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قال وزير املالية مصطفى الشمالي ان البنك 
املركزي اصدر بتاريخ 1997/4/10 تعليمات الى 
البنوك املص����درة للبطاقات االئتمانية تتضمن 
مجموعة الضوابط التي من شأنها حماية حقوق 
مس����تخدمي هذه البطاقات واحل����د من النزعة 
االستهالكية لديهم، باالضافة الى توجيه البنوك 
لوض����ع املزيد من الضواب����ط الرقابية املتعلقة 
بسالمة وأمن استخدامات هذه البطاقات من قبل 
العمالء، وقد قام البنك املركزي باجراء ما يلزم 

من حتديث في هذه التعليمات. 
جاء ذلك في رد البنك على اسئلة قدمها النائب 
د.فيصل املس����لم حول اج����راءات البنك حلماية 
مس����تخدمي خدمات بطاقات االئتمان. واضاف 
البنك في رده: كما اصدر البنك بتاريخ 2003/11/3 
التعليمات اخلاصة بالبطاقات االئتمانية املصدرة 

من البنوك االس����المية ومت ادخال تعديالت على هذه التعليمات 
بتاريخ����ي 2004/8/10 و2008/3/24، وتتمثل اهم الضوابط التي 
تضمنتها تعليم����ات البنك املركزي املتعلق����ة ببطاقات االئتمان 
التي تصدرها البنوك ويترتب على اس����تخدامها وجود مديونية 
على العميل ويتم السماح بتقسيط االرصدة املدينة الناجمة عن 
اس����تخدامها، فيما يلي: 1 � احلد األقصى: يجب اال يتجاوز املبلغ 
املس����موح بتقسيطه والناجت عن اس����تخدام بطاقات االئتمان عن 
عشرة امثال الراتب الشهري او الدخل الشهري املستمر للعميل، 
بحد اقصى عشرة آالف دينار، ايهما اقل، ويستثنى من هذا احلد 
العمالء املمنوحة لهم خطوط ائتمانية لدى البنك يتم اخلصم عليها 

باالرصدة املدينة الناجتة عن استخدام بطاقات االئتمان.
2 � فت����رة الس����داد: يجب اال تتجاوز فترة اس����ترداد االرصدة 
املدينة الناجتة عن استخدام البطاقة االئتمانية سنة واحدة غير 
قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ اس����تحقاق الفواتير الشهرية التي 
تخصم من حساب العميل. كما يجب اال يتجاوز اجمالي االقساط 
املستقطعة من العميل سدادا للرصيد املدين الناشئ عن بطاقات 
االئتمان وسدادا القساط القروض االستهالكية )عمليات التمويل( 
وغيرها من القروض املقس����طة، س����واء من خالل البنك املصدر 
للبطاقة االئتمانية او اجلهات الدائنة االخرى 50% من الراتب او 
الدخل الشهري املس����تمر للعميل، هذا وقد مت تعديل هذه الفقرة 
بتاريخ 2008/3/24 لتصب����ح: ويتعني على البنوك مراعاة جميع 
االلتزامات النقدية وغير النقدية القائمة على العمالء مبا في ذلك 
اقس����اط سداد الرصيد املدين الناشئ عن بطاقات االئتمان، سواء 
كانت هذه االلتزامات جتاه البنوك وشركات االستثمار اخلاضعة 
لرقابة البنك املركزي او اي جهات اخرى مثل اوامر الدفع الشهرية 
واقساط التأجير التمويلي.. الخ، وذلك لدى حتديد حجم القروض 
االستهالكية والقروض املقسطة التي تقدمها للعميل ومبا ال تترتب 
عليه زيادة االلتزامات الشهرية على العميل جلميع اجلهات على 
40% )30% للمتقاعدي����ن( من صافي الراتب او الدخل الش����هري 

املستمر.
3 � سعر الفائدة: اال يتجاوز سعر الفائدة على االرصدة املدينة 
الناجتة عن استخدام البطاقة االئتمانية التي مت تقسيطها اسعار 
الفائدة االتفاقية احملددة ملعامالت االقراض بالدينار الكويتي التي 
ال تزيد على سنة )2.5% باالضافة لسعر اخلصم املعلن من البنك 

املركزي( باالضافة الى رسوم شهرية بواقع %0.5.
4 � ضوابط رقابية أخرى: � الرفض التلقائي للمعاملة التي ينتج 

عنها جتاوز احلد املسموح به للعميل.
� جتمي����د البطاقة في حال عدم الس����داد بعد 
60 يوما من تاريخ االستحقاق مع عدم السماح 
باستخدام البطاقة ملدة س����نة اذا جتاوزت مدة 
التأخير 90 يوما، وال يتم جتديد البطاقة اال بعد 
سنة من تاريخ استيفاء البنك للمبالغ املستحقة له 
في حال تكرار عدم التزام العميل بالسداد، وتلغى 

البطاقة اذا تكرر التأخير للمرة الثالثة.
� تطبق قواعد واس����س تصنيف التسهيالت 
الالزمة  االئتمانية عند احتس����اب املخصصات 

حلاالت عدم االنتظام.
5 � وفق����ي ضوء ما لوحظ م����ن قيام بعض 
البنوك بتقدمي خدم����ات مصرفية تنطوي على 
اصدار بطاقات ائتمان للعمالء من القصر )دون 
21 عاما(، فقد اصدر البنك املركزي تعميما بتاريخ 
2006/11/22 يقض����ي بضرورة التزام البنوك احمللية بعدم اصدار 
بطاقات ائتمان للعمالء القصر )دون 21 عاما( ممن ال يتوافر لديهم 
راتب او دخل شهري، مع مراعاة استيفاء كفالة ولي االمر في حال 
اصدار بطاق����ات ائتمانية لهم، كما يتعني على البنوك عدم اجراء 
اي معامالت يترتب عليها التزامات على اي من العمالء القصر اال 

في حال كفالة ولي امر القاصر لهذا االلتزام.
6 � يقوم البنك املركزي بصفة منتظمة من خالل عمليات التفتيش 
على نظم التطبيقات اخلاصة بنشاط بطاقات االئتمان بالتحقق 
من ان البنوك تقوم بتطبيق وحتديث النظم التي من شأنها حماية 
حمل����ة هذه البطاقات وتعزيز ضوابط حمايتهم من اي تعرضات 

او مخاطر خالل فترة استخدامهم لهذه البطاقات.
وقال الشمالي: من أهم التعليمات التي اصدرها البنك املركزي 
في ه����ذا املجال التأكيد على البنوك بالتحقق من جودة تش����فير 
البيانات املتعلق����ة بالبطاقات، وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية 
على هذه البطاقات، والتأكد م����ن ان تفعيل هذه البطاقات للمرة 
األولى يتم من قبل العمالء، باالضافة الى حماية بياناتها وأرقامها 
السرية، وتطبيق أقصى درجات السرية عند حتويل األموال من 
قبل العمالء في اطار عمليات الصيرفة االلكترونية. مضيفا وفيما 
يتعلق باالج����راءات التي تنظم عمل هذه اخلدمة في البالد، فإننا 
نشير في هذا الشأن الى ان البنوك احمللية تقوم باصدار بطاقات 
االئتمان الى العمالء وفق����ا ملجموعة الضوابط الرقابية الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي، التي س����بقت االشارة اليها، التي يتمثل 
اهمها في ض����رورة ان يكون لدى العميل راتب او دخل ش����هري 
مس����تمر، مع استثناء العمالء الذين يتمتعون بخطوط ائتمانية، 
وذل����ك باالضافة الى عدم اصدار هذه البطاقات للعمالء القصر اال 

في احلاالت املشار اليها اعاله.
هذا وتقوم البنوك احمللية باصدار بطاقات االئتمان الى العمالء 
استنادا الى قرارات ائتمانية في هذا املجال. كذلك، ومن جانب آخر، 
فإن بامكان هؤالء احلصول على بطاقات ائتمانية بصورة مباشرة 
من مؤسسات عاملية متخصصة في اصدار بطاقات االئتمان، وهي 

مؤسسات ليست خاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي.
وح����ول اطالع اجلهات الرقابية في البن����ك املركزي على نص 
قانون حماية مستخدمي بطاقات االئتمان األميركي. اكد: لقد اطلعت 
اجلهات الرقابية في بنك الكويت املركزي على نص القانون املذكور. 
ومرفق مع هذا نص القانون باللغة االجنليزية حيث ال يوجد لدى 

البنك املركزي ترجمة باللغة العربية لهذا القانون.

وجه النائب مسلم البراك سؤاال لوزير املالية 
مصطفى الشمالي بشأن هيئة االستثمار.

وقال البراك: نشر في احدى الصحف استعداد 
الهيئة العامة لالس���تثمار لتلق���ي طلبات جميع 
الشركات الراغبة في بيع أصولها لدراسة جدواها. 
واخلبر املنشور في نفس اجلريدة بتاريخ 2009/6/8 
والذي نف���ت فيه الهيئة العامة لالس���تثمار انها 
مس���تعدة لدراسة ش���راء أي أصل من أي شركة، 
مشيرة الى ان معلومات كهذه لها آثار سلبية وهو 
خبر عار من الصحة، بينما أفاد اخلبر نفسه بقيام 
الهيئة العامة لالستثمار باملساهمة بدعم شركات 
معينة وأكد قيام الهيئة بشراء حصة غلوبل في 
بنك البحرين والكويت. متس���ائال: ما صحة قيام 
الهيئة العامة لالستثمار بشراء حصة غلوبل في 

بن���ك البحرين والكويت؟ وهل قام اي ط���رف من األطراف التابعة 
للهيئة العامة لالستثمار سواء كانت شركة تابعة او محفظة او اي 
وسيلة اخرى بش���راء حصة غلوبل او جزء منها في بنك البحرين 

والكويت؟
ما رأي البنك املركزي بشأن بيع غلوبل حلصتها في بنك البحرين 
والكويت للهيئة العامة لالستثمار أو ألي جهة تدير للهيئة او تابعة 
لها وما مدى علم وإمل���ام البنك املركزي بهذه الصفقة خصوصا ان 
محافظ البنك املركزي عضو في مجلس ادارة الهيئة؟ وما ش���روط 

وضوابط الهيئة العامة لالس���تثمار في شراء أي 
أصل من األصول اململوكة أو املرهونة لشركات أو 

أي جهات محلية؟
وتساءل البراك: هل قامت اي جهة من اجلهات 
احلكومية التابعة لكم بشراء اسهم حصة غلوبل 
او جزء منها في بنك البحرين والكويت؟ هل قامت 
الهيئ���ة العامة لالس���تثمار او اي طرف تابع لها 
بشراء اسهم بنك البحرين والكويت من اي جهة 
كانت خالل الفترة املمت���دة من 2008/7/1 وحتى 
تاريخه أو قيام اي من املؤسسات التابعة لكم بهذا 
التصرف؟ ما تكلفة السهم في شراء او استدخال 
ألسهم بنك البحرين والكويت من قبل الهيئة العامة 
لالستثمار؟ وما قيمة السهم كما في 2009/7/29؟ ما 
نسبة ملكية الهيئة العامة لالستثمار حاليا ونسبة 
اجلهات احلكومية األخرى التابعة لكم كل على حدة س���واء بطريق 

مباشر أو غير مباشر ومقارنتها مبراكزها كما في 2008/7/1؟
هل قامت الهيئة العامة لالستثمار خالل الفترة من 2008/7/1 وحتى 
تاريخه بتمويل شركة غلوبل او شركاتها التابعة بأي طريقة كانت 
س���واء كانت بطريقة مباشرة أو من خالل املساهمة معها بتأسيس 
صناديق استثمارية بشتى أنواعها أو من خالل شراء اصول عائدة 
للشركة او املشاركة او املساهمة معها بأي كيان استثماري او رهن 

اي اصل من اصولها لدى الهيئة؟

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا برغبة جاء 
فيه: 

قيام وزارة املواصالت بالتنسيق مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية مبسح شامل لكل الدراسات العاملية 
احلديثة حول أبراج االتص���االت وآثارها على البيئة 
املجاورة وعلى السكان، ومدى تأثيرها الكهرومغناطيسي 
واالشعاعي والبيئي على ما حولها. ووضع معايير تنظم 

عملية حتديد مواقع هذه األبراج من خالل االستفادة 
من الدراسة املذكورة سلفا بحيث تراعى فيها األوضاع 
احمللية للكويت كاملناخ والظروف السكانية الخ، وذلك 
لضم���ان احلماية الكاملة للمواط���ن واملقيم من اآلثار 
السلبية احملتملة لهذه األبراج. وتقييم املواقع احلالية 
جلميع األبراج وتوفير مواقع بديلة ألي برج ال يتوافق 

مع هذه املعايير.

الطبطبائي لدراسة آثار أبراج االتصاالت على البيئة

الزلزلة يطلب قرارات وزارة التربية 
الخاصة بترقية الموظفين

وجه النائب د.يوسف الزلزلة 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

جاء فيه:
ان من االسس التي يقوم بها 
املجتمع الكويتي ويقوى بنيانه 
الذي يعتبر  الكويت  دس����تور 
االصل في تبيان حقوق الناس 
وواجباتهم وملا كان مبدأ تكافؤ 
الفرص اصل يبني عليه من له 
العامة،  احلق للتصدي لالمور 
ان يك����ون االختيار  كان والبد 
للمناصب احلكومية على مبدأ 
الكفاءة واخلبرة والقدرة، مضيفا: 
وعلى هذا وحتى تستقيم امور 

البالد والعباد في الكويت يجب االلتزام بكل ما من شأنه تقدمي الكفاءات 
واصحاب اخلبرات ضمن االسس التي يتم من خاللها االختيار وايضا 
حيث ان االموال العامة لديها حرمة ومن يعيث بها بال ش����ك سيكون 
امام املساءلة. وطلب تزويده بالتدرج )التسلسل( الوظيفي لتماضر 
الس����ديراوي )وكيل الوزارة(، جميع اللج����ان التي مت تكليفها مبينا: 
مسمى اللجنة، اسماء االعضاء في كل جلنة، تاريخ العمل باللجنة، قيمة 
املكافأة التي حصلت عليها عن كل جلنة، مرفقا املستندات والقرارات 

الوزارية بكل جلنة واستمارة الصرف.
وطلب الزلزلة تزويده بجميع القرارات التي أصدرتها وكيل الوزارة 
اخلاصة بترقية املوظفني لوظيفة اشرافية مع توضيح: اسم املوظف، 
مس����ماه الوظيفي قبل الترقية وبعد الترقي����ة، التدرج الوظيفي لكل 
موظف متت ترقيته حسب كل قرار؟ هل مت تكليف وكيل الوزارة في 
جلنة االستعداد للعام الدراس����ي 2010/2009، اذا كانت االجابة بنعم 
يرج����ى تزويدي بصورة عن القرار ال����وزاري، اذا كانت االجابة »ال« 
يرجى ذكر اس����باب عدم التكليف؟ وهل مت جتهيز العيادات املدرسية 
باملع����دات الطبية؟ اذا كانت االجابة »نعم« يرجى تزويدي باملناقصة 
التي مت اعتمادها، موضحا: تاريخ املناقصة ونوعها، اس����ماء اعضاء 
اللجنة التابعة للمخازن، مطابقة املعدات للمواصفات القياس����ية، اذا 
كانت االجاب����ة »ال« يرجى توضيح اس����باب التأخير وحتديد اجلهة 
املس����ؤولة عن ذلك؟ وما االجراءات التي اتخذت بحق املس����ؤول عن 
التأخير؟ بكل القرارات التي تتناول موضوع العبادات الطبية؟ هل مت 
التنسيق بني وزارة التربية ووزارة الصحة كونها جهة اختصاص؟ اذا 
لم يتم يرجى ذكر اسباب عدم التنسيق. وتساءل: اسباب عدم ترسية 
املناقصة اخلاصة بالتغذية للمرحلة االبتدائية للفصل الدراسي االول 
علما ان املوضوع مت تأخيره من العام الدراسي السابق 2009/2008؟ 
من اجلهة املس����ؤولة عن عدم ترسية املناقصة؟ يرجى تزويدي بكل 

القرارات اخلاصة بتغذية املرحلة االبتدائية؟
املدارس اجلديدة التي س����تفتتح العام الدراسي 2010/2009 هل مت 
جتهيزها بكل ما حتتاجه »طاوالت، كراسي، مختبرات علوم، مختبرات 

حاسوب، مراسم، اثاث الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية«؟
هل مت ترسية املناقصة اخلاصة بالتقنيات التربوية؟ اذا كانت االجابة 
»نعم« يرجى تزويدي بصورة عن املناقصة كاملة ومطابقة التقنيات 
واالجهزة للمواصفات القياس����ية؟ اذا كانت االجابة »ال« ذكر اسباب 

التأخير؟ اجلهة املسؤولة؟ االجراءات التي اتخذت للمحاسبة؟
ملحوظة: بالنس����بة لبند االسئلة الثالثة األولى منذ تولي الوكيل 

منصبها اجلديد »وكيل وزارة التربية«.

رئيس اجلهاز ومجلس االمناء، 
كما يش���رف على جميع اعمال 
اجلهاز ويكون مسؤوال عن ذلك 
امام رئيس اجلهاز وامام مجلس 
االمناء ولالمني العام ان يفوض في 
بعض اختصاصاته احد نوابه.

مادة 8

يحدد اجلهاز املوقع املناسب 
لتنفيذ املشروع واالراضي الالزمة 
له وحدودها بالتنسق مع بلدية 
الكويت ومب���ا ال يتعارض مع 
العام لدولة  الهيكل���ي  املخطط 
البلدية املوقع  الكويت، وتسلم 

الى اجلهاز خاليا من العوائق.

مادة 9

للجهاز ان يطلب من الوزارات 
واالدارات احلكومية واجلهات ذات 
امليزانيات امللحقة واملستقلة تزويده 
مب����ا يحتاج اليه من دراس����ات او 
بيانات يرى انها الزمة الجناز اعماله، 
ويتعني على تلك اجلهات س����رعة 
موافاة اجلهاز مبا طلبه، ويساءل 
تأديبيا كل موظف امتنع او تراخى 

في اجابة اجلهاز الى طلبه.

مادة 10

ال يخض���ع اجله���از للرقابة 
املسبقة لديوان احملاسبة كما ال 
يخضع الحكام القانون رقم 37 
لسنة 1964 املشار اليه، ويختص 
وحده باختيار البيوت االستشارية 

الالزمة الجناز اعماله.

مادة 11

تكون للجهاز ميزانية تدرج 
ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

مادة 12

يقدم رئي���س اجلهاز الى كل 
من مجلس الوزراء ومجلس االمة 
تقريرا س���نويا يبني فيه نتائج 
التي  اعمال اجله���از والعقبات 

تواجهه وسبل تذليلها.

مادة 13

يلغى كل حكم يتعارض مع 
احكام هذا القانون.

املتبعة لديها.

مادة 6

يؤلف مجلس االمناء من بني 
اعضائه ما يحتاجه من فرق العمل 
واللجان النوعية كما له ان يفوض 
في بعض اختصاصاته رئيسه او 

جلنة تشكل من بني اعضائه.

مادة 7

يك���ون للجه���از امانة عامة 
يرأسها امني عام له نائب او اكثر 
ويعني االمني العام ونوابه مبرسوم 
بناء على عرض الوزير املختص 

وترشيح رئيس اجلهاز.
ويكون االمني العام مسؤوال 
عن تنفيذ القرارات التي يصدرها 

االخص:
1 � اقتراح النظام االساس���ي 
للجهاز ورفعه الى مجلس الوزراء 

لالعتماد.
2 � وضع اللوائ���ح االدارية 
والوظيفية واملالية للجهاز، وغير 
ذلك من االمور الالزمة حلسن سير 
العمل والتي تكفل سرعة تنفيذ 
املشروعات املسندة الى اجلهاز.

3 � وضع اخلطط والسياسات 
والبرامج الزمنية واتخاذ جميع 
االج���راءات الالزم���ة لتنفي���ذ 
املشروعات املسندة الى اجلهاز 
والعمل على تنفيذها عن طريق 
شركات مدرجة في سوق الكويت 
املالية واالشراف على  لالوراق 
تنفيذها واالعمال املرتبطة بها 

واملتفرعة عنها واملرافق اخلدمية 
التي حتتاجها، وللجهاز االستعانة 
باجلهات املعنية لتنفيذ البنية 

التحتية للمشروع.
4 � دعوة الش���ركات لتقدمي 
عروضها لتنفيذ املشروع ودراسة 
العروض املقدمة منها واختيار 
افضلها والب���ت فيها والتعاقد 
مع الشركات التي مت اختيارها 

واالشراف عليها.
5 � يحل اجلهاز محل جميع 
اجلهات املختصة في مباش���رة 
الالزم���ة  التنفيذي���ة  االم���ور 
التراخيص  للمشروع كاصدار 
العم���ل  والتصاري���ح واذون 
وغيرها، وذلك بالتنس���يق مع 
تلك اجلهات ووفقا لالجراءات 

ويبلغ رئيس اجلهاز القرارات 
التي يتخذها اجلهاز الى الوزير 
املختص خالل اسبوع من تاريخ 
صدورها، وللوزير حق االعتراض 
عليها خالل خمسة عشر يوما من 
تاري���خ ابالغها اليه واال تصبح 

نافذة.
ويج���وز للجه���از ان يدعو 
حلضور اجتماعاته من يرى من 
املختصني لالشتراك في مناقشة 
موضوع معني دون ان يكون لهم 

صوت معدود.

مادة 5

االمن���اء جمي���ع  ملجل���س 
الالزم���ة لتحقيق  الصالحيات 
اغ���راض اجله���از، ول���ه على 

قدم النواب عادل الصرعاوي 
الروم���ي وناج���ي  وعب���داهلل 
العبدالهادي وعدنان عبدالصمد 
اقتراحا بقانون بإنش���اء جهاز 

املشروعات التنموية جاء فيه:

مادة 1

يش���كل جهاز يسمى »جهاز 
التنموية« يلحق  املش���روعات 
مبجلس ال���وزراء وتكون مدته 

عشر سنوات.
ويحدد مجلس الوزراء الوزير 
املسؤول عن اجلهاز ويعبر عنه في 

هذا القانون بالوزير املختص.

مادة 2

يخت���ص اجله���از بتنفي���ذ 
املشروعات التنموية التي يحددها 
مجلس الوزراء ويعهد الى اجلهاز 

بتنفيذها.

مادة 3

يعني رئيس اجلهاز مبرسوم 
ويكون بدرجة وزير ويشرف على 
جميع اعماله وميارس في شؤون 
اجلهاز والعاملني به الصالحيات 
التي تخولها القوانني واللوائح 
للوزي���ر ف���ي ش���ؤون وزارته 

والعاملني بها.
ولرئيس اجلهاز ان يفوض 
في بع���ض اختصاصاته االمني 

العام للجهاز.

مادة 4

يكون للجهاز مجلس امناء من 
ثمانية اعضاء ويرأس���ه رئيس 
اجلهاز، ويصدر بتشكيله وحتدد 
مدته ومكافآت اعضائه مرسوم 
بناء على عرض الوزير املختص 

وترشيح رئيس اجلهاز.
ويختار مجلس االمناء من بني 

اعضائه نائبا للرئيس.
ويك���ون اجتم���اع املجلس 
صحيحا بحضور اغلبية اعضائه 
على ان يكون من بينهم الرئيس 
او نائبه وتصدر القرارات بأغلبية 
آراء االعضاء احلاضرين وعند 
التس���اوي يرجح اجلانب الذي 

فيه الرئيس.

مهمته تنفيذ المشاريع التي يقرها مجلس الوزراء

4 نواب يقدمون قانونًا إلنشاء »جهاز المشروعات التنموية«

عادل الصرعاوي ناجي العبدالهاديعدنان عبدالصمد  عبداهلل الرومي

الصرعاوي: ال توجد مبادرة حكومية
أوضح النائب عادل الصرعاوي انه قدم 
بالتنسيق مع النواب عبداهلل الرومي وناجي 
العبدالهادي وعدن���ان عبدالصمد اقتراحا 
بقانون بشأن انشاء جهاز املشاريع التنموية 
بهدف تنفيذ املشاريع الكبرى حيث انه قد 
مضى اآلن سنة من صدور الرغبة السامية 
لصاحب السمو األمير دون مبادرة حكومية 
في هذا االجتاه، لذا ف���إن املقترح اخذ في 
االعتبار بعض التجارب السابقة حيث ال 
تعتبر حدثا جديدا على الكويت، مضيفا: 
فقد سبق وان كانت الهيئة العامة ملنطقة 

الشعيبة متلك جزءا من هذه الصالحيات 
وكذلك منطقة األحمدي تدار من قبل شركة 
نفط الكويت وفيها من املميزات الش���يء 
الكثي���ر كما ان هناك صالحيات مش���ابهة 
باملنطقة احلرة في ميناء الشويخ وتنفيذ 
املش���اريع التي يوكل مجلس الوزراء هذا 
اجلهاز لتنفيذها وفق املخطط الهيكلي ووفق 
املبالغ املعتمدة لهذه املش���اريع بامليزانية 
العامة للدولة ويعط���ي االقتراح للجهاز 
صالحية مباشرة اختصاصات جميع اجلهات 
احلكومية ذات العالقة فيما يتعلق باصدار 

التراخيص والتصاريح وغيرها.
وقال: وال مينع هذا من التنسيق مع اجهزة 
الدولة وكذلك االستفادة من جتارب بعض 
املؤسسات احلكومية من حيث االستثناء من 
جلنة املناقصات املركزية والرقابة املسبقة 
لديوان احملاس���بة وفق ما هو معمول به 
اآلن مبؤسس���ة الرعاية السكنية وقانون 
خصخصة مؤسس���ة اخلط���وط اجلوية 
الكويتي���ة كما يحدد االقتراح مس���ؤولية 
الوزير املختص أمام مجلس األمة بش���أن 

قرارات اجلهاز.

الشمالي: األقساط المستقطعة من عمالء
بطاقات االئتمان ال تتجاوز 50% من الراتب

البراك: ما صحة قيام هيئة االستثمار بشراء
حصة غلوبل في بنك البحرين والكويت؟

الوعالن: قطاع التمريض متهالك وآلية تعيين الممرضين 
يجب أن تكون في إطار قائم على الوضوح والشفافية

وجه النائب مبارك الوعالن اس���ئلة لوزير 
الصحة د.هالل الساير تتعلق بقطاع التمريض 
وما يتعلق به وكيفية القيام بالدور املطلوب فيه 
باعتباره من اهم الروافد الصحية بالبالد، مبينا 
ان الوزير الساير مطالب بأن يرتقي باملستوى 
الصحي في البالد من خالل النهوض بهذا القطاع 
الذي يعاني من ترد شديد في أوضاعه وتساقط 
في أولوياته. وجاء في مقدمة االسئلة ان قطاع 
التمريض يعاني من مجموعة من املشاكل التي 
تتطلب من املسؤولني بوزارة الصحة وعلى رأسهم 
القطاع،  الوزير تصحيحها وحتس���ني اوضاع 
والعمل على تالفي األخطاء التي من شأنها عرقلة 

اجلهود االصالحية داخل الوزارة.
وتساءل الوعالن: كيف يتم اختيار وتعيني 

املمرضني بال���وزارة؟ وكم درجة وظيفية حصلت عليها الوزارة 
خالل عام 2008-2009؟ وكم درجة وظيفية مت ش���غلها؟ وما هو 
نصيب قطاع التمريض من الدرجات الوظيفية؟ وهل مت اإلعالن 
عن رغبة الوزارة باحلصول على ممرضني؟ وهل مت تشكيل جلنة 

اختي���ار وتعيني ممرضني بال���وزارة؟ ومن هم 
اعضاء اللجنة املعينة للسنوات 2008-2007-

2009؟ الرجاء تزويدي بالسيرة الذاتية لألعضاء 
وآلية اختيارهم؟ وم���ا هي آلية عملهم وكيفية 
اجراءات اختيار املوظفني؟ وما الش���ركات التي 
تعاقدت معها الوزارة خالل الفترة من 2008/1/1 
وحتى تاريخه؟ وهل لهذه الش���ركات اي عالقة 
مع مس���ؤولني بالوزارة بأي شكل من األشكال؟ 
وتابع: هل هذه الش���ركات تعاقدت مع الوزارة 
عن طريق جلنة املناقصات، واذا كان التعاقد لم 
يتم عن طريق جلنة املناقصات فما آلية التعاقد 
معها؟ ويرجى تزويدي بكافة العقود واملخاطبات 
واملراس���الت واحملاضر وغيرها لألسئلة اعاله 
بأسرع وقت ممكن، وهل توجد شواغر وظيفية 
قيادية في قطاع التمريض؟ وما األسباب التي دفعت املسؤولني 
بالوزارة عن عدم سد الشواغر القيادية بالوزارة خاصة في قطاع 
التمريض س���واء باملستشفيات او غيرها من القطاعات الصحية 

بالوزارة.

مسلم البراك
مصطفى الشمالي

مبارك الوعالن

د.يوسف الزلزلة 


