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تسلم مهام عمله.

أوضح رئيس اللجنة املالية واالقتصادية د.يوسف 
الزلزلة ان اللجنة كان من املفترض ان ترفع تقريرها 
بشأن جتاوزات الش����ركة الكويتية لالستثمار الى 
املجلس االس����بوع املاضي، اال ان تشابك املوضوع 
وتأخر احلكومة في االجابة عن األسئلة التي وجهتها 

اللجنة أدى الى متديد النقاش الى األحد املقبل.

وأضاف الزلزلة ان اجتماع اللجنة املقبل سيحضره 
كل من وزير التجارة والصناعة ووزير املالية اضافة 
الى محافظ البنك املركزي، مش����يرا الى ان اعضاء 
اللجنة سيوجهون اس����ئلة عدة الى احلضور ليتم 
االنتهاء من التقرير بشكل نهائي، متهيدا لرفعه الى 

املجلس ملناقشته والتصويت عليه.

أبدى املرشح السابق النتخابات مجلس األمة 
فيصل الكندري استغرابه من عدم اهتمام وزير 
النفط الش���يخ أحمد العبداهلل بقضية تسرب 
الغاز في منطق���ة األحمدي واملعاناة التي مير 

بها املواطنون هناك.
وقال الكن���دري في تصري���ح صحاف������ي 
ان نس���بة تلوث الهواء ف���ي األحمدي وصلت 
ال���������ى مع���دالت خطرة تنذر بق���دوم كارثة 
صحية قد يتعرض لها السكان، حيث وصلت 
مع���دالت التلوث الى 170% مؤكدا ان هذه النسبة 
تعتب���ر مرتفعة ويجب عدم التغاضي عنها أو 

إهمالها.
وأضاف ان ارتفاع معدالت الغاز في الهواء 
تعرض املنطقة خلطر ان���دالع حرائق في أي 
حلظ���ة، خصوصا ان هن���اك حالتني تعرضتا 

للحريق سابق����ا بسب������ب الغاز احداهما ملواطنة وصلت نسبة 
احلروق بها ال������ى %50.

وأشار الكندري الى ان آثار وجود تلوث الهواء بالغاز واضحة، 
حيث ب���دأت األش���ج�����ار تتعرض لتس���اقط أوراقها وتصاب 

باجلف����اف، وكل ذل���ك يحدث دون أي حترك 
جدي من قب�����ل املس���ؤولني في وزارة النفط 

أو شركة نف����ط الكويت.
وشدد الكندري على ان جميع احللول التي 
متت االش���ارة اليها س���ابقا ما ه���ي اال حلول 

ترقيعي���ة لن تفيذ القضية بشيء. 
واوضح ان املواطن�����ني بدأوا يتأثرون من 
روائ�����ح الغاز وشرك�����ة النف�����ط تتفرج على 
ه�����ذه املأساة، خصوصا ان اآلث�����ار السلبي�����ة 
على صحة اإلنسان ال تظهر مباش�����رة وإمنا 
مع تقدم الوقت يظهر تأثيرها عل������ى الن����اس 
من خالل األمراض املستعصي�����ة التي حت���تاج 
الى ع���الج طوي�����ل ومكل�������ف للمواط����ن 

والدول����ة.
وخاط�����ب الكن����دري وزير النف����ط بقوله: 
ه���ل تنتظ�����ر حل���ول كارثة على الن�����اس حت���ى تتدخ�����ل 
وتضغط على العاملي�����ن واملسؤول����ني عن هذه القضية حللها 
وإيج����اد مخرج للمشكل���ة التي مض����ى عليها أكثر من ستة 

أشه�����ر؟!

الدقباسي يسأل عن قرار استثناء 
الطلبة غير الكويتيين

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود جاء فيه: أقرت وزارة التربية 
في اآلونة األخيرة قواعد قبول الطلبة غير الكويتيني في املدارس 

احلكومية وقد حددت الوزارة الفئات التي يشملها القبول. 
لذا يرجى افادتي باآلتي: هل قامت الوزارة بتشكيل جلنة او 
فريق عمل لدراسة الفئات التي مت استثناؤها بالقرار؟ )يرجى 
تزويدي بنس���خة م���ن القرار والتوصيات الت���ي توصلت لها 

اللجنة(. 
وهل قامت الوزارة مبخاطبة اجلهات ذات الصلة لالستئناس 
برأيها بشأن احلاالت التي يتوجب اضافتها للقرار؟ وما األسباب 
التي أدت الى عدم شمول فئة غير محددي اجلنسية وكذلك أبناء 

العسكريني بالقرار؟ 
وقدم الدقباس���ي اقتراحا برغبة جاء فيه: بأن يكون مديرو 
املناطق التعليمية في احملافظات بدرجة وكيل وزارة مساعد مع 

منحهم جميع املزايا املالية العينية املقررة لهذه الوظيفة.

اقترح تسمية مديري المناطق التعليمية بالوكالء المساعدين

علي الدقباسي

عسكر العنزي

احمد السعدون

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله السفير السهيجان

فيصل الكندري

الكندري: نسبة تلوث معدالت الهواء في األحمدي
وصلت إلى 170% و»النفط« ال تحرك ساكنًا

استمرار القضية يهدد بإصابة المواطنين بأمراض مستعصية في المستقبل

السعدون: »المالية« أولت أهمية لقانون 
هيئة سوق المال بهدف حماية صغار المستثمرين

املال س����يعمل به من تاريخ إقرار 
املال وليس  قانون هيئة س����وق 
م����ن تاريخ إقرار التعديل، اي انه 
التي  سيش����مل جميع الصفقات 
متت بعد إقرار قانون هيئة سوق 
املال، معربا ع����ن ثقته بأن يقرر 
املجلس هذا التعديل باألغلبية ما 
لم يكن باإلجماع. من جانب آخر، 
أوضح السعدون انه تقدم باقتراح 
برغبة في 31 يناير املاضي بشأن 
إلغاء احلكومة قرارها بحل نادي 
االستقالل وان تعيده، مشيرا الى 
انه حضر اجتماع اللجنة الصحية 
واالجتماعية والعمل بحضور وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل، وأبلغه 
بأن هذا القرار أصبح بأيديكم كما 
عملتم مع جهات أخرى، وبإمكانكم 
ان تلغ����وا القرار ويع����ود نادي 
االستقالل الى مقره. وتابع: وبدال 
من اتخ����اذ اي قرار بإلغاء القرار، 
اضافة ال����ى ان اللجنة التعليمية 
والصحية والعمل لم تصدر تقريرها 
بهذا الش����أن، حاولت احلكومة ان 
تقطع الطريق على هذا اإلجراء عبر 
إيعازها لهيئة الشباب والرياضة 
بأن يقيموا على أرض نادي املعاقني 

ملعبا اوملبيا للمعاقني. 

2010/5/21 واملرسوم لم يصدر اال في 
شهر 2010/9 وحتى اآلن لم تصدر 
الالئحة التنفيذية للقانون. وتابع 
السعدون.. ال ميكن ان نسمح بأن 
يستمر مثل هذا التالعب والتأخير 
في اصدار الالئحة التنفيذية سواء 
كان بشكل متعمد او غير متعمد 
ومبا يؤدي الى حرمان االقليات من 
ابسط حقوقهما التي حرص القانون 
على حمايتها وعلى ضوء ذلك قدمنا 
اقتراحا بقانون قبل 3 ايام لتعديل 
الفقرة االولى من قانون هيئة سوق 
املال مبا يقضي بالزام من يستحوذ 
على 30% من اسهم اي شركة بتقدمي 
عرض استحواذه اي رغبته بشراء 
االسهم على جميع حملة االسهم 
خالل 30 يوما من تاريخ حصوله 
على 30% من االس����هم أو 30 يوما 
من تاري����خ صدور الالئحة أو 30 
يوما من صدور القرار الذي أوردناه 
بهذا التعديل والذي ميكن مجلس 
املفوضي����ة قبل ص����دور الالئحة 
وليس كما ه����و وارد في القانون 
احلال����ي والذي يلزم املس����تحوذ 
بأن يقدم عرضه بعد 30 يوما من 
صدور الالئح����ة التنفيذية فقط. 
التعديل  الى ان  وأشار السعدون 
الذي قدمه عن قانون هيئة سوق 

يعرض خالل 30 يوما على جميع 
حملة االسهم رغبة بشراء اسهمها، 
مبينا ان هذا النص مع كل اس����ف 
مشروط بصدور الالئحة التنفيذية 
لقانون هيئة اسواق املال والتي لم 
تصدر حتى اآلن الن احلكومة وعلى 
وجه التحديد وزير التجارة احمد 
الهارون لم يرغب بش����كل متعمد 
او غير متعمد باصدارها رغم ان 
القانون نص على ان تعيني مجلس 
املفوضني يجب ان يتم خالل 3 اشهر 
من صدور القانون وليس نشره 
والقانون صدر في 2010/2/21 واخر 
موعد لتشكيل مجلس املفوضية 

املال. وقال السعدون: ان ما ادلى 
به وزير املالية مصطفى الشمالي 
في احدى الصحف عن ان صفقة 
»زين« هي صفقة للقطاع الخاص 
والقطاع اخلاص حر بأمواله، غير 
صحيح وغير مقبول وال ميكن ان 
مير هذا التصري����ح مرور الكرام 
حتى ال يضلل احد فأموال »زين« 
وفقا للق����رار الصادر عن مجلس 
االمة بتاريخ 2010/6/3 هي اموال 
عامة استنادا لنص املادة الثانية 
من قان����ون حماية االموال العامة 
كون الدولة تساهم بشركة زين مبا 
يزيد عن 25%، مبينا ان املجلس قد 
كلف ديوان احملاسبة في الثالث من 
يونيو من العام احلالي مبراجعة 
جميع احلاالت السابقة لعمليات بيع 
اصول زين خارج الكويت. واوضح 
السعدون انه من اهم القضايا التي 
البرملانية  املالي����ة  اللجنة  اولتها 
اولوية خاصة عند دراسة قانون 
هيئة اسواق املال هي كيفية توفير 
الالزمة لصغار  القانون للحماية 
املستثمرين او ما اسماه القانون 
حماية حقوق االقليات لذلك حدد 
القانون نصوصا واضحة اشترطت 
على من يس����تحوذ على 30% من 
اي شركة مس����اهمة او اكثر بأن 

اك����د النائب احمد الس����عدون 
على ان التصري����ح الذي ادلى به 
الش����مالي  املالية مصطفى  وزير 
حول صفقة بيع 46% من اس����هم 
شركة زين لالتصاالت بأنها اموال 
القطاع اخلاص والقطاع اخلاص 
حر في اموال����ه، هو تصريح عار 
ع����ن الصحة، وغي����ر مقبول وال 
ميكن ل����ه ان مير مرور الكرام، اذ 
ان اموال شركة زين هي اموال عامة 
وفقا لق����رار مجلس االمة الصادر 
بتاري����خ 2010/6/3 ون����ص املادة 
الثانية من قانون حماية االموال 
العامة، مشددا على ان التعديل الذي 
اورده على قانون هيئة اسواق املال 
سيلزم من يستحوذ على 30% من 
اي شركة مس����اهمة أو أكثر بأنه 
يعرض خالل 30 يوما من تاريخ 
حصوله على 30% من االسهم او 
خ����الل 30 يوما من تاريخ صدور 
الالئح����ة التنفيذية لقانون هيئة 
س����وق املال او خالل 30 يوما من 
صدور قرار مجلس املفوضية، على 
جميع حملة االسهم رغبة بشراء 
النسبة ملن يرغب في االستحواذ 
عليها وهذا التعديل سيكون ساريا 
من تاريخ اقرار قانون هيئة سوق 

الحكومة قطعت الطريق على اقتراحنا في شأن إعادة نادي االستقالل بتوجهها إلنشاء ناٍد للمعاقين

»الشعبي« تحذّر من تداعيات التطاول على كرامات الناس واإلساءة لمكونات المجتمع
أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا جاء فيه: متثل سيادة 
القانون واحدة من أهم ركائ��ز النظام الدميوقراطي ودولة 
املؤسس��ات، ومن هذا املنطل��ق فإن كتلة العمل الش��عبي 
ترفض أي تصرف غير مسؤول أو ممارسة منفلتة تتطاول 
على دور مؤسس��ات الدولة في تطبيق القوانني، مهما كانت 
املبررات وأيا كان��ت الدوافع، واال حتول األمر الى فوضى، 
وساد منطق القوة على منطوق القانون.  وفي الوقت ذاته فإن 
كتلة العمل الشعبي تعبر عن استيائها البالغ جتاه أي إساءة 
حتاول النيل من سمعة أي فرد أو عائلة أو طائفة أو فئة في 
املجتمع، وهذا ما متادت به بعض الوس��ائل اإلعالمية، التي 
جتاوزت كل احلدود، وتخطت كل االعتبارات، واس��تخفت 
بالقيم، وتعدت عل��ى كرامات الناس، ناهي��ك عن ازدرائها 
املتواصل للنظام الدستوري للدولة، وإثارتها املتعمدة للفنت 
والنعرات، وضربها املتكرر ملكونات املجتمع الكويتي، وهي 

بذلك ال تس��تحق شرف حمل رس��الة اإلعالم ومسؤولية 
الكلمة. ومن هنا فإن الكتلة حتمل احلكومة املسؤولية األولى 
في التراخي عن تطبيق القوانني، ما أفس��ح املجال واس��عا 
أم��ام متادي املتمادين في هذه التجاوزات، وهذا ما س��بق 
ان نبهنا اليه أكثر من م��رة وحذرنا من خطورته وعواقبه 
وتداعياته، واملؤس��ف ان احلكومة لم تتقاعس فحسب عن 
القي��ام بواجبها في تطبيق قانون املرئي واملس��موع، الذي 
يعاقب على مثل هذه التج��اوزات، ويلزم مبراقبة مصادر 
متويل الوسائل اإلعالمية، بل لقد برزت مؤشرات على قيام 
بعض األطراف املتنف��ذة برعاية قنوات وصحف أصبحت 
أبواق��ا دعائي��ة ال صلة لها باإلع��الم احل��ر. واملفارقة ان 
احلكومة بدال من ان تطبق قانون اإلعالم املرئي واملسموع 
وتفع��ل نصوصه وتلت��زم احكامه، فإنه��ا اعلنت أكثر من 
مرة عن عزمه��ا على تقدمي تعديالت علي��ه، وهذا ما نعده 

ع��ذرا واهيا وهروبا الى االمام من مواجهة االس��تحقاقات 
وخلطا مكش��وفا لألوراق، اذ ان واجب احلكومة أوال وقبل 
كل ش��يء ان تطبق القانون وذل��ك بغض النظر عن وجود 
حاج��ة الى تعديله من عدمها. ان االعتداء اآلثم األخير الذي 
ميثل حتوال خطيرا وجرس إنذار ملا ميكن ان تتداعى نحوه 
األمور في البالد من انفالت وفوضى، ومن هنا، فإنه ما لم 
تتم اعادة االعتبار الى سيادة القانون، وما لم يحترم النظام 
الدستوري للدولة، وما لم يوضع حد للتطاول على كرامات 
الناس واإلساءة الى مكونات املجتمع ومحاوالت بث الفنت من 
خالل بعض وسائل اإلعالم وما لم تكن احلكومة ورئيسها 
قادرين على القيام بأبسط مسؤولياتهم في تطبيق القوانني 
ومنع التجاوزات، فعلينا حينئذ أال نستغرب حدوث ما هو 
أسوأ مما حدث، وهذا ما نخشى عاقبته ونكرر حتذيرنا من 

تداعياته على وطننا ومجتمعنا.

عسكر: لتدعم الدولة مواد البناء 
لمنع ارتفاع أسعارها

العدوة إلنشاء واجهة  الفنطاس البحرية
تعد المتنفس األوحد ألهالي المنطقة والمناطق المجاورة

قدم النائب عس���كر العنزي اقتراحا برغبة 
جاء فيه: مع بدء تنفيذ مشاريع خطة التنمية، 
من املتوقع ارتفاع مواد البناء وكلفة االنش���اء 
وباالخ���ص اس���عار احلديد واالس���منت وفق 
سياس��������ة العرض والطلب بشكل سيعاني 

منه املواط�����ن العادي.
 ورغبة منا في مساعدة املواطنني وتيسيرا 

عليهم وخصوصا الذين يتقاضون معاش���ات 
ضعيفة ولتخفيف الظ���روف املادية الصعبة 
عنهم التي قد يتعرضون لها، لذا فإنني اتقدم 
باالقتراح برغبة لتدعم الدولة مواد البناء ملنع 
االرتفاع اجلنوني املتوقع في اسعارها مع بدء 
تنفيذ مش���اريع خطة التنمية نتيجة االقبال 

الشديد املتوقع على مواد البناء.

قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة جاء فيه: تعد منطقة 
الفنطاس من أقدم مناطق الدولة حيث سكنتها العائالت الكويتية 
من���ذ أكثر من مائتي س���نة اما بالهجرة م���ن مدينة الكويت او 

بالهجرة من البادية.
 واش���تهر اهالي املنطقة منذ القدم بصيد االسماك والزراعة 
وقد كانت املنطقة متنزه أهل الكويت في فصلي الربيع والصيف 

ملا تتمتع به من جمال مزارعها وروعة شواطئها. 

وبالنظر إلى ش���واطئ منطقة الفنطاس والتي تعد  املتنفس 
االوحد ألهالي املنطقة واملناطق املجاورة نراها ال تتجانس مع 
تاريخ املنطقة. لذا فإنني اتقدم باالقتراح برغبة إلنشاء واجهة 
الفنطاس البحرية بكامل مرافقها متضمنة متحفا بحريا يحفظ 
لهذه املنطقة اهميتها التاريخية ويعيد اجلمال إلى ش���واطئها، 
وتكون متنفسا الهالي املنطقة واملناطق املجاورة ومزارا تاريخيا 

لالجيال القادمة.


