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  ١٧  فبراير ٢٠١١ 

 بعـــث رئيــس مجــلس األمـــة  8 
جاســـم اخلـــرافـــي ببرقــــيـــة 
البرلــمان  الى رئيــســـة  تهنـــئة 
فـــي جمـــهوريـــة ليتوانيا أرينا 
ديجـــوتني، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبالدها. 

 قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة قال فيه: بعد اعتماد مجلس الوزراء زيادة العسكريني 
بالدولة والتوجه قريبا الى اقرار زيادة رواتب العاملني بالقطاع النفطي لم يبق بعد ذلك إال زيادة 
رواتب املوظفني املدنيني الذين لم يطرأ على رواتبهم اية متغيرات منذ مدد طويلة، على الرغم ان 
تلك الشريحة تشكل القاعدة الكبرى للعاملني بالدولة فضال عن انهم الطبقة االحق بأي زيادة في 
الرواتب السيما مع الظروف املعيشـــية احلالية وارتفاع اسعار السلع االستهالكية التي شهدتها 
البالد في الفترات االخيرة وجاء نص االقتراح: منح العاملني في القطاع احلكومي للدولة في جميع 

قطاعاتها من املوظفني املدنيني نسبة ١٠٠٪ زيادة على رواتبهم األساسية. 

 الخرافي يهنئ رئيسة البرلمان 
في ليتوانيا

 العدوة يقترح زيادة الموظفين المدنيين ١٠٠٪ من الراتب األساسي

 حسني مزيد 

 عدنان عبدالصمد 

 أحمد السعدون 

 د.يوسف الزلزلة 

 د.محمد احلويلة  د.جمعان احلربش 

 رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهللا الرومي مستقبال رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 

 الرومي استقبل رئيس وزراء العراق

 الزلزلة إلصدار كادر المهندسين الكويتيين 
العاملين في القطاعات غير الحكومية

 الحربش: توقيع عقد كلية الهندسة 
مخالف لقانون «المدينة الجامعية» 

 الحويلة: الملتقى اإلعالمي الكويتي ـ السعودي 
األول فكرة رائدة لترسيخ العالقة المتجذرة

القطاع اخلاص.
  مـادة ٢: تسري بشأن املشار 
اليهـــم في الفقرة الســـابقة أي 
تعديالت تشـــريعية أو ادارية 
حتتوي على زيادات في املرتبات 
أو املكافآت املستحقة لهم وفقا 
للجـــداول التـــي تعـــد في هذا 

الشأن.
  مادة ٣: يعاد النظر في الكادر 
املالي اخلاص بالفئات املشـــار 
اليها كل خمس سنوات ملواجهة 

معدالت التضخم في االسعار.
  مـادة ٤: يعمل بهـــذا القانون 
من تاريخ نشـــره في اجلريدة 
الرسمية، وعلى رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه 

تنفيذ هذا القانون.
املذكرة االيضاحية    وجاءت 
للقانون كالتالـــي: من منطلق 
احلرص علـــى حتقيـــق مبدأ 
املساواة في احلقوق والواجبات 
العامة بني املواطنني، وحتقيقا 
التي نص عليها  ملبدأ املساواة 

الدستور.
  أتقدم بهذا االقتراح بقانون 
بهدف حصول جميع املهندسني 
ســـواء في القطاعـــني العام أو 
اخلاص على ذات املزايا املالية 

في كادر املهندسني. 

واملستغلني لشوارعها كما اثر ذلك 
بشكل كبير على سالمة املواطنني 
وممتلكاتهم لوجــــود الكثير من 
احلفر واتساع مساحات االسفلت 
واالرصفة واملهالكة. فيما جاء نص 
االقتراح كالتالي «ضرورة سرعة 
البدء في عمليات الصيانة الشاملة 
وجتديد عملية السفلتة لشوارع 

منطقة النزهة».
  ومن جانب آخر قال احلربش 
انطالقا من توفير الفرص جلميع 
املتميزيــــن من خريجي  الطلبة 
معاهــــد الهيئة العامــــة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريب من حملة 
الدبلوم، وفتح مجاالت  شهادات 
اســــتكمال حتصيلهم العلمي في 
ابتعاث جميع الطلبة والطالبات 
احلاصلــــني علــــى تقديــــر عام 
جيد جــــدا وما فوق الســــتكمال 
دراستهم واحلصول على شهادة 
البكالوريوس وعدم قصورها على 
املركز  الطالــــب صاحب  ابتعاث 
االول فقط فــــي كل دفعة، وذلك 
حتى يتحقق مبدأ العدالة وتكرمي 
املتميزين في استكمال دراستهم 
والذي سيعود بالنفع الكبير على 
سوق العمل بالكويت كما يخلق 
مساحات تنافس ايجابي كبيرة 
بني الطلبة لبذل الكثير من اجلهد 
للحصول على فرصة البعثة االمر 
الذي سيساهم في توفير مخرجات 

تعليم عالية الكفاءة.
  لذلك أقتــــرح «ابتعاث جميع 
الطلبــــة والطالبــــات احلاصلني 
علــــى تقدمي جيد جــــدا وما فوق 
الدبلوم من  من حملة شــــهادات 
العامة  الهيئة  معاهدات وكليات 
للتعليــــم التطبيقــــي والتدريب 
الستكمال دراســــتهم للحصول 

على البكالوريوس». 

الفخــــري جلمعيــــة الصحافيني 
ورئيس حترير جريدة السياسة 
احمد اجلــــاراهللا ورئيس مركز 
اجلمان للدراســــات االقتصادية 
ناصر النفيســــي ووزير اإلعالم 
األسبق د.سعد بن طفلة العجمي 
واألمني العام جلائزة عبد العزيز 
سعود البابطني لإلبداع الشعري 
عبدالعزيز السريع وعدد من كبار 
املسؤولني اإلعالميني في الكويت. 
وأوضــــح ان امللتقــــى يهدف الى 
الوجه احلضاري للكويت  ابراز 
والسعودية معا اضافة الى خلق 
التواصل بني النخب السياســــية 
واالقتصادية والثقافية واإلعالمية 

في البلدين.
    من جانب آخر، قّدم النائب 
اقتراحا برغبة  محمد احلويلــــة 
قال في مقدمته ان تطوير املناهج 
الدراســــية وفقا حلاجة املجتمع 
والظروف املستجدة أمر البد منه، 
وفي ظل ما تقتضيه املادة الثالثة 
عشرة من الدستور بأن التعليم 
ركن أساسي لتقدم املجتمع وتكفله 
الدولة وترعاه، اذ تعتبر املناهج 
الدراسية الوسيلة الفعالة إلعداد 
األجيــــال الصاعــــدة لالضطالع 
مبسؤوليات املستقبل املشتركة في 
تنمية املجتمع وقد باتت احلاجة 
ملحة لتسليم طلبة املدارس أسس 
وقواعد احلــــوار الهادف والبناء 
وكيفيــــة النقــــاش في املســــائل 
اخلالفية لتكريس حرية التعبير 
بالشكل الصحيح بعيدا عن العنف 
بالرأي، وجاء  اللفظي والتشبث 
نص االقتراح كالتالي: «ادراج مادة 
خاصة باحلوار والنقاش ضمن 
املناهج الدراســــية تعلم الطلبة 
حرية التعبير بالشكل الصحيح 

وتقبل الرأي اآلخر».

املوافقة عليها  إلى املجلس في 
أو رفضها.

النائب    من جانب آخر، قدم 
يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون 
إلصدار كادر املهندسني الكويتيني 
العاملـــني في القطاعـــات غير 
احلكومية. وجاءت مواد القانون 

كالتالي:
  مادة ١: يطبق هذا القانون على 
مهندسي القطاع اخلاص والنفطي 
واملؤسسات احلكومية االخرى 
التي لم تستفد من الزيادة املقررة 
في القرارات املشار اليها أعاله 
كما ال تنطبق عليهم بدالت دعم 
العمالـــة الوطنية للعاملني في 

حتــــى اآلن وهم عاجــــزون عن 
تنفيذها، ولالسف يحتفلون بعد 
سبع سنوات بتوقيع عقد إنشاء 
وليس افتتــــاح، وهذه حلقة من 

مسلسل فشل احلكومة.
الــــى كادر    وأشــــار احلربش 
املعلمني الــــذي قدمته جمعيتهم 
والذي تبنته الوزيرة كما أعلنت، 
ونحن نعطيكم شــــهرا من اليوم 
اذا لم ينته املوضوع فســــندعو 
الــــى اقــــراره من خــــالل اللجنة 
الوزيرة  التعليمية، ونتمنى من 
أال تتراجع و«تلحــــس» كالمها، 
ولذلك مصداقيتها ســــتتبني في 

الشهر املقبل.
  من جانب آخــــر، قدم النائب 
اقتراحا برغبة  جمعان احلربش 
جاء في مقدمته نظرا ملا يعانيه 
الســــكنية  النزهة  اهالي منطقة 
منذ فترات طويلة بسبب تهالك 
مساحات كثيرة من شوارع املنطقة 
القيام بعمليات  الداخلية ولعدم 
الصيانة والتأهيل لهذه الشوارع 
التي انشئت منذ سنوات عديدة، 
االمر الذي ادى الى إحلاق الضرر 
الكبير مبركبــــات اهالي املنطقة 

واحملبة واملصير املشترك مبينا 
ان للســــعودية مواقفها املشرفة 
والبطولية اثناء االعتداء العراقي 
الكويــــت واثنــــاء عمليات  على 

التحرير.
  واشــــار الــــى مواقــــف خادم 
احلرمني الشــــريفني امللك الراحل 
فهد بن عبدالعزيز ومواقف خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز الدائمة الى صف الكويت 
واألسرة السعودية املالكة والشعب 
السعودي الشقيق وستبقى كل 
هذه املواقف في ذاكرة أهل الكويت 

الى األبد.
  من جانبه قال املنســــق العام 
للملتقى منصور العجمي لـ«كونا» 
ان امللتقى الــــذي تنظمه جمعية 
الصحافيني الكويتية بالتعاون مع 
وزارة الثقافة واإلعالم السعودية 
سيقام مبشاركة نخبة من رجال 
اإلعالم والثقافة والسياســــة من 

الكويت والسعودية.
  وذكــــر ان الوفــــد يضــــم في 
عضويته الى جانب احلويلة كال 
من أمني سر جمعية الصحافيني 
الكويتية فيصل القناعي والرئيس 

 كشف رئيس اللجنة املالية 
الزلزلة عن  النائب د.يوســـف 
وصول اخلطة السنوية احلكومية 
إلى اللجنة التي اتفقت على عقد 
اجتماع األحد القادم ملناقشتها مع 
الوزير املعني وهو الشيخ أحمد 
الفهد مستدركا: ولكن من خالل 
االطـــالع على اخلطة تبني عدم 
وجود تناغم واضح بني اخلطة 
الســـنوية ونظيرتها التنموية 
وكنا نتوقع أن من كتب اخلطة 
السنوية يراعي التنموية خاصة 
في النســـب املقرر حتقيقها في 
التابعة للخطة  األربع سنوات 

التنموية.
  وأكد الزلزلة انه في يوم األحد 
ستكون محاسبة شديدة من قبلنا 
للحكومة ألن اخلطة لم تكن على 
املستوى املطلوب الذي توقعنا 

أن تكون عليه.
  وأوضح الزلزلة انه ليس هناك 
وضوح في توجيه القطاع العام 
إلى اخلـــاص وكذلك مخرجات 
التعليم مع أن هذه القضية من 
أهم القضايا التي يجب أن تناقش، 
مبينا انه في يوم األحد القادم 
ستتضح الرؤية جتاه التقرير 
الذي سنقدمه للمجلس اخلاص 
باخلطة السنوية واألمر يرجع 

 وصــــف النائــــب د.جمعــــان 
احلربش توقيع عقد كلية الهندسة 
بانه فضيحة سياسية تستحق 
التوقف واملساءلة، حيث ان قانون 
انشاء املدينة اجلامعية صدر في 
شهر ٥ لعام ٢٠٠٤ واملفترض ان 
ينتهي في ٢٠١٤ ولكن بعد سبع 
سنوات يوقع عقد إلنشاء أول كلية 
واملفروض ان نحتفل اآلن بافتتاح 
أول كليــــة. وأضاف احلربش ان 
وزيرة التربية د.موضي احلمود 
منذ سنتني وهي تخفي عن املجلس 
معلومة عدم إمكان تطبيق قانون 
املدينــــة اجلامعيــــة، واحلكومة 
عاجزة عن إنشائها وفق القانون 
ولم تتقدم بطلــــب للتعديل ولم 
حتاسب الوزيرة لتأخرها في إنشاء 
اجلامعة طوال هذه املدة. معتبرا 
ان ما يحدث هو بكل وضوح تهرب 
من املسؤولية، والوزيرة تريد أن 
تسكت عن تطبيق القانون حتى 

تنتهي مدتها في الوزارة.
  وطالب احلربش الوزيرة احلمود 
بإعالن عجزها عن تطبيق قانون 
املدينة وأن تتقدم بطلب تعديل 
تشريعي، حيث ان ديوان احملاسبة 
رفض التصديق على بعض العقود 
ألنها مخالفة للقانون. مضيفا ان 
«لدينا معلومات خطيرة بشــــأن 
زيادة الكلفة مبقدار بليوني دينار 
من الكلفة االولــــى، وهذا نتيجة 

العبث والتأجيل».
الى وجود    وأشــــار احلربش 
معلومات تفيد بأن أحد املسؤولني 
عن متابعة املشروع قد أجله عندما 
«زعــــل» ألنهم لم يعطوه كورس 
صيفي، فأّخر املشروع ثالثة أشهر. 
متســــائال: كيف تعدنــــا حكومة 
الشيخ ناصر احملمد بإنشاء أربع 
جامعات وهي لم تنشــــئ واحدة 

 أكد عضو مجلس األمة النائب 
د.محمــــد احلويلــــة ان امللتقــــى 
اإلعالمي الكويتي - الســــعودي 
األول املقــــرر اقامته في الرياض 
األحد واالثنني املقبلني سيسهم في 
متتني العالقات الثنائية املتجذرة 
واملتأصلة على كل املســــتويات 

الشعبية والرسمية.
  وقال النائب احلويلة بصفته 
أحد أعضاء الوفد اإلعالمي الكويتي 
املشارك في امللتقى في تصريح لـ 
«كونا» امس ان فكرة عقد ملتقى 
إعالمي كويتي - ســــعودي تعد 
فكــــرة رائــــدة ومتميــــزة تهدف 
التواصل وترســــيخ  الى تعزيز 
العالقات املشتركة بني الشعبني 

الشقيقني.
امللتقــــى يأتي  ان    وأوضــــح 
بالتزامن مــــع احتفاالت الكويت 
باألعياد الوطنية التي تعيشــــها 
مبناســــبة مــــرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير 
و٥ ســــنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم.
  وقــــال ان امللتقى يعد فرصة 
إلجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية 
مع مفكريــــن وإعالميني وأعضاء 
مجلس الشورى السعودي مشيرا 
الى التطابق فــــي وجهات النظر 
الكويتية والسعودية لالرتباط 
الوثيق بني ابناء اخلليج الواحد 
والــــى اهمية تكثيــــف احلوارات 
الفكرية والثقافية واالقتصادية 
والسياسية التي تصب في مصلحة 
وخدمة الشعبني الشقيقني وتعزز 

التقارب بينهما.
  وذكــــر ان العالقات الكويتية 
- الســــعودية متجذرة وأصيلة 
ويشترك البلدان بأواصر من االخوة 

 استقبل رئيس مجلس االمة 
باالنابة عبـــداهللا الرومي امس 
رئيس الوزراء بجمهورية العراق 
الشـــقيقة نوري املالكي والوفد 

املرافق له.
  حضر اللقاء النائب د.يوسف 

الزلزلة ورئيس بعثة الشـــرف 
املرافقة للوفد الضيف املستشار 
بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د.سالم جابر االحمد ووزير 
العراق  اخلارجية بجمهوريـــة 
هوشيار زيباري وسفير الكويت 

لدى جمهورية العراق الفريق علي 
املؤمن وسفير جمهورية العراق 
لدى الكويت محمد حسني بحر 
العلوم، وجرى خالل اللقاء بحث 
العالقـــات الثنائية بني البلدين 

الشقيقني. 

 الهاجري: زيادة منتسبي السلك 
العسكري تحفيزًا ألبناء الوطن

 أعرب النائب دليهي الهاجري 
الشـــكر لسمو رئيس  عن بالغ 
الشـــيخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد والنائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الوزراء الشـــيخ جابر 
املبارك ومجلـــس الدفاع االعلى 
على اقرار زيادة منتسبي السلك 
العســـكري بكافة فئاتهم والتي 
جاءت كما طالبنا بان تكون على 
الراتب األساســـي لتكون حافزا 
القطاعـــات بأبناء  لتعزيز هذه 

الوطن.
  وقال الهاجـــري في تصريح 
صحافي ان اعالن مجلس الوزراء 

املوافقة على زيادات العسكريني كما متت املطالبة بها كان له االثر الطيب 
على نفوس منتسبي السلك العسكري من افراد وقيادات، فاحلكومة 
بهذه الزيادة عاجلت خلال كبيرا في سلم الرواتب العام للعسكريني، 
الفتا الى ان مثل هذا القرار سيســـاهم في تعزيز الســـلك العسكري 
بالتحـــاق الكثير من املواطنني فيه بعـــد ان كانت مميزات الوظائف 
املدنية اعلى او متســـاوية مع رواتب العسكريني ما حدا باملواطنني 

على العزوف عن االلتحاق بالسلك العسكري في كافة اشكاله.
  واضاف ان طول مكوث مشروع قانون زيادة رواتب العسكريني في 
اروقة احلكومة اثر كثيرا في العسكريني وساهم في تسرب الكوادر 
الكويتية من كافة القطاعات العســـكرية واالطفاء على مر السنوات 
املاضية ما اثر ســـلبا على ادارة هذه القطاعات التي اصبحت تعاني 
نقصا بشريا ال تستطيع سده إال من خالل حتفيز الكوادر الوطنية، 
موضحا ان مثل هذه القطاعات احلساسة وذات املخاطر العالية محصورة 
على الشـــباب الكويتي الذي يتوجب علـــى احلكومة ان توفر له كل 
االمتيازات لكي يســـد النقص فيها. ولفت الهاجري الى اننا بانتظار 
الكثير من القرارات الشـــعبية من قبل مجلس الوزراء التي تساعد 
املواطنني على حتسني حياتهم املعيشية في ظل ارتفاع االسعار الذي 
يعانيه البلد مطالبا مجلس الوزراء باعادة النظر في ســـلم الرواتب 
العام لكافة موظفي الدولة وتعديله مبا يتوافق والزيادة النســـبية 
للمواد الغذائية واملعيشية كل سنتني على اقل تقدير لكيال يضطر كل 

قطاع في الدولة الى املطالبة بزيادة رواتب منتسبيه على حدة.
  ونوه الى ان االجراءات احلكومية في ضبط االســـعار سيئة جدا 
وعلى مجلس الوزراء محاسبة وزير التجارة على التقصير احلاصل 
في مراقبة االسعار في البلد، فالزيادة في االسعار غير مبررة نهائيا 
فاحلكومة تتجه الى معاجلة خلل رواتب املواطنني واقرار كوادرهم 
والتجار يزيدون من اســـعار الســـلع ووزارة التجارة مغيبة نهائيا 

عن السوق.

 مزيد: زيادة العسكريين خطوة جادة لتحقيق العدالة  

 «الميزانيات» بحثت الحساب الختامي إلدارة الفتوى والتشريع

 رحب النائب حســــني مزيد بقرار املجلس 
االعلى للدفاع فيما يتعلق بزيادة العسكريني 
التي جاءت مرضية لفئة تستحق االهتمام ملا 
تقدمه من جهود، موضحا ان هذا القرار يعتبر 
خطوة جادة في حتقيق العدالة واملساواة في 
القطاعات العســــكرية من جهة وكذلك يعتبر 
محطة جلذب الشباب الى االنخراط في العمل 
بهذه املؤسسات من جهة اخرى. واضاف مزيد، 
في تصريح صحافي، ان على احلكومة النظر في 

شأن ال يقل اهمية لتحقيق االستقرار الوظيفي 
وهو اقرار زيادة املعلمــــني في وزارة التربية 
فهم يبذلون جهودا جبارة وشاقة في مهنتهم، 
موضحا ان الكويت تعتبر البلد االقل حتديدا 
للرواتب بني دول اخلليج لهذه الفئة وان العمل 
على اقرار كادر مستحق سينعكس ايجابا على 
بذل املزيد من اجلهود في خدمة العمل التربوي 
ورفع الشــــأن التعليمي والذي يعد بوابة من 
بوابات التقــــدم واالزدهار للدول، الفتا الى ان 

مطالب العاملني في القطاع التربوي مشروعة 
وتستحق ان تســــعى احلكومة لتحقيقها مبا 
يتناســــب والوفرة املادية التي متر بها البالد. 
وشدد مزيد على ان تسعى احلكومة لتحقيق 
املعلقة للقانونيني  الزيادات والكــــوادر  اقرار 
والفنيني كذلك والتي اخذت الكثير من الوقت 
في الدراســــة والبحث، موضحــــا ان الزيادات 
باقرارها خطوة جادة لفتح املزيد من صفحات 

العمل احلكومي وطي قضايا معلقة. 

 صرح رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي البرملانية النائب عدنان عبدالصمد 
بـــأن اللجنة بحثت ما حتقق في احلســـاب 
الفتوى والتشـــريع للسنة  اخلتامي إلدارة 
املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ من أهداف وبرامج وسياسات 
ومشروعات وردت في برنامج عمل احلكومة، 
وأيضا مالحظات ديوان احملاسبة عن احلساب 
اخلتامي للســـنة املاليـــة ٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك 
بحضور ممثلني عن إدارة الفتوى والتشريع، 
وممثلني عن وزارة املالية، وممثلني عن ديوان 

احملاسبة.
  وأوضح عبدالصمد أن اللجنة الحظت وجود 
اختالف بدرجة كبيرة بني ما ورد في برنامج 
عمل احلكومة للسنة األولى ٢٠١٠/٢٠٠٩ من 
الفصل التشريعي الثالث عشر من حيث عدد 
املشروعات االنشائية النمطية والتطويرية 

واملشروعات الداعمة للسياسات، وايضا وجود 
اختـــالف في اعتماداتها ومـــا مت تنفيذه في 

احلساب اخلتامي.
  وطلبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي 
عن أسباب هذه االختالفات، ومعوقات التنفيذ 

وسبل معاجلتها.
  وقال عبدالصمد ان اللجنة بحثت مالحظات 
ديوان احملاسبة عن إدارة الفتوى والتشريع 
للحساب اخلتامي للسنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ 

ومنها ما يلي:
  ١ـ  ندب اثنني من املستشارين للعمل لدى 
مكتب االســـتثمار الكويتي بلندن منذ فترة 
طويلة وصرف بـــدالت ومكافآت لهما دون 
ســـند قانوني بلغت ٨٣٫٤ ألف دينار، وهذه 

املالحظة مستمرة منذ عدة سنوات.
  وأكد عبدالصمد على بيان السند القانوني 

لهذا الصـــرف ووقف صرف هـــذه البدالت 
واملكافآت، ودراســـة مدى احلاجة الستمرار 
هذا الندب، وتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي عن 
ذلك خاصة ان بعض املبالغ تصرف من جهتني 
هما الهيئة العامة لالستثمار وإدارة الفتوى 

والتشريع وذلك ميثل ازدواجية الصرف.
  ٢ ـ اســـتمرار االدارة فـــي صرف مكافآت 
شهرية لبعض موظفيها باملخالفة لكتب ديوان 
اخلدمة املدنية بلغت ١٣٫٨ ألف دينار وطلبت 
اللجنة وقف صرف هذه املكافآت واسترداد 

ما مت صرفه دون وجه حق.
  ٣ـ  ضعف الرقابة على أعمال تسلم وصرف 
بعـــض املواد املخزنية ممـــا ادى إلى وجود 
اخطاء تســـوية مخزنية بلغت قيمتها ١٦٫١ 
ألف دينـــار وطلبت اللجنة حتري الدقة في 

تسجيل املواد املخزنية. 

حرمان املساهمني في شركة زين 
من حصتهم.

  وقال «قدرنا ان نستمر في 
متابعة كل محاوالت االستحواذ 
في الكويت واالستيالء على كل 
شـــيء، خصوصا املناقصات، 
والتـــي يفتـــرض اال تتم عبر 

وكالء».
الى    وتطـــرق الســـعدون 
تصريـــح صدر عـــن املجلس 
العســـكري في مصـــر والذي 
اكد فيه املجلـــس الصدمة من 
حجم الفســـاد في مصر، وقال 
السعدون «ينبغي ان نتوقف 
التصريح،  كثيرا عنـــد هـــذا 
لنقول لهم ان حجم االستحواذ 
والفساد واالستيالء على املال 
العام وأمالك الدولة عندنا قد مت 
تصدير جزء منه عندكم، ونحن 

صـــدور القانون لم تصدر في 
موعدهـــا، وفي ذلـــك مخالفة 
للقانـــون، ومحاولـــة البرام 
«الصفقة» بعيدا عن مظلة قانون 
هيئة اسواق املال، وهذا من شأنه 

 حذر النائب أحمد السعدون 
من استجابة احلكومة للضغوط 
التي متارس عليها البرام صفقة 
بيع نصيب «زين» في شركة 
«زين السعودية» خارج اطار 
قانون هيئة سوق املال، داعيا 
ديوان احملاسبة الى االضطالع 

بدوره في هذا املوضوع.
  وقال السعدون في تصريح 
للصحافيني امس ان كتلة العمل 
الشـــعبي اصدرت في نوفمبر 
٢٠١٠، بيانـــا حذرت فيه وزير 
املالية مـــن اي تهاون في املال 
العام في صفقة زين، كما حذرت 
من تواجد الدولة طرفا في صفقة 
بيع زين السعودية التي متلك 
٢٥٪ من اسهمها، خصوصا ان 

كان البيع سيتم بخسارة.
  واضاف «حسب معلوماتنا 

فـــإن احلكومة لـــم تتخذ اي 
اجراء في هذا املوضوع، لكننا 
نسمع عن ضغوط متارس في 
اجتاهني، باجتـــاه دفع الهيئة 
العامة لالســـتثمار للموافقة 
على العروض املقدمة لشـــراء 
نصيب «زين الكويت» في «زين 
السعودية» والبالغ ٢٥٪، من 
دون اي ضمان ألن يكون «البيع 
ملصلحة املال العام»، مشـــيرا 
الى ان «الكتلة» جتدد حتذيرها 
الوارد فـــي بيانها الصادر في 

.٢٠١٠/١١/٩
  وبني ان وزير التجارة طرف 
في تأخير اجراءات تشـــكيل 
الواردة في  مجلس املفوضني 
قانون هيئة اسواق املال، كما 
ان الالئحة التنفيذية املفترض 
صدورها خالل ستة اشهر من 

بإذن اهللا سنحاربه ولن نسمح 
لهذا الفساد بأن يتفاقم، رغم كل 
احملاوالت التي متت للتصدي 

لكل محاوالت االصالح».
  واشار السعدون الى وجود 
عدد ال بأس بـــه من االعضاء 
ومـــن التيـــارات السياســـية 
والكتل البرملانية املستمرة في 
نهج مكافحة الفساد، بدعم من 

الشعب الكويتي.
الســـعدون ديوان    وطالب 
احملاسبة باالضطالع بدوره في 
متابعة ما يثار حول صفقة زين، 
كاشفا عن ان لديه معلومات عن 
توجه بتوزيع مكافآت بعشرات 
املاليني مـــن الدنانير لقياديني 
ساعدوا في جناح هذه الصفقة، 
وعلى وزير املالية التحقق من 

صحة هذه املعلومات. 

 السعدون: وزير التجارة خالف القانون بتأخير
  إصدار الالئحة التنفيذية لـ «هيئة سوق المال»

 دليهي الهاجري 


