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قّدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة قال فيه: نظرا 6
للتوس���ع العمراني وانش���اء العديد من املناطق اجلديدة 
مبحافظتي االحمدي ومبارك الكبير وقال مضى على انشاء 
مستشفى العدان الوحيد باحملافظتني سنوات طويلة والذي 
ال يلبي احتياجات احملافظتني من الرعاية الصحية الكاملة 
لضيق حجمه وضعف قدرته االستيعابية وقلة امكاناته نتيجة 
للزيادة الكبيرة في عدد السكان، ونظرا حلاجة احملافظتني 

املاسة ملستشفى آخر يقوم بتقدمي اخلدمات الصحية البناء 
احملافظتني جنبا الى جنب مع املستش���فى احلالي، فانني 
اقترح: قيام اجلهات املختصة بانش���اء مستشفى متكامل 
مبحافظة مبارك الكبير وتزويده باالجهزة واملعدات واالطباء 
واخلدمات املعاونة واالدارية الالزمة لتش���غيله مع مراعاة 
الشروط واملواصفات الفنية احلديثة واملتطورة املستخدمة 

في انشاء املستشفيات احلديثة على املستوى العاملي.

حماد إلنشاء مستشفى متكامل بمحافظة مبارك الكبير

 د.وليد الطبطبائي 

مبارك الوعالن 

د.علي العمير 

مبنى مؤسسة املوانئ

د.محمد البصيري

طالب بإنشاء 174 حضانة في مختلف المناطق

الطبطبائي لتجهيز وتحويل مستوصفي السالم والزهراء 
إلى مركزين صحيين متكاملين لخدمة سكان مناطق جنوب السرة

الوعالن: منع المواطنين من السفر مخالف للمادة 31 من الدستور

قدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحني برغبة قال في االقتراح 
االول ان الرعاي���ة الصحية حق 
من حقوق املواطنني االساسية 
الكويتي  الدس���تور  التي كفلها 
فضال ع���ن ان الرعاية الصحية 
ومس���توى اخلدمات الصحية 
التي يتم توفيره���ا للمواطنني 
احد املعايير املهمة لتقدم الدول 
ورعايتها ملواطنيها، وقد اصبح 
الوضع احلالي للخدمات الصحية 
في الكويت مدعاة لالس���تغراب 
خصوصا في دولة غنية قليلة 
السكان، مش���يرا الى ان مناطق 
جنوب السرة تعاني من قلة عدد 
املستوصفات، ومما يزيد معاناة 
سكانها عدم وجود مراكز صحية 
تخدم املواطنني في الفترة الليلية 
اذ يقطعون املس���افات الطويلة 
ملراجعة الطبيب ليال، وفي ظل 
الظروف الراهنة حيث انه ال تلوح 
في افق اخلط���ة املوضوعة من 
قبل وزارة الصحة فتح مجمعات 
صحية خلدمة س���كان مناطق 
جنوب السرة في الفترة الليلية، 
ين���ص االقتراح عل���ى جتهيز 
وحتويل مس���توصفي السالم 

الى مركزين صحيني  والزهراء 
متكاملني خلدمة سكان مناطق 
جنوب الس���رة وذلك من خالل 
اضافة اخلدمات الطبية االساسية 
واملساندة مثل املختبرات وعيادة 
االسنان وعيادة السكر وعيادة 
امراض النساء وغيرها، ومتديد 
العمل في املستوصفني  ساعات 
ليعمال على مدى اربع وعشرين 
ساعة، وعدم اغالقهما حتى في 

العطل الرسمية.
وقال في االقتراح الثاني من 
التحديات التي تواجه االس���رة 
الكويتية صعوبة اكتساب االطفال 
للمهارات االجتماعية خصوصا 
بعد تقلص فرصة اكتساب هذه 
املهارات بسبب ندرة تواجد فرص 
اللعب اجلماعي في االحياء كما 
كان في السابق، فتغير الظروف 
املعيشية حرم ابناءنا من جتربة 
التواصل االجتماعي في »الفريج« 
والتي كانت تلعب دورا كبيرا في 
تكوين شخصية الطفل الكويتي 
في س���ن مبكرة، مضيفا: اليوم 
جن���د ان كثيرا من االطفال دون 
س���ن رياض االطف���ال يقضون 
ساعات طويلة مع املربيات دون 

طالب النائب مبارك الوعالن 
بالغاء منع السفر على املواطنني 
والسماح لهم بالسفر، مؤكدا ان 
هذا األمر يعد تقيي���دا للحرية 
وجتاوزا في ح���ق املواطنني ال 

يقبل به.
وقال الوع���الن في تصريح 
صحافي ان موسم الصيف يعد 
موسم س���فر للمواطنني لقضاء 
اجازاتهم السنوية او حتى للعالج 
وال يجوز منع املواطنني من السفر 
اال في القضايا اجلنائية وما في 
حكمها، مش���يرا الى ان الكويت 
هي وطن الكويتيني ومن ثم البد 
من الرجوع اليها فال يجوز منع 
املواطنني من السفر، مضيفا ان 
الكثير من املواطنني يفاجأ اثناء 

س���فره في املط���ار بأنه ممنوع 
من السفر لقضايا تكون في حد 
ذاتها بس���يطة وال تستدعي كل 
هذا التعسف من وزارة الداخلية 

ووزارة العدل.
واوض���ح ان االحصائي���ات 
تشير الى ان عدد املمنوعني من 
الس���فر خالل 9 أع���وام بلغ 95 
ألفا و750 ممنوعا من الس���فر، 
وهذا رقم كبي���ر للغاية، مبينا 
ان الكثير من هؤالء يحتاج الى 
الس���فر للعالج في اخلارج ثم 
يفاجأ  بأنه ممنوع من الس���فر 
ما يعرض حي���اة الكثيرين الى 
اخلطر، مطالبا اجلهات املسؤولة 
مبزيد من املرونة في أمر تطبيق 
منع السفر فال يعقل منع احلاالت 

لالنسان في مرحلة الطفولة وال 
انكار اهمية  يس���تطيع اي منا 
اخلبرات التي مي���ر بها، الطفل 
في هذه املرحلة املبكرة واثرها 
على حياته املستقبلية، فهو في 
هذه الفترة يكون سريع التأثر 
مبا يحيط به كم���ا ان لرعايته 
اهمية كبيرة، وقال: واستنادا الى 
ذلك فإنه من الضروري ان توفر 
الدولة اكبر قدر من الدعم لالسرة 
الكويتية، عموما واملرأة الكويتية 
خصوصا بإضافة حضانة اطفال 
لكل روضة، االمر الذي من شأنه 
ان يساهم في: دعم املرأة الكويتية 
س���واء العاملة او رب���ة البيت 
الطمئنانها لتواجد االبناء في ايد 
امينة ومدربة بدال من تركهم مع 
املربيات واخلادمات غير املؤهالت 
للتعامل مع االبناء في هذه السن 
احلساسة، توفير بيئة تربوية 
تؤهل الطفل تأهيال مبكرا ملراحل 
رياض االطفال والتعليم العام، 
ومس���اعدة الطفل على اكتساب 
املهارات االجتماعية خصوصا بعد 
تقلص فرصة اكتساب هذه املهارات 
بسبب ندرة تواجد فرص اللعب 
اجلماعي في االحياء كما كان في 

السابق، مع مراعاة خصوصيات 
واحتياجات االطفال لكل مرحلة 
على حدة، وتوفير بيئة صحية 
لتوجيه طاق���ات االبناء لالمور 
املفيدة، توفير فرص عمل حقيقية 

للمواطنات.
واضاف: تقليل التكاليف من 
خالل االستعمال املشترك للموقع 
»الس���احات � املالعب � املواقف 
� الكافتيري���ا... الخ« واخلدمات 
واجلهاز االداري، والتسهيل على 
اولياء االمور لتواجد االبناء في 
نفس املوقع، توفير مبالغ طائلة 
على االسرة الكويتية التي تدفع 
هذه املبال���غ طائلة للحضانات 
اخلاصة. وينص االقتراح على 
»انشاء عدد 174 حضانة اطفال 
بشكل تدريجي في جميع مناطق 
الكوي���ت وذل���ك باقتطاع جزء 
للحضانة من كل روضة من رياض 
االطفال في الكويت بالتنس���يق 
والترتيب بني اجلهتني املختصتني 
وهم���ا وزارة التربي���ة ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ونقل 
مسؤولية احلضانات الى وزارة 
التربية بدال من وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل«.

للبالد، مبينا ان تشريع منع املدين 
من السفر تشريع عفا عليه الزمان 
املتقدمة  البل���دان  في كثير من 
لكونه حجر عثرة امام ما يتطلبه 
النمو االقتصادي من سرعة في 
احلرك���ة والتنقل من بلد آلخر، 
مبينا ان املنع من السفر يعتبر 
قيدا على احلرية ال يجوز اال بنص 
خاص، وه���ذا النص اخلاص ال 
يجوز القياس عليه او التوسع 
في تفسيره باعتباره استثناء، 
فاملادة 31 من الدستور الكويتي 
حتظر تقييد حرية االنسان في 
القانون،  التنقل اال وفق احكام 
اال ان املش���رع توسع في االخذ 
بنظام منع املدين من السفر، حيث 
خفف من شروطه كثيرا ويسر 

من اجراءات استصداره حتى انه 
اصبح من املمكن منع املدين من 
مغادرة البالد خالل فترة وجيزة 
تصل احيانا الى اقل من ساعة، 
وقال الوعالن ان اخلشية من فرار 
املدين الوافد باعتبار ان الكويت 
ليس���ت بلده ال تعني بأي حال 
من االحوال ان يس���ري تشريع 
منع املدين من السفر على الوافد 
واملواطن رغم االختالف في املركز 
القانوني لكل منهما، السيما ان 
املواط���ن الكويتي حياته ديرته 
ومن ثم البد م���ن العودة اليها، 
مطالبا بعدم من���ع املواطن من 
الس���فر اال لصدور حكم جزائي 
عليه او بقرار من النائب العام 

النه رهن التحقيق.

االحتكاك املباشر مع اقرانهم في 
السن مما يحرمهم من اكتساب 
املهارات االجتماعية املهمة التي 
يجب ان يكسبها الطفل في هذه 
السن، ومرحلة رياض االطفال 
هي املرحلة التي يبدأ فيها الطفل 
التعامل بشكل يومي مع اقرانه، 
لذل���ك تعتبر ه���ذه املرحلة من 
املراحل احلساس���ة واملهمة كما 
حتتاج الى خصائص مهنية عالية 
حيث ان الروضة تشارك االسرة 
القاعدة  بشكل رئيسي في بناء 
النفس���ية واملعرفية االساسية 

احلرجة التي حتتاج بشكل سريع 
الى العالج في اخلارج.

واشار الوعالن الى ان هذا األمر 
يؤثر ايضا على النمو االقتصادي 

الساير: ال توجد في »الصحة« لجنة مختصة
للكشف عن الفساد المالي واإلداري

قال وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير انه ال توجد في الوزارة 
جلنة مختصة للكش����ف عن 

الفساد املالي واإلداري.
جاء ذلك ردا على س����ؤال 
للنائب د.فيصل املسلم بشأن 
الفساد  الوزارة حملاربة  خطة 

املالي واإلداري.
وأكد الساير ان الوزارة تبذل 
قصارى جهدها حملاربة اي فساد 
مالي او اداري يتم الكشف عنه، 
وذلك من خالل احلرص على 
احالة اية شبهة ادارية او مالية 
للجهات القانونية في الوزارة او 
اي جهات اخرى تستدعي اللجوء 
اليها وفقا حلجم الشبهة. وعن 
اإلجراءات التي تتخذها الوزارة 
س����بيال حملاربة الفساد املالي 
واإلداري ف����إن الوزارة تتلقى 
تقارير ومالحظات أجهزة الرقابة 
املالي����ة واإلداري����ة اخلارجية 
)ديوان احملاسبة � وزارة املالية 
� ديوان اخلدمة املدنية( وتقوم 
بدراستها والعمل على عالجها 
وجتنب تكرارها، وتشكل جلان 
التظلم����ات املختلفة بالوزارة 
للعمل على رفع اي ظلم ميكن 
ان يقع على املوظف او املراجع، 
ودراسة أس����ئلة واقتراحات 
الس����ادة اعضاء مجلس األمة 
التي من شأنها معاجلة اوجه 
اي قصور في اداء وزارة الصحة 
خلدماتها )إن وجد( واالستفادة 

منها.
وكذل����ك تلق����ي ش����كاوى 
املواطن����ني واملقيمني املتعلقة 
باخلدمات التي تقدمها الوزارة 
والعمل على حلها بأسرع وقت 
ممكن وعدم تكرارها، ومتابعة 
القضايا املتعلقة بوزارة الصحة 
التي تتناقلها وسائل اإلعالم 
والعمل على التحقق من صحتها 
وتناوله����ا بالط����رق املالئمة 

واالستفادة منها.
وحول العقوبات التي متت 
ضد بعض موظفي الوزارة قال 
الساير: لن نتوانى في ان نحيل 
اي شبهة فساد مالي او اداري 

ترد الينا الى التحقيق ومعاقبة 
من تثب����ت ادانته إداريا، وفي 
حالة وجود شبهة جنائية قد 
التحقيق االداري  يسفر عنها 
فإنه تت����م إحال����ة املوضوع 
للنياب����ة العامة بوصفها جهة 

االختصاص.
وحول تشكيل جلنة تابعة 
للوزارة للكشف عن الفساد املالي 
واإلداري، أكد انه ال توجد حاليا 
بالوزارة جلنة مختصة للكشف 
عن الفساد املالي واإلداري اال 
القانوني بالوزارة  ان اجلهاز 
يتولى التحقيق فيما يحال اليه 
من مخالفات، فضال عن جلان 
التظلمات املختلفة التي تبحث 
اي مظلم����ة تقع على املوظف 
او املراج����ع كما اش����رنا آنفا. 
ادارة  مضيفا: توجد بالوزارة 
تسمى ادارة امليزانية والرقابة 
القيام بالرقابة على  ومهمتها 
الوزارة وعلى  تنفيذ ميزانية 
كل املعامالت املالية التي تقوم 
بها، وذلك حتى تنفق االموال 
العامة فيما رصدت له عند إقرار 
العامة للدولة، ومن  امليزانية 
ثم يتم رف����ع تقرير بذلك الى 

وزارة املالية.
ال����وزارة حريصة  ان  كما 
من جانبها على االستفادة من 
اليها من  التي ترد  املالحظات 
األجهزة الرقابية بالدولة )ديوان 
احملاسبة � ديوان اخلدمة املدنية 

� وزارة املالية(.

د.هالل الساير

مبارك اخلرينج

د.ضيف اهلل بورمية

أكد النائب مبارك اخلرينج 
ان االهتمام بذوي االحتياجات 
اخلاصة معيار أساسي حلضارة 
الش���عوب وتفهمه���ا مطالب 
وحقوق هذه الفئة التي تعتبر 

جزءا من املجتمع.
وأوضح ان نواب مجلس األمة 
ال يقبلون ان تكون هناك إساءة 
لذوي االحتياجات اخلاصة، وال 
ميكن السكوت عن التجاوزات 
سواء في املجلس األعلى لذوي 
االحتياجات اخلاصة او غيره 
من الهيئات التي تولي اهتماما 
خلدمة أبناء الكويت، مؤكدا ان 
ما أثي���ر مؤخرا البد ان يكون 
بدليل وبرهان وان تشكيل جلنة 
التحقيق الت���ي أمر بها وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محم���د العفاس���ي ال يعبر 
إال عن الش���فافية، وفي حالة 
وجود مخالفات فإن العفاسي 
على قدر املسؤولية في حلها 
وال يقبل بالظلم او مصادرات 

طال���ب النائب د.ضيف اهلل 
التربية بتنفيذ  بورمية وزارة 
وعوده���ا باالس���تعانة بحملة 
الشهادات اجلامعية من »البدون« 
كمعلمني في مدارسها وحتقيق 
ما اعلنت عن���ه وتطبيقه على 
ارض الواقع دون تس���ويف أو 

مماطلة.
وق���ال ان احلكومة عودتنا 
اطالق الوعود بخصوص قضية 
»الب���دون« ث���م التراجع عنها 
الفئة  والتالعب مبصير ه���ذه 
واس���تخدامها كورقة سياسية 
لتشتيت االنظار عن ضعف ادائها 

واخفاقاتها السياسية.
التالعب  محذرا من مغب���ة 
مبشاعر ابناء هذه الفئة املظلومة 
التي توجد بها اس���ر اصبحت 
حتت خط الفقر في دولة غنية 
الكويت ترسل املساعدات  مثل 

االجراءات املناسبة كفيل بحفظ 
احلقوق وان هناك قيادات وعلى 
رأسهم وكيل الشؤون املساعد 
للرعاية االجتماعية د.جاسم 
التنفيذي  اش���كناني واملدير 
للمجلس األعلى للمعاقني جناة 
القالف ورئيس اللجان الطبية 
د.احمد الشطي ورؤساء جلان 
آخرون على قدر املس���ؤولية 
ويستحقون الدعم ألنهم أثبتوا 
بعدم املساس بظروف وحياة 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة 
انهم يعملون خلدمتهم وتفهم 
ظروفهم ضم���ن اإلطار العام 

للقوانني واللوائح.
واختتم بقوله ان خدمة ذوي 
االحتياجات اخلاصة مسؤولية 
جماعية وليست فردية ملجموعة 
من اجلهات سواء حكومية او 
مؤسسات املجتمع املدني وهذه 
التكاتف  املس���ؤولية تتطلب 
والتعاون خلدم���ة هذه الفئة 

من املجتمع.

انهم ال يختلفون عن نسيجنا 
االجتماعي وهم أقدر على العطاء 
من غيرهم من حيث تطابقهم معنا 
اللهجة والعادات والتقاليد  في 
واللباس الوطني وهذه تعتبر 

متطلبات تربوية بحتة.
مش���يرا الى انه يجب على 
احلكومة توفير س���بل العيش 
الكرمي لهذه الفئة من خالل رفع 
احلظر عن توظيفهم في الوزارات 
وجعل االولوية لهم في التوظيف 
بعد الكويتيني وتنفيذ ما وعدت 
به سابقا من وعود مثل صرف 
شهادات امليالد والوفاة وعقود 

الزواج.
واش���ار بورمية الى ان هذا 
املطلب انساني وامني من الدرجة 
االولى وهو يساعد في تخفيف 
العبء عن ابناء هذه الفئة وتوفير 

سبل احلياة الكرمية لهم.

حق���وق اآلخري���ن وكلنا ثقة 
بأنه سيسعى ويجتهد خلدمة 
ذوي االحتياجات اخلاصة وان 
قراره األخير في إلغاء سقف 
الراتب ألولياء ذوي االحتياجات 
اخلاصة يؤكد حرصه وإحساسه 
مبعاناتهم، واضاف ان التأكد 
من املعلومات واملواضيع التي 
متت إثارتها وم���ن ثم اتخاذ 

الى شتى بقاع االرض وتتناسى 
هذه الفئة القليلة.

واستغرب بورمية استعانة 
احلكومة بالتعاقدات اخلارجية 
بينما يتواجد بيننا من هو مؤهل 
في هذه التخصصات، خصوصا 

أثنى على جهود العفاسي وقيادات المجلس األعلى للمعاقين

الخرينج: تجاوزات ذوي االحتياجات 
الخاصة البد أن تثبت بالدليل

بورمية يطالب الحكومة برفع
الحظر عن توظيف »البدون«

العمير: كم بلغ حجم الودائع االستثمارية 
لمؤسسة الموانئ الكويتية بالدينار الكويتي؟

وجه النائ���ب د.علي العمير 
س���ؤاال لوزير الدولة لش���ؤون 
مجلس األمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري تساءل فيه: كم 
الودائع االستثمارية  بلغ حجم 
ملؤسسة املوانئ الكويتية بالدينار 

الكويتي؟ 
وهل لدى مؤسس���ة املوانئ 
الكويتية ودائع استثمارية لدى 
البن���وك احمللية بعمالت اخرى 
اجنبية في ح���ال االجابة بنعم 
يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي، 
وطل���ب تزويده ببي���ان حجم 
العمالت، وبيان نوع تلك العمالت، 
واس���ماء البنوك املتعامل معها 
احمللي���ة الكويتية او االجنبية، 
وتساءل العمير: هل هناك بنوك 
اجنبية تقدمت بطلب رسمي الى 
مؤسسة املوانئ الكويتية بعرض 
فوائد معلنة بنسبة مقابل ايداع 
املؤسسة مبالغ استثمارية لديها؟ 
في حال االجابة بنعم يرجى بيان 
ذلك بكش���ف تفصيلي، وطلب 
تزويده بأس���ماء تل���ك البنوك 
التي تقدمت  النسبة  االجنبية؟ 
بها؟ املبالغ مقابل حجم الفوائد؟ 
الفترة الزمنية املستغرقة مقابل 

االنتفاع بالفائدة؟
هل قامت املؤسسة مبخاطبة 
بنك الكوي���ت املركزي او وزارة 

املالية او ديوان احملاسبة؟ 
او اي جهات اخرى لوضع آلية 
تنسيق وضوابط من شأنها متكني 
املؤسسة من التصرف حيال إيداع 
جزء من ودائعها االس���تثمارية 
مقاب���ل فوائد اس���تثمارية، او 
فتح حسابات ائتمان لتعامالت 
بنكية بودائع ثابتة لدى البنوك 
االجنبية اخلارجية او االجنبية 
والتي لها فروع داخل الكويت؟ 

ذلك اإلع���الن احتس���اب فوائد 
الودائع االس���تثمارية من  تلك 
بني صافي االرباح املعلن عنه؟ 
وتس���اءل العمير: م���ا اجلهات 
الداخلية  او  الرقابية اخلارجية 
لدى املؤسسة والتي تقوم مبتابعة 
صافي ارباح الفوائد االستثمارية؟ 
وما آلي���ة اخطارها باملوجودات 
واملنقوالت؟ وعن الفترة الزمنية 
والتي يتم اشعار مجلس ادارة 
املؤسسة عن تلك االرباح، وهل 
سبق للمؤسسة ان قامت بعمل 
استقطاع جزء من فوائد الودائع 
االستثمارية او اصل الوديعة لسد 
عجز احد ابواب ميزانية الصرف 

لدى املؤسسة؟
وتس���اءل عن بي���ان اوجه 
الصرف التي متت، ومن اجلهات 
التي مت اخذ موافقتها في حينه؟ 
في ح���ال االجاب���ة بالنفي هل 
هناك ما مينع من هذا التوجه؟ 
من اجله���ات التي يفترض اخذ 
موافقتها؟ وهل لدى املؤسس���ة 
توجه باقتراح بش���أن استثمار 
افضل من الودائع االستثمارية من 
شأنه ان يعود بتحسني ارباحها 
وايراداتها على املؤسس���ة؟ في 
ح���ال االجابة بنع���م، بيان تلك 
االقتراح���ات، بيان املعوقات ان 
وجدت، وبيان احللول املقترحة، 
وقال العمير في سؤاله: سبق ان 
تناولت احدى الصحف احمللية 
الى رئيس نقابة  بيانا منسوبا 
املوانئ  املوانئ بعن���وان نقابة 
تطالب بتخصيص جزء من ارباح 
املؤسسة على كادر املوظفني. ما 
اخلطوات العملية التي اتخذتها 
املؤسسة حيال تلك املطالب؟ من 
وجهة نظر املؤسسة ما امكانية 

تنفيذ مثل تلك املطالب؟

وهل لدى املؤسس���ة جدول 
زمني مقترح او ثابت لكي تؤول 
جميع تل���ك الودائع الى الهيئة 

العامة لالستثمار؟
وهل سبق لوزارة املالية او 
جهات اخ���رى رقابية ان قامت 
مبخاطبة املؤسس���ة بشيء من 
التحفظ والتلويح مبخالفة مالية 
للمؤسسة من حيث تأخرها عن 
حتويل ارباحها الى الهيئة العامة 
لالس���تثمار؟ وما االسباب التي 
التأخي���ر؟ ومبوجب  الى  دعت 
العامة  قانون بإنشاء املؤسسة 
للموان���ئ واملرس���وم بالالئحة 
الداخلية للمؤسسة، هل يوجد 
لدى املؤسسة نص يجيز لها عمل 
ودائع اس���تثمارية لدى البنوك 
احمللية الكويتية وتنويع ايراداتها 
بالشكل املشار إليه؟ عندما تقوم 
املؤسسة سنويا بإعالن صافي 
ارباحها وايراداتها هل يتضمن 

او هل قامت املؤسسة فعليا بفتح 
حساب لدى تلك البنوك االجنبية 
ف���ي اي حال ملا ذكرنا وفي حال 
االجابة بنع���م يرجى بيان ذلك 

بكشف تفصيلي.
كما طلب تزويده ببيان حجم 
املبالغ التي مت ايداعها، اسماء تلك 
التعامالت  البنوك، نوع وشكل 
البنكية، بيان اسماء تلك اجلهات 
والتي مت���ت مخاطباتها، وكيف 
يتم تداور الودائع االستثمارية 
الكويتية لدى  املوانئ  ملؤسسة 
البنوك احمللية الكويتية؟ بيان 
تلك الضوابط واملعايير، من حيث 
اعلى نسبة، معيار حجم الوديعة 
لدى البن���ك؟ التوجيه الى بنك 
دون اآلخر؟ من املوظف املختص 
واملسؤول املالي عن تداور تلك 
الودائع االس���تثمارية؟ املسمى 
الدراس���ي،  الوظيف���ي، املؤهل 
س���نوات اخلبرة. وتساءل: هل 

من صالحيات املوظف املختص 
البن���وك احمللية  التفاوض مع 
من حيث احلص���ول على اعلى 
سعر للفائدة عن طريق االتصال 
املباشر مع املسؤولني بالبنوك 
احمللية؟ ام يستقي بياناته عن 
طريق املخاطبات الرسمية؟ ام ان 
هناك طرقا اخرى؟ يرجى بيانها 

وتوضيحها، كم بلغ عدد السنوات 
والتي لم تقم املؤسسة بتحويل 
صافي ارباحها الى الهيئة العامة 
لالستثمار؟ وكم بلغ حجم تلك 
االرباح؟ وما االسباب التي دعت 
الى عدم قيام املؤسسة بتحويل 
تلك االرباح طيلة تلك السنوات 

الى الهيئة العامة لالستثمار؟ 


