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وّجه النائب مبارك الوعالن اسئلة الى وزير الصحة 
د.هالل الساير عن االوضاع غير السليمة في القطاع 
الصحي وامليزانيات املخصصة لشراء األدوية لعام 
2010/2009، واعضاء اللجان املكلفة بشراء األدوية، 
كما تضمنت االسئلة توضيح اعتزام وزارة الصحة 
اعطاء القطاع اخلاص متمثال في جامعات ومستشفيات 
كندية واميركية وبريطانية بعض اخلدمات الدارتها 
في املستش����فيات واملراكز الطبية التابعة للوزارة، 
مطالبا وزيرالصحة بتوضيح بعض االمور املتعلقة 
باالمني الع����ام ملعهد الكويت لالختصاصات الطبية، 
واملهام الرس����مية التي قام بها ومقدار املكافآت التي 

حصل عليها.
وقال الوعالن في مقدمة سؤاله ان االوضاع الصحية 
في املستشفيات واملراكز الصحية اصبحت في حال يرثى 

لها، وتعاني االهمال الشديد، مشيرا الى كثرة شكاوى املراجعني وزيادة 
اعداد املرضى الراغبني في العالج في اخلارج، مبينا ان هذه املؤش����رات 
تدل على ما وصلت اليه اخلدمات الصحية في البالد من سوء، موضحا 
ان العالج حق كفله الدستور لكل املواطنني، ولكن هذا اصبح مستحيال 
في ظل ما شهدته املؤسسات الصحية املتمثلة في مستشفيات ومراكز 
صحي����ة من اهمال وغياب االمكانات والكف����اءات الطبية، وعدم تطوير 
املستشفيات القائمة وانشاء مستشفيات جديدة، ووجود مناطق كاملة 
خارج نطاق اخلدمة الصحية وال يوجد بها مستشفى او مركز صحي ما 
يس����بب معاناة كبيرة في هذه املناطق، واكد ان جتاهل متطلبات قطاع 
الصحة على مدى السنوات املاضية وغياب الرؤية الواضحة وعدم وجود 
خطط مرتبطة باالحتياجات الفعلية لهذا القطاع أدى الى الوصول لهذا 
املس����توى املتدني من اخلدمة التي ال تليق مبستوى املواطن الكويتي، 
وال تتناسب مع القدرات الهائلة للدولة، مشيرا الى ان الفوائض املالية 
الكبيرة لدى احلكومة وما تنفقه ميينا ويسارا على مساعدات ال طائل 
منها متناسية احتياجات ومطالب الشعب الكويتي الذي اصبح يعاني 
ويئن من اهمال احلكومة له وخصوصا في القطاع الصحي واخلدمات 
املقدمة فيه، مش����يرا ال����ى ان احلكومة تبحث ع����ن الطبيب الذي يقبل 
بالراتب املتدني وليس الذي يتمت����ع بالكفاءة ما جعلهم يتعاقدون مع 
اطباء حديثي التخرج ويدعون اخلبرة، بعد ان كانت الكويت من الدول 

التي يعمل فيها االطباء املتميزون واملرموقون في بالدهم.

القطاع الخاص

وقال الوعالن في سؤاله: منى الى علمي أن وزارة الصحة قد قامت 
او س���تقوم بتخصيص او اعطاء القطاع اخلاص متمثال بجامعات او 
مستشفيات كندية واميركية وبريطانية بعض اخلدمات الدارتها في 
املستشفيات واملراكز الطبية التابعة للوزارة، فيرجى بيان هذه اخلدمات 
التي مت تخصيصها مع تزويدي باسماء اجلامعات او املستشفيات وبيان 
تفصيلي للكلفة املالية وما الشروط التي على اساسها مت اختيار هذه 
اجلامعات او املستشفيات وهل مت توقيع عقود او اتفاقيات معها؟ فاذا 
كان مت اختيار هذه اجلامعات او املستشفيات، وهل مت توقيع عقود او 
اتفاقيات معها؟ فاذا كانت االجابة بنعم فيرجى تزويدي بصورة عن 
تلك العقود او االتفاقيات بني الوزارة، وتلك اجلامعات او املستشفيات 
كل على حدة وتزويدي باسماء اعضاء تلك الوفود التي زارت الكويت، 
وما االسس التي مت على اساسها هذا االختيار، وهل مت اختيارها عن 
طريق طرح مناقصات من خالل جلنة املناقصات املركزية مع تزويدي 
باملكاتبات بني وزارة الصح���ة وجلنة املناقصات املركزية التي متت 
بهذا الشأن، اما اذا متت ترسية هذه املناقصات دون الرجوع الى جلنة 
املناقصات املركزية فارجو تزويدي باالسباب واملستندات القانونية 
التي مت االعتماد عليها في هذا االجراء، وهل قامت وزارة الصحة بعمل 
مسابقة بني تلك اجلامعات او املستشفيات للتنافس فيما بينها حول 
هذه اخلدمة؟ فاذا كانت االجابة بااليجاب فيرجى تزويدي بصورة عن 
هذا االعالن واسماء اجلامعات او املستشفيات التي تقدمت للمشاركة؟ 
واذا كانت االجابة بال فيرجى تزويدي باالس���باب التي ادت الى عدم 
تنظيم مس���ابقة بني اجلامعات املتخصصة او املستش���فيات في هذا 
املجال، طالبا كش���فا تفصيليا عن امليزانية املخصصة لالدوية لعام 
2010/2009 وتزويدي بنسخ من عقود شراء تلك االدوية خالل عامي 
2010/2009، وما اسماء اعضاء اللجنة العليا لالدوية مع بيان سيرهم 
الذاتية وتاريخ تعيينهم او تكليفهم في هذه اللجنة واملهمات املوكلة 
لهم فيها، اضافة الى بيان تفصيلي للوظائف التي يشغلونها في وزارة 
الصحة، وما املهمات الرس���مية التي منحت لهم، وهل مت رفض طلب 
شراء ادوية وافقت عليها اللجان التخصصية الطبية فاذا كانت االجابة 
بنعم فارجو تزويدي بكشف عن تلك االدوية واالسباب التي ادت الى 

رفضها، وكش���ف تفصيلي عن االدوية التي قامت 
وزارة الصحة بالتبرع بها في اعوام 2008 و2009 
و2010، وهل هناك طلبات نقص لبعض االدوية قدمتها 
صيدليات املستشفيات واملراكز الصحية في وزارة 
الصحة خالل عام 2010/2009 فاذا كانت بنعم فارجو 
تزويدي بكشف تلك الطلبات، وبكشف تفصيلي عن 
االدوي���ة التي مت اتالفها في عام 2010/2009 وحتى 
تاريخ تقدمي هذا السؤال متضمنا تاريخ ونوع الدواء 
مع بيان الكلفة املالية لتلك االدوية التي مت اتالفها 
مع ذكر انتاجها وتاريخ انتهاء الصالحية وتاريخ 
الش���راء وتاريخ االتالف ل���كل دواء على حدة، هل 
توجد جلان لشراء االدوية في وزارة الصحة؟ فاذا 
كانت االجابة بنعم فارجو تزويدي بكشف يبني تلك 
اللجان واسماء اعضائها وتزويدي بنسخ من محاضر 
اجتماعات تلك اللجان منذ عام 2009 حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال، 
وتزويدي بنسخ من السيرة الذاتية ألعضاء تلك اللجان ومسمياتهم 
الوظيفية وكش���ف باملكافآت التي يحصلون عليها جراء عضويتهم 

بتلك اللجان منذ عام 2009 حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال.

مؤهالت

وطل����ب افادته عن االمني العام ملعهد الكويت لالختصاصات الطبية 
الدكتورة )ع.أ.( وعن تاريخ تعيينه، ومؤهالته، واملرتب الذي يتقاضاه، 
مش����موال فيه جميع املزايا املالية والعينية التي يتقاضاها من الوزارة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع تزويدي بنسخة من شهادة الدكتوراه 
احلاصل عليها، وكذلك نسخة من املؤهل اجلامعي احلاصل عليه والكلية 
التي تخرج فيها وسنة احلصول عليها، وهل املذكور حاصل على مؤهل 
جامعي بالط����ب، اذا كانت االجابة بااليجاب فأرج����و تزويدي بتاريخ 
حصوله عل����ى املؤهل اجلامعي في الطب. وم����ن أي جامعة هي؟ وهل 
اعترفت وزارة التعليم العالي بتلك الشهادة؟ كما أرجو تزويدي بنسخة 
من تل����ك املصادقة من قبل وزارة التعليم العال����ي، كما أرجو تزويدي 
ايضا بكشف تفصيلي باملهمات الرسمية التي قام بها املذكور، وما مقدار 
املكافآت التي حصل عليها؟ وهل صحيح انه مت تعيني مستشارين له أم 
ال؟ اذا كانت االجابة بااليجاب، أرجو تزويدي بنسخ من السير الذاتية 
لهم متضمنة جنسياتهم مع نسخة من العقد املبرم معهم، وكذلك نسخ 
من مؤهالتهم العلمية. وما اللجان التي يحضرها املذكور، وهل يتقاضى 
ع����ن حضورها أي مزايا أو مكافآت مالي����ة أو أي مقابل مالي مهما كان 
مس����مى ذلك؟ وهل ميثل الوزارة في احلض����ور نيابة عنها مع أي جهة 
حكومي����ة حترر عن اجتماعها محاضر، مث����ل جامعة الكويت أو جلان 
التعليم العالي، أو ديوان احملاس����بة أو جلان مجلس االمة مع تزويدي 
بنسخ من تلك احملاضر أو املراسالت اخلاصة بذلك، وما اللجان املشارك 
بها في الوزارة؟ ومقدار املكافآت التي حصل عليها نظير تلك املشاركة 
في تلك اللجان؟ أرجو افادتي عن الشكاوى التي قدمت عليه وتاريخها، 
وملاذا حفظت اسم الشخص املشتكي، وطبيعة الشكوى، وموقف الوزارة 
منها، ومن هم اعضاء مجلس االمناء للمعهد وما االسس التي مت عليها 
اختيارهم وهل يتقاضون عن حض����ور اجتماعهم أي مزايا أو مكافآت 
مالية أو اي مقابل مالي مهما كان مسمى ذلك؟ كما أرجو تزويدي بنسخ 
من محاضر جميع اجتماعاتهم التي عقدت حتى تاريخ هذا السؤال، وما 
الكليات التابعة للمعهد ومن هم رؤساء الكليات وما األسس واملعايير 
التي مت االعتماد عليها الختيارهم لذلك، مع تزويدي بنس����خ من جميع 
املؤه����الت العلمية احلاصلني عليها، وما مقدار املكافآت التي يحصلون 
عليها نظير تلك املشاركة في تلك الكليات؟ وما التسلسل الوظيفي لهم 
منذ عملهم في وزارة الصحة أو جامعة الكويت، يرجى ذكر كل مس����مى 
وظيف����ي لهم وتاريخ تعيينهم أو ترقيتهم اليه، واملرتب واملزايا املالية 
التي يتقاضونها في كل مسمى وظيفي لهم، وهل يوجد من رؤساء تلك 
الكليات م����ن لديه ترخيص عيادة خاصة أو يعم����ل في القطاع بصفة 
جزئية، واذا كانت االجابة بااليجاب فأرجو تزويدي باملستند القانوني 

الذي يسمح لهم بذلك.

الهيكل اإلداري

وطلب تزويده بالهي����كل االداري ملعهد االختصاصات الطبية، وهل 
لدى أمني معهد الكويت لالختصاصات الطبية أقارب من الدرجة االولى 
أو زوجة يعملون في وزارة الصحة؟ ان كانت االجابة بااليجاب فيرجى 
تزويدي بأس����ماء أولئك االقارب أو الزوجة؟ وتاريخ تعيني كل منهم؟ 
وما مسمياتهم الوظيفية وطبيعة عملهم؟ واللجان املشاركني فيها؟ وما 
املهمات الرسمية التي قاموا بها؟ وما مقدار املكافآت املالية التي حصلوا 

عليها نظير مشاركتهم فيها؟ 

قدمت النائبة د.روال دش����تي اقتراحا بقانون 
بش����أن استخدام االش����عة غير املؤينة والوقاية 

من مخاطرها.
مادة 1 : في تطبيق اح����كام هذا القانون تعني 
املصطلح����ات اآلتي����ة املعاني املبين����ة قرين كل 

منها:
االش����عة  املؤين����ة:  غي����ر  االش����عة   -  1
الكهرومغناطيسية أو املوجات الكهرومغناطيسية 
أو املجاالت الكهرومغناطيسية الثابتة أو املتغيرة 
زمنيا أو املوجات الصوتية امليكانيكية املسموعة 
أو غير املسموعة التي تسبب تأينا عند اختراقها 

للمادة ولها تأثير بيولوجي.
2 - مصادر االشعة غير املؤينة:

أ � املجاالت الكهرومغناطيس����ية التي ال يزيد 
ترددها على 300 جيجا هيرتز، وتشمل:

� املجال الكهربائي الساكن أو املجال املغناطيسي الساكن.
� املوجات أو املجاالت الكهرومغناطيسية املتغيرة زمنيا.

ب � االشعة الكهرومغناطيسية والليزر ذات الطول املوجي من 
100 نانو متر حتى واحد ملمتر.

ج � املوجات الصوتية: تش����مل موجات الصوت املس����موعة � 
املوجات حتت الصوتية � املوجات فوق الصوتية.

3 � العمل باالش����عة غير املؤينة: كل عمل يتطلب استخدام أي 
مصدر لالشعة غير املؤينة سواء كان جهازا أو آلة أو محطة ارسال 

أو غيرها.
4 - اجلهة املختصة: اجلهة التي يعينها وزير الصحة ملباشرة 

االختصاصات املنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 2: يضع وزير الصحة حدود التعرض لالشعة غير املؤينة 

وقيود اجلرعات ومستويات االسترشاد.
مادة 3: ال يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول 
أو التخلص من مصادر االشعة غير املؤينة اال بعد احلصول على 
ترخيص بذلك من وزارة الصحة ويصدر بشروط واجراءات التراخيص 

ومددها واالعفاء منها وتسجيلها قرار من وزير الصحة.
مادة 4: ال يجوز اس����تخدام مصادر االشعة غير املؤينة أو العمل 
بها بأي صفة كانت، اال بعد احلصول على ترخيص بذلك من وزارة 
الصحة. ويصدر بشروط واجراءات التراخيص ومددها واالعفاء 

منها وتسجيلها قرار من وزير الصحة.
مادة 5: على املرخص له أال يجاوز حدود الترخيص املمنوح له واال 
يقوم بإجراء اي تعديالت على االجهزة املرخص بها بغير موافقة 
وزارة الصحة. كما يجب عليه مراعاة االحتياطات الالزمة لضمان 
س����المة املواطنني والعاملني مبصادر االشعة غير املؤينة وحماية 
البيئ����ة من املخاطر، ويتقيد في ذلك هو ومن يقوم بأعمال تتعلق 

بهذه االجهزة بالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة 6: يجب ان تتوافر في االماكن التي تستخدم مصادر االشعة 
غير املؤينة الش����روط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. وال 
يجوز لصاحب الترخيص نق����ل االجهزة من االماكن املرخص بها 
الى اماكن اخرى أو ادخال اي تعديالت على االماكن أو املباني التي 
توجد بها هذه املصادر، اال بعد احلصول على موافقة مس����بقة من 

اجلهة املختصة.
مادة 7: تشكل بقرار من وزير الصحة جلنة تسمى جلنة الوقاية 

من االشعة غير املؤينة، تختص مبا يلي:
1 - النظر في االمور املتعلقة باحلماية من االشعة غير املؤينة 

ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك.
2 - املوافقة على التراخيص املنصوص عليها في هذا القانون 

وإلغائها وتعديلها.
3 - وضع مشروعات اللوائح والقرارات املنصوص عليها في 

هذا القانون.
4 - اصدار التوصيات واقتراح التشريعات املتعلقة باحلماية 

من االشعة غير املؤينة.
ويجوز لهذه اللجنة تفويض اجلهة املختصة في كل أو بعض 

هذه االختصاصات.
مادة 8: تتولى اجلهة املختصة شؤون التراخيص والرقابة والتفتيش 
على مصادر االشعة غير املؤينة وأماكن وجودها واالشخاص الذين 

يستخدمونها طبقا ألحكام هذا القانون.
م�ادة 9: للجنة الوقاية من االشعة غير املؤينة الغاء التراخيص 
املنص����وص عليها في املادتني الثالثة والرابعة من هذا القانون في 

اي من االحوال التالية:
1- اذ تبني ان املرخص له قدم بيانات غير صحيحة او جلأ الى 

طرق غير مشروعة ترتب عليها اصدار الترخيص.

2- اذا خال����ف املرخص له احد الش����روط او 
الواجبات املنص����وص عليها في هذا القانون او 

القرارات املنفذة له.
3- اذا خالف املرخص له الشروط املنصوص 

عليها في الترخيص.
4- اذا توفي املرخ����ص له او اصيب مبرض 
يجعل����ه غير قادر على العمل في االش����عة غير 

املؤينة.
5- اذا تبني وجود خطر على املرخص له او 
العاملني لديه او الغير نتيجة تعرضهم لالشعة 

غير املؤينة.
6- اذا اقتضت املصلحة العامة ذلك.

ويجوز للجنة كذلك وقف العمل فورا بالترخيص 
للمدة التي حتددها، كما يجوز لها منح املرخص 
له مهلة لتنفيذ الش����روط والواجبات املقررة او اتخاذ االجراءات 

املناسبة قبل الغاء الترخيص.
وينفذ قرار اللجنة بالغاء او وقف الترخيص بالطريق االداري، 
ويج����وز للمرخص له التظلم من ق����رار اللجنة بااللغاء او الوقف 
امام وزير الصحة خالل شهر من تاريخ اخطاره بهذا القرار، ويبت 
الوزير ف����ي التظلم بعد اخذ رأي جلنة الوقاية من االش����غة غير 

املؤينة في هذا الشأن.
مادة 10: في حالة استيراد او حيازة او تداول مصادر اشعة غير 
مؤينة بغير ترخي����ص، يكون للجهة املختصة احلفظ اداريا على 
هذه املصادر، وايداعها على حساب املخالف مخازن وزارة الصحة 
او اي مكان آخر تراه مناس����با مع احالته ال����ى اجلهات املختصة 
طبقا لقانون االجراءات واحملاكم����ات اجلزائية، كما يجوز للجهة 
املختص����ة اذا لم يقم املرخص له باالحتياطات الالزمة للوقاية من 
االشعة غير املؤينة ان تتخذ االحتياطات الالزمة لذلك على حساب 

املرخص له.
م�ادة 11: ال يجوز للمرخص له في اس���تخدام او حفظ مصادر 
االشعة غير املؤينة، السماح الي ش���خص بالعمل باالشعة غير 
املؤينة او القيام بأي عمل آخر ميكن ان يعرضه ملخاطر االش���عة 
غي���ر املؤينة اال بعد فحصه طبي���ا والتحقق من لياقته الصحية 
والفنية طبقا للشروط واالجراءات التي يصدر بها قرار من وزير 
الصحة، ويجوز اعادة الفحص الطبي للمرخص لهم في استخدام 
او حفظ اجهزة االش���عة غير املؤينة ف���ي املواعيد التي حتددها 

اجلهة املختصة.
مادة 12: ال يجوز تش����غيل من تقل سنه عن 18 سنة في اي عمل 

ميكن ان يعرضه الشعاعات غير مؤينة.
مادة 13: اذا تبني ان هناك خطرا على صحة احد العمال في اثناء 
تأدية عمله او بسبب عمله في مكان قد يتعرض في اثناء وجوده 
فيه لالش����عة غير املؤينة، وجب على صاحب العمل عدم السماح 
لهذا العامل باالستمرار فيه، وال يجوز له العودة للعمل في مجال 

االشعة غير املؤينة اال بعد موافقة اجلهة املختصة.
م�ادة 14: يتولى اعمال الرقابة والتفتيش على تنفيذ احكام هذا 
القانون املوظفون الذين يندبهم وزير الصحة لهذا الغرض، ويكون 
لهم احلق في دخول املنشآت واالماكن التي توجد بها مصادر اشعة 
غير مؤينة واالطالع على السجالت واملستندات واجراء القياسات 
الالزم����ة للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون والقرارات املنفذة 
له. ولهؤالء املوظفني حترير احملاضر اخلاصة باجلرائم التي تقع 
بالتطبيق الحكام هذا القانون واحالتها للجهات املختصة واالستعانة 

في ذلك برجال الشرطة عند االقتضاء.
م�ادة 15: يجب على من يحوز او من يس����تخدم مصدرا لالشعة 
غير املؤينة ويقوم بالعمل في هذا املجال عند العمل بهذا القانون، 
ان يتق����دم للجنة الوقاية من االش����عة غير املؤينة للحصول على 
التراخي����ص املنصوص عليها في املادتني الثالثة والرابعة من هذا 
القانون، وذلك خالل تسعني يوما من تاريخ العمل به، وفي حالة 
ع����دم التقدم بطلب الترخيص خالل هذه امل����دة او التقدم بالطلب 
ورفضه، تعتبر حي����ازة املصادر بغير ترخي����ص وتطبق عليها 

االحكام اخلاصة بذلك.
م�ادة 16: يصدر وزير الصحة قرارا بالرس����وم املس����تحقة على 

التراخيص واالجراءات املنصوص عليها بهذا القانون.
مادة 17: مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، 
يعاق����ب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث س����نوات وبغرامة ال جتاوز 
الف دينار او احدى هات����ني العقوبتني، كل من خالف احكام املواد 
الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة من هذا القانون والقرارات 

املنفذة لها.
مادة 18: يصدر وزير الصحة القرارات املنفذة لهذا القانون.

مبارك الوعالن

فيصل الدويسانعدنان عبد الصمد

الوعالن: ما حقيقة اعتزام »الصحة« إعطاء جامعات 
ومستشفيات خارجية خدمات إلدارة المراكز الطبية؟

روال قدمت قانون استخدام األشعةطلب معلومات عن أمين عام معهد الكويت لالختصاصات الطبية
»غير المؤينة« والوقاية من مخاطرها

د.روال دشتي

عبدالصمد: تأثير األزمة المالية العالمية 
على »التأمينات« هو األقل مقارنة بمثيالتها

مالية ضربت االسواق العاملية 
البورصات  انهي����ار  الى  وادت 
وتقلب����ات حادة في االس����واق 
املالية واسعار اسهم الشركات 
حيث فقدت املؤشرات الرئيسية 
لالسواق خالل هذه السنة نسبة 
كبيرة من قيمتها تراوحت بني 

40% و%45.
وأكدت اللجنة في تقريرها ان 
تأثير االزمة االقتصادية العاملية 
على املؤسسة كان االقل مقارنة 
مبثيالتها في الواليات املتحدة 
االميركية واوروب����ا واملنطقة 
العربي����ة واخلليجي����ة، حيث 
احتفظت املؤسسة بنسبة عالية 
من استثماراتها على هيئة ودائع 

حسابات نقدية.
كما افادت املؤسس����ة بشأن 
االنحراف عن تقديرات امليزانية، 
بأن اجلهاز املختص باملؤسسة 
قام باع����داد هذه التقديرات في 
شهر س����بتمبر من عام 2007، 
تنفيذا لتعميم وزارة املالية في 
هذا اخلصوص، اي قبل حدوث 

هذه املتغيرات غير املتوقعة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة 
النائب عدن����ان عبدالصمد ان 
اللجن����ة توقف����ت كثي����را امام 
حدوث انخفاض����ات حادة في 
قيم معظم االوعية االستثمارية 
نتيج����ة لالزمة املالية العاملية، 
وبلغت اخلسائر الصافية 1.88 
مليار دينار وبنسبة 12.9% من 
استثمارات املؤسسة، ويرجع 
ذلك لالس����باب التالية حسبما 
ورد في تقرير ديوان احملاسبة: 
انخف����اض االس����تثمارات التي 

االزمة املالية العاملية فإن النتائج 
احملققة افضل كثيرا مما حتقق 
لالستثمارات في االسواق العاملية 
خالل هذه الفترة، ويالحظ جتاوز 
استثمارات مؤسسة التأمينات 
حد املخاطرة املس����موح به في 
بعض الصناديق االستثمارية، 
لذلك شددت اللجنة على وجوب 
تضمني الئحة استثمار املؤسسة 
نس����ب وحدود االس����تثمار مع 
مديري الصناديق االستثمارية 
التقي����د بها، ويالحظ  الواجب 
انخف����اض قيم����ة مس����اهمات 
املؤسسة في بعض الصناديق 
املقفلة نتيجة لتأثرها بظروف 
عملية االحتي����ال التي قام بها 
برن����ارد م����ادوف وبلغ����ت 53 
مليون دوالر، وافادت املؤسسة 
بأنها اتخذت االجراءات الالزمة 
الس����ترداد حوالي 50% من هذا 

الصندوق.
ال���ى  واش���ار عبدالصم���د 
املالحظات التي شابت مساهمة 
املؤسسة واستثماراتها املختلفة 
في احدى ش���ركات االس���تثمار 
)جلوب���ل(، حي���ث تعاني هذه 
االس���تثمارات م���ن االنخفاض 
الش���ركة،  املالي لهذه  والتعثر 
 411 وبلغت جملة االستثمارات 
مليون دينار، وتؤكد اللجنة على 
ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة 
للمحافظة على اموال املؤسسة 
ومتابعة ه���ذه االس���تثمارات 
وحتصيلها، وافادت املؤسس���ة 
بأنها توالي االجراءات واالتصاالت 
والتفاوض مع هذه الشركة لسداد 
حقوقها على دفعات، وحصلت 

املؤسسة على 30 مليون دينار 
ثم 16 مليون دينار على التوالي، 
ومازالت تتاب���ع حتصيل باقي 

مستحقاتها.
واوضح تقرير ديوان احملاسبة 
االنخفاض احلاد في قيمة مساهمة 
املؤسسة باحدى شركات االستثمار 
مببلغ 67.5 مليون دينار وبنسبة 
92.6% من تكلفتها والبالغة 72.8 
مليون دينار وذلك في ظل التعثر 
املال���ي لهذه الش���ركة، وطالبت 
اللجنة بضرورة اتخاذ االجراءات 
الالزمة حلماية استثماراتها في 

هذه الشركة.
اللجن����ة ضخامة  والحظت 
حجم الودائع لدى احد البنوك 
املتعث����رة )C.G(، حيث زادت 
تل����ك الودائع الى 721.6 مليون 
دينار، وتؤكد اللجنة على وضع 
الضوابط التي تنظم االستثمار 
في الودائ����ع وحتد من مخاطر 
الالزمة  التركز وتوفر احلماية 

الموال املؤسسة.
ب����أن  واف����ادت املؤسس����ة 
استثماراتها زادت في السنوات 
الثالث االخيرة زيادة ملحوظة 
العامة  نتيجة س����داد اخلزانة 
املالي����ة لاللتزام����ات  القيم����ة 
الى  املستحقة عليها باالضافة 
س����داد القسط االول من العجز 
االكتواري مببلغ 1.8 مليار دينار، 
السيولة في  ومت توظيف هذه 
بن����ك City Group، وه����و ثالث 
الوالي����ات املتحدة  اكبر بنوك 
وله س����جل وتصنيف ائتماني 
مميز واحلكومة االميركية اكبر 

مساهم فيه.

تقاس بالتكلف����ة مببلغ 424.4 
مليون دينار وتشمل الصناديق 
االستثمارية املقفلة والصناديق 
العقاري����ة، مضيف����ا: انخفاض 
االستثمارات التي تقاس بالقيمة 
العادلة وتشمل احملافظ املالية 
وبلغت خسائرها 818.4 مليون 
دينار والصناديق االستثمارية 
املفتوحة والش����ركات واالسهم 

احمللية واالجنبية.
اللجنة  ان  وقال عبدالصمد 
تؤكد عل����ى ض����رورة متابعة 
االس����تثمارات وادارة املخاطر 
الت����ي تعرضت لها م����ن جراء 
االزم����ة املالي����ة العاملية والتي 
كان له����ا آثار مباش����رة وغير 
مباش����رة على جانب كبير من 
االستثمارات احمللية واالجنبية 
وموافاتها باالجراءات التنفيذية 
التي اتخذتها املؤسس����ة للحد 
من تأثيرات االزمة ولتوضيح 
اسباب تلك اخلسائر، فقد افادت 
املؤسسة بأنه على الرغم من آثار 

امليزانيات  بحث����ت جلن����ة 
واحلس����اب اخلتامي البرملانية 
م����ا حتقق من أه����داف وبرامج 
وسياسات ومشاريع للمؤسسة 
العام����ة للتأمينات االجتماعية 
في برنام����ج عمل احلكومة في 
احلساب اخلتامي للسنة املالية 

.2009/2008
وذك����ر تقري����ر للجن����ة ان 
املؤسسة زودت اللجنة بتقرير 
مل����ا مت تنفيذه من برنامج عمل 
احلكومة في احلساب اخلتامي 

السنة املالية 2009/2008.
النائب  اللجنة  وقال رئيس 
اللجنة  ان  عدنان عبدالصم����د 
بحثت مالحظات ديوان احملاسبة 
على احلساب اخلتامي للسنة 

املالية 2009/2008 ومنها:
حتقيق خسائر صافية من 
النشاط االستثماري وذلك للمرة 
األولى للمؤسسة منذ انشائها.

وقد اتضح ذل����ك في ظهور 
اي����رادات صندوقي اخلاضعني 
للباب اخلامس والعس����كريني 
بالس����الب وباجنراف كبير عن 
تقديرات بنود ايرادات امليزانية 
حيث بلغت خس����ائر صندوق 
الب����اب اخلام����س 29.7 مليون 
دينار وبلغت خسائر صندوق 
العسكريني 33.7 مليون دينار 
وانخفاض أرصدة االحتياطيات 
العامة لبعض صناديق التأمينات 
بلغت 1.5 مليار دينار وبنسبة 
13.6% من ارصدته����ا. وافادت 
املؤسس����ة ان الس����نة املالي����ة 
2009/2008 وابتداء من اكتوبر 
2008 وحتى اآلن ش����هدت أزمة 

الدويسان: ما أسباب السماح بتواجد 
البنوك في كليات »التطبيقي«؟

استفسر عن صور الدعم التي تحصل عليها الهيئة من المؤسسات المالية

بعمادة الرعاية الطالبية او غيرها 
باملبالغ النقدية التي حتصل عليها 

الهيئة من البنوك والشركات؟
وأضاف: ما تفاصيل املبالغ التي 
دفعت من البنوك التجارية لهيئة 
الطرف  التطبيقي؟ ومن  التعليم 

املستفيد بالهيئة؟
الش����خص املختص في  ومن 
عمادة الرعاي����ة الطالبية املكلف 
بإجراء عملية املباحثات مع البنوك 
واتخاذ قرارات املوافقة من عدمها 
ألي من البنوك التجارية وكذلك 
الشركات التجارية؟ وما آلية العمل 
وكيف تت����م املوافقة على تواجد 
البنوك والشركات في داخل الكليات 
األربع واملعاهد التدريبية؟ ارجو 
تزويدنا بصور من تلك الشروط 
والعقود التي تستخدمها الهيئة.

وما صور الدعم التي حتصل 
عليها الهيئة من املؤسسات املالية 
)البنوك( من جراء املوافقة على 
الكليات األربع  تواجدها داخ����ل 
واملعاهد التدريبية؟ مع تزويدي 
بكشف تفصيلي لكل صور الدعم 
املالية التي حصلت عليها الهيئة 
التجارية احمللية  البنوك  من كل 
وبي����ت التموي����ل الكويتي خالل 
اخلمس س����نوات املاضية سواء 
كانت نقدية او غيرها. وهل سبق 
ان حصلت الهيئة على مبالغ مالية 
نقدية م����ن البنوك احمللية خالل 
اذا  الس����نوات اخلمس املاضية؟ 
كانت االجابة بنعم يرجى تزويدنا 
بكشف تفصيلي موضحا اسم البنك 
واملبلغ وصورة من االيداع البنكي 

للهيئة.

ضوئية من كل العقود املبرمة منذ 
2006 ولساعة توجيه هذا السؤال 
مع كل املؤسسات املالية احمللية 

من بنوك وغيرها؟
وما معايي����ر إعطاء األفضلية 

لبنك دون آخر؟
وهل مت دفع أموال نقدية من 
بعض البنوك للهيئة منذ 2006، 
ولغاية توجيه هذا السؤال؟ وإذا 
كانت اإلجابة بنعم فهل تتم عمليات 
الدفع بعلم البنك املركزي؟ وهل 
س����بق ان وافق البن����ك املركزي 
للبنوك التجاري����ة على ان تدفع 

أمواال نقدية حلساب الهيئة؟
املالية  الرقاب����ة  وهل جه����از 
ب����وزارة املالية على علم او يبلغ 
من قب����ل الهيئة ممثل����ة بعمادة 
الرعاية الطالبية او غيرها باملبالغ 
النقدية التي حتصل عليها الهيئة 

من البنوك والشركات؟
وهل جهاز ديوان احملاسبة على 
علم او يبلغ من قبل الهيئة ممثلة 

وجه النائب فيصل الدويسان 
س����ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيه: دأبت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي في السنوات املاضية على 
املوافقة والسماح للبنوك احمللية 
بالتواجد داخل الكليات التطبيقية 
األربع: التربية األساسية، الدراسات 
العلوم الصحية،  التكنولوجية، 
والدراسات التجارية وكذلك املعاهد 
التدريبية املختلفة التابعة للهيئة، 

لذا أرجو االجابة عن التالي:
يرج����ى موافاتنا باألس����باب 
والدوافع املوجبة لذلك التواجد من 
خالل وضع حواجز للبنوك داخل 
املؤسسات التعليمية وملدد زمنية 
الكلي����ات واملعاهد  طويلة داخل 
التدريبية التابعة للهيئة الستقبال 
الطلبة املستجدين أيام التسجيل 
وفتح حسابات لهم لتحويل مبلغ 
املكافأة االجتماعية )100 دينار( 

على تلك احلسابات الشخصية.
وما العوائد او املكتسبات التي 
العامة للتعليم  الهيئ����ة  جتنيها 
التطبيق����ي م����ن خ����الل املوافقة 
والسماح للبنوك احمللية بالتواجد 
داخل الكليات التطبيقية واملعاهد 

التدريبية املختلفة؟
وما اجلهة املسؤولة في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
عن عملية املفاوضات مع البنوك 

واملؤسسات املالية احمللية؟
وهل هناك الئحة تنظم عملية 
التعاق����د مع املؤسس����ات املالية 
املختلفة من بنوك وشركات جتارية 
مختلف����ة، مع تزوي����دي بصورة 


