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5 ناشد النائب مبارك الوعالن سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني استحداث ادارة للعالج 
باخلارج ملنتسبي احلرس الوطني أسوة بالعسكريني 

في وزارتي الدفاع والداخلية.
وق����ال الوعالن في تصريح صحافي ان س����مو 
الش����يخ س����الم العلي صاحب اجنازات كبيرة في 
خدمة منتس����بي احلرس الوطني، ونأمل أن جتد 

مناش����دتنا ترحيبا من سمو الش����يخ سالم العلي 
لتخفيف معان����اة أبنائه في احلرس الوطني، فهو 
صاحب اياد بيضاء وسجل حافل في اعمال اخلير 
وخدمة املواطنني. وأضاف الوعالن ان سمو الشيخ 
سالم العلي رمز الكويت في البذل والعطاء، فهو لم 
ينفك يوما عن متابعة كل صغيرة وكبيرة تخص 

أبناءه منتسبي احلرس الوطني.

اش���اد النائب علي فهد الراشد بالتنظيم الرائع واالداء 
املتميز للقائمني على بطولة الكويت الوطنية جلمال اخليل 
العربي على ارض الكويت، مؤكدا ان اللجنة املنظمة استطاعت 
ان تؤكد االصالة العربية وان تعيد الى األذهان امجاد اآلباء 
واالجداد وارتباطهم الوثيق باخليل فكان لتنظيمهم الرائع 
وما صاحبها من انشطة قد اعادت الى االذهان ارتباط االنسان 

العربي باخليل خالل مسيرته وتاريخه الطويل.

الراشد يشيد بتنظيم بطولة الخيل العربيالوعالن يناشد الشيخ سالم العلي استحداث إدارة للعالج بالخارج لمنتسبي الحرس الوطني

البراك يسأل الشمالي عن الخسائر الدفترية 
لمؤسسة التأمينات االجتماعية

وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
لوزير املالية مصطفى الشمالي 

بشأن التأمينات االجتماعية.
وقال البراك في سؤاله: صرحت 
العام���ة للتأمينات  املؤسس���ة 
االجتماعية في عدة مناس���بات 
بأن خس���ائرها التي بلغت اكثر 
من مليار و800 مليون دينار هي 
مجرد »خس���ائر دفترية«، وقد 
اعترض ديوان احملاس���بة على 
ذلك في تقريره للس���نة املالية 
2009/2008 ص 258، وأكد رأيه 
بالقول: »كما ال يتفق الديوان مع 
ما ذهبت اليه املؤسسة من كون 
اخلسائر غير احملققة ال تعدو ان 
تكون قيودا دفترية، حيث أثيرت 
تلك اخلسائر على نتائج أعمال 

املؤسسة ومركزها املالي«.
متسائال: ما رأي وزارة املالية 
حول هذه اخلسائر؟ وهل ميكن 
تقدير نسبة اخلسائر الدفترية 
م���ن اخلس���ائر احلقيقية؟ وما 
املعايير التي استخدمتها مؤسسة 
التأمينات ف���ي ادعائها بأن هذه 
اخلسائر مجرد خسائر دفترية؟ 
التأمينات  بلغت نسبة خسائر 
في شركة غلوبل 93.4% )تقرير 
الدي���وان ص 276(، وخس���ائر 
التأمينات في شركة دار االستثمار 
والتي بلغت 92.6% )تقرير الديوان 
ص 281(، وبإجمال���ي خس���ائر 
يزيد على 170 مليون دينار، هذا 
الى خسائر املؤسسة  باالضافة 
بسبب عملية االحتيال التي قام 
بها »برنارد مادوف« والتي كبدت 
التأمينات خسائر تزيد على 50 
ملي���ون دينار )ص 274(، كيف 
ميكن تفسير جميع هذه اخلسائر 
)من الناحية احملاسبية( على انها 

مجرد خسائر دفترية؟
وقال البراك: بناء على تقرير 
ديوان احملاسبة 2009/2008 فإن 

بعد استبعاد األموال السائلة 47.8 
من إجمالي األموال املدارة(.

وقال: حس���ب تقرير ديوان 
احملاسبة لعام 2009/2008 )ص 
� 262( ح���ول املؤسس���ة   258

املؤسسة تسلمت أمواال سائلة 
في ع���ام 2008 مت توظيفها في 
ودائع، وقد طالب تقرير ديوان 
احملاسبة )ص 258( »بتحييد« 
هذه الودائع عند حساب نسبة 
خسائر االستثمارات. متسائال عن: 
النسبة احلقيقية للخسائر التي 
تعرضت لها استثمارات املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية بعد 
استبعاد الودائع كأموال سائلة 
)كما طالب ديوان احملاس���بة( 
والتي متث���ل 47.8 من اجمالي 
األم���وال املدارة من املؤسس���ة، 
وبعبارة أخرى، ما نسبة اجمالي 
اخلسائر الى 52.2% من اجمالي 
األصول امل���دارة؟ يرجى اإلفادة 
عن نسبة اخلسائر في السوق 
احمللي، واخلس���ائر في السوق 
العاملي، )وكلتا احلالتني تكون 

العامة للتأمين���ات االجتماعية 
فإن املؤسسة لم تلتزم ببعض 
متطلبات قرارات مجلس الوزراء 
ووزير املالية اخلاصة بإنش���اء 
محفظة استثمارية طويلة األجل 
)احملفظة الوطنية( كما خالفت 
التي مت  الضواب���ط واملرجعية 
وضعها من قبل جلنة اإلشراف. 
طالب���ا اإلفادة ح���ول من اتخذ 
الق���رارات املخالف���ة أعاله، وما 
الت���ي اتخذها وزير  اإلجراءات 
املالية لتصحيح املخالفات ومتى؟ 
ويرجى تزويدنا بقائمة األسهم 
التي مت شراؤها للمحفظة التي 
مت إنش���اؤها كجزء من احملفظة 

الوطنية.
وتساءل: ما مستوى تصنيف 
أبراج كابيتال على اسس املعايير 
الدولية؟ وهل متلك املؤسس���ة 

العامة للتأمين���ات االجتماعية 
اسهما في شركة ابراج كابيتال 
دبي؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، فما 
عدد األسهم ونسبتها من رأسمال 
الشركة أعاله، وما تكلفة شرائها؟ 
وما املشاركات في الصناديق او 
احملافظ او املساهمات في الشركات 
التي تديرها أبراج كابيتال )مبلغا 
إدارة  ونس���بة(؟ لقد أوص���ت 
املؤسس���ة بالعرض على جلنة 
استثمار اموال املؤسسة املساهمة 
في صندوق تديره ابراج كابيتال 
وان تكون مساهمة املؤسسة مليار 
دوالر وذلك في مايو 2008، وطلب 
اإلفادة حول هل متت املساهمة 
في اي وقت في هذا الصندوق؟ 

وما مبلغ املساهمة؟
 Tunberry Isle Resort( :وقال
Clup &(، متسائال: هل كان هذا 
الفندق يس���تخدم إلقامة بعض 
القيادي���ني في املؤسس���ة؟ مع 
تزويدنا بنسخة من جميع فواتير 
اإلقام���ة له���ؤالء القياديني بهذا 
التي  الفندق واخلدمات واملزايا 
حصلوا عليها والتكلفة اإلجمالية 
لذلك، ومتى مت االستثمار في هذا 
الفندق سواء بصورة مباشرة او 
غير مباشرة؟ وما اجلهة التابعة؟ 
ومتى مت بيع هذا االس���تثمار او 
احلصة فيه؟ وما سعر البيع؟ وما 
اإلجراءات الداخلية في املؤسسة 
التي متت قبل اعتماد االستثمارات 
في هذا الفندق؟ يرجى تزويدنا 
بدراسة اجلدوى لالستثمار في 
البيع  هذا املشروع؟ وفي حالة 
من املشتري سواء كانوا أفرادا او 
شركات؟ وسواء بصورة مباشرة 
او غير مباشرة؟ ما اإلجراءات التي 
اتخذتها املؤسسة لبيع املشروع؟ 
وما مع���دل العائد الداخلي على 
االستثمار خالل فترة االستثمار 

في هذا املشروع؟

الطبطبائي يسأل عن تحويالت مالية 
الستثمارات مؤسسة التأمينات

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤاال لوزير 
املالية مصطفى الش����مالي ج����اء فيه: منى الى 
علمنا وجود حتويالت مالية الى حساب رقم 
 CREDIT DE MONACO 22110090106 في بنكZ
POUR LE COMMERCE وق����د تب����ني ان هذه 
التحويالت حتيط بها الشبهة ويصعب تفسيرها 
على انها مجرد صدفة، وموطن الشبهة ان هذه 
التحويالت والتي بلغت املاليني قد جاءت الحقة 
الستثمارات معينة قامت بها املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية وانها كانت من نفس نوع 
العملة التي متت بها االستثمارات وانها جميعا 
حتولت الى احلس����اب الغامض املذكور أعاله. 
وقال: ومبا ان مثل هذه التحويالت املريبة قد 

تطال س����معة املؤسسة وقيادييها فقد اتخذت 
اللجنة العليا لالستثمار في املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية بتاريخ 2007/7/15 قرارا 
بتكليف مكتب KPMG العاملي ملراجعة بعض 
العمليات االستثمارية للمؤسسة والتحقيق في 
هذه التحويالت املالية سواء للحساب الغامض 
املذكور أو غيره من احلس����ابات )ان وجدت(، 
مضيفا: كما منى الى علمنا ان عقد تكليف مكتب 
KPMG قد متت صياغته فيما بعد بطريقة جتعل 
أحد القياديني باملؤسس����ة مسؤوال عن تزويد 
 KPMG املعلومات التي يراها مناس����بة ملكتب
وان التقرير النهائي ملكتب KPMG يتم تسليمه 

لهذا القيادي كذلك.

الحريتي مقترحًا: منح زوجة الكويتي ولها مسلم البراك
أوالد منه الجنسية حتى لو لم تعلن رغبتها

الجسار إلعادة تأهيل مستشفى الوالدة 

المال: تصريح الظفيري حول الخليج العربي 
يفتح المجال لتأويالت عديدة

قدم النائب حسني احلريتي اقتراحا بتعديل قانون 
اجلنسية. مادة أولى: يستبدل بنص املادة الثامنة 
من املرسوم األميري رقم 15 لسنة 1959 املشار اليه 
النص التالي: »ال تكتسب األجنبية التي تتزوج من 
كويتي جنسيته بالزواج إال إذا أعلنت وزير الداخلية 
برغبته����ا في ذلك ولم تنتهي الزوجية قبل انقضاء 
سنتني من تاريخ اإلعالن لغير وفاة الزوج، ويجوز 
لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتني 

حرمانها من اكتساب اجلنسية الكويتية، كما يجوز 
له اإلعفاء من كل هذه املدة أو بعضها.

وإذا انتهت الزوجية قبل املدة املش����ار اليها في 
الفقرة الس����ابقة وكان للمرأة األجنبية ولد أو أوالد 
م����ن زوجها وحافظت على إقامته����ا بالكويت حتى 
انقضاء هذه املدة فيجوز منحها اجلنسية الكويتية 
مبرسوم بناء على عرض وزير الداخلية حتى ولو 

لم تعلن رغبتها في ذلك عقب الزواج.

طالبت النائب د.س����لوى اجلسار وزير الصحة 
د.هالل الساير بضرورة التحرك من أجل إعادة تأهيل 
مستشفى الوالدة في منطقة الصباح الصحية الذي 

يعاني من التهالك واإلهمال.
واوضحت اجلسار خالل تصريح صحافي ان هذا 
املستشفى عفى عليه الزمن والبد من إعادة تأهيله 
س����واء على املستوى اإلنشائي أو اإلداري، والطبي 

أيضا وال يطبق شروط اخلصوصية.

كما دعت اجلسار الوزير الى ضرورة فتح عيادات 
للعيون على مدار الساعة بسبب الزحام الشديد الذي 
يشهده مستشفى البحر للعيون على مدار األسبوع 

مما يستدعي وجود هذه العيادات.
واشارت اجلسار الى ان طبيب العيون يشرف على 
500 مراجع يوميا وهذا الرقم كبير جدا والبد من وجود 
حل بفتح العيادات على األقل عيادة في كل محافظة 

لتخفيف العبء عن املستشفيات احلكومية.

ابدى النائب صالح املال انزعاجه من التصريحات 
االخيرة لسفيرنا في طهران مجدي الظفيري واملتعلقة 

بتسمية اخلليج بالفارسي وليس العربي.
وقال املال في تصريح صحافي »مع كامل احترامنا 
وتقديرنا للسفير الظفيري اال ان تصريحه االخير في 
غير محله ووقته ويفتح املجال لتأويالت وتفسيرات 
عديدة ال داعي لها حالي����ا« مبينا ان تصريحاته ال 
تعبر ع����ن هوية الكويت القومي����ة والعربية التي 
رسخها الدستور ومواقف القادة الراحلني من امراء 
الكويت خالل االزمات السابقة وخاصة الراحل الشيخ 

عبداهلل السالم.
واكد املال ان العالقات الطيبة التي جتمعنا بالشقيقة 

ايران اكبر من ه����ذا اخلالف وعلينا عدم اثارة مثل 
هذا املوضوع خاصة في هذه االوقات مش����يرا الى 
اننا لم نختلف مع ايران بش����أن تسميتهم اخلليج 
بالفارسي ومن املفترض اال يختلفوا معنا اذا اطلقنا 
عليه العربي فكل منا له هويته وقوميته التي يؤمن 

بها وهذا من حق كل منا.
واشار املال الى ان تصريحات الظفيري جتاوزت 
حدود الديبلوماسية � ان جاءت من هذا الباب � الى 
ارتكاب خطأ تاريخي في وقت وزمن غير مناسبني 
متمني����ا ان يعيد تصحيح هذا التصريح، فما بيننا 
وبني ايران اكبر من تس����مية اخللي����ج بالعربي ام 

بالفارسي.

حممد علي النقي واإخوانه

يتقدمون
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