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ناجي العبدالهادي

مخلد العازمي ود. علي العمير وعلي الراشد وعدنان عبدالصمد وعدنان املطوع خالل زيارتهم إلى سنغافورة

وجه النائب ناجي العبدالهادي 
سؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل جاء فيه 
في الوقت الذي لم تتمكن فيه 
مؤسسة البترول الكويتية من 
تلبية احتياجات السوق احمللية 
من املنتجات البترولية والغاز 
بكف����اءة اقتصادي����ة وبصفة 
خاصة قط����اع الكهرباء واملاء، 
حيث لم تتمكن املؤسس����ة من 
تطوير االنتاج من حقول الغاز 
احلر املكتشف حديثا فضال عن 
استمرارها في حرق نسبة كبيرة 
من الغاز املصاحب، كما لم تتمكن 
املؤسس����ة من اس����تيراد الغاز 
الطبيعي م����ن جمهورية إيران 
اإلس����المية وجمهورية العراق 
مما اضطرها اخيرا الى اللجوء 
الى السوق احلر الستيراد الغاز 
املسال باألسعار العاملية من خالل 
ابرامها اتفاقية مع شركة »شل« 
ملدة اربع س����نوات 2014-2010 
لتوريد الغاز املسال الالزم لقطاع 
الكهرباء واملاء، في الوقت الذي 
تق����وم فيه مؤسس����ة البترول 
املنتج  الغاز  الكويتية بتوريد 
محليا للشركات البترولية العامة 
واخلاصة بسعر ال يتجاوز عن 

25% من السعر العاملي.
وفي ض����وء ذل����ك، أتوجه 
التالي����ة نصها: ما  باألس����ئلة 

في الوقت الذي تس����تورد فيه 
مؤسسة البترول الكويتية الغاز 
املسال باألسعار العاملية لتوريده 

لقطاع الكهرباء واملاء؟
ملاذا لم يتم احتساب ايرادات 
اململوك للدول����ة طبقا  الغ����از 
لألس����عار العاملية في ايرادات 
وزارة النف����ط اس����وة بالنفط 
اخلام على أن يتم اخلصم على 
مصروفات الوزارة بقيمة الدعم 
املمنوح للشركات النفطية والذي 
يعكس الفرق بني االسعار العاملية 
واسعار التوريد حتى يظهر قيمة 

الدعم بقيمة احلقيقة؟
الغاز  الفرق بني تكلفة  وما 
امل����ورد للش����ركات النفطي����ة 
باالس����عار العاملية وبأس����عار 
املدعمة خالل اخلمس  التوريد 
سنوات الس����ابقة مع توزيعه 
على مستوى كل من الشركات 
املس����تفيدة بالغاز املدعم لكي 
ميكن تقييم األداء االقتصادي 

لتلك الشركات؟
وما االجراءات التي اتخذتها 
املؤسس����ة او اجلاري اتخاذها 
لتصويب االمر واعادة النظر في 
االتفاقيات املبرمة لتوريد الغاز 
للشركات النفطية وغير النفطية 
الفجوة بني اس����عار  لتضييق 
توري����د الغاز لتلك الش����ركات 

واالسعار العاملية؟

 ثّمن س���فيرنا لدى س���نغافورة عبدالعزيز 
العدواني الزيارة الرس���مية الت���ي قام بها وفد 
مجموعة الصداقة البرملانية برئاسة النائب علي 
الراشد لسنغافورة باعتبارها احد روافد تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين.
وقال العدواني في اتصال هاتفي مع »كونا« 
»ان هذه الزيارة تعك���س العالقة املتميزة التي 
جتمع البلدين« الفتا الى مساهمة تبادل زيارات 
املس���ؤولني في تطوير العالقة وترسيخ أواصر 
الصداقة وتوس���يع أفق التعاون املش���ترك بني 

اجلانبني.
وأكد حرص القيادتني السياسيتني على العمل على 
تعزيز أواصر العالقات، موضحا ان اللقاءات التي 
أجراها الوفد مع املسؤولني في احلكومة السنغافورية 
وممثلي مجلس النواب مؤخرا كانت محل اهتمام 

وتقدير من قبل اجلانب السنغافوري.

وقام وفد مجموعة الصداقة البرملانية بزيارة 
مقر البرملان الس���نغافوري وعق���د اجتماعا مع 
أعضاء جلنة الصداقة البرملانية الس���نغافورية 
متحور حول العدي���د من القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
والتقى الوفد رئيس مجلس النواب السنغافوري 
عبداهلل تلموجي حيث سلمه النائب علي الراشد 
رس���الة خطية من رئيس مجلس األمة جاس���م 

اخلرافي حتمل دعوة رسمية لزيارة الكويت.
وأقام الس���فير العدواني في مقر سكنه حفل 
عشاء على ش���رف الوفد بحضور وزير الدولة 
للش���ؤون اخلارجية زين العابدين رشيد الذي 
أثن���ى على اجلهود الطيبة واملثمرة التي تبذلها 
وفود جلان الصداقة البرملانية واهمية الزيارات 
التي تقوم بها في تعزيز التواصل بني الشعوب 

الصديقة.

مبررات احتس����اب سعر الغاز 
املنت����ج محليا ضم����ن ايرادات 
وزارة النفط والذي يتم توريده 
ملؤسسة البترول الكويتية على 
اس����اس 1 دوالر لكل 1000 الف 
قدم مكعبة في حني ان االسعار 
العاملية تتراوح بني 5 دوالرات 
و8 دوالرات على عكس احلال 
بالنسبة للنفط الذي يتم توريده 

للمؤسسة باألسعار العاملية؟
وما مبررات توريد الغاز من 
قبل مؤسسة البترول الكويتية 
للش����ركات النفطي����ة وغيرها 
وبصفة خاصة شركة صناعة 
الكيماويات البترولية، وشركة 
ايكوي����ت، بأس����عار تبلغ فقط 
نحو 25% من األسعار العاملية، 

العبدالهادي: ما مبررات احتساب سعر 
الغاز المنتج محليًا ضمن إيرادات »النفط«

العدواني يثّمن الزيارة األخيرة لوفد
 مجموعة الصداقة البرلمانية إلى سنغافورة

قطاع شؤون اللجان يصدر تقريره 
الشهري عن أعمال اللجان البرلمانية

عودة وفد الشعبة البرلمانية من دمشق

الحويلة لزيادة المكافأة الشهرية 
للطلبة إلى 200 دينار

أصدر قطاع ش����ؤون اللجان باالمان����ة العامة ملجلس االمة تقريره 
الش����هري حول عمل اللجان الدائمة واللجان املؤقتة مبجلس االمة عن 
ش����هر ابريل املاضي، اذ بلغ عدد التقارير ع����ن القوانني واالقتراحات 
النيابية في اللجان الدائمة 1300 تقرير بينها 145 تقريرا خالل ش����هر 
مارس و1155 تقريرا متبقيا من شهر ابريل املاضي. واضاف التقرير الذي 
اصدرته ادارة التنسيق املتابعة بقطاع اللجان ان اللجان الدائمة اجنزت 
103 تقارير في 27 اجتماعا عقدت خالل شهر ابريل اي مبجموع 68.25 
ساعة عمل، مش����يرا الى ان جلنة الشؤون املالية واالقتصادية عقدت 
8 اجتماعات اجنزت خاللها تقريرا واحدا فيما اجنزت جلنة الش����ؤون 
التشريعية والقانونية 14 تقريرا في 3 اجتماعات واجنزت جلنة العرائض 
والشكاوى 3 تقارير في اجتماعني وجلنة الداخلية والدفاع 40 تقريرا 
في اجتماعني، فيما لم تصدر جلنة املرافق العامة اي تقارير. اما اللجان 
املؤقتة والتي على جدول اعمالها 178 تقريرا منها 11 خالل شهر ابريل 
و167 من شهر مارس املاضي، فأجنزت 4 تقارير، منها 3 تقارير للجنة 

شؤون املرأة واالسرة وتقرير واحد للجنة شؤون البيئة.

وصل البالد وفد الش���عبة البرملانية برئاسة وكيل الشعبة 
النائب مبارك اخلرينج قادما من العاصمة السورية دمشق وذلك 
بعد املشاركة في اجتماعات الدورة العادية األولى للبرملان العربي 
والذي عقد يومي 13 و14 الشهر اجلاري، هذا وضم الوفد اضافة 

الى اخلرينج النائب علي الدقباسي.

قدم النائ����ب د.محمد احلويلة 
اقتراحا برغبة جاء فيه: ال يخفى 
عليكم ما يعانيه الطلبة والطالبات 
بسبب زيادة األسعار التي طالت 
كل شيء، وألنهم جزء ال يتجزأ من 
املجتمع، بل انهم تضرروا من ارتفاع 
األسعار أكثر من غيرهم كونهم ال 
يوجد لديهم اي دخل س����وى تلك 
املكافأة، وان اقرار تلك املكافأة دعم 
للطلبة ماديا ومعنويا وتساعدهم 
على استكمال مسيرتهم الدراسية 
وألن هناك من الطلبة من هو في 
امس احلاجة ال����ى زيادة املكافأة 

التي ستس����اعدهم على توفير احتياجاتهم الدراسية اليومية ومتكنهم 
من مواصلة جناحهم، لذا أتقدم باالقتراح برغبة لزيادة املكافأة الشهرية 
للطلبة والطالبات الى 200 دينار لتساعدهم على حتصيلهم الدراسي.

الشمالي ردًا على الطبطبائي: ال شبهة تحوم
 حول استثمارات مؤسسة التأمينات

اكد وزير املالية مصطفى الشمالي 
عدم وجود اي شبهة حتوم حول 
عمل مؤسسة التأمينات االجتماعية 
او تصرفاتها في قضايا االستثمارات 
املالية. جاء ذلك ردا على سؤال قدمه 
النائ���ب د.وليد الطبطبائي، حيث 
جاء الرد ممهورا بتوقيع مدير عام 
املؤسس���ة فهد الرجعان وجاء في 
الى السؤال سالف  الرد: باالشارة 
الذكر الذي يطلب فيه العضو افادته 
حول بعض االمور املتعلقة بتكليف 
مكتب KPMG العاملي ملراجعة بعض 
العمليات االستثمارية للمؤسسة.

يرجى االحاطة مبا يلي:
1 � بالرج���وع إل���ى محاض���ر 
اجتماعات اللجنة العليا لالستثمار 
لع���ام 2007، تبني انها لم تعقد اي 
اجتماع لها بتاريخ 2007/7/15، وان 
اجتماعي اللجنة السابقني على هذا 
التاريخ في عام 2007، كانا بتاريخي 
2007/2/3  و2007/5/13، ولم تتطرق 
اللجنة في اي منهم���ا � أو اي من 
االجتماعات السابقة عليهما � بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى اتخاذ 
 KPMG اي ق���رار بتكلي���ف مكتب
العاملي ملراجع���ة بعض العمليات 

االستثمارية باملؤسسة.
2 � وم���ع ذلك، فق���د ورد إلى 
املؤسس���ة كتاب من وزير املالية 
السابق � رئيس جلنة االستثمار � 
برقم )م/10/5 � 790( مؤرخ 2007/7/16 
يذكر فيه انه: بناء على ما مت االتفاق 
التابعة  عليه في جلنة االستثمار 
ملجلس ادارة املؤسسة من استجالب 
عروض من مكاتب عاملية ذات خبرة 
الجراء البحوث والتحريات بشأن 
بعض العمليات املالية واالستثمارية 
والتي كانت موضوع عدد من االسئلة 
البرملانية، وانه مت تسلم عرضني 
 KPMG لهذا الغرض من مؤسستي
وERNST & YOUNG، حي���ث متت 
دراستهما من قبل جلنة مختصة 
ش���كلها الوزير بقرار منه لغرض 
اختيار انسب العرضني، وقد اوصت 

.KPMG باختيار عرض شركة
وفي نهاية الكتاب املشار اليه، 
طلب الوزير )السابق( من املؤسسة 
املباشرة في اجراءات التعاقد، على ان 
تتضمن هذه االجراءات اعداد مشروع 
العقد، ثم ارفقت بهذا الكتاب صورة 
من الكتاب املوجه اليه من د.فيصل 
الكندري � مستشار الوزير وعضو 

اللجنة املذكورة الذي يقول فيه:
يتبني ان اختيار عرض شركة 
KPMG قد بني على اساس الدراسة 
التي اعدتها اللجنة التي شكلها وزير 
املالية )السابق( من خارج املؤسسة 
بقرار منه، وان ادارة املؤسسة لم 

تاريخ البي���ع الكامل فيما يخص 
االستثمارات التالية:
.HENTSCH CIE �

.HARTMANN & BRAUN �
.IFIL �

.OMNI �
ج � وجدنا ان اجلداول جميعها 

صحيحة من الناحية احلسابية.
د � حصلن���ا على نس���خة من 
السياس���ات املعتم���دة من جلنة 
االس���تثمار، وكذلك حصلنا على 
اجراءات االس���تثمار للمؤسس���ة، 
وهي نفس السياسات واالجراءات 
املعمول بها وقت تنفيذ االنش���طة 

الواردة في اجلداول.
ه� � مت تزويدنا بقائمة الوسطاء 
واملديرين املعتمدين وغيرهم، وهي 
متث���ل نفس »قائمة الوس���طاء أو 
املتداول���ني املعتمدين أو االطراف 
االخ���رى املعتم���دة«، الذين كانت 
تتعامل املؤسس���ة معهم منذ بدء 
النشاط االستثماري. ووجدنا ان 
 LIMITED FABREGE PROPERTIES
وRALMIN TRUST غير موجودين 

بالقائمة املعتمدة.
و � مت تزويدن���ا باش���عارات 
الوس���طاء أو املتداولني املعتمدين 
و/او االط���راف االخ���رى املعتمدة 
ووجدناها مطابقة مع قائمة الوسطاء 
أو املتداولني املعتمدين أو االطراف 

االخرى املعتمدة.
ز � وجدنا ان سعر املشتريات 
أو املبيع���ات وع���دد الوحدات أو 
الواردة  االسهم املشتراة واملبيعة 
في اجلداول تتفق مع اش���عارات 
الوس���طاء أو املتداولني املعتمدين 

و/او االطراف االخرى املعتمدة.
ح � وجدنا ان حس���اب صافي 
االرباح أو اخلسائر لالستثمارات 
ف���ي اجلداول  ال���واردة  املبيع���ة 

صحيحة.
ط � يتم تنفيذ املشتريات الواردة 
في اجل���داول بواس���طة موظفني 
باملؤسسة معتمدين، وفقا لسياسات 
واجراءات املؤسسة التي مت احلصول 

عليها.
ي � حصلنا على نسخ من التقارير 
التي توثق االجراءات املتعارف عليها 
اداؤه���ا لتأكيد عمليات  التي يتم 
الشراء املبدئي لالستثمارات الواردة 

في اجلداول.
الس���ابق للوقائع  من العرض 
واالجراءات املتعلقة بهذا املوضوع 
وكذل���ك النتائج التي توصل اليها 
تقرير مكت���ب KPMG، يتضح ان 
التقرير لم يش���ر إلى اي ش���بهة 
حتوم حول اي تصرف من تصرفات 

املؤسسة.

يكن لها اي دور في اتخاذ اي قرار 
بشأن هذا املوضوع.

3 � قامت ف���ي حينه باالتصال 
بشركة KPMG العداد مشروع العقد 
� تنفيذا ملا ج���اء في كتاب الوزير 

السابق.
� بتاريخ 2007/8/26، ارسل   4
وزي���ر املالي���ة )الس���ابق( كتابه 
الى املؤسس���ة رقم )م/10/5 � 911( 
يطلب فيه الدع���وة النعقاد جلنة 
االس���تثمار يوم االثن���ني املوافق 
2007/9/10 ملناقشة بعض البنود، 
ومن بينها التطورات االخيرة لتعيني 

.KPMG
5 � بالرجوع إلى محضر اجتماع 
جلنة االس���تثمار العلي���ا املعقود 
بتاريخ 2007/9/10 برئاسة وزير 
املالية )الس���ابق( يتضح انه قام 
 KPMG بع���رض تط���ورات تعيني
العمليات  ملراجعة وتدقيق بعض 
املالية واالس���تثمارية للمؤسسة، 
مبينا انه سبق االتفاق مع اللجنة 
الستجالب عروض من مكاتب عاملية 
ذات خبرة للقيام بهذه املهمة، وانه 
بناء على ذلك فقد مت تنسلم عرضني 
 ERNST &و KPMG من مؤسستي
YOUNG، حيث جرت دراستهما من 
قبل جلنة مختصة شكلها الوزير 
بقرار منه من خارج املؤسسة بغرض 
اختيار انسبهما، حيث اوصت هذه 
 ،KPMG اللجنة باختيار عرض شركة
وانه قام بإبالغ املؤسسة باملباشرة 
في اج���راءات التعاقد وفق الكلفة 
والش���روط املرجعية الواردة في 

عرضها.
والثاب���ت من محضر االجتماع 
س���الف الذكر ان الوزير طلب من 
املؤسسة االتصال ب� KPMG وتكليفها 
بإعداد مش���روع عقد وارساله إلى 
اتخاذ  املؤسسة لدراسته ومن ثم 
االجراءات الالزم���ة، مع مراعاة ما 

يلي:
أن يتم توقيع العقد من الوزير، 
ان ينص في العقد على أن يتم عرض 

التقارير حول هذا املوضوع على 
الوزير مباشرة، ان يكون الصرف 

من ميزانية املؤسسة.
6 � وتنفي���ذا لطل���ب الوزي���ر 
)الس���ابق( املش���ار إليه فقد مت ما 
يلي: جرى االتصال باملكتب املذكور، 
حيث افاد بأنه سبق ان قام بتاريخ 
2007/9/9 بارسال مسودة خطاب 
تعيني املكتب املؤرخة في 2007/9/7 
الى الوزير )السابق(، أحال الوزير 
هذه املسودة إلى املؤسسة بتاريخ 
2007/10/3 البداء مالحظاتها عليها، 
قام���ت املؤسس���ة بإع���داد مذكرة 
مبالحظاتها على مسودة اخلطاب 
املش���ار إليه، وذلك م���ن النواحي 
القانوني���ة واملالي���ة واالجرائية، 
قامت املؤسسة بإرسال هذه املذكرة 
الوزير )السابق( رفق كتابها  إلى 
املؤرخ 2007/10/11، لم تتلق املؤسسة 
أي رد منه به���ذا اخلصوص، بعد 
الذي مت بتاريخ  الوزاري  التغيير 
2007/10/28، مت���ت احاطة الوزير 
احلالي )مصطفى الشمالي( بجميع 
تط���ورات املوض���وع، حيث ابدى 
تعليماته مبعاودة االتصال مبكتب 
KPMG إلنهاء مهمته، وذلك التزاما 
بطلب الوزير )السابق( وبتوصيات 

اللجنة التي شكلها.
7 � وبالنظر إلى ما تنص عليه 
املادة 8 من قانون التأمينات من أن 
»ميثل املؤسسة في عالقتها بالغير 
وأمام القضاء مديرها العام«، وحيث 
ال يجوز تعدي���ل هذا االختصاص 
بأداة أدنى من القانون، وفقا لقاعدة 
تدرج القواعد القانونية التي يقوم 
عليها مبدأ سيادة القانون ونظام 
الدولة القانونية، فقد مت عرض أمر 
توقيع العق���د على الوزير احلالي 
)مصطفى الشمالي( ليقرر ما يراه 
في هذا املوض���وع، فأمر بااللتزام 

بأحكام القانون.
8 � ق���ام بالتوقي���ع على العقد 
)كتاب التعيني( مع املكتب املذكور 
املدير العام بالنيابة بتاريخ 2008/1/3 

وفقا للصالحيات املقررة له مبوجب 
قرار وزير املالية رقم 7 لسنة 2005 

عند غياب املدير العام.
9 � ان املكت���ب الذي مت التعاقد 
معه ه���و من اكبر املكاتب العاملية 
الطويلة  املش���هود لها باخلب���رة 
في املهمة املكل���ف بها، فضال عن 
اللتني يتمتع  االستقالل والنزاهة 
بهما، وهذا االستقالل وطبيعة املهمة 
املكلف بها املكتب تنأيان باملؤسسة 
أو بغيرها عن التدخل في صياغة 
أو تنفيذ العقد، وان دور املؤسسة 
اقتصر عل���ى تقدمي كل املعلومات 
والبيانات واملس���تندات واالوراق 

التي يطلبها املكتب.
10 � مت ع���رض املوضوع على 
جلنة االستثمار العليا في اجتماعيها 
املعقودين في 2008/2/7 و2008/3/23 
ث���م على مجلس ادارة املؤسس���ة 
بتاري���خ 2008/4/9، حي���ث اف���اد 
الرئيس )وزير املالية احلالي( بأنه 
كان حريصا على أال يغير اي قرار 
اتخذه الوزير السابق الذي يكن له 
كل التقدير، واضاف ان العقد الذي 
مت توقيعه من املدير العام بالنيابة 
يستند إلى نص املادة 8 من قانون 
التأمين���ات االجتماعية الذي نص 
على ان توقيع العقد من صالحيات 
مدير عام املؤسسة وليس الوزير، 

وهو ما مت االلتزام به.
11 � انته���ى مكت���ب KPMG من 
تنفيذ املهمة املنوطة به في العقد 
املذكور، ومت تس���ليم تقريره الى 
وزير املالية وهو التقرير الذي انتهى 
الى ما يلي: أ � قمنا بأداء هذه املهمة 
وفقا للمعايي���ر الدولية للخدمات 
ذات الصلة بغ���رض حتديد ما اذا 
كانت انشطة االستثمار الواردة في 
اجلداول قد متت وفقا للسياسات 
واالجراءات املعمول بها في املؤسسة 

وقت تنفيذ تلك االنشطة.
ب � حصلنا على اجلداول التي 
توضح تفاصيل مشتريات ومبيعات 
االستثمار منذ تاريخ الشراء وحتى 

د. وليد الطبطبائيفهد الرجعانمصطفى الشمالي

المطير يطلب من الهارون تزويده بأسماء المتالعبين
 في حسابات بعض العمالء في البورصة

حتويلهم للنيابة العامة؟ يرجى 
تزويدي بكشف تفصيلي بذلك؟ 
وهل كانت هناك شركات وساطة 
مس���جلة في البورصة مشاركة 
في هذا التالعب؟ يرجى تزويدي 
بكشف تفصيلي بذلك؟ واذا كانت 
هناك شركات وس���اطة مشاركة 
في هذا التالعب ما االجراء الذي 
اتخذ جتاهه���م؟ وهل مت توقيف 
شركات الوساطة املشاركة في هذا 
التالعب؟ وهل مت حتويل شركات 
الوساطة املشاركة في هذا التالعب 
الى النيابة العامة؟ هل كان هناك 
موظفون في شركة املقاصة ساعدوا 
وشاركوا في هذا التالعب؟ اذا كانت 
االجابة بنعم؟ فهل مت حتويلهم 
للنيابة؟ يرجى تزويدي بكشف 
تفصيلي بذلك؟ وهل مت انش���اء 
جلنة للبح���ث بهذا التالعب؟ اذا 
كانت االجابة بنعم؟ ارجو تزويدي 
بقرار انشائها؟ وتاريخ انشائها؟ 
وتزوي���دي بأس���ماء اعضائها؟ 
وتزوي���دي بصالحياتها وماهية 
عملها؟ وتزويدي بجميع قرارات 

اللجنة منذ انشائها؟ وهل حولت 
هذه اللجنة املخالفني واملتالعبني 
الى النيابة العامة؟ وهل مت ابالغ 
جلنة السوق بهذا التالعب؟ واذا مت 
ابالغ جلنة السوق، فما هو االجراء 
الذين اتخذته جلنة السوق؟ مع 
تزويدي بقرارات جلنة الس���وق 
التالعبات  التي تتعل���ق به���ذه 
واملخالف���ات؟ وهل حولت جلنة 
السوق ايا من املتالعبني واملخالفني 
الى النيابة العامة؟ وهل مت ابالغ 
وزير التجارة والصناعة ورئيس 
جلنة السوق بهذا التالعب؟ وما 
االجراء الذي اتخ���ذه االخ وزير 
التجارة والصناعة ورئيس جلنة 
السوق بشأن هذا التالعب؟ ويرجى 
التي اتخذها  بالقرارات  تزويدي 
التج���ارة والصناعة  االخ وزير 
ورئيس جلنة السوق بهذا الشأن؟ 
وهل مت حتويل اي من املتالعبني 
واملخالفني من اشخاص او شركات 
الى النيابة العامة من قبل وزير 
التجارة والصناعة ورئيس جلنة 

السوق؟

قدم النائب محمد املطير اسئلة 
التجارة والصناعة احمد  لوزير 
الهارون جاء فيها: يتردد عن وجود 
تالعب واس���تخدام غير مشروع 
حلسابات عمالء من غير علمهم 
في عمليات شراء وبيع اسهم في 
بورص���ة الكويت وذلك لتحقيق 
مكاسب ش���خصية غير شرعية 
مخالفة ل���كل القوانني واالعراف 
تؤث���ر على مصال���ح املتعاملني 
وباالخ���ص صغ���ار املتداول���ني 
والشركات املسجلة في البورصة 
وكذلك تؤثر بش���كل سلبي على 
االقتصاد الوطني وسمعة بورصة 
الكويت، لذا يرجى تزويدي بأسماء 
املتالعبني وتواريخ تالعبهم في 
احلسابات؟ وتزويدي بحسابات 
املتالعبني واملخالفني واحلسابات 
املتالعب بها؟ وماذا عملت البورصة 
جتاه م���ن قاموا به���ذا االجراء؟ 
وتزويدي بأسماء الشركات التي 
مت بيع او ش���راء اسهمها في هذا 
التالعب؟ هل كانت هناك تسويات 
مع املتالعب���ني واملخالفني؟ وهل 

كانت هناك تسويات مع اصحاب 
احلسابات املتالعب بها؟ وتزويدي 
بكشف تفصيلي مببالغ التسويات؟ 
وتزويدي بكشف تفصيلي بكمية 
االسهم ومبالغها التي مت التالعب 
بها؟ وه���ل مت حتويل املتالعبني 
واملخالفني الى النيابة العامة؟ وهل 
كان هناك موظفون في البورصة 
ساعدوا وشاركوا في هذا التالعب؟ 
اذا كانت االجاب���ة بنعم؟ هل مت 

محمد املطير

د.محمد احلويلة

النمالن يعدل قانون الفحص قبل الزواج
قدم النائب سالم النمالن اقتراحا بقانون بتعديل 
املادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن 
الفح���ص الطبي للراغبني في ال���زواج قبل امتام 

الزواج، وجاء في القانون:
مادة أولى: يس���تبدل بنص امل���ادة الثانية من 
القانون رقم 31 لس���نة 2008 املش���ار اليه، النص 
التالي: »ال يجوز للمأذون ابرام عقد الزواج، كما ال 
يجوز ألي جهة اخرى توثيقه اال بعد تقدمي الشهادة 
املش���ار اليها في املادة األولى ف���إن كانت نتيجة 
الش���هادة ان الزواج غير آمن أرفق معها اقرارا من 
الطرفني بعلمهما وموافقتهما على امتام عقد النكاح 
وال يعتد في هذه احلالة مبوافقة من لم تبلغ سن 

الرشد ويحق لوليها متثيلها في هذه احلالة«.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

� كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون.
وجاء في املذكرة االيضاحية للقانون: مما ال شك 
فيه ان رابطة الزواج من أسمى الروابط وان صالح 
املجتمع ان يبنى هذا الزواج على أسس سليمة حتى 
يؤتي ثماره وهي الذري���ة الصاحلة النافعة التي 
تفيد املجتمع، واذا كان ذلك وكان العصر احلالي 
قد شهد العديد من االمراض واالعراض التي تؤثر 
سلبا على الزواج، لذا أعد هذا االقتراح بقانون الذي 
يلزم كل من يرغب في الزواج التأكد من خلوه من 

أي عارض مرضي قد يظهر عليه.

قدم النائ���ب خالد العدوة 
اقتراحا برغبة أكد فيه ان فئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة هي 
الفئة االول���ى بالرعاية، وان 
التعلي���م يعد ركنا أساس���يا 
من أركان تأهي���ل هذه الفئة، 
االحم���دي  محافظت���ي  وان 

ومب���ارك الكبي���ر تفتق���ران 
ملدارس متخصصة لفئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وينص 
االقتراح على »انشاء مدارس 
لذوي االحتياجات اخلاصة في 
محافظت���ي األحمدي ومبارك 

الكبير«.

العدوة إلنشاء مدارس لذوي االحتياجات الخاصة في األحمدي


