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التغطية وصلت إلى 67.82 في املئة وعدد كبير من مساهمي »صرح املدينة« شاركوا

»املدينة« تزيد رأسمالها إلى 40.7 مليون 
واالكتتاب شهد مشاركة بنوك وشركات استثمار

أعلن نائب رئيس مجلس االدارة 
ف�����ي ش����رك����ة امل����دي����ن����ة ل��اس��ت��ث��م��ار 
ح��م��ود ال��ص��ب��اح ع���ن االن��ت��ه��اء من 
ع��م��ل��ي��ة االك��ت��ت��اب ف���ي زي�����ادة رأس 
املال الشركة من 37.780.875 دينارا 

الى 40.706.523 دينارا بنجاح.
وقال الصباح في بيان صحافي 
ال��زي��ادة غطوا ما  ان املكتتبني في 
ط��رح م��ن أس��ه��م بنسبة تصل الى 
67.82 في املئة، الفتًا الى أن جانبا 
صرح  ش��رك��ة  مساهمي  م��ن  كبيرا 
امل���دي���ن���ة ال���ع���ق���اري���ة س���اه���م���وا ف��ي 
اجمالي عدد  ال��ى  بالنظر  ال��زي��ادة 

املساهمني.
ون��وه ال��ى أن ع��ددا من البنوك 
وش�����رك�����ات االس���ت���ث���م���ار ال���ك���ب���رى 
شاركت في العملية التي انجزت 
ع��ل��ى م��ا ي����رام، وس���ط اق��ب��ال جيد 
شهدته ف��ت��رة ال��ط��رح ال��ت��ي سبق 
االع����������ان ع���ن���ه���ا ع����ب����ر ال����ق����ن����وات 
الجمعية  م��واف��ق��ة  بعد  الرسمية 
ووزارة  ل��ل��ش��رك��ت��ني  ال���ع���م���وم���ي���ة 
ال�����ت�����ج�����ارة وال����ص����ن����اع����ة اض����اف����ة 
ال���ى ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة األخ����رى، 
مشيرًا الى أن حقوق مس���اهم����ي 
امل���دي���ن���ة ل���اس���ت���ث���م���ار ارت��������ف��ع��������ت 
ع��ق��������������ب ال����زي����ادة ف�����������ي رأس امل���ال 
الى  املئة لتصل  بنسبة 10.8 في 

75.109.463 مليون دينار.
وق��������ال ال����ص����ب����اح ع����ل����ى ه���ام���ش 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت 
ن���ه���اي���ة االس����ب����وع امل����اض����ي » ك���ان 
ال����وق����ت م���ن���اس���ب���ًا الن����ج����از ع��م��ل��ي��ة 
زي���ادة رأس امل���ال، وذل���ك م��ا عكسه 
االقبال امللحوظ من قبل مساهمي 
صرح املدينة العقارية سواء كانوا 
أف���������رادًا أو ش����رك����ات اس���ت���ث���م���ار أو 

كيانات مالية كبرى«.
ول���ف���ت ال���ص���ب���اح ال�����ى أن ه��ن��اك 
اي���ج���اب���ي���ات ك���ب���ي���رة م����ن ال��ع��م��ل��ي��ة 
ستنعكس على املدينة حيث نمت 

ال���ى 159 مليون  ل��ت��ص��ل  أص��ول��ه��ا 
دي�����ن�����ار م�����ا س�����ي�����ؤدي ال������ى ت��ق��وي��ة 

مركزها املالي.
وأضاف أن العملية كانت بمثابة 
خطوة من خطوات اع��ادة الهيكلة 
ف��ي وق��ت  امل��دي��ن��ة  ال��ت��ي انتهجتها 
ك���ان���ت ت��ت��ط��ل��ب ال���ح���اج���ة م��واج��ه��ة 
ال��ت��ح��دي��ات وامل���ت���غ���ي���رات ال��ح��ال��ي��ة 
ل��اق��ت��ص��اد ال����ى ج���ان���ب االه��ت��م��ام 
ب��ت��خ��ف��ي��ف األع����ب����اء وامل���ص���روف���ات 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ف����ي ظ����ل م����رون����ة ف��ي 
ه����ي����ك����ل����ة االل�������ت�������زام�������ات ال����ح����ال����ي����ة 
ذل��ك  س��ي��ؤدي  ح��ي��ث  واملستقبلية، 

الى زيادة فرص دخول مستثمرين 
ج���دد للشركة م��ا س��ي��وس��ع ق��اع��دة 

املساهمني.
وأك���د ال��ص��ب��اح أن ه��ن��اك عوامل 
أدت ال��ى نجاح ال��زي��ادة منها على 
سبيل املثال تخفيف األعباء املالية 
ف���ي ظ���ل دم����ج ال��ق��ط��اع��ات وزي�����ادة 
لدى  العقارية  االستثمارات  كفاءة 
املجموعة ما يزيد من فرص زيادة 
الى  منوهًا  التشغيلية،  االي����رادات 
خبرة  منها  مهمة  عناصر  ت��واف��ر 
وتكاملها  املدينة  لدى  العمل  فرق 
م��ا أدى ال��ى زي���ادة ك��ف��اءة املحفظة 
اآلن تحت  ب���ات���ت  ال���ت���ي  ال���ع���ق���اري���ة 
م���ظ���ل���ة ش����رك����ة امل����دي����ن����ة ل��ل��ت��م��وي��ل 

واالستثمار.
ال��ش��رك��ة تتمتع  أن  ال���ى  واش�����ار 
ب��خ��ب��رة واس���ع���ة ف���ي م���ج���ال ادارة 
االس���ت���ث���م���ارات ال��ع��ق��اري��ة وه����و ما 
تعتمد عليه في الفترة املقبلة في 
ألصولها  شاملة  تطوير  عمليات 
امل���ن���ت���ش���رة ف����ي ع�����دد م����ن االس������واق 
ال���ش���رك���ة  أن  م���ب���ي���ن���ًا  ال����خ����ارج����ي����ة، 
ن��ج��ح��ت ف���ي وض����ع ق���اع���دة صلبة 
سيكون لها أثرها االيجابي خال 
ال���ف���ت���رة امل���ق���ب���ل���ة، خ���ص���وص���ًا ع��ق��ب 
الخروج من آثار األزمة املالية على 

السوق بوجه عام.

حمود الصباح

• حقوق مساهمي 
املدينة تجاوزت 

75 مليون دينار... 
والشركة تكون 

قاعدة صلبة 
     من األصول الجيدة 

طالب بلدية الكويت بااللتزام باملخطط التنظيمي ودراسة احتياجات السوق الحقيقية

صاهود: أزمة العقار التجاري 
هي في »اإلداري مكاتب« فقط 

ق�����������ال رج�����������ل األع����������م����������ال س����ع����ود 
ص���اه���ود امل��ط��ي��ري ان أزم�����ة ال��ع��ق��ار 
التجاري تبدأ باألساس من النظرة 
التصنيفية لهذا القطاع ومن الخلط 
ما بني املكونات التي تنضوي تحته، 
معتبرا أن التعميم في الحديث عن 
أزمة هو أمر ينافي الواقع والحقيقة، 
وأن ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري ي��ض��م تحت 
لوائه عددا من القطاعات تتمثل في 
ال��ف��ن��ادق وامل��ن��ت��ج��ع��ات وامل��ج��م��ع��ات 
ال���ت���ج���اري���ة وال��ق��ي��ص��ي��ري��ات اض��اف��ة 
ل��������اداري م���ك���ات���ب ح���س���ب ت��ص��ن��ي��ف 
ب���ل���دي���ة ال����ك����وي����ت، م����ش����ددا ع���ل���ى أن 
ف��ق��ط بهذا  امل��ت��داول��ة تتعلق  األزم����ة 
م��ك��ات��ب نظرا  االداري  األخ��ي��ر وه���و 
الطلب بعد  امل��ع��روض على  ل��زي��ادة 
دخ���ول أب���راج مدينة األع��م��ال سوق 

املعروض.
امل����راق����ب  أن  واع����ت����ب����ر ص�����اه�����ود 
ل���ل���س���وق »ي���س���ت���ط���ي���ع ب���ب���س���اط���ة أن 
ي��ل��م��س أن ال أزم������ة ف����ي امل��ج��م��ع��ات 
ال����ت����ج����اري����ة ف�����ي م���خ���ت���ل���ف م��ن��اط��ق 
ال��ك��وي��ت وك��ذل��ك األم����ر ف��ي ال��ف��ن��ادق 
الطلب  وأن ض��ع��ف  وال��ق��ص��ي��ري��ات، 
م���ح���ص���ور ع���ل���ى األب���������راج امل��ص��ن��ف��ة 
اداري مكاتب« محما بلدية الكويت 

املسؤولية عن هذا املوضوع، مذكرا 
ب������أن م���ن���ط���ق ال����س����وق ف����ي ال���ع���رض 
وال���ط���ل���ب ه����و ال������ذي ي��ت��ح��ك��م ب��ه��ذا 
امل���وض���وع، ف��ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت عندما 
ح���ول���ت ت���رخ���ي���ص األراض���������ي ال��ت��ي 
الى  استثماري  كانت تحت مسمى 
اداري م��ك��ات��ب ف���ي م��دي��ن��ة األع��م��ال 
ف����إن ذل����ك ت���م دون دراس������ة واق��ع��ي��ة 
الحتياج السوق ومخالفة للمخطط 
ال��ه��ي��ك��ل��ي، وت���ج���ل���ى ه�����ذا األم������ر ف��ي 
دخول األزمة املالية العاملية مرحلة 
الشركات  أداء  املباشر على  التأثير 
وت��وس��ع��ه��ا، اض��اف��ة ل��ض��ع��ف حركة 
انشاء شركات ومؤسسات جديدة، 
أك��ب��ر بكثير من  امل��ع��روض  فأصبح 
حجم الطلب فأثمر هذا األمر فائضا 

تسبب في تراجع األسعار.
واع���ت���ب���ر ص����اه����ود أن »ال���ت���ح���رك 
ال��ح��ك��وم��ي ب��اس��ت��ئ��ج��ار ب��ع��ض ه��ذه 
امل��ج��م��ع��ات وان ك����ان ي��م��ث��ل خ��ط��وة 
من  للتقليل  الصحيح  االت��ج��اه  ف��ي 
ح���دة أزم����ة ال��ع��ق��ار االداري ل��ك��ن��ه ال 
النهاء  حقيقية  استراتيجية  يمثل 
ه���ذه األزم�����ة« م��ش��ي��را ال���ى أن ان��ه��اء 
هذه األزمة يمكن أن يكون بالعودة 
امل��خ��ط��ط الهيكلي  ف���ي  ال����ى األص�����ل 

التي أقيمت عليها أبراج  لألراضي 
(استثماري)،  وه��و  األع��م��ال  مدينة 
ف��ي  ال����ض����غ����ط  ألن ذل�������ك س���ي���خ���ف���ف 
امل���ع���روض اذ ي��م��ك��ن أن ت��ك��ون ه��ذه 
األب�������راج س��ك��ن��ي��ة اس��ت��ث��م��اري��ة ب��دال 
من أن تكون مكاتب اداري��ة، معتبرا 
اي��ج��اب��ي��ات ديموغرافية  ل��ه  ذل��ك  أن 
أن اس����ك����ان  اع����ت����ب����ار  ع����ل����ى  أي�����ض�����ا 
العاصمة أمر مهم من هذه الناحية، 
م��ش��ددا على أن ه��ذا األم��ر ل��ن يؤثر 
سلبا في األسعار بل العكس تماما 

سوف يساهم ايجابا في رفعها الى 
املستويات العادلة.

بلدية  بمطالبة  ص��اه��ود  وخ��ت��م 
ال����ك����وي����ت ب����م����راج����ع����ة ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
ق���رارات���ه���ا وم��ل��ف��ات��ه��ا ال��ت��ي تتسبب 
ال��ع��ق��اري عموما  ال��ق��ط��اع  سلبا ف��ي 
وذل���ك م��ن خ���ال االل���ت���زام باملخطط 
وكذلك  الكويت،  ملناطق  التنظيمي 
األم��������ر ب�����االل�����ت�����زام ب����االش����ت����راط����ات 
التي تنص  األب���راج  ببناء  الخاصة 
ع���ل���ى ت���وف���ي���ر م�����واق�����ف ل���ل���س���ي���ارات 
ت���س���ت���وع���ب األع�����������داد ال���ك���ب���ي���رة م��ن 
ال���س���ي���ارات ال���ت���ي ت���غ���زو ال��ع��اص��م��ة 
في أوق��ات العمل، الفتا الى أن عدم 
تنفيذ مواقف السيارات تم بمباركة 
وغض النظر من قبل بلدية الكويت 
حيث ان تطبيق القانون يتم حسب 
املزاج الشخصي ملستشاري البلدية 
ول�����ي�����س ب����م����س����ط����رة واح������������دة ع��ل��ى 
الجميع، مبينا أن »هؤالء تساقطوا 
أخيرا ما بني مزور للشهادة وصل 
ل����درج����ة م��س��ت��ش��ار ل����وزي����ر ال��ب��ل��دي��ة 
وما بني من يروض قوانني البلدية 
مل��ص��ل��ح��ة خ���اص���ة ي��ن��ت��ف��ع ب��ه��ا وت��م 
انتهاء عقد عمله قبل أي��ام والبقية 

قادمة بالطريق«. 

سعود صاهود املطيري

تكاليفه اإلجمالية 12 مليون يورو
»تعمير« تبدأ قريبا بناء فندقها 

في املغرب

|   كتب محمد الجاموس   |

ت��وق��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س االدارة ف���ي ش��رك��ة ت��ع��م��ي��ر ل��اس��ت��ث��م��ار 
لفندقها في مدينة طنجة  البناء  الشركة في عمليات  ان تبدأ  العقاري 

املغربية االسبوع املقبل. 
»الراي« ان املقاول الذي سيفوز  واوضح املصدر في تصريح خاص ل�
قدمته  ال��ذي  العطاء  نتائج  ف��ور معرفة  البناء  البناء سيبدأ  بمناقصة 

الشركة.
واضاف ان الفندق يقام على ارض مساحتها 5 االف متر مربع كانت 
عليها، سيكون  فندق  بناء  بقصد  مدينة طنجة،  في  اشترتها  الشركة 
تحت اسم رامادا انكور، منوها بان التكاليف االجمالية للمشروع تبلغ 
نحو 12 مليون ي��ورو، وتوقع ان ينتهي العمل به بحلول نهاية العام 

املقبل.
وكانت شركة تعمير وقعت عقد بيع مجمع ابراج التعمير في بنيد 
ال��ع��ق��اري��ة بقيمة 21 مليون دي��ن��ار، واعلنت  ال��ى ش��رك��ة امل��ص��ال��ح  ال��ق��ار 
الشركة انها ستحقق 1.77 مليون دينار ربحا من هذه الصفقة يفترض 
املالية  السنة  الثاني من  الربع  في  الشركة  نتائج  ان تكون سجلت في 

الحالية.

»سميراميس« تقدم أفضل العروض
لشراء »االستثمارات العربية للتعمير«

| القاهرة- من عال بدوي |

أوقفت إدارة البورصة املصرية التعامل على أسهم شركة االستثمارات 
املظاريف  فتح  أسفرت عنه عملية  بما  املوافاة  للتعمير لحني  العربية 
التي تنافس على صفقة ش��راء حصة حاكمة في  الشركات  املقدمة من 

الشركة.
وكانت شركة »سميراميس للفنادق« قد أعلنت أمس عن شراء حصة 
 63.48 تبلغ  التي  للتعمير«،  العربية  »االستثمارات  شركة  في  حاكمة 
املصري  والبنك  العربي  االستثمار  بنك  تمثل حصتي  والتي  املئة  في 

الخليجي.
األفريقي  العربي  البنك  إن  وقالت مصادر قريبة الصلة من الصفقة 
املقدمة  املظاريف  بفض  قام  للصفقة)،  الطرح  ومدير  املالي  (املستشار 
من الشركات التي تنافسة على الصفقة األسبوع املاضي، وكان العرض 
امل��ال��ي امل��ق��دم م��ن »س��م��ي��رام��ي��س« أع��ل��ى ال��ع��روض ب��ع��د منافسة شرسة 
م���ع إح����دى ال��ش��رك��ات اإلم���ارات���ي���ة، راف���ض���ا اإلف���ص���اح ع���ن ق��ي��م��ة ال��ع��رض 
الذي قدمته »سميراميس«، متوقعا اإلعان عن الفائز بالصفقة خال 

األسبوع املقبل.

اتهموا في بيان مشترك الوزير بتعمد تضمني إجابته معلومات بعضها خاطئ والبعض اآلخر ناقص

املحيالن ومعرفي والهارون: العبدالله والسعدون عقدا صفقة
لتشويه صورة وسمعة أعضاء »األعلى للبترول«

اع��ت��ب��ر االع���ض���اء ال��س��اب��ق��ون ف���ي امل��ج��ل��س االع��ل��ى 
ل��ل��ب��ت��رول ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن امل��ح��ي��ان وم��وس��ى 
م��ع��رف��ي وع���ب���د ال��رح��م��ن ال����ه����ارون ان ال��ن��ائ��ب أح��م��د 
السعدون الذي وجه سؤاال يستفسر فيه عما إذا كان 
ألي من أعضاء املجلس األعلى للبترول أي مصلحة 
م��ب��اش��رة أو غ��ي��ر م��ب��اش��رة ف��ي ع��ق��وده وم��ن��اق��ص��ات��ه، 
ال���ذي اج��اب  ووزي���ر النفط واالع���ام اح��م��د العبدالله 
من  فئة  »تعمد تشويه ص���ورة وسمعة  ال��س��ؤال  ع��ن 
معتبرين  الوطنية«،  الخدمة  ش��رف  قبلوا  املواطنني 
ان »من يطلع على السؤال وتاريخ طرحه ومضمون 
السياسية  اللعبة  يعي  ممن  عنه  اإلج��اب��ة  وت��وق��ي��ت 
ي��ك��ت��ش��ف ب���س���ه���ول���ة أن ه����ن����اك ص���ف���ق���ة ب����ني ال���س���ائ���ل 

واملجيب«. 
وط����ال����ب االع����ض����اء ال���س���اب���ق���ون ال���ث���اث���ة ف����ي ب��ي��ان 
السعدون  أحمد  النائب  »ب��اع��ت��ذار  مشترك  صحافي 
وم���ن اي����ده وس���ان���ده م���ن ال���ن���واب ع��م��ا ب���در م��ن��ه��م من 
م���س���اس ب���ش���رف وك���رام���ة واع���ت���ب���ار أع���ض���اء امل��ج��ل��س 
االع��ل��ى ل��ل��ب��ت��رول أو إح��ال��ة م��ا ي��دع��ون��ه ج��ري��م��ة إل��ى 
ش��ارك  وم��ن  مرتكبيها  م��ع  للتحقيق  العامة  النيابة 

فيها سواء باملوافقة أو السكوت عنها«.
واوض����ح ال��ب��ي��ان »ن��ش��رت ال��ص��ح��ف املحلية اخ��ي��رًا 
إجابة وزير النفط  عن سؤال وجهه النائب بمجلس 
األمة السيد أحمد السعدون يستفسر فيه عما إذا كان 
ألي من أعضاء املجلس األعلى للبترول أي مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة في عقوده ومناقصاته. 
- ومن يطلع على السؤال وتاريخ طرحه ومضمون 
السياسية  اللعبة  يعي  ممن  عنه  اإلج��اب��ة  وت��وق��ي��ت 
يكتشف بسهولة أن هناك صفقة بني السائل واملجيب 
احد اهدافها تشويه صورة وسمعة فئة من املواطنني 
مواقفهم  لهم  وك��ان��ت  الوطنية  الخدمة  ش��رف  قبلوا 

املبدئية ضد أهداف كل هؤالء. 
- فالسائل الذي مهد لسؤاله بما يوهم بأن أعضاء 
املجلس األعلى للبترول يحق لهم التدخل في اإلدارة 
التنفيذية لقطاع البترول واستغال سلطاتهم، وبما 
ي���وح���ي ب���وج���ود ش��ب��ه��ات ت���اع���ب ب���امل���ال ال���ع���ام وه��و 

بأحكام  الطويلة  والخبرة  الحنكة  فيه  يفترض  ممن 
أعضاء  إنشاء وتعيني  والقوانني ومراسيم  الدستور 
املجلس األعلى للبترول واختصاصاته وصاحياته. 
- واملجيب عن السؤال الذي أغفل إبداء وجهة نظره 
حول التشكيك في نزاهة ونظافة يد أعضاء املجلس 
معلومات  إجابته  يضمن  أن  تعمد  للبترول  األع��ل��ى 
بعضها خاطئ والبعض األخ��ر ناقص لكي يتحقق 
ال��ه��دف الخفي م��ن ال��س��ؤال رغ��م علمه واط��اع��ه على 
جميع العقود املوقعة مع القطاع وتواريخها وكيفية 

اتخاذ القرار بشأنها«.
 وق������ال ال���ب���ي���ان »ح���ي���ث ان���ن���ا م���م���ن ك�����ان ل����ه ش���رف 
العضوية في املجلس األعلى للبترول واستقلنا منه 
ع��ل��ى أس���اس م��ن امل���ب���ادئ ال��وط��ن��ي��ة، ف��ق��د ارت��أي��ن��ا من 
ف��ي ما  الكريم  أم���ام ج��م��وع شعبنا  أن نضع  واجبنا 

سطرناه أدناه ما ينأى به عن التضليل: 
1 - لم يتضمن مرسوم إنشاء املجلس أو في املواد 
مع  التعامل  على  ح��ظ��رًا  اختصاصاته  ح���ددت  ال��ت��ي 
األطراف ذات الصلة مثلما فعل املشرع في الدستور 
ومثلما  ال����وزراء  أو  األم���ة  ألع��ض��اء مجلس  بالنسبة 
فعل في قانون الشركات التجارية بالنسبة ألعضاء 

مجلس اإلدارة.
- ينص مرسوم إنشاء املجلس األعلى للبترول   2
على أن يشكل املجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
وع���دد م��ن ال����وزراء وتسعة أع��ض��اء م��ن ذوي الكفاءة 
وال���خ���ب���رة واالخ����ت����ص����اص (أي خ���ب���رة واخ���ت���ص���اص 

بالقطاع النفطي). 
3 - إن ال��س��ائ��ل وامل��ج��ي��ب ي��ع��ل��م��ان ع��ل��م ال��ي��ق��ني أن 
امل���ج���ل���س األع����ل����ى ل���ل���ب���ت���رول ه����و م��ج��ل��س س��ي��اس��ات 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ول��ي��س م��ج��ل��س��ًا ت��ن��ف��ي��ذي��ًا للقطاع 
النفطي ول��ي��س ل��ه ص��اح��ي��ة ات��خ��اذ ق����رارات متعلقة 
خافه  أو  التعيينات  أو  امل��م��ارس��ات  أو  باملناقصات 
ال��وح��ي��د املختص ب��ذل��ك ه��و مجلس إدارة  وامل��ج��ل��س 
م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول ال����ذي ي��رأس��ه ال���وزي���ر امل��ج��ي��ب عن 
السؤال الذي ال يملك أعضاء املجلس األعلى للبترول 
حتى مجرد ترشيح أعضائه. فكيف يتأتى العضاء 

امل��ج��ل��س االع��ل��ى ل��ل��ب��ت��رول ارغ����ام ال��ج��ه��از التنفيذي 
للقطاع على توقيع عقود معهم او ان يحاول الجهاز 
للقطاع ش��راء ذمم اعضاء املجلس االعلى  التنفيذي 
خال  م��ن  قانونية  غير  منفعة  باعطائهم  للبترول 

العقود او املناقصات . 
4 - إن الوزير في إجابته قد أشار إلى عقود إما أن 
تكون قد وقعت من قبل أطرافها قبل دخولهم أعضاًء 
في املجلس األعلى للبترول أو وقعت بعد أن انتهت 
ي��ؤك��د النتيجة  امل���ذك���ور. م��ا  امل��ج��ل��س  ف��ي  عضويتهم 
اليها في ما سلف من ان هناك صفقة  التي انتهينا 
بني طرفي السؤال والجواب اليهام القارئ بالنتيجة 

التي يبتغونها.
ال��وزي��ر في  5 - إن جميع العقود التي أش��ار إليها 
جوابه قد تمت إما بعلم املجلس األعلى للبترول أو 
وف��ق النظم واإلج����راءات املتبعة في ه��ذا الخصوص 

وبشفافية تامة«.
وت��اب��ع البيان »عليه ومل��ا ك��ان ال��س��ؤال ال��ذي طرحه 
النائب أحمد السعدون والتمهيد الذي سبقه... وإجابة 
وزير النفط عنه على النحو السالف بيانه إنما يشكك 
في نزاهة ونظافة يد أعضاء املجلس األعلى للبترول 
ويشير في جوهره إلى ارتكابهم جريمة التعدي على 
امل���ال ال��ع��ام، وه��و األم���ر ال���ذي استغلته بعض األق��ام 
امل��غ��رض��ة ع��ل��ى ص��ف��ح��ات ال��ج��رائ��د، وذل���ك بتوجيه ما 
املجلس  أعضاء  في حق  وتشهيرًا  وقذفًا  يعتبر سبًا 
األعلى للبترول، فان النائب أحمد السعدون ومن أيده 
وسانده من النواب مطالبون بتقديم اعتذار عما بدر 
منهم وف��ي��ه م��س��اس ب��ش��رف وك��رام��ة واع��ت��ب��ار أعضاء 
املجلس األعلى للبترول السابقني والحاليني أو إحالة 
مع  للتحقيق  العامة  النيابة  إل��ى  جريمة  يدعونه  م��ا 
مرتكبيها ومن شارك فيها سواء باملوافقة أو السكوت 
ع��ن��ه��ا ب��م��ن ف��ي��ه��م أع���ض���اء امل��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ل��ب��ت��رول 
السابقون والحاليون ومرورًا بمجلس إدارة مؤسسة 
كله  وذل���ك  التنفيذية.   وق��ي��ادات��ه��ا  الكويتية  ال��ب��ت��رول 
م��ع احتفاظنا بالحق ف��ي ال��رج��وع على م��ن أث��ار هذه 

القضية بكافة ما تسمح به أحكام القوانني«.

• املجلس األعلى 
     ليس تنفيذيًا وليس له 

صالحية اتخاذ قرارات متعلقة 
باملناقصات أو التعيينات 

واملختص بذلك هو مجلس 
إدارة مؤسسة البترول 

     الذي يرأسه الوزير املجيب 

• السعدون ومن أيده 
وسانده من النواب 

     يجب ان يعتذروا عما بدر 
منهم من مساس بشرف 

وكرامة واعتبار أعضاء 
املجلس السابقني


