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المويزري يقترح إنشاء إدارة 
لحقوق اإلنسان تتبع »الداخلية«

اعتبارها مسؤولية أخالقية يقتضيها شرعنا الحنيف وتقاليد مجتمعنا االصيل عسكر: »الداخلية والدفاع« وافقت على زيادة رواتب 
العسكريين والقضية اآلن في دائرة اختصاص الحكومة

أكد النائب عس���كر العن���زي ان جلنة الداخلية والدف���اع اجتمعت بكامل اعضائها 
وبحضور الهيئة العامة للمعلومات املدنية ووزارة الداخلية للنظر في االقتراح املقدم 
من بعض االخوة االعضاء بش���أن تعديل احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان 
انتخاب���ات اعضاء مجلس االمة وقررت اللجنة مواصل���ة النظر في هذا املوضوع في 

االجتماع املقبل حسب طلب احلكومة لتقدمي تصوراتها في هذا املوضوع.
وق���ال العنزي في تصري���ح صحافي ان اللجنة قررت تأجي���ل البت في موضوع 

احملققني العاملني في االدارة العامة للتحقيقات على نقلها الى النيابة العامة الى يوم 
االح���د املقبل وهي مهلة اخيرة لهم ألخ���ذ رأيهم في هذا اخلصوص. واوضح العنزي 
ان اللجنة انتهت كذلك من دراسة املشروع بقانون احملال من احلكومة في شأن زيادة 
رواتب العسكريني ومت التصويت عليه باملوافقة حيث اصبح املوضوع اآلن في دائرة 
اختصاص احلكومة وبذلك تستطيع احلكومة زيادة الرواتب لألخوة العسكريني بعد 

اقراره من قبل مجلس االمة.

اقتراحًا  النائب ش����عيب املويزري  قّدم 
برغبة بإنشاء إدارة حلقوق اإلنسان بوزارة 

الداخلية
وجاء في اقتراح املويزري ما يلي: انطالقا 
من مبادئ الشريعة االسالمية الغراء التي 
حتض على احترام حقوق االنس����ان وحق 
املظلوم في رفع مظلمته باعتبارها مسؤولية 
اخالقية يقتضيها شرعنا احلنيف وعادات 

وتقاليد مجتمعنا االصيل.
والتزاما بالدستور الذي يؤكد على متكني 
االفراد من حق التظلم والشكوى وذلك في 
املادة )45( التي تنص على ان: »لكل فرد ان 
يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه« 
وهذا احلقد مكفول للمواطن والوافد املقيم 
بالكويت وتطبيقا ملا ورد في الدستور من 
العدل واالحسان واحترام  تكريس ملبادئ 
الكرامة االنسانية، واعماال ملبدأ سيادة القانون 

ومساواة اجلميع امامه دون متييز.
والتزاما مبواثيق حقوق االنساني الدولية 
التي وقعت عليها الكويت وصارت جزءا ال 
يتجزأ من دستورنا الدائم حيث تنص املادة 
)3/2/أ( م����ن العهد الدولي للحقوق املدنية 
والسياسية على انه »تتعهد كل دولة طرف 
في العهد ان تكفل سبيال فعاال للتظلم الي 
شخص انتهكت حقوقه او حرياته املعترف 
بها في هذا العهد، حتى لو صدر االنتهاك عن 

اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية«.
ونظرا لقلة اخلبرة لرجال األمن بثقافة 
حقوق االنسان، ولتعدد شكاوى املواطنني 
واملقيمني على وزارة الداخلية فيما يتعلق 
بحقوق االنس����ان، ولتمكني االفراد من حق 
التقدم بالشكوى ضد الظلم الواقع عليهم او 
ضد املساس مبصاحلهم املشروعة وحرياتهم 
وكرامتهم االنسانية سواء عبر االحتجاز غير 

القانوني او تعرضهم للتعذيب واالهانة.
ولتحسني سجل الكويت في مجال حقوق 
االنس����ان على املستوى الدولي والذي بات 
على احملك نظرا لعدم وجود جهة مختصة 
ومستقلة بوزارة الداخلية لتلقي االلتماسات 
والشكاوى عن اوضاع حقوق االنسان من 
املواطنني واملقيمني، وابداء الرأي في قرارات 
االبعاد االداري قبل رفعها لوزير الداخلية 
ملعرفة مدى انطباق شروط االبعاد وتوافر 
املصلحة في ذلك، وانتفاء الضرر من هذه 
القرارات، والرد على التقارير احمللية والدولية 
واالس����تفادة منها لتحسني اوضاع حقوق 

االنسان في الكويت.
لذا فانني اتقدم باالقتراح برغبة التالي:  
تنش����أ ادارة جديدة بوزارة الداخلية حتت 
مسمى »ادارة حقوق االنسان«، لتلقي شكاوى 
املواطنني واملقيمني املتعلقة بأوضاع حقوق 
االنسان بالوزارة في مختلف قطاعاتها االمنية 
واالدارية والعقابية ومراكز خدمة املواطنني، 
على ان تكون ادارة حقوق االنسان تابعة 
لوزير الداخلية مباشرة، ويترأسها قيادي 
ال تقل رتبت����ه عن درجة »لواء«، وتكون 
من سلطاتها التفتي������ش املفاجئ على اي 
قطاع من قطاعات ال����وزارة املختلفة بعد 

احلصول على اذن وزير الداخلية.
واقترح ان تضم االدارة ممثلني عن جميع 
قطاعات وزارة الداخلية االمنية واالدارية 
والقانونية والبحوث واملعلومات، وان يتم 
تعيني اعضاء في االدارة بنظام االنتداب 
ليمثلوا عدة جه����ات حكومية لها عالقة 
بحقوق االنسان مثل وزارة العدل »ممثل 
عن جلنة حقوق االنسان بها« وممثل عن 
وزارة اخلارجية »ادارة حقوق االنسان بها« 

وممثلني عن وزارة الشؤون االجتماعية 
ولعمل وادارة الفتوى والتشريع وممثل 
من كلية احلقوق بجامعة الكويت »استاذ 
قانون ويفض����ل ان يكون متخصصا في 
القانون الدولي العام« وممثل عن االمانة 
العام����ة للتخطي����ط وممثل ع����ن وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية، مع امكانية 
دعوة ممثلني عن جلنة حقوق االنس����ان 
البرملانية مبجلس االمة وجمعيات النفع 
العام وحقوق االنسان احمللية والدولية 
والهيئة الوطنية حلقوق االنسان في حال 
انشائها، حلضور اجتماعات االدارة ملناقشة 
الش����كاوى املقدمة اليها من املواطنني او 

املقيمني بالكويت.
وتختص ادارة حقوق االنسان مبا يلي:

- تلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد 
الى وزارة الداخلية سواء من االشخاص، او 
عن طريق جلنة حقوق االنسان البرملانية 
مبجلس االمة او عن طريق الهيئة الوطنية 
حلقوق االنس����ان في حال انشائها او عن 
طريق جمعيات حقوق االنسان الكويتية او 
الدولية وجمعيات النفع العام، والتحقيق في 

اسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير.
- العمل على حتقيق اهداف االتفاقيات 
الدولية ذات الصلة بحقوق االنسان، فيما 
يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق 

مع اجهزة الوزارة املعنية.
- زيارة املؤسس����ات العقابية واالبعاد 
واالدارات االمنية للوقوف على مدى االلتزام 
بالقوانني واللوائح املعمول بها في الدولة، 
وعدم انتهاك حقوق االنسان ورفع تقارير 

دورية للوزير.
- توعية اجهزة الوزارة املعنية ورجال 
االمن في جميع القطاعات بحقوق االنسان 
من خالل اصدار نشرات وتعاميم، واقامة 
الندوات واحملاضرات، وذلك بالتنسيق مع 
ادارة العالق����ات العامة بال����وزارة والهيئة 
الوطنية حلقوق االنسان في حال انشائها 
وبالتعاون مع جمعيات حقوق االنس����ان 

احمللية والدولية.
- الرد على التقارير التي ترد من املنظمات 
والهيئات الدولية املعنية بحقوق االنسان 
والتي تدخ����ل في اختصاص����ات الوزارة، 
ومتابع����ة تنفيذ االلتزام����ات التي تقررها 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة 
بحقوق االنسان، والتي تكون الدولة طرفا 
فيها، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

بالوزارة.
- متثيل الوزارة في املؤمترات والندوات 
الدولية واالقليمي����ة واحمللية ذات الصلة 

بحقوق االنسان.
واقت����رح ان توزع اقس����ام ادارة حقوق 

االنسان كالتالي:
- قس����م الشكاوى ويتم تخصيص رقم 
هاتف س����اخن ورقم فاكس وعنوان بريد 
الكتروني يعلن عنها لتلقي الشكاوى عبر 

الهاتف والفاكس واالنترنت.
- قسم اخلدمات االمنية واالجتماعية.

- قسم البحوث والتطوير والتثقيف ميثل 
هيئة فني����ة تتألف من باحثني في مجاالت 
االجتماع واالعالم واالحصاء ومترجم قانوني 
متمرس ويحملون شهادات البكالوريوس 

في هذه االختصاصات مع خبرة كافية.
- قسم الشؤون االدارية.

- قسم العالقات العامة واالعالم مع انشاء 
موقع الكتروني خاص باالدارة للتعريف بها 

والتواصل مع مستخدمي االنترنت.

العنزي: تعديل قانون التأمينات لمعالجة الخصومة بين األزواج
إلعادة نصيب المستحق من راتب المعيل إذا زال سبب الحرمان

املستحقني، الذين تعلق حقهم 
بأنصبتهم باملعاش املستحق 

وقت الوفاة.
اال انه كشف التطبيق العملي 
لهذا النص عن حاالت تستحق 
فيها البن���ت أو األخت أو االم 
لنصيبها في املعاش، لطالقها أو 
ترملها أول مرة بعد الوفاة، ثم 
يراجعها ويعيدها الى عصمته 
في فترة العدة، أو يعيدها بعقد 
جديد عندما يكون الطالق بائنا، 
فينته���ي نصيبها في املعاش، 
ث���م يطلقها زوجها مرة ثانية، 
وقد يح���دث ذل���ك أحيانا من 
الزوج بقص���د حرمان زوجته 
من معاش والدها أو أخيها أو 
ابنها، لوجود خصومة بينهما 
نشأت بعد طالقها ألول مرة، كما 
يحدث ان يتوفى عن البنت أو 
األخت أو األم زوجها ثم تتزوج 
مرة أخرى فتفقد نصيبها في 

املعاش.
ثم تترمل م���رة ثانية، وال 
يكون لها في احلالتني نصيب في 
املعاش عن زوجها، الذي لم يكن 
خاضعا أصال لنظام التأمينات 
االجتماعية. لذلك رئي معاجلة 
هذه احلاالت بتعديل املادة 73 
من قانون التأمينات االجتماعية، 

باستحداث حكمني:
االول: إلغاء القيد الذي قيدت 
به املادة املذكورة استحقاق هذا 
النصيب، باستحقاق البنت أو 
االخ���ت أو األم لنصيبه���ا في 

البنت أو األخت أو األم متزوجة 
في تاريخ الوفاة، ثم تطلق أو 
تترمل بعد هذا التاريخ، فنص 
في املادة 73 على اس���تحقاقها 
لنصيب في املعاش، بافتراض 
اس���تحقاقها لهذا النصيب في 

تاريخ الوفاة.
وبالنظر الى استحقاقها لهذا 
النصيب يجيء زيادة على املعاش 
التقاعدي، الذي مت توزيعه دون 
نقصان على املستحقني حصرا 
في تاريخ الوف���اة، فقد نصت 

املادة 73 على أمرين:
أولهم���ا: ان يكون طالق أو 
ترمل البنت أو األخت أو األم ألول 
مرة، شرطا أساسيا الستحقاق 

نصيبها في املعاش.
ثانيهم���ا: أال مي���س ه���ذا 
النصيب الذي يس���تحقه باقي 

التأمين���ات االجتماعية النص 
التال���ي: اذا طلق���ت أو ترملت 
البنت أو األخت أو األم أو عجز 
االبن أو األخ عن الكس���ب بعد 
وفاة املؤم���ن عليه أو صاحب 
املعاش منح كل منهم نصيبه 
الذي كان يستحقه في املعاش 
بافت���راض اس���تحقاقه له في 
تاريخ الوفاة ودون املس���اس 
بحقوق باقي املستحقني ما لم 
يكن سبق توزيع نصيب البنت 
أو األخ���ت أو األم عند طالقها 
أو ترملها قبل ذل���ك فيرد لها 
نصيبها من باقي املس���تحقني 
ال���ذي مت توزيعه عليهم. فيما 
جاء ن���ص املذكرة االيضاحية 
للتقرير كالتالي: حرص قانون 
التأمينات االجتماعية على توفير 
احلماية التأمينية لالسرة بعد 
وفاة عائلها، فأضفى هذه احلماية 
على ال���زوج واألرملة واالوالد 
والوالدين واالخوة واالخوات 
وأوالد االب���ن، وحدد ش���روط 
استحقاق كل منهم في معاش 
املتوفى، والتي جامعها ان يكونوا 
معتمدين في معيش���تهم على 
املتوفى، على التفصيل املبني في 
هذا القانون، مع وقف النصيب 
أو انتهائ���ه في احل���االت التي 
حددها والتي يزول معها سبب 
االستحقاق مؤقتا أو نهائيا. وفي 
معاجلة القانون للحاالت التي 
ينشأ فيها بعد وفاة املؤمن عليه 
أو صاح���ب املعاش بأن تكون 

املع���اش عند ترملها أو طالقها 
بعد الوفاة، دون اش���تراط ان 
يكون الط���الق أو الترمل ألول 

مرة.
الثاني: أن يعود لها من باقي 
املستحقني نصيبها الذي وزع 
عليه���م، باعتب���ار أن توزيعه 
عليه���م، كان زي���ادة عل���ى ما 
كانوا يس���تحقونه من أنصبة 
من املعاش أصال، وانهم قد أثروا 
النصيب على حس���ابها،  بهذا 
وان الضرر الذي يصيبهم من 
استرداد نصيبها منهم يقل كثيرا 
عن الض���رر الذي يصيبها من 
حرمانها من نصيبها كامال بسبب 
استحواذ باقي املستحقني عليه، 
ووفقا للقاعدة الشرعية يزال 
الضرر األشد بالضرر األخف. 
لذلك فقد أعد هذا االقتراح بتعديل 
املادة 73 من قانون التأمينات 
االجتماعية لتنص على انه إذا 
طلقت أو ترملت البنت أو األخت 
أو األم أو عجز االبن أو األخ عن 
الكسب بعد وفاة املؤمن عليه أو 
صاحب املعاش منح كل منهم 
نصيبه الذي كان يستحقه في 
املعاش بافتراض استحقاقه له 
في تاريخ الوفاة ودون املساس 
بحقوق باقي املستحقني ما لم 
يكن قد س���بق توزيع نصيب 
البنت أو األخ أو األم عند طالقها 
أو ترملها قب���ل ذلك، فيرد لها 
نصيبها من باقي املس���تحقني 

الذي مت توزيعه عليهم.

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اقتراحا بقانون لتعديل قانون 
التأمينات االجتماعية الصادر 
باألمر األمي���ري بالقانون رقم 
61 لس���نة 1976 إلعادة نصيب 
املستحق من راتب معيله اذا زال 
سبب حرمانه أو حرمانها من 
النصيب بسبب الزواج، مشيرا 
الى انه تقدم بهذا االقتراح عندما 
وجد حاالت تستحق فيها البنت 
أو األخت أو األم لنصيبها في 
املعاش، لطالقها أو ترملها أول 
مرة بعد الوف���اة، ثم يراجعها 
ويعيدها الى عصمته في فترة 
الع���دة، أو يعيدها بعقد جديد 
عندم���ا يكون الط���الق بائنا، 
فينتهي نصيبها في املعاش، ثم 
يطلقها زوجها مرة ثانية، حيث 
يحدث ذلك في حاالت زوجية 
عديدة، ويتم ذلك أحيانا بقصد 
حرمان الزوجة من نصيبها من 
معاش معيلها، نتيجة خلصومة 
بينهما نشأت بعد طالقها ألول 
مرة، كما يحدث أن يتوفى عن 
البنت أو األخت أو األم زوجها ثم 
تتزوج مرة أخرى فتقد نصيبها 
في املعاش، ثم تترمل مرة ثانية، 
وال يكون لها في احلالتني نصيب 
في املعاش ع���ن زوجها، الذي 
لم يكن خاضع���ا أصال لنظام 

التأمينات االجتماعية.
ونص التعديل الذي تقدم به 
العنزي على ما يلي: يستبدل 
بن���ص امل���ادة 73 م���ن قانون 

وجه النائب مسلم البراك سؤاال برملانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد، وجاء السؤال كالتالي: تقوم الهيئة العامة لشؤون 
القصر بتنمية أموال القصر واحملافظة عليها طبقا لقانون إنشائها رقم 
67 لس����نة 1983، وتنص املادة 11 منه على اآلتي »يكون استثمار أموال 
القص����ر وناقصي األهلية أو فاقديه����ا وكذلك أموال األثالث وغيرها من 

األموال التي تديرها الهيئة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
ويجوز للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها ان تقوم باستثمار حصة من 
األموال باسمها وذلك بنسبة تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع 
رؤوس أموالهم، وعلى ان توزع أرباح هذه املشروعات على املشمولني 

برعايتها بنسبة أرصدتهم الثابتة بسجالتها«.
وعمال بهذه املادة تستثمر الهيئة جزءا من أموال القصر واملشمولني 
بالرعاية باسمها، وحتدد مجلس إدارتها وجلانه املختصة هذه االستثمارات 
ويسمى ممثلوها لعضوية مجالس إدارات البنوك والشركات التي تساهم 

بها طبقا مللكية الهيئة بها.
وملا كان للهيئة ممثل بعضوية شركة املال لالستثمار )شركة املدار 

للتمويل واالستثمار حاليا( يرجى موافاتي باآلتي:
أوال: دراسة اجلدوى االقتصادية بش����أن االستثمار بأسهم الشركة 

املذكورة.
ثانيا: موافقة جلنة تنمية أموال القصر أو مجلس إدارة الهيئة العامة 

لشؤون القصر على االستثمار بأسهم الشركة املذكورة.
ثالثا: تاريخ بداية مساهمة الهيئة بالشركة املذكورة، وعدد األسهم 

املستثمر بها، وعالوة اإلصدار، وقيمة السهم، والقيمة اإلجمالية.
رابعا: موافقة جلنة تنمية أموال القصر او مجلس إدارة الهيئة العامة 

لشؤون القصر على ترشيح ممثل الهيئة بالشركة املذكورة.
خامس����ا: الكتب واملراس����الت التي أصدرها مدير عام الهيئة بشأن 
الش����ركة املذكورة تنفيذا لقرارات جلنة تنمية أموال القصر أو مجلس 

إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر.
سادس����ا: تقدمت الشركة املذكورة للهيئة بكتابها رقم 2004 � 400//
MD AM واخلاص بترشيح ممثل لعضوية مجلس اإلدارة، ووافق مدير 
عام الهيئ����ة بالكتاب رقم 4564 بتاري����خ 2004/4/24 واملوجه للعضو 
املنتدب واملدير العام للش����ركة املذكورة على ترش����يح فوزي املنصور 
نائب املدير العام للش����ؤون اإلدارية واملالي����ة ليكون ممثال عن الهيئة 

بعضوية مجلس اإلدارة.
وتساءل البراك: هل مت عرض كتاب الشركة أعاله على جلنة تنمية 
أموال القصر أو مجلس إدارة الهيئة العامة لش����ؤون القصر؟ إذا كانت 
اإلجاب����ة ب� »نعم« يرجى موافاتي مبا يثبت ذلك؟ وما القرارات املتخذة 

بشأنه؟ واذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى ذكر األسباب، 
طالبا تزويده بجميع املراسالت املتبادلة بني الهيئة 
والش����ركة املذكورة، وبعدد األسهم اململوكة للهيئة 
بالش����ركة املذكورة، وقيمتها وتاريخ املساهمة بها، 
قبل وبعد ترشيح مدير عام الهيئة ملمثليها بعضوية 
مجلس إدارة الش����ركة املذكورة،  مش����يرا الى قيام 
شركة دار االس����تثمار بتاريخ 2004/6/23 بتسجيل 
عدد 100 ألف س����هم من أسهم شركة املال لالستثمار 
باس����م الهيئة العامة لشؤون القصر مبوجب شهادة 
األسهم رقم 241. متس����ائال: هل مت عرض األمر على 
مجلس إدارة الهيئة العامة لش����ؤون القصر تنفيذا 
للمادة 7 من قانون إنش����اء الهيئة؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم يرجى موافاتي مبا يثب����ت ذلك، وما القرارات 
املتخذة بشأنه؟ واذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى ذكر 
األسباب، وطالبا تزويده بجميع املراسالت املتبادلة 

بني الهيئة وشركة دار االستثمار بشأن العرض والقبول بتسجيل عدد 
100 ألف سهم من أسهم شركة املال لالستثمار باسم الهيئة، وما األسباب 
التي دعت الهيئة العامة لش����ؤون القصر لقبول أس����هم تعود ملكيتها 
لشركة دار االستثمار وتسجيلها باسمها بشكل صوري وغير حقيقي؟ 
وتزويده باإلجراءات القانونية التي بنت عليها الهيئة العامة لش����ؤون 
القصر قرارها باملوافقة على قبول تسجيل أسهم باسمها تعود ملكيتها 
لشركة دار االستثمار، وهل توجد لدى الهيئة أسهم مسجلة باسمها تعود 
ملكيته����ا ألي من البنوك او الش����ركات او اجلهات احلكومية؟ اذا كانت 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بكشف مفصل عنها، وعن جميع اإلجراءات 

القانونية املتخذة بشأنها.
وجاء في س����ؤال البراك، وّقع نائب املدير العام للش����ؤون اإلدارية 
واملالية بالهيئة العامة لش����ؤون القصر تنازال مبوجب اإلقرار والتعهد 

الصادر برقم 14691 بتاريخ 2004/10/26 فيه:
»أقر أنا املوقع أدناه، املمثل القانوني للهيئة العامة لشؤون القصر، 
بأن األسهم املسجلة باسم الهيئة العامة لشؤون القصر مبوجب األسهم 
رقم 241 وعددها 100 ألف سهم من أسهم شركة املال لالستثمار )ش.م.ك( 
مقفلة وهي مملوكة لش����ركة دار االس����تثمار بجمي����ع مقوماتها املادية 
واملعنوية، وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، حيث انها باس����م 
الهيئة العامة لش����ؤون القصر مبجلس إدارة ش����ركة املال لالستثمار، 
والتزام بصفتي املذكورة بتحويلها الى اسم شركة دار االستثمار فورا 
عند انتهاء فترة عضوية أعضاء مجلس إدارة ش����ركة املال لالستثمار 

)ش.م.ك( مقفلة.

وهذا اإلقرار بصفتي املذكورة غير قابلة للنقض 
أو العدول عنه ألي سبب من األسباب.

فهل مت عرض هذا التناول على مجلس إدارة الهيئة 
العامة لشؤون القصر تنفيذا للمادة 7 من قانون إنشاء 
الهيئة؟ اذا كانت اإلجاب����ة بنعم يرجى موافاتي مبا 
يثبت ذلك؟ وما القرارات املتخذة بشأنه؟ وإذا كانت 

اإلجابة بالنفي يرجى ذكر األسباب.
وتزويدي بالتفويض املمنوح لنائب املدير العام 
للشؤون اإلدارية واملالية ليكون املمثل القانوني للهيئة 
العامة لشؤون القصر، وتزويدي بجميع املراسالت 
املتبادلة بني الهيئة وشركة دار االستثمار بشأن وجوب 

إصدار التنازل املوقع بتاريخ 2004/10/26.
وأضاف: ساهمت الهيئة باالكتتاب بزيادة رأسمال 
شركة املدار للتمويل واالستثمار بتاريخ 2005/10/30، 
يرجى تزويدي بدراسة اجلدوى االقتصادية اخلاصة 
باالكتتاب بزيادة رأسمال شركة املدار للتمويل واالستثمار، وتزويدي بعدد 
األسهم املكتتب بهما، وقيمة السهم، وعالوة اإلصدار، والقيمة اإلجمالية 
املدفوعة، وهل مت عرض املس����اهمة باالكتتاب على مجلس إدارة الهيئة 
العامة لش����ؤون القصر أو جلنة تنمية أموال القصر، إذا كانت اإلجابة 
بنعم يرجى موافاتي مبا يثبت ذلك، وما القرارات املتخذة بش����أنه، واذا 

كانت اإلجابة بالنفي يرجى ذكر األسباب.
وهل مت االكتتاب عن األسهم املسجلة باسم الهيئة والتي تعود ملكيتها 
لش����ركة دار االستثمار؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى موافاتي مبوافقة 

جلنة تنمية أموال القصر عليها؟ وعدد األسهم املكتتب بها، وقيمتها.
وتزويدي بجميع املستندات والتحويالت املالية اخلاصة مبساهمة 

الهيئة بزيادة رأسمال شركة املدار للتمويل واالستثمار.
وزاد قدم ممثل الهيئة مبارك القويضي استقالة مسببة من عضوية 
مجلس ادارة شركة املدار للتمويل واالستثمار بتاريخ 2010/11/22 للجنة 
تنمية أموال القص����ر عن طريق مدير عام الهيئة، لذلك يرجى تزويدي 

بنسخة من االستقالة املسببة أعاله مع كامل مرفقاتها.
وباإلجراءات القانونية التي قام بها مدير عام الهيئة جتاه االستقالة 
املس����ببة املقدمة، وبجميع املذكرات القانونية والفنية املقدمة من مدير 
عام الهيئة وقطاع تنمية أموال القصر واإلدارة القانونية بشأن االستقالة 
املسببة املقدمة، وبدعوة اجتماع جلنة تنمية أموال القصر رقم 2010/5 
املنعقد بتاريخ 2010/12/13، وجدول األعمال وكامل املرفقات املقدمة من 
أمانة السر أو املدير العام او اي طرف بالهيئة بشأن االستقالة املسببة 

املقدمة.

وهل استمعت جلنة تنمية أموال القصر باجتماعها رقم 2010/5 بتاريخ 
2010/12/13 ملمثل الهيئة املستقيل؟ وناقشت أسبابها؟ اذا كانت اإلجابة 
بنعم يرجى موافاتي مبحضر االجتماع، واذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى 
توضيح السبب، طالبا تزويده بقرار جلنة تنمية أموال القصر باجتماعها 
رقم 2010/5 بتاريخ 2010/12/13 باملوافقة على قبول استقالة ممثل الهيئة 

بعضوية شركة املدار للتمويل واالستثمار مبارك القويضي.
وباإلجراءات القانونية التي قام بها مدير عام الهيئة وأمني سر مجلس 
إدارة الهيئة لتنفيذ قرار جلنة تنمية أموال القصر باجتماعها رقم 2010/5 
بتاريخ 2010/12/13 بشأن قبول استقالة ممثل الهيئة بعضوية مجلس 

إدارة شركة املدار للتمويل واالستثمار.
وهل ق����ام مدير عام الهيئة بتنفيذ قرار جلن����ة تنمية أموال القصر 
باجتماعها رقم 2010/5 بتاريخ 2010/12/13 بش����أن قبول استقالة ممثل 
الهيئة بعضوية مجلس إدارة شركة املدار للتمويل واالستثمار وإخطار 
ش����ركة املدار بها، إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي مبا يثبت ذلك، 

وإذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى توضيح السبب.
وأضاف أعلن سوق الكويت لألوراق املالية بتاريخ 2011/1/3 أن شركة 
املدار للتمويل واالس����تثمار أفادت بأن الهيئة العامة لش����ؤون القصر 
أخطرتها بإعفاء ممثلها مبارك القويضي � من منصبه بعضوية مجلس 
إدارة ش����ركة املدار للتمويل واالستثمار، وكذلك نشر بالصحف بتاريخ 
2011/1/4 تصريح لش����ركة املدار للتمويل واالستثمار بأن الهيئة العامة 
لش����ؤون القصر أخطرتها بإعفاء ممثلها مبارك القويضي � من منصبه 
بعضوية مجلس إدارة شركة املدار للتمويل واالستثمار، مطالبا الوزير 
بإعطائه كتاب الهيئة الذي استندت إليه شركة املدار بأن الهيئة العامة 
لش����ؤون القصر أخطرتها بإعفاء ممثلها مبارك القويضي � من منصبه 

بعضوية مجلس إدارة شركة املدار للتمويل واالستثمار.
وما اإلجراءات القانونية والقرارات والصالحيات التي اس����تند إليها 
مدير عام الهيئة بإخطاره لشركة املدار للتمويل واالستثمار بأن الهيئة 
العامة لشؤون القصر أعفت ممثلها مبارك القويضي من منصبه بعضوية 
مجلس إدارة شركة املدار للتمويل واالستثمار؟ رغم ان قرار جلنة تنمية 
أم����وال القصر في اجتماعها رقم 2010/5 بتاريخ 2010/12/13 هو املوافقة 
على قبول استقالة ممثل الهيئة بعضو شركة املدار للتمويل واالستثمار 

مبارك القويضي وليس اإلعفاء.
وتزويده بصالحيات مدير عام الهيئ����ة التي تخوله بتجميد وعدم 

تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وجلنة تنمية أموال القصر.
وملاذا لم يقم مدير عام الهيئة بتنفيذ قرار جلنة تنمية أموال القصر 
باجتماعها رقم 2010/5 بتاريخ 2010/12/13 باملوافقة على قبول استقالة ممثل 

الهيئة بعضوية شركة املدار للتمويل واالستثمار مبارك القويضي؟

البراك يسأل الحماد عن استثمار هيئة القصر أموال المستفيدين باسمها

مسلم البراك

عسكر العنزي

)متين غوزال( أحمد السعدون وسالم النمالن وشعيب املويزري وعدنان املطوع خالل اجتماع جلنة الداخلية والدفاع أمس  


