
شبهة  ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي:  ع��م��ر 
عنها  سأفصح  كبيرة  فساد 

قريبا في »شئون القصر«
أشاد النائب عمر الطبطبائي 
بتفاعل وزي���ر ال��ع��دل وزي��ر 
ال��دول��ة لشؤون مجلس األمة 
د. فهد العفاسي مع ما أث��اره 
ع��ن وج���ود شبهة ف��س��اد في 
إحدى الشركات التابعة للهيئة 
العامة لشؤون القصر وتشكيل 

جلنة حتقيق بهذا اخلصوص.
وق�����ال ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي في 
تصريحات باملركز اإلعالمي 

ملجلس األمة 
»قبل ك��ام ي��وم تكلمت عن 
شبهة فساد في أحد الشركات 
التابعة لشؤون القصر وما اثلج صدري هو تعاون الشعب الكويتي 

واملغردين املؤثرين والشباب حتى اصبحت قضية راي عام« .
وأضاف » ان منا اثلج صدري أيضا حترك الوزير فهد العفاسي 
التحرك االيجابي نحو هذه القضية ووفق القوانني بتشكيل جلنة 
حتقيق واستبدال  األسماء التي عليها شبهات في بعض األحيان 
وبعض القرارات«. وقال«نحن ال نساوم على أي قضية ونرى احلق 
ونحاول انصافه والفاسد يحاسب مهما كان والوزير املتعاون نحن 
نتعاون معه.. وبيض الله وجهك ياد.فهد العفاسي نتعاون معه 
ونؤيده..وهذه رسالة إلى كل الوزراء«. وأكد ان الوزير الذي يداري 

على الفساد فهو فاسد وسيحاسب مثلما صار مع وزراء سابقني.
ووبني الطبطائي أن القرارات التي اخذها الوزير قرارات ايجابية 
وتفاعله وهو واجب عليه إضافة إلى  الشعب الكويتي  يعطي مؤشر 

للبعض الذي ظن ان اموال اليتام مالهم ظهر.
وأكد أن تفاعل الشعب الكويتي هو اكبر رسالة وحماية داعم 

واموالهم التي يتم استغاللها بصورة فاسدة 
وأضاف »قد يكون الشكل القانوني سليم عند االمتناع عن اتخاذ 
القرار االستثماري لكن كان الواجب اذا كان هناك شكوك ان يرفع 

كتاب غلى هيئة اسواق املال أو إلى مسؤولينه في الوزارة«.
 وأضاف«هناك مفاجاة قريبة تخص بعض العقارات اململوكة 
لهيئة ش��ؤون القصر  التي يتم التالعب بها واستغاللها أسوأ 

استغالل«

ه����اي����ف ي����س����أل ال���ش���ع���ل���ة ع�����ن إج����������راءات 
التخلص من املخلفات في املناطق البرية

وج��ه النائب محمد هايف س��ؤاال برملانيا إل��ى وزي��ر األوق��اف 
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قال 
في مقدمته: تعد املناطق البرية ج��زءا ال يتجزأ من أرض الوطن 
ورعايتها والعناية بها واحلرص على نظافتها واجب وطني، وعلى 
الدولة أن حترص على حتقيق ذلك حيث إن بلدية الكويت مناط 
بها احلفاظ على البيئة ونظافتها، إذ تشهد املناطق البرية في فترة 
الربيع إقامة املخيمات الربيعية في أنحاء متفرقة، وينتج عن ذلك 
وجود بعض املخلفات التي لها آثار سلبية على البيئة والصحة 

العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - ما اجلهات املسؤولة عن إزال��ة املخلفات ونظافة املناطق 
اآلتية: )املناطق البرية الشمالية واجلنوبية والغربية ومنطقة 
بر الساملي ومنطقة اسطبالت اجلهراء والوفرة والفرونية وكبد(؟ 
يرجى تزويدي برسم بياني يوضح تبعية املناطق املذكورة سالفا 
للجهات املختصة. 2 - هل توجد حمالت دورية في املناطق البرية 
تستهدف تنظيف وإزالة املخلفات؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى 
تزويدي باملستندات الدالة على ذلك، ومواقع املناطق املستهدفة 

وحجم املخلفات التي أزيلت، 

استقبل ولي العهد ونائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع السعودي صاحب 
السمو امللكي االم��ي��ر محمد ب��ن سلمان بن 
عبدالعزيز في الرياض الليلة قبل املاضية 
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغامن والوفد 

البرملاني املرافق له .
   وفي مستهل اللقاء نقل الرئيس الغامن 
لالمير محمد بن سلمان حتيات سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ، فيما حمل االمير 
محمد بن سلمان الرئيس الغامن نقل حتياته 

وتقديره لسمو ولي العهد  .
   ورك���ز اللقاء على ال��ع��الق��ات املتميزة 

واخل��اص��ة بني اململكة العربية السعودية 
والكويت والتي ينظر اليها كال البلدين على 

انها قدر استراتيجي ثابت ومترسخ .
    وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء صاحب السمو امللكي األمير تركي بن 
محمد بن فهد بن عبدالعزيز ورئيس مجلس 
الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل 
الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
الدكتور مساعد بن محمد العيبان فيما حضره 
من اجلانب الكويتي الوفد البرملاني املرافق 
للغامن وال��ذي يضم كال من أمني سر مجلس 
األمة النائب الدكتور عودة الرويعي والنواب 

احلميدي السبيعي وسعدون حماد العتيبي 
وال��دك��ت��ور ع���ادل ال��دم��خ��ي وم��اج��د مساعد 
املطيري وثامر السويط الظفيري وعبدالله 
ف��ه��اد ال��ع��ن��زي وس��ع��د اخل��ن��ف��ور الرشيدي 
وعسكر عويد العنزي وخلف دميثير العنزي 
اضافة الى سفير الكويت لدى الرياض الشيخ 
علي اخلالد الصباح وأمني عام مجلس األمة 

عالم  الكندري . 
كما عقد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
والوفد املرافق له أمس مباحثات رسمية مع 
رئيس مجلس ال��ش��ورى السعودي الشيخ 

الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.

    وجرى خالل املباحثات التي عقدت في 
مبنى مجلس الشورى السعودي التأكيد على 
متانة العالقات التاريخية التي تربط البلدين 
الشقيقني، وأثر هذه الزيارات املتبادلة بني 
البرملانني في جتسيد عمق العالقة األخوية 
ب��ني البلدين وال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
    كما مت خ��الل املباحثات ت��ب��ادل اآلراء 
ووجهات النظر حول عدد من املوضوعات 
والقضايا التي تهم اجلانبني وآخر التطورات 
التي تشهدها الساحتان االقليمية والدولية 
إض��اف��ة ال��ى تنسيق امل��واق��ف املشتركة في 

احملافل البرملانية القارية والدولية.
   وحضر املباحثات نائب رئيس مجلس 
الشورى عبدالله بن سالم املعطاني واعضاء 
وعضوات جلنة الصداقة السعودية الكويتية 
في مجلس الشورى السعودي فيما حضرها 
من اجلانب الكويتي  اعضاء الوفد البرملاني 

املرافق للغامن  
  وكان الغامن والوفد املرافق له قد حضروا 
صباح امس جانبا من جلسة مجلس الشورى 
حيث ج��رى الترحيب بهم م��ن قبل رئيس 
مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن 

محمد ال الشيخ .

ال��ى ذل��ك اق���ام رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى 
السعودي في العاصمة الرياض أمس مأدبة 
غداء على شرف رئيس مجلس االمة والوفد 
البرملاني املرافق له ،وحضر املأدبة نائب 
رئيس مجلس ال��ش��ورى عبدالله بن سالم 
املعطاني واعضاء جلنة الصداقة السعودية 

الكويتية في مجلس الشورى السعودي   
يذكر ان الغامن والوفد البرملاني املرافق 
له يقوم حاليا ب��زي��ارة رسمية إل��ى اململكة 
العربية السعودية تلبية لدعوة من رئيس 
مجلس الشورى السعودي الدكتور الشيخ 

عبدالله بن محمد آل الشيخ.
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سمو ولي عهد اململكة مستقبالً الغامن والوفد املرافق له

300 دينار حدًا أدنى للمكافأة اإلجتماعية  الدوسري يقترح 
تقدم النائب ناصر الدوسري باقتراح قال فيه   إميانا منا بأهمية 
التعليم في التنمية،ونظرا حلاجة الطالب الكويتي لإلهتمام 

والدعم،كان لزاما علينا أن نتجاوب مع معاناتهم من غالء في 
املعيشة وتوفير احتياجاتهم من وسائل تعليمية خصوصا في 

التخصصات النادرة،لذلك تقدمت بإقتراح بقانون بأن يكون احلد 
األدنى للمكافأة اإلجتماعية هو 300 دينار.

جانب من اجتماع اللجنة

الطبطبائي متحدثا

سمو ولي العهد استقبل رئيس مجلس األمة والوفد املرافق له في الرياض

وراسخة  إستراتيجية  والسعودية  الكويت  عالقات  والغامن:  سلمان  بن  محمد 

رئيس مجلس الشورى السعودي مكرما الغامن

33 مليون دينار العجز املتوقع  »امليزانيات«: 
في امليزانية اجلديدة ل� »أسواق املال«

ريا�ض عواد

 ن��اق��ش��ت جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب 
اخلتامي، ميزانية هيئة أس��واق املال للسنة 
املالية اجل��دي��دة 2019/2020 وحسابها 
اخلتامي للسنة املالية املنتهية 2018/2017 

ومالحظات ديوان احملاسبة بشأنه.
ق��ال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب  
اخلتامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة 
اجتمعت ملناقشة ميزانية هيئة أس��واق 
امل��ال للسنة املالية اجلديدة 2020/2019 
وحسابها اخلتامي للسنة املالية املنتهية 
2018/2017 ومالحظات دي��وان احملاسبة 

بشأنه ، وتبني لها ما يلي :
قدرت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة 
املالية اجلديدة ب� 36 مليون دينار وهي ذات 
التقديرات في امليزانية السابقة ، في حني 
زادت تقديرات اإليرادات بنسبة %12 لتصل 
إلى 3 ماليني دينار ، وعليه فإن العجز املتوقع 
سيكون نحو 33 مليون دينار وسيتم تغطيته 

من االحتياطي العام للهيئة.
وبينت اللجنة أن تقديرات مصروفات 
الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر حيث أن بيانات 
احل��س��اب اخل��ت��ام��ي تشير إل��ى أن الصرف 
الفعلي كان أقل مما مت اعتماده ، كما أن أسس 
احتساب بعض أن���واع اإلي����رادات املتوقع 
حتصيلها ال يوجد فيها جتانس بني التقدير 
والتحصيل ب��ن��اء على م��الح��ظ��ات ل��دي��وان 
احملاسبة ، مع كثرة املناقالت املالية بني بنود 
امليزانية التي كانت دون حاجة لها ، وهو ما 
وعدت الهيئة مبراعاته في السنوات املالية 

القادمة.
ورغ���م توصية اللجنة ب��ض��رورة حسم 
التباين القانوني ما بني هيئة أس��واق املال 
وج��ه��از امل��راق��ب��ني امل��ال��ي��ني ف��ي ش���أن م��دى 
خضوعها لرقابته املسبقة إال أنه لم يتم ، حيث 
أن جلوء الهيئة إلدارة الفتوى والتشريع ال 
يعد حسما نهائيا ألن رأيها استشاري وغير 
ملزم ؛ إذ أنها عدلت عن فتواها السابقة بأن 

الهيئة ال تخضع لرقابة اجلهاز بعدما كانت 
في السابق ترى وجوب خضوعها له ، وهو 
ما يتمسك به دي��وان احملاسبة ، األم��ر الذي 

يقتضي حسمه من قبل مجلس الوزراء.
كما بينت اللجنة إنه في )ظل قانون الهيئة 
احل��ال��ي( ف��إن إي��رادات��ه��ا على امل��دى القصير 
واملتوسط والتي تشهد انخفاضا سنويا غير 
كافية للوفاء بااللتزاماتها املستقبلية مما 
سيؤدي إل��ى عسر مالي وف��ق تقرير دي��وان 
احملاسبة ، حيث أن احتياطيها العام يتعرض 
للتآكل بسبب تغطيته للعجوزات املتتالية 
والتي بلغت منذ انشاء الهيئة وحتى آخر 
حساب ختامي نحو 129 مليون دينار ، وأن 
العجز املتوقع في ميزانية الهيئة للسنوات 
املالية الثالثة القادمة سيكون بنحو 101 
مليون دينار في حني أن رصيد احتياطيها 
احلالي يبلغ 83 مليون دينار ، وهو ما يتطلب 

تعديال تشريعيا.
وتشير بيانات احلساب اخلتامي أنه مت 
تعيني 11 موظفا ف��ي ح��ني أن احتياجاتها 
الوظيفية كانت 56 وظيفة مقترحة في السنة 
املالية املنتهية 2018/2017 ، في حني أنه مت 
شغل كافة الدرجات الوظيفية املقترحة من 
قبل الهيئة لدى تنفيذ ميزانية السنة املالية 

احلالية وفق إفادتها في االجتماع.
وأفادت الهيئة بأن مجلس املفوضني اتخذ 
قرارا بتعديل نسب اجتياز االختبارات املؤهلة 
للتوظيف تخفيفا م��ن اش��ت��راط��ات القبول 
نظرا لصعوبة اجتيازها ، وأنها تبحث حاليا 
مقترحات مماثلة في وظائف أخ��رى لديها ، 
وهو ما شددت اللجنة بضرورة اإلسراع فيه 
خاصة وأن ديوان احملاسبة يشير إلى قلة عدد 
املوظفني في اإلدارات الرقابية )الرقابة على 
التداول – الرقابة امليدانية – الرقابة املكتبية( 
والتي الب��د من زي��ادة ع��دد موظفيها حماية 

للمتداولني بنشاط األوراق املالية.
كما أفادت أنها بصدد االنتهاء من تسوية 
مالحظة دي��وان احملاسبة بشأن عدم وجود 

وصوف وظيفية معتمدة لدى الهيئة مع عدم 
وجود إجراءات عمل في وحداتها التنظيمية ، 
وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان احملاسبة 
للتأكد من تسويتها وفق الضوابط الرقابية 

خاصة وأنها من املالحظات املستمرة.
ووجهت اللجنة بضرورة تطبيق الهيئة 
لسياسة االح���الل ف��ي تخصصات احلاسب 
اآلل���ي ن��ظ��را إل���ى ارت��ف��اع ت��ق��دي��رات عقود 
االستعانة بالشركات املتخصصة في هذا 
املجال والبالغة تقديراتها في ميزانية السنة 
املالية اجلديدة 171 أل��ف دينار ، علما بأن 
الهيئة أفادت بأنها وظفت 4 موظفني كويتني 

في هذا الشأن.
والبد أن تسرع الهيئة في تنفيذ مشروعاتها 
البحثية البالغة تقديراتها نحو 1 مليون 
دينار في ميزانية السنة املالية اجلديدة وأن 
ال تضيف أي استشارات فنية جديدة إلى حني 
االنتهاء من تنفيذ االستشارات احلالية ، مع 

ضرورة تقيينها وأن ال تتوسع في ذلك.
وق���د أف����ادت ال��ه��ي��ئ��ة ب���أن أح���د عقودها 
االستشارية معنية بطرح وتخصيص أسهم 
رأس م��ال بورصة الكويت لالكتتاب العام 
ومن املتوقع طرحه قريبا وأنها قد حصلت 
إيرادات مهمة في هذا اجلانب بنحو 18 مليون 
دينار ، في حني أن هناك عقدا استشاريا آخر 
إلنشاء مؤسسة تعليمية في مجال األوراق 

املالية وأنها ستكون ممولة ذاتيا.
واستمعت اللجنة إل��ى بيان موجز من 
الهيئة بأنها تقييم دورات تدريبية تخصصية 
حلديثي التخرج وأنها وظفت بعضا منهم 
بعد اجتيازهم لها ، وه��و ما دعمته اللجنة 
خاصة وأنها تثري سوق العمل باخلبرات 
امليدانية املطلوبة وأن هناك جهات أخرى 
)ديوان احملاسبة – الهيئة العامة لالستثمار 
– املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
– بنك الكويت املركزي – الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية( لها دورات 

مماثلة.

الداخلية  وزي��ر  يسأل  البابطني 
ع������ن إض������اف������ة غ����ي����ر م��س��ت��ح��ق��ني 

لكشوف التجنيس
أعلن النائب عبدالوهاب البابطني عن توجيه سؤال برملاني إلى نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجل��راح عن مدى 
صحة إضافة أسماء أشخاص غير مستحقني بكشوف التجنيس، وعدد 
حاالت التزوير للجنسية الكويتية التي مت اكتشافها في السنوات اخلمس 
األخيرة، وأسباب تأخر كشوف التجنيس للمستحقني من حملة إحصاء 

1965 .وقال االبابطني في سؤاله:
صدر القانون رقم )23( لسنة 2016 في شأن حتديد العدد الذي 
يجوز منحه اجلنسية الكويتية سنة 2016 وصدر القانون رقم )12( 
لسنة 2018 في شأن حتديد العدد الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية 
سنة 2018 وذلك وفقا حلكم البند )ثالثا( من املادة اخلامسة من املرسوم 
األميري رقم )15( لسنة 1959 بقانون اجلنسية الكويتية. لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1 - ما مدى صحة إضافة أسماء أشخاص غير مستحقني في كشوف 

التجنيس؟
 2 - كم يبلغ ع��دد ح��االت التزوير للجنسية الكويتية من وزارة 
الداخلية في السنوات اخلمس األخيرة؟ وكيف تعاملت معها الوزارة؟ 

وهل توجد حاالت تزوير جديدة لم تتم إحالتها إلى النيابة العامة؟ 
3 - ما شروط احلصول على اجلنسية الكويتية وفق بند األعمال 
اجلليلة، وهل توجد معايير محددة بشأنها؟ وكم يبلغ عدد الذين ُمنحوا 

اجلنسية الكويتية وفق ذلك البند في السنوات اخلمس األخيرة؟
 4 - كم يبلغ عدد طلبات اجلنسية املقدمة من معلومي اجلنسية لدى 

اإلدارة العامة للجنسية واجلوازات؟
 5 - هل أرسل 30000 ملف من املستحقني إلى اللجنة العليا للجنسية 
حسب ما صرح به رئيس اجلهاز املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية؟

 6 - هل وضعت قيود أمنية ومؤشر اجلنسية بناء على تشابه األسماء 
أو حتريات اجلهاز املركزي ووزارة الداخلية؟

 7 - كم يبلغ عدد غير محددي اجلنسية املسجلني لدى اجلهاز املركزي 
للمقيمني بصورة غير قانونية؟ وك��م يبلغ ع��دد املستحقني من حملة 
إحصاء 1965؟ وه��ل توجد أدل��ة مادية لوضع مؤشر اجلنسية على 

بطاقاتهم؟
 8 - ما سبب تأخير كشوفات التجنيس للمستحقني من حملة إحصاء 
1965 واملسجلني لدى اجلهاز املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية 

ووزارة الداخلية متمثلة في اإلدارة العامة للجنسية واجلوازات

إجراءات  عن  املالية  وزير  يسأل  عاشور 
ترسية مشروع هدم مجمع الصوابر

 أعلن النائب صالح عاشور توجيه سؤال برملاني إلى وزير املالية 
د. نايف احلجرف بشأن العقد املبرم بني وزارة املالية والشركة املنفذة 
ألعمال هدم مجمع الصوابر وإج��راءات ترسية املشروع على الشركة. 

وطلب عاشور في سؤاله إفادته وتزويده باآلتي : 
 1 - العقد املبرم بني وزارة املالية والشركة املنفذة ألعمال هدم مجمع 

الصوابر.
 2 - هل سبق طرح املشروع على هيئة ممارسة أو مزايدة وألغي 
فيما بعد؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب فما أسباب اإللغاء؟ يرجى تزويدي 

بجميع عروض األسعار والنتائج اخلاصة فيها.
 3 - ع��روض األسعار وأسماء الشركات التي تقدمت ملشروع هدم 

املباني واملنشآت )هدم مجمع الصوابر( في تاريخ 12 اكتوبر 2016.
 4 - ما األسس واألسباب التي اتخذت لترسية املشروع على الشركة 

املنفذة للعقد حاليا؟
 5 - هل استوفت الشركة جميع الشروط الالزمة لترسية املشروع 

عليها؟
 6 - ما أسماء الشركات التي مت تأهيلها للمشاركة في هذا املشروع؟

 7 - هل أعلن عن طرح املشروع في جريدة الكويت اليوم أو املصادر 
الرسمية؟


