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 وجهت النائبة د.روال دشتي سؤاال لوزير الكهرباء واملاء د.بدر  6 
الشريعان جاء فيه: منى الى علمي ان الشركة التي متتلك مشروعي 
فندق املوفمبيك ومنتجع شيك املقامني على امالك خاصة مستأجرة 
من مالكها قد اقامت عددا من املنشـــآت وحمامات السباحة على 
امالك الدولة املالصقة للمشروعني املذكورين دون احلصول على 
ترخيص او اذن ما جعل اجلهات الرسمية في الدولة مثل بلديات 
الكويت وامالك الدولـــة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء 

واملاء، توجه انذارات للشـــركة بازالة تلك املخالفات، وتساءلت: 
هـــل مت قطع الكهرباء واملاء عن املشـــروعات املخالفة التي متت 
اقامتها على امالك الدولة دون ترخيص؟ واذا كانت االجابة بنعم، 
منذ متى مت قطع الكهرباء واملاء عن هذه املشروعات وهل القطع 
اليزال مستمرا حتى اآلن؟ واذا كانت االجابة بال، ما اسباب عدم 
قطع الكهرباء واملاء عن هذه املشـــروعات مـــع انها مقامة بغير 

ترخيص على امالك الدولة التجارية اخلاصة؟ 

 روال: هل تم قطع الكهرباء والماء عن المشاريع المخالفة؟

 محمد اخلليفة 

السابق محمد  النائب   اشاد 
اخلليفة بالتوجـــه احلكومي 
بحلحلـــة قضية البدون خالل 
الســـنوات اخلمـــس املقبلـــة 
ومعاجلة اوضاع غير محددي 
اجلنســـية، الفتا الى انه بات 
من الضـــروري انهاء ملف من 
اخطر امللفات حساسية، اذ انه 
ملف شائك ويدور حوله جدل 
كبير منذ سنوات عديدة على 
الرغم من ان مرور ما يزيد على 
اخلمسني عاما على حرمان هذه 
الفئة من ابســـط حقوقها كان 
كفيال مبنحهم حق املواطنة منذ 

زمن على ارض الكويت.
  ومتنى اخلليفة، في تصريح 
انهـــاء معاناة آالف  صحافي، 
االشـــخاص من غيـــر محددي 
اجلنسية املقيمني على هذه االرض 
الطيبة وضحوا بأرواحهم فداء 
للكويت وترابها، مضيفا: لقد آن 
االوان الغالق هذا امللف واعطاء 
كل ذي حق حقه وجتنيس من 
يستحق وفق شروط وضوابط 
وقوانـــني الدولة وســـيادتها. 
وطالب اخلليفة بانصاف هذه 
الفئة التي طاملا عانت وحرمت 

املتقدمة  وذلك لنقتدي بالبالد 
فنحن اولى مبساعدتهم ألنهم 

جزء ال يتجزأ منا.
  واثنـــى علـــى التوجيهات 
الســـامية  الســـامية والرغبة 
لصاحب الســـمو االمير عندما 
امر باغالق امللف، مشددا على 
ان يكـــون من ضمن  ضرورة 
اللجنة التنفيذية املشرفة على 
هذا امللف اشخاص ليست لهم 
آراء مســـبقة في هذه القضية 
ويعكسون بآرائهم هذه قرارات 
قد ال تكون منصفة لهذه الفئة، 
مناشدا الفضالة ومن سيعينه 
علـــى حـــل هـــذه القضية ان 
تكون قراراتهـــم متجردة من 
اي مواقف او آراء ســـابقة وان 
يكون من ضمن احللول تعيني 
مستشارين وقضاة يشاركون 
التنفيذية ألنهم لفترة  اللجنة 
طويلة لم مينحوا حق التقاضي 
فيمـــا اذا كان قد وضع عليهم 
قيد امني مـــن دون وجه حق، 
حتى يتسنى لهم انصاف هذه 
الفئة انصافا يليق بتضحياتهم 
ومعاناتهـــم التي عانوها على 

مر السنني. 

ابســـط حقوق االنســـان  من 
من تعليم وصحة وشـــهادات 
ميالد ووفاة وزواج واجازات 
قيـــادة وغيرها مـــن احلقوق 
االجتماعيـــة الكفيلة بانصاف 
هذه الفئة ومنحها آدميتها من 
جهة وحتسني صورة الكويت في 
احملافل الدولية من جهة اخرى، 
متمنيا ان يصرف لكل رب اسرة 
ممن ليس له وظيفة بدل معيشة 
مبلغ من ٢٠ الى ٣٠ دينارا حتى 
يواجه متطلبات احلياة ألن هذه 
حماية المن البلد واســـتقراره 

 طالب بأشخاص ليست لهم آراء مسبقة ضمن اللجنة المشرفة على هذا الملف  

 الخليفة يشيد بالتوجه الحكومي لحلحلة «البدون»

 في كلمته في الدورة الـ ٥ للجمعية البرلمانية اآلسيوية في دمشق

 الخرافي: ال نشعر بالخوف من الملف النووي اإليراني «السلمي» 
 اعرب رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن امله في ان تركز 
البرملانات اآلســــيوية على املواضيع املهمة التي متس شــــعوب 
املنطقة، السيما االقتصادية منها، ألنها مهمة للشعوب وتساهم 
في ايجاد ثقل كبير القتصادات املجموعة اآلسيوية في االقتصاد 

العاملي.
  واضــــاف اخلرافي، في كلمته التي القاهــــا في افتتاح الدورة 
اخلامسة للجمعية البرملانية اآلسيوية امس في العاصمة السورية 
دمشق، ان العمل البرملاني اآلسيوي املشترك قطع خطوات مهمة 
على صعيد تطوير بنائه املؤسسي، خصوصا بعد االنتقال من 
اجلمعية الى املجلس وما واكب ذلك من ترتيبات واجراءات نرى 
ثمارها اليوم في تنوع وتعدد املوضوعات وتقارير اللجان مما 
ادى الى االنتقال الى صيغة تنظيمية لعملنا البرملاني املشترك 
اكثر وضوحا وفاعلية، معربا عن امله في مواصلة ذلك والسعي 
الدءوب لتعزيز التعاون والتنســــيق بني اعضــــاء املجلس في 
احملافل الدولية، وفتح قنوات للحوار مع املجموعات البرملانية 
فــــي قارات العالم ما يعزز موقف دول املجموعة اآلســــيوية في 

املجتمع الدولي.
  واكد اخلرافي اهمية تعزيز التعــــاون االقتصادي بني دولنا 
ألنه يشكل جانبا مهما ينبغي ان تركز عليه البرملانات االعضاء 
وتوفر املناخ املناسب له وذلك في ضوء ما يتوافر في اقتصادات 
الدول االعضاء من فرص اســــتثمارية كبيرة وموارد بشــــرية 
مؤهلة ومعدالت مرتفعة للنمو االقتصادي مما يعطي ثقال كبيرا 
القتصادات املجموعة اآلســــيوية في االقتصاد العاملي، مضيفا 
ان املهمة الرئيســــية لبرملاناتنا في ضــــوء ذلك ينبغي ان تركز 
على التعاون االقتصادي مبا فيه مصلحة شعوبنا جميعا ومبا 
يجعل من هذا التعاون وسيلة فعالة لتحقيق العدالة والتوازن 

في االقتصاد العاملي.
  وزاد اخلرافي: اما على الصعيد السياسي، فإن القارة اآلسيوية 
تشــــهد بؤر توتر ونزاع في مختلف ارجائها مما يعيق مسارات 
االستقرار واالمن والتنمية ويضع محددات على دور املجموعة 
اآلسيوية في املجتمع الدولي ويهدد االمن والسلم العامليني، ولعل 
الصراع العربيـ  االســــرائيلي يأتــــي في املقدمة وذلك في ضوء 
استمرار االحتالل االسرائيلي لالراضي العربية في فلسطني وهضبة 
اجلوالن الســــورية ومزارع شبعا اللبنانية ومواصلة احلكومة 
االسرائيلية سياسة االستيطان في االراضي الفلسطينية والعنف 
الذي متارسه ضد الشعب الفلسطيني، مما يشكل خرقا ملبادئ 
عملية السالم ويهدد االستقرار واالمن في منطقة الشرق االوسط، 
وقال: انا على يقني ان برملانات املجموعة اآلسيوية تشعر بالقلق 
ازاء تلك السياسات واملمارسات، وذلك من خالل تضمني جدول 
اعمال هذا االجتماع قرار اجلمعية البرملانية اآلســــيوية الصادر 
في ديسمبر ٢٠٠٩ بشــــأن املمارسات االسرائيلية التي نرفضها 
جميعا ويرفضهــــا املجتمع الدولي، وجدد تأكيده على اهمية ما 
كان يدعو اليه دائما االشقاء الفلسطينيني بضرورة العمل اجلاد 

صفوفهم والعمل بصوت واحد حتى يستطيع املسلمون والعرب 
دعم قضيتهم في احملافل الدولية.

  من جهته، اعرب رئيس مجلس الشــــورى السعودي عبداهللا 
بن محمد بن ابراهيم آل شيخ في تصريح مماثل عن امله في ان 
يخرج املؤمتر البرملاني اآلسيوي بنتائج مرضية للجميع تخدم 

شعوب املنطقة وقضاياها.
  وقال في رده على ســــؤال ان القضية الفلســــطينية ستكون 
من البنود الرئيســــية واالساســــية في املؤمتر اضافة الى ملف 
الطاقة النووية في منطقة الشرق االوسط من جوانبها السلبية 

وااليجابية.
  واكد في هذا الصدد ضرورة ان يكون استخدام الطاقة النووية 
خاضعا للمعايير الدوليــــة والتفتيش الدولي في كل الدول من 

دون استثناء.
  تفاعل وتعاون

  بدورهما، اكد النائبان د.علي العمير وغامن امليع حرص الكويت 
على املســــاهمة الفاعلة في الوصول الى حلول واقعية وجيدة 
للقارة اآلسيوية وللهموم املشتركة التي تقلق شعوبها، السيما 

في قضيتي الفقر والغذاء والقضية الفلسطينية.
  وقال د.العمير ان قضيتي الفقر والغذاء من القضايا املتجددة 
واملهمة ودائما ما ينظر الى الكويت على انها دولة غنية ويتطلع 

الى ان تسهم مساهمات فاعلة في هذا املجال.
  واضاف ان الوفود البرملانية الكويتية ابرزت في االجتماعات 
السابقة دور الكويت ومساهماتها في هاتني القضيتني عبر الصندوق 
الكويتــــي للتنمية االقتصادية العربيــــة الذي قدم قروضا تقدر 
بنحو ١٢ مليار دوالر لدول فقيرة وكذلك عبر احلكومة الكويتية 
وصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، الفتا الى دور سموه 
في انشاء صندوق «احلياة» الذي ساهمت الكويت فيه مببلغ ٥٠٠ 
مليون دوالر، واكد ان الفقر اذا انتاب دوال فإنه ال يهدد مساكنها 
وعمرانها فحسب بل يهدد شعوبها ويعرضها للمجاعة واملشكالت 
االجتماعية، وقال: نحن في الكويت ساهمنا مساهمة فاعلة في 
محاربة الفقر وقدمنا اوراقا عديدة في املؤمترات السابقة وامتنى 
ان نتوج في هذا املؤمتر بقرارات ايجابية بالتنسيق والتعاون مع 

الدول اآلسيوية التي تتطلع الى التخلص من مشكالتها.
  بدوره، اكد امليع حرص الكويت بصفة خاصة والدول العربية 
على التعاون والتنسيق املشترك مع الدول اآلسيوية لدعم وخدمة 
القضية الفلســــطينية في احملافل الدولية. وابرز في هذا الصدد 
موقف الكويت جتاه القضية الفلسطينية، داعيا الى ضرورة العمل 
اجلاد لرفع احلصار الذي تفرضه قوات االحتالل االسرائيلي ضد 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وايصال املساعدات االنسانية 
له بأســــرع وقت ممكن. وطالب امليع بتحرك دولي فاعل إللزام 
اســــرائيل بانهاء معاناة الشعب الفلســــطيني، الفتا الى احلالة 

املأساوية التي وصلت اليها االوضاع هناك جراء احلصار. 

لتحقيق املصاحلة الوطنية الفلسطينية التي ال بديل لها السترداد 
احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني.

  السالم واالستقرار

  وبني اخلرافي ان شــــعوبنا بل وشعوب العالم اجمع تتطلع 
الى ضمان امني فعال يؤمن السالم واالستقرار االقليمي ويكفل 
االمن والســــلم العامليني، وهذا ال ميكن حتقيقه اال في ظل نظام 
عاملي عادل ومتــــوازن، وفي ظل نظم اقليمية لالمن مبنية على 
االحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول االخرى 
واالحترام التام للمشــــروعية الدولية وااللتزام بحل النزاعات 
بالطرق السلمية، وقال ان غياب احلوار السلمي البناء واستخدام 
لغة القوة وجعجعة السالح والهيمنة والتفرد على الصعيدين 
االقليمي او الدولي لن يكون في مصلحة امن واستقرار شعوب 
العالم، وسيلحق ضررا باالمن والسلم العامليني، واضاف ان احلملة 
العاملية على االرهاب لن حتقق كامل اهدافها في خلق عالم آمن لنا 
جميعا ما لم تقترن بحملة عاملية بالفاعلية واالمكانيات نفسها 
ملكافحــــة االحتالل والفقر واملرض التي تشــــكل ارضية خصبة 

للعنف وما لم تقترن كذلك باحترام متبادل لالديان واحلضارات، 
مشيرا الى ان برملانات املجموعة اآلسيوية مطالبة اليوم بصياغة 
استراتيجية شاملة ملكافحة االرهاب ومعاجلة جذوره ومكافحة 

االحتالل بكل اشكاله.
  كما أعرب رئيس مجلس االمة الكويتي جاسم محمد اخلرافي 
امس عن اســــتغرابه من عدم وجود اقتناع دولي بان البرنامج 

النووي االيراني برنامج سلمي.
  وقال في تصريح للصحافيني هنا عقب افتتاح املؤمتر العام 
اخلامس ملجلس احتاد البرملانات اآلسيوية «نحن ال نشعر بتخوف 
من امللف النووي االيراني» الفتا الى ان ايران اكدت اكثر من مرة 

ان برنامجها لالغراض السلمية.
  واضاف «انا استغرب عدم وجود اقتناع بأن هذا هو االجتاه 
الصحيح» متسائال «ملاذا احلديث فقط عن ايران وننسى اسرائيل 
التي لديها ترســــانة نووية عســــكرية وال نسمع أي نقد لها في 

هذا الشأن».
  وفي الشأن الفلســــطيني دعا اخلرافي الفصائل الفلسطينية 
الى اجناز املصاحلة الوطنية ولم الشــــمل الفلسطيني وتوحيد 

 «المالية» 
  أقرت «غسيل األموال»

   بني مقرر جلنة الشـــؤون 
املالية عبدالرحمن العنجري ان 
اللجنة بحثت (أمس) مشروع 
قانون بشـــأن غسيل االموال 
الى  ومتويل االرهاب، مشيرا 
ان اللجنة ارتأت املوافقة على 
قانون غســـيل االمـــوال فيما 
فضلت ان يكون قانون متويل 

االرهاب منفصال عنه.
  وأوضح العنجري ان اللجنة 
توقفت كثيرا أمام قانون متويل 
االرهاب وما اذا كان يســـتند 
الـــى اتفاقية دولية، الســـيما 
ان تعريف متويل االرهاب قد 
يختلف مـــن دولة الى اخرى، 
نـــراه عمال خيريا  «فرمبا ما 
يراه الطرف اآلخربأنه متويال 
لالرهـــاب» و«وزراء الداخلية 
العرب فـــي اجتماع عام ١٩٩٨ 
خرجـــوا بتعريف مشـــترك 

لالرهاب نتمنى االخذ به».
  وأضاف العنجري ان اللجنة 
ســـترد القانون الى احلكومة 
حتى تأتي بقانونني منفصلني، 
الفتا الى ان اللجنة تلقت مذكرة 
من النائب خالد السلطان تفيد 
بأن بعض مواد قانون متويل 
االرهاب تتعـــارض مع مواد 
اللجنة بصدد  الدستور، وان 

دراسة هذه املذكرة. 

 الطاحوس يسأل الشمالي عن التوجه إلى بيع «زين» 
لكامل مساهمتها في شركة «زين السعودية»

 وجه النائب خالد الطاحوس سؤاال لوزير 
املالية مصطفى الشمالي جاء فيه: تنص املادة 
٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية 
االموال العامة على ما يلي: «يقصد باالموال 
العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون 
مملوكا او خاضعا بقانون الدارة احدى اجلهات 
اآلتية ايا كان موقع تلك االموال في داخل البالد 
او خارجها» الدولة والهيئات العامة واملؤسسات 
العامة والشركات واملنشآت التي تساهم فيها 
اجلهات املبينة بالبندين السابقني بنسبة ال تقل 
عن ٢٥٪ من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم 
الدولة او الهيئات العامة او املؤسسات العامة 
او غيرها من االشـــخاص املعنوية العامة في 
رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في حتديد نسبة 
رأس املال املشار اليها مبجموع احلصص التي 
للدولة او غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية 

املعنوية او الشركات املشار اليها.
  وقال الطاحوس: وملا كانت النسبة املعروفة 
ملساهمة الدولة في شركة االتصاالت املتنقلة 

(زين) تبلغ ٢٧٫٥٧٨٪ او ما يعادل ٣١٪ تقريبا 
من األسهم التي لها حق التصويت بعد استبعاد 
اسهم اخلزينة البالغة ٩٫٩١٪ التي ليس لها حق 
التصويت ما يجعل من الدولة اكبر طرف مساهم 
في الشركة، وبالنظر ملا تردد من معلومات حول 
تصرفات وخطوات قام بها الرئيس التنفيذي 
لشركة زين بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٢، ومتابعة لكل ما 
يجري في التصرف في اموال الشركة باعتبارها 
امـــواال عامة في تطبيق احكام القانون رقم ١ 
لسنة ١٩٩٣ سالف الذكر، والتعرف على موقف 
وزير املالية باعتباره رئيسا ملجلس ادارة الهيئة 
العامة لالستثمار، والتزاما بالقسم الذي بدأنا 
به ممارسة مسؤولياتنا البرملانية، والتصدي 
ألي اجراء ال يستهدف حماية االموال العامة 
واملصلحة العامة، ورغبة في استجالء اوجه 
احلقيقة في هذا املوضوع ومعرفتها، خاصة 
ما يتعلق بالتوجه الى بيع شركة االتصاالت 
املتنقلة (زين) لكامل مســـاهمتها في شركة 
«زين ـ السعودية» ما قد يكبد االموال العامة 
خسائر رمبا تصل الى مئات املاليني من الدنانير 

الكويتية من غير اي مبررات استثمارية ومن 
دون اي اســـباب مقنعة حول ضرورة حتقق 

شرط ال تتم الصفقة بني طرفيها من دونه.
  وطلـــب الطاحوس تزويـــده بصورة من 
الرسالة السالف بيانها – ان وجدت – عما اذا 
كان ممثل الهيئة العامة لالستثمار في مجلس 

ادارة شركة االتصاالت املتنقلة (زين):
  أ- قد وافق على كل ما ذكر في الرســـالة 

السالف بيانها – ان وجدت.
  ب- قـــد تأكد من مراعاة تطبيق مبدأ عدم 
تعارض املصالح وحوكمة الشـــركات ملن له 
مصلحة من ابرام الصفقة في اجتماع مجلس 
ادارة شـــركة االتصاالت املتنقلة (زين) عند 
مناقشـــة الصفقة واتخاذ االجراءات بشأنها 
وخاصـــة فـــي االجتمـــاع املعقـــود بتاريخ 

.٢٠١٠/١١/٧
  ج – قد تقدم بأي اشـــتراطات في اجتماع 
مجلس ادارة شركة االتصاالت املتنقلة (زين) 
املعقود بتاريخ ٢٠١٠/١١/٧ وما اذا كان مت االخذ 

بهذه االشتراطات وااللتزام بها. 
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