أمثلة مثل 
س����نغافورة، االدارة العام����ة بيد 
القطاع اخلاص واحلكومة تراقب 

فقط.
علي الراشد: لم أشكر الشعبي 
منذ فترة واليوم أشكر الشعبي ألن 
رئيس الشعبي احمد السعدون هو 
من قدم القانون لذلك يستحقون ان 
اقول ان هذا القانون هو قانون كتلة 
العمل الشعبي، وهذا القانون جيد 
وأذكر انه كانت هناك مظاهرات ضد 
التخصيص وفوجئت بأنهم قطاع 
خاص، ايضا اس����مع رأي شخص 
اقتصادي ثقة مثل جاسم السعدون 
ويقول اذا تريدون مستقبال رماديا 

مينع التصرف بحصة املواطن قبل 
10 سنوات من التخصيص.

نص التعدي����ل الثاني: تتحمل 
الدولة قيمة االكتتاب ملن لم يبلغ 

سن 21.
البصيري: هذه التعديالت جذرية 
وحتول القانون من قانون خصخصة 

إلى عمعمة وتنسف القانون.
ادراج  وصوت املجلس عل����ى 

التعديالت:
وكانت النتيجة 

59 حضور
29 موافقة

30 عدم موافقة
إذن ع����دم موافق����ة على إدراج 

التعديالت وتسقط.
املادة الرابعة عشرة:

موافقة بعد تعديل مدة االكتتاب 
4 اشهر بدال من شهرين الذي جاء 

من املادة.
السادس����ة عشرة: نص  املادة 
التعديل األول: إضافة كلمة يكون 

للدولة سهم ذهبي وجوبا.
نص التعديل الثاني: »يجب ان 

يكون للدولة السهم الذهبي«.
راشد الهارون: يجب االكتفاء مبا 
ورد في نص اللجنة بشأن السهم 
الذهبي في منح مجلس التخصيص 
احلق في تقرير حاجة املشروع الى 
س����هم ذهبي من عدمه، مبعنى انه 
قد ال حتتاج كل املش����روعات الى 

سهم ذهبي.
اخلرافي: التعديالت صارت غير 

طبيعية وال هي ضرورية.
النص بع����د التعديل: يجب ان 
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية 
الش����ركات التي تأسس����ت نتيجة 

للتخصيص.
موافقة عامة.

املادة الس����ابعة عشرة: موافقة 
عامة كما جاءت من اللجنة.

التاسعة عشرة: موافقة  املادة 
عامة كما جاءت من اللجنة.

املادة عشرون: موافقة عامة كما 
جاءت من اللجنة.

املادة احلادية والعشرون: موافقة 
عامة كما جاءت من اللجنة.

املادة الثانية والعشرون: موافقة 
عامة كما جاءت من اللجنة.

املادة الثالثة والعشرون: موافقة 
عامة.

املادة الرابعة والعشرون: موافقة 
عامة.

املادة اخلامس����ة والعش����رون: 
موافقة 31 من 57، موافقة.

املادة السادس����ة والعشرون: 
موافقة عامة.

املادة الس����ابعة والعش����رون: 
موافقة عامة.

املادة التاس����عة والعش����رون: 
موافقة عامة.

املادة الثالث����ون: مادة جديدة: 
تلتزم الشركات التي يتم تخصيصها 
بالعم����ل وف����ق أحكام الش����ريعة 
اإلس����المية وصوت املجلس على 
املادة من حيث املبدأ وكانت نتيجة 

التصويت كالتالي:
35 موافقة

24 عدم موافقة
1 امتناع

60 احلضور
موافقة من حيث املبدأ.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على إدراجها ف����ي القانون وكانت 

النتيجة كالتالي:
36 موافقة

24 عدم موافقة
1 امتناع

61 احلضور
اخلرافي: موافقة على املادة كما 
مت تالوتها وت����درج على القانون 
حسب مكانها املناسب وفق اخلبراء 
الدستوريني واآلن يجري التصويت 
على املداولة الثانية لقانون تنظيم 

برامج عمليات التخصيص.
وكان����ت نتيج����ة التصوي����ت 

كالتالي:
33 موافقة

28 عدم موافقة
- امتناع

61 حضور
اخلرافي: موافقة ويحال للحكومة 
واسجل الشكر لكم جميعا واخص 
املالية واعضاءها  اللجنة  بالشكر 
وترفع اجللس����ة. وكانت عقارب 
الساعة تشير الى الساعة السادسة 

و3 دقائق.

فنحن في حاضر أس����ود ألن الكل 
يتفق على الوضع الس����يئ وهذا 
يذكرني بالتحذيرات التي اطلقت 
عن الدوائ����ر ال� 5، وقلنا صحيح 
ألنها أفضل من ال� 25 دائرة التي 
مزقت الش����عب الكويتي، وأمتنى 
الفساد  ان نعجل قوانني مكافحة 

واالحتكار.
مبارك اخلرينج: لألسف طرح 
شعار بيع الكويت، وال أحد يقبل 
هذا األمر، ولكن نقول ال وألف ال 
لبيع حق����وق املواطنني، وحينما 
ذهبنا لنقابة العمال فانا اقف ضده 
اما اخلصخص����ة فيجب اخذ رأي 
الطرف اآلخر، ملاذا لم تؤخذ اآلراء 
مجتمعة؟ ونخشى ان الكويتي بعد 
15 س����نة ال يج����د وظيفة، بعض 
الدول األوروبية حينما خصخصت 
احتاجت لبعض السيولة اما نحن 
فلسنا بحاجة لسيولة حتى نقوم 

بالتخصيص.

مناقشة التعديالت

اخلرافي: مب����ا ان هذه املداولة 
الثانية فسنتلو التعديالت املقدمة 
وإذا وافق املجلس على تعديالت 
املالية فس����ننتقل الى املادة التي 
تعقبها ولن نلتف����ت للتعديالت 

األخرى.
د.فيصل املسلم: قدمنا تعديالت 

للجنة ولكن ال يوجد رأي في تقرير 
اللجنة بشأن هذه التعديالت.

البراك: قدمنا تعديالت  مسلم 
ش����املة على القانون وقدمنا في 
هذه اجللسة تعديالت أيضا، فما 
األوس����ع؟ وهذا ال مينع ان تكون 

هناك مناقشة.
املادة ال� 2:
حضور 61
موافق 33

غير موافق 28
)موافقة(

املادة ال� 3: )موافقة(
املادة ال� 4:

قدمت 3 تعديالت
مرزوق الغامن: التصويت يجب 
ان يكون على مبدأ التعديالت وإذا 
رفضت ننتقل الى املادة كما جاءت 

من اللجنة.
اخلرافي: اآلن س����نصوت على 

مبدأ ادراج التعديالت.
حضور 61
موافق 32

غير موافق 29
ادراج  عل����ى  )موافق����ة( 

التعديالت.
البصي����ري: نقترح  د.محم����د 
التصويت على امل����ادة كما جاءت 

من اللجنة.
نص التعديل: »ال يجوز تخصيص 

الطبيعي والغاز ومرفقاته  النفط 
ومرفقي التعليم والصحة«.

وجرى التصويت على التعديل 
وكانت النتيجة كالتالي:

حضور 61
موافقة 29

عدم موافقة 32
التعديل  اذن عدم موافقة على 
املقدم ويسقط التعديل وتال املقرر 
تعدي����ال آخر على امل����ادة وصوت 
املجلس على التعديل، وكانت نتيجة 

التصويت كالتالي:
حضور 61
موافقة 30

عدم موافقة 31
التعديل  اذن عدم موافقة على 

ويسقط.
نص التعديل الثالث: »ال يجوز 
تخصي����ص انتاج النف����ط والغاز 
الطبيعي ومرفقاته ومصافي التكرير 
ومرفقي التعليم والصحة«، )اضافة 
مصافي التكرير الى املادة( وجرى 
التصويت على التعديل املقدم وكانت 

نتيجة التصويت كاآلتي:
حضور 61
موافقة 33

عدم موافقة 28
اذن موافق����ة عل����ى التعدي����ل 

املقدم
املادة ال� 7:

»يتولى املجلس وضع السياسة 
العامة لعمليات التخصيص وإعداد 
برنامج زمن����ي للعمليات ويحدد 
الرقابية  او ينشئ اجلهة  املجلس 
التي تتولى االختصاصات املوكلة لها 

في املادة الثانية من القانون«.
موافقة باالجماع

املادة ال� 8:
يوافي املجلس مجلس الوزراء 
بتقرير تفصيلي كل عام يتضمن 
التزام  بيان����ا تفصيلي����ا مب����دى 
الش����ركات املخصص����ة باملعايير 

واالشتراطات.
موافقة باالجماعاملادة العاشرة: 

موافقة عامة.
املادة احلادية عش����رة: موافقة 

عامة.
املادة الثالثة عشرة: نص اللجنة: 
تخصص أسهم الشركة على النحو 

التالي: 
35% تط����رح للبيع في مزايدة 

علنية.
20% للجه����ات احلكومية التي 

يحددها املجلس.
5% يكتت����ب فيه����ا العامل����ون 

املنقولون من الشركة.
العام  40% تخصص لالكتتاب 

وتوزع على املواطنني.
نص التعديل األول: تقوم الدولة 
باالكتتاب نيابة عن املواطنني على ان 

التصويت على قانون الخصخصة بمداولته الثانية

غير موافقاالسمم
غير موافقاالسممممتنعموافق

ممتنعموافق

✓عبدالرحمن فهد العنجري34✓أحمد راشد الهارون1

✓عبداهلل يوسف الرومي35✓أحمد عبدالعزيز السعدون2

✓عدنان ابراهيم املطوع36✓أحمد العبداهلل الصباح3

✓عدنان سيد عبدالصمد37✓أحمد الفهد الصباح4

✓عسكر عويد العنزي38✓د.أسيل عبدالرحمن العوضي5

✓علي سالم الدقباسي39✓الصيفي مبارك الصيفي6

✓د.علي صالح العمير40✓بدر شبيب الشريعان7

✓علي فهد الراشد41✓جابر اخلالد الصباح8

✓غامن علي امليع42✓جابر املبارك الصباح9

✓د.فاضل صفر علي43✓جاسم محمد اخلرافي10

✓فالح مطلق الصواغ44✓د.جمعان ظاهر احلربش11

فيصل سعود الدويسان45✓د.حسن عبداهلل جوهر12
✓د.فيصل علي املسلم46حسني علي القالف13

✓مبارك بنيه اخلرينج47✓حسني مزيد الديحاني14

✓مبارك محمد الوعالن48✓حسني ناصر احلريتي15

✓محمد براك املطير49✓خالد سالم العدوة16

✓د.محمد صباح السالم50✓خالد سلطان العيسى17

✓د.محمد محسن البصيري51✓خالد مشعان الطاحوس18

د.محمد محسن العفاسي52✓خلف دميثير العنزي19
✓د.محمد هادي احلويلة53✓دليهي سعد الهاجري20

✓محمد هايف املطيري54✓راشد عبداحملسن احلماد21

مخلد راشد العازمي55✓روضان عبدالعزيز الروضان22
✓مرزوق علي الغامن56✓د.روال عبداهلل دشتي23

✓مسلم محمد البراك57✓سالم منالن العازمي24

✓مصطفى جاسم الشمالي58✓سعد زنيفر العازمي25

✓د.معصومة صالح املبارك59✓سعد علي اخلنفور26

✓د.موضي عبدالعزيز احلمود60✓سعدون حماد العتيبي27

✓ناجي عبداهلل العبدالهادي61✓د.سلوى عبداهلل اجلسار28

✓ناصر احملمد األحمد62✓شعيب شباب املويزري29

✓د.هالل مساعد الساير63✓صالح احمد عاشور30

✓د.وليد مساعد الطبطبائي64✓صالح محمد املال31

✓د.يوسف سيد الزلزلة65✓د.ضيف اهلل فضيل بورمية32

3328النتيجة النهائية000✓عادل عبدالعزيز الصرعاوي33

الصرعاوي: أؤيد تخصيص كل المصافي وكل القطاعات النفطية

أبورمية: كيف يمتلك المواطن أسهمًا وليست لديه أموال أو مدخرات؟

عبدالصمـد: قانـون الخصخصـة يحمـي الكفـاءات الكويتيـة

المـال: القانـون يخصـص الدجاجة التـي تبيض للكويـت ذهبًا

الحريتي: يجب اقرار قوانين رديفة كالذمة المالية ومكافحة الفساد

الطاحوس: ضرورة وجود »فرشة« تشريعية للقانون حتى ينقل البلد نقلة نوعية
العمير: المواطن الكويتي سيصبح شريكًا حقيقيًا وأصياًل في الشركات المخصصة

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وعسكر العنيزي اثناء عيادتهما ملخلد العازمي

د.روال دشتي وسعد زنيفر زار مخلد العازمي

مرزوق الغامن يتحمد بالسالمة ملخلد العازمي

الشيخ احمد الفهد زار مخلد العازمي وحتمد له بالسالمة

علي الراشد اثناء عيادته للعازمي

سالمات 
للنائب مخلد العازمي

تعرض النائب مخلد العازمي 
مساء امس االول الى وعكة صحية 
ادخلته املستشفى الصدري حيث 
اجرى له الدكتور املعالج عملية 

قسطرة تكللت بالنجاح.
وق���د عاد مخل���د العديد من 
الش���يوخ وال���وزراء والنواب 
اهل���ه ومحبيه  إلى  باالضاف���ة 
وناخبيه الذين متنوا له الصحة 

والعافية.
»األنب���اء« تتمن���ى للنائب 
مخلد العازمي الصحة والعافية 
والس���المة »أج���ر وعافية وما 

تشوف شر يا أبو عبداهلل«.
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