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عدنان عبدالصمد

عبدالصمد: لجنة الميزانيات ستعد
»خارطة طريق« لدراسة الحالة المالية للدولة

قال رئيس جلنة امليزانيات واحلس����اب اخلتام����ي النائب عدنان 
عبدالصمد ان اجتم����اع اللجنة أمس اقتصر على آلية التعامل، وذلك 
بعد تكليف اللجنة من قبل املجلس بدراس����ة احلالة املالية بالتعاون 
مع ديوان احملاس����بة وعلى ضوء التقري����ر املقدم منه  )2008/2007 � 
2009/2008(. واضاف عبدالصمد ان ما س����تقوم به اللجنة في الوقت 
القريب هو إعداد خارطة طريق لدراس����ة احلالة املالية، مش����يرا الى 
ان اللجنة في اجتماعه����ا امس لم تتطرق الى التفاصيل وإمنا ركزت 
على األطر العامة فقط. وبني عبدالصمد ان اللجنة كلفت النائب عادل 
الصرعاوي بترؤس فريق لدراسة احلالة املالية، مضيفا ان هذا الفريق 
س����يقوم خالل فترة الصيف بدراسة احلالة املالية وتقدمي تقرير قبل 

دور االنعقاد املقبل.
واشار عبدالصمد الى ان اللجنة تعكف على صياغة اقتراح بقانون 
لتشكيل هيئة عليا لتقييم االداء االستثماري لكل اجلهات االستثمارية، 

الفتا الى ان مؤسسة البترول ستكون ضمن هذه اجلهات.

ه����ذه التعامالت؟ وطلب تزويده 
بنسخة من جميع النظم واملعايير 
والضوابط والقرارات والتعليمات 
ومحاض����ر االجتماعات اخلاصة 

باملوضوع.
وتساءل: ما األسس املعتمدة 
لبن����ك الكوي����ت املرك����زي ف����ي 
املؤسس����ات املصرفية اخلاضعة 
لرقابت����ه م����ن حي����ث تكوي����ن 
االحتياطيات واملخصصات ألي 
مخاطر محتملة ألي انكش����افات 
او خسائر متوقعة؟ هل مت اعتماد 
هذه األسس من مجلس إدارة بنك 
الكويت املركزي؟ وما السياسات 
التي  الداخلية  الرقاب����ة  وقواعد 

وجه النائب خالد الطاحوس 
س����ؤاال لوزير املالي����ة مصطفى 
البنك املركزي  الشمالي بش����أن 
وتس����اءل الطاحوس: هل تسمح 
القوانني والنظم الرقابية في بنك 
الكوي����ت املركزي للمؤسس����ات 
املصرفي����ة اخلاضع����ة لرقابته 
بالتعامل مبا يسمى باملشتقات؟ 
وما الضوابط والنظم واملعايير 
املطبق����ة من قبل بن����ك الكويت 
املركزي لرقابة مثل هذا النوع من 
االدوات؟ وما التعليمات والضوابط 
الصادرة من بنك الكويت املركزي 
البنوك في  واملنظم����ة لدخ����ول 
عمليات املش����تقات املالية؟ وهل 
مت اعتماد هذه الضوابط والنظم من 
مجلس إدارة بنك الكويت املركزي؟ 
وهل متنع تلك الضوابط واملعايير 
دخول البنوك في تلك العمليات 
ألغراض املضاربة؟ وهل الضوابط 
والنظم واملعايير ثابتة على جميع 
املؤسس����ات املصرفية اخلاضعة 
لرقابة بنك الكويت املركزي؟ وما 
مدى التزام املؤسسات املصرفية 
الكويت  اخلاضعة لرقابة بن����ك 
املعايير وقواعد  املركزي به����ذه 
االفصاح عن تعامالتها في مجال 
املش����تقات؟ وم����ا املخاطر على 
املؤسسات املصرفية من جراء مثل 

تتبعها البنوك بخصوص عمليات 
املشتقات املالية؟ وهل قام البنك 
املركزي بالتأك����د من وجود تلك 
اللوائ����ح واعتمادها من مجالس 
الكويتية ومتابعة  البنوك  إدارة 

كيفية تطبيقها؟
وطل����ب الطاح����وس تزويده 
بأداء اجمالي االموال املستثمرة 
في احتياطي االجيال واداء انواع 
االصول املكونة الحتياطي االجيال 
)نقد، س����ندات، اس����هم، عقارات 
واس����تثمارات مباش����رة(، واداء 
اجمالي االموال املس����تثمرة في 
مكتب لندن، واداء انواع االصول 
املكونة لالموال املس����تثمرة في 
مكتب لندن )نقد، سندات، اسهم، 
عقارات واس����تثمارات مباشرة(، 
واداء اجمالي االموال املستثمرة 
في الكويت التي تتم ادارتها من 
انواع  مدي����ري احملاف����ظ، واداء 
االص����ول املكونة لالم����وال التي 
تتم ادارتها في الكويت من خالل 
مديري احملافظ )نقد، س����ندات، 
اسهم، عقار واستثمارات مباشرة(، 
واداء اجمالي االموال املستثمرة في 
االحتياطي العام واداء كل نوع من 
االصول املستثمرة في االحتياطي 
العام )نقد، سندات، اسهم، عقار 

واستثمارات مباشرة(؟

الحمود: نستعين بالمعلمين البدون في »التربية« لـ »سد النقص« 
ونحتاج إلى وضع نظام متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية

ولكنه ممكن في مشروع جامعة 
الش���دادية، حيث سيكون هناك 

حرمان جامعيان منفصالن.
وبسؤالها عن موضوع تشغيل 
املعلم���ني »البدون« ف���ي وزارة 
التربي���ة، أوضح���ت ان وزارة 
التربية ال ميكن ان تنفرد بوضع 
هذا النظام، وامنا البد من التنسيق 
مع اجلهات املعنية في الدولة »وال 
النتيجة  يهمني اآلن أن أحق���ق 
في يوم واح���د، وإمنا يهمني ان 
أحقق نظاما لالستعانة بخبرات 

ولن نخفي شيئا. وبخصوص ما 
أثير ع���ن موضوع االختالط في 
اجلامعات، قالت احلمود: ان قانون 
منع االختالط موجود ومحترم ولم 
يستجد شيء، وميكن ألي مشكك 
في عدم تطبيق القانون ان يزور 
اجلامع���ات ويطلع على الوضع 
هناك، مشددة في الوقت ذاته على 
ان الفصل بني الطلبة مطبق داخل 
القاعات الدراسية، ولكن ال ميكن 
تطبيقه ف���ي الباصات واملمرات 
في املنش���آت املوج���ودة حاليا، 

وقدرات أبنائنا من غير محددي 
اجلنسية«. وأضافت أن املوضوع 
اليزال التعامل معه على أساس 
فردي وهو غير كاف ألننا نريد أن 
يكون هناك نظام واضح املعالم 
يضمن االستفادة من هذه اخلبرات 

بشكل منتظم.
ومبواجهتها باملطالبات النيابية 
الداعية إلى اعطاء االولوية للبدون 
في عملية التوظيف في مدارس 
التربية وعدم االكتفاء بهم ملجرد 
س���د النقص أوضح���ت احلمود 

ناقشت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة البرملانية خالل اجتماعها 
امس اس���تراتيجية التعليم في 
الكويت واستعدادات وزارة التربية 
الدراسي  العالي للعام  والتعليم 
اجلدي���د، باالضافة ال���ى عملية 
تطوير املناهج الدراسية بحضور 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 

العالي د.موضي احلمود.
وقالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في تصري���ح للصحافيني عقب 
االجتم���اع انه جرى اس���تكمال 
مناقش���ة املواضي���ع التي متت 
مناقش���تها في االجتماع السابق 
واستعراض استعدادات الوزارة 
للعام الدراسي اجلديد، مشيرة الى 
انها استمعت الى وجهات النظر 
املختلفة فيما يتعلق باملنش���آت 
املدرسية أو الكتب او التجهيزات 
التقنية. وذكرت ان اجلزء الثاني 
من االجتماع اس���تعرض خطة 
تطوير املناهج التي بدأتها وزارة 
التربية منذ س���نوات وهي اآلن 
بصدد اس���تكمالها، وكذلك كانت 
للنواب مداخالت متميزة في هذا 
اخلص���وص ومش���اريع تعاون 
مستقبلية لتذليل العقبات التي 
تواجه وزارة التربية في سبيل 
تنفيذ خططها، مؤكدة ان النقاش 
تركز في معظمه على املخططات 
املس���تقبلية للوزارة واملشاريع 
التي  التطويري���ة والتنفيذي���ة 
س���تطرحها في برنام���ج عملها 

واخلطة اخلمسية.
وبين���ت ان ال���وزارة التزال 
تدرس مش���روع رب���ط املدارس 
بش���بكة ال���� WAN م���ع اجلهاز 
املرك���زي للتكنولوجي���ا التابع 
لوزارة املواصالت، ولكن الى اآلن 
لم يتخذ اي ق���رار بينما التزال 
جلنة التحقيق مستمرة في عملها 
فيما يتعلق مبوضوع تس���رب 
التقرير  االختبارات ولم يق���دم 
الى اآلن، مضيفة: انني أتوقع ان 
يصدر تقرير اللجنة في االسبوع 
املقبل ونتائجه ستعرفونها كلكم 

أن هناك فرقا فعندما نتكلم عن 
السنة احلالية فمن الطبيعي أن 
يكون احلديث عن س���د النقص 
ألن القرار جاء متأخرا ولكن ان 
كان احلديث عن املستقبل فيجب 
أن نض���ع النظام اآلن وأن تنظم 
عملية االستعانة واملقابالت ليكون 
نظاما متكامال معربة عن تفاؤلها 
اع���داد املعلمني  بامكانية زيادة 

البدون في السنوات املقبلة.
وقالت النائب د.سلوى اجلسار 
ان االجتماع كان مهنيا بحتا وعلميا 
وتناول العديد من القضايا التي 

تخص العملية التعليمية.
وكشفت عن انه مت االستماع 
الى اس���تعدادات الوزارة بشكل 
كامل فيما يتعلق باملدارس التي 
مت ترميمه���ا واع���ادة صيانتها 
والبرنامج الزمني لتس���لم تلك 
املدارس  املدارس متناولة ايضا 
اجلديدة التي مت افتتاحها أو التي 
تعتزم الوزارة انشاءها في املناطق 

السكنية اجلديدة.
واوضحت اجلسار ان وزارة 
التربية متيزت هذا العام بوضع 
خطة لتالفي العديد من األخطاء 
الت���ي كانت حتدث في الس���ابق 
كع���دم اس���تكمال اث���اث بعض 
املدارس وعدم وجود الكهرباء او 
وحدات التكييف، مشيرة الى ان 
الوزارة كش���فت عن العديد من 
التحديات التي تواجهها وهو ما 
جعل اللجن���ة التعليمية تقتنع 
بأن الوزارة مبفردها ال تستطيع 
ان تؤمن جميع استعدادات العام 

الدراسي.
وبين���ت اجلس���ار ان قضية 
االستعداد للعام الدراسي ليست 
موضوع وزارة التربية مبفردها 
وامنا يش���ترك معها العديد من 
ال���وزارات األخ���رى كالكهرباء 

والصحة والداخلية.
واشارت الى ان هناك 17 مدرسة 
لم يص���ل اليها التيار الكهربائي 
حتى اآلن على الرغم من انتهاء 
االنش���اءات بها وسلمت من قبل 

الهيئة العامة لالسكان.

خالد الطاحوس

)هاني الشمري(د.موضي احلمود متوسطة متاضر السديراوي ومرمي الوتيد

وزيرة التربية أكدت أن قانون منع االختالط موجود ومحترم

جوهر: نرفض تهديد مدير »التطبيقي« 
بمالحقة األساتذة المنتقدين لسياسته

اكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.حسن 
جوهر رفضه القاطع ألس����لوب التهديد الذي 
اس����تخدمه مدير عام الهيئ����ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ملالحقة االساتذة املنتقدين 
لسياسات الهيئة التطبيقية. وقال جوهر في 
تصريح صحافي يوم امس نقلت هذا الرفض 
واالس����تياء لوزير التربي����ة والتعليم العالي 
د.موضي احلمود على هامش اجتماع اللجنة 
التعليمية يوم امس واكدنا لها رفضنا اتباع مثل 

هذا االسلوب وإحالة االساتذة الى جلان التحقيق 
التأديبي ملجرد انتقادهم لسياسة الهيئة مستدركا 
بالقول من املؤسف ان تتزامن مثل هذه التهديدات 
مع نفس التوجه الذي متارسه ادارة اجلامعة على 
مدى السنتني املاضيتني من خالل تشكيل جلان 
التحقيق التأديبية الكيدية والتعسفية واملالحقة 
القانونية لألس����اتذة وخاصة الذين ينتقدون 
سياس����ة االدارة اجلامعية وكشف جتاوزاتها 

ومخالفاتها للقانون والالئحة التنفيذية.

الطاحوس لوزير المالية: ما إجمالي 
األموال المستثمرة في احتياطي األجيال؟


