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وجه النائب د.فيصل املسلم سؤاال لوزير الشؤون د.محمد 4
العفاسي حول ما بثته قناة العربية االخبارية بتاريخ 28 اجلاري 
عن دخول 70 الف متسول الى الكويت قبل بداية شهر رمضان 
املبارك، وسأل د.املسلم: ما حقيقة ما تناولته قناة العربية عن 
دخول سبعني الف متسول الى الكويت قبل بداية شهر رمضان 

املبارك وما االجراءات احلكومية بهذا الشأن؟

 المسلم للعفاسي: ما حقيقة دخول
70 ألف متسول للكويت قبل رمضان؟

هيئة االستثمار تعارض إنشاء جهاز لرعاية المشروعات 
الصغيرة للمواطنين يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

ردا على اقتراح قدمه النواب المسلم والحربش والطبطبائي والصواغ

أك����د وزير املالية مصطفى الش����مالي ان الهيئة العامة 
لالستثمار لديها مشاريع معمول بها منذ فترة طويلة تغني 
عن إنش����اء جهاز متخصص يعمل وفق أحكام الش����ريعة 

اإلسالمية لرعاية املشروعات الصغيرة للمواطنني.
وفي ردها على مقترح تقدم به النواب د.جمعان احلربش، 
د.فيصل املسلم، د.وليد الطبطبائي، وفالح الصواغ، طالبوا 
فيه بإنشاء هذا اجلهاز املتخصص، أوضحت الهيئة ان أهم 
املش����اريع التي تغني عن هذا املقترح »الشركة الكويتية 
لتطوير املشروعات الصغيرة، االتفاقية املبرمة بني الهيئة 
و»كامكو« وش����ركة االس����تثمارات الصناعية بهدف إدارة 
صندوق االستثمار الوطني، وكذلك محفظة متويل النشاط 
احلرفي واملشاريع الصغيرة بإدارة بنك الكويت الصناعي، 

وفق شروط وأحكام الشريعة اإلسالمية. 
وكان النواب احلربش واملسلم والطبطبائي والصواغ 
قد تقدموا باملقترح التالي: إنش����اء جهاز متخصص يعمل 
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتخصص له االعتمادات 
املالية الالزمة في امليزانية العامة للدولة لرعاية املشروعات 
الصغيرة التي يتقدم بها املواطنون، وتقدمي قروض لهذه 
املشروعات بدون فوائد وبشروط ميسرة على أال تزيد قيمة 
القرض الواحد على 20 ألف دينار، ويضع اجلهاز املقترح 
إجراءات وقواعد تبني املشروعات التي ميولها وإجراءات دفع 
القروض وتقسيطها وحتصيلها، ومتابعة تنفيذ املشروع 
الذي استفاد من القروض، علما ان هذا املقترح معمول به 

في مملكة البحرين ودولة اخرى.
وجاء رد الهيئة العامة لالستثمار كما يلي:

1 � تنص املادة الثانية من قانون إنش����اء الهيئة العامة 
لالس����تثمار رقم 47 لسنة 1982 على ان: »غرض الهيئة ان 
تتولى باسم حكومة الكويت وحلسابها إدارة استثمار املال 
العام االحتياط����ي للدولة، واألموال املخصصة الحتياطي 
األجيال املقبلة وغير ذلك من األموال التي يعهد بها وزير 
املالية الى الهيئة إلدارتها«. وفي نطاق هذا الغرض، تبذل 
الهيئة قصارى جهدها في تعظيم عوائد استثمار االحتياطي 
العام للدولة واحتياطي األجيال املقبلة، دون إغفال أهداف 
السياسة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي 

حترص على حتقيقها من خالل الروافد الواردة في 2.
2 � ان املقترح املقدم من أعضاء مجلس األمة معمول به 

من قبل الهيئة العامة لالستثمار وذلك من خالل ما يلي:
أ � الشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة والتي 
مت تأسيسها بتاريخ 1997/2/4 برأسمال قدره مليون دينار 
كويتي إلدارة محفظة مالية بقيمة 100 مليون دينار تهدف 

الى إقامة املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ب � بتاريخ 2006/4/1 مت إبرام اتفاقية بني الهيئة العامة 
لالستثمار وكل من ش����ركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( وش����ركة االستثمارات الصناعية 
بهدف إدارة محفظة صندوق االستثمار الوطني قيمة كل 

محفظة 15 مليون دينار.

ج � محفظة متويل النشاط احلرفي واملشاريع الصغيرة 
ب����إدارة بنك الكويت الصناعي برأس����مال يبلغ 50 مليون 
وتعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ومن ضمن بنود 
االتفاقية والئحة إدارة احملفظ����ة امللحقة باالتفاقية بنود 
مش����ابهة لالقتراح املقدم من السادة أعضاء مجلس األمة 

وهي كالتالي:
� اتباع شروط وأحكام الش����ريعة اإلسالمية في إدارة 

احملفظة.
� متويل النشاط احلرفي واملشاريع الصغيرة للكويتيني 
سواء كانت جديدة او للتوسعة عن طريق عمليات املرابحة 
واإلجارة واالستصناع وغيرها من أدوات التمويل، ويجوز 
ان يتم التمويل من احملفظة لتكاليف بداية املش����روع من 
أجور عمالة ورواتب وإيج����ارات، وذلك عن طريق قرض 
حس����ن مببلغ ال يزيد على 25000 دينار يصرف ويسدد 
حسبما يقرره البنك طبقا للوائح والنظم املعمول بها في 

احملفظة.
� متويل املشاريع املستثمر فيها بقيمة إجمالية ال تزيد 
على 500000 دينار ويكون غرضها األساسي حتويل اخلامات 
أو املواد األولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة 
أو وسيطة أو حتويل املنتجات نصف املصنعة أو الوسيطة 
إلى منتجات كاملة الصنع او تقدمي أعمال الصيانة واخلدمات 
الفنية أو املهنية واألعمال املشابهة، واألعمال التجارية وفق 

الضوابط التي يقررها البنك لهذه األعمال.

فالح الصواغ

عادل الصرعاوي

د.وليد الطبطبائي د.فيصل املسلم

صالح عاشور

د.جمعان احلربش مصطفى الشمالي

عاشور: لن نسكت على تجاوزات القطاع النفطي

الخرافي يشيد بعمق العالقات
بين الكويت ومصر في مختلف المجاالت

أك����د رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي بعمق 
العالق����ات التاريخية املتين����ة واملتميزة التي تربط 
الكويت ومصر التي أساسها الود واإلخاء وما تشهده 
من منو وتطور مطرد في جميع املجاالت فهي تقوم 
على أسس متينة وتطابق في الرؤى واألهداف والتي 
أرسى قواعدها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والرئيس محمد حسني مبارك، مشيرا بدور مصر 
الريادي في املجاالت الثقافية والفكرية واحلضارية 
واإلسالمية. وأضاف اخلرافي خالل استقباله رئيس 
جامعة األزهر األسبق ورئيس جلنة الشؤون الدينية 
مبجلس الشعب املصري وعضو مجمع البحوث في 
األزهر د.أحمد عمر هاش����م، مبناسبة زيارته للبالد، 
ان التع����اون فيما بني مص����ر والكويت في اجلوانب 
الدينية يأتي نظرا للدور الكبير الذي يقوم به األزهر 
الشريف ووزارة األوقاف املصرية في خدمة اإلسالم 

واملسلمني في كل مكان.

ومن جانبه، أكد د.أحمد عمر هاشم عمق العالقات 
األخوية القائمة بني البلدين والش����عبني الشقيقني، 
مش����يدا بدور الكويت في التضامن العربي ودورها 

الرائد في مجاالت العمل اخليري.
وأشاد د.هاش����م بأداء مجلس األمة الذي يعكس 
املناخ الدميوقراطي الذي تتمتع به الكويت ومواقفها 
املشرفة وعطاءاتها الس����خية ملصر والعالم العربي 
واإلس����المي، كما أثنى على مس����يرة التعاون القائم 
بني وزارتي األوقاف في البلدين في جميع املجاالت. 
وأثنى على دور قطاع املساجد وما يقوم به من جهد 

مميز في سبيل االرتقاء بالدعوة والدعاة.
حضر اللقاء الوكيل املساعد لشؤون املساجد في 
وزارة األوقاف والش����ؤون اإلسالمية وليد الشعيب 
ومدير إدارة مس����اجد محافظة حولي وليد الستالن 
ونائب رئيس اللجنة اإلعالمية للمراكز الرمضانية 

طالل العتيبي.

ناشد النائب صالح عاشور وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل بع����د تلقيه االجابة على 
حزمة من االس����ئلة التي قدمها له 
في سبتمبر 2009 تتعلق مبؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
والتي تضمن����ت اجابات مغلوطة 
تارة ومموهة وناقصة تارة اخرى، 
والبعض الثالث يؤكد على جتاوزات 
التي  صارخة حدثت في املؤسسة 

من جهة وشركات عاملية من جهة 
اخرى، فاحلقيقة اننا ال نعلم حجم 
الضرر الذي وقع على القياديني في 
القطاع النفطي بصفتهم الشخصية 
بعد الغاء مثل هذه الصفقات املليارية 
املشبوهة. وفي سؤال آخر، الحظنا 
التابعة  جتاوزات بعض الشركات 
ملؤسس����ة البت����رول الكويتية في 
التعاقد مع الشركات التجارية التي 
تنفذ مش����اريع في القطاع النفطي 
وذلك قبل املوافقة الرسمية على تلك 
املشاريع من قبل جلنة املناقصات 
املركزية كما ح����دث في العقد رقم 
CNSL/1918/CS، فلق����د بدء املقاول 
مبباش����رة العمل في يونيو 2008، 
بينما مت توقيع العقد رسميا في شهر 
فبراير 2009 والعقد موقع مع شركة 

.TQ Logistics Services W.L.L
وف����ي االجابة عن س����ؤال آخر 
الحظنا ان مؤسسة البترول الكويتية 
استحدثت عام 2007 جلنة تسمى 
»جلنة النظر ف����ي التظلمات« قام 
بتشكيلها واالشراف عليها مباشرة 
الرئيس التنفيذي س����عد الشويب 
بقرار مت تعميمه على جميع موظفي 
مؤسسة البترول الكويتية، ويفترض 
ان تكون مهمة اللجنة الوقوف مع 
املوظفني املظلومني وفق ما جاء في 
تسميتها، لكن مع االسف فوجئنا 
على الرغم من املعلومات واملستندات 
الناقصة الت����ي وردت الينا ان 57 
تظلما مت تقدميها من املوظفني حتى 
تاريخ تقدمي هذا الس����ؤال بش����أن 
التخطي في الترقية وطلب الترقية 
وتعديل الوضع مت رفضها، بينما 
متت املوافقة على 11 تظلما يتعلق 
باالنذارات الشفهية واخلطية فقط، 
فكيف توافق جلنة تقع مسؤولية 
اعضائها في الهيكل التنظيمي حتت 
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
للشؤون االدارية واملالية على قرارات 
قامت باصدارها في االصل من خالل 
قطاعاتها، وم����ن املالحظ ايضا ان 
الرئيس التنفيذي يصدر القرارات 
وكأنه في قطاع اهلي وليس في قطاع 
عام ترجع تبعيته لقوانني ولوائح 
ديوان اخلدمة املدنية، والواقع اننا 
نستغرب ان حتدث تلك املخالفات 
في اروقة مؤسسة حكومية في ظل 
وجود مستش����ار عام قانوني من 
املفترض ان يعترض على القرارات 
اخلاطئة الصادرة عن املؤسس����ة، 
وهذا يعني اما تهميش املستش����ار 
القانوني وتعطيل الكفاءات القانونية 
الكويتية التي طاملا رددت يا وزير 
النفط بض����رورة اعطائها حقها ال 
العام  ان املستشار  او  تهميش����ها، 
النظرية الشهيرة »عاوزها  يطبق 

ازاي يا فندم«.
ونظرا الس����تياء عدد كبير من 
البترول  ف����ي مؤسس����ة  املوظفني 
الكويتية من تشكيل هذه اللجنة، 

تعد من اهم القطاعات في الكويت 
واملورد االساس����ي لها، بل وتعدى 
االمر الى تطاول بعض القيادات على 
احلكومة وقذفها بعبارات غير الئقة 
واتهامها بالغدر وذلك كله في ظل 
صمت الوزير وسكوته مما يشير الى 
العديد من التساؤالت، خاصة بعد 
الداو كيميكال  الغاء صفقة  عملية 
املشبوهة والتي يفترض ان يكون 
اطرافها ممثلني عن احلكومة الكويتية 

أطالب وزير النفط بحماية موظفيه 
والغاء هذه اللجنة واس����تبدالها 
بأخرى يتكون اعضاؤها من جهة 
محايدة بعيدة عن القطاع النفطي 
حتى ال يك����ون اجلالد واخلصم 
جهة واحدة، اذ يجب االستعانة 
على سبيل املثال بلجنة من ديوان 
اخلدمة املدنية او ديوان احملاسبة 
ويكون دور املؤسسة بها اشرافيا 
فقط، ألن هذه اللجنة غير القانونية 
التي مت تشكيلها من قبل الرئيس 
التنفيذي هي لظلم املوظفني وليس 
للنظر في تظلماتهم، بل وتعدى 
االمر الى جتميد الكفاءات الشبابية 
الطموحة لتولي املناصب القيادية 
واالكتفاء بالقيادات اصحاب الوالء 
والطاعة، مما يعن����ي ان القطاع 
النفطي اصب����ح حاليا مختطفا 
وظيفيا واصبح ط����اردا وليس 

جاذبا للشباب الكويتي.
كما ن����ود ان نلفت انتباهكم 
ي����ا وزير النفط الى ان الفس����اد 
استشرى في هذا القطاع احليوي 
خالل الس����نوات االخيرة بعد ان 
اقارب  اصب����ح محصورا عل����ى 
القياديني من خ����الل التعيني او 
النقل م����ن جهات اخ����رى دون 
االعالن عن الوظائف الشاغرة او 
حتى استثناءات الوزير املختص 
حسب صالحياته واحتياجاته، 
اللوائح  الى ان تغيير  باالضافة 
االدارية واملالية بصفة مستمرة 
في القطاع النفطي في السنوات 
االخيرة ادى الى عزوف املوظفني 
عن ه����ذا القطاع الذي اصبح من 
الوظائف غي����ر املرغوبة بعكس 
القطاعات االخرى التي تش����جع 
موظفيه����ا وحتفزهم وترفع من 
مميزاتهم. واخي����را، نطالبكم يا 
وزير النفط م����ن باب النصيحة 
بالتدقيق وبشكل جيد في الرد على 
االسئلة البرملانية املوجهة اليكم 
وعدم االكتف����اء بتوقيع الرئيس 
التنفيذي عليها وذلك ألن بعض 
القيادي����ني يحاول����ون احراجك 
وااليقاع بك في احملظور من خالل 
تقدمي معلومات ناقصة ومبهمة 
ومغلوطة احيانا، ومثال على ذلك 
السؤال عن اقارب القياديني الذين 
مت تعيينهم او نقلهم الى مؤسسة 
البترول الكويتية منذ العام 2005، 
اذ جاء الرد ليش����مل فقط ابناء 
العضو املنتدب للشؤون االدارية 
واملالية، ونحن نقول لك يا وزير 
النفط ابحث عن بدر ناصر وفواز 
عامر وهش����ام عبدالرحمن وفهد 
محمد، وبعدها نوجه لك التساؤل: 
هل يستحق من يقدم لك معلومات 
مغلوط����ة ومبهمة وناقصة على 
االسئلة البرملانية ويريد احراجك 
امام الرأي العام االس����تمرار في 

العمل حتت قيادتك؟

الصرعاوي يسأل وزيري المالية والشؤون
عن مبالغ تحصل الستغالل صاالت األفراح

وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
جاء فيه: إشارة الى قرار مجلس 
الوزراء رقم 637 في اجتماعه رقم 
2001/26 بتاريخ 2001/7/22 بشأن 
املوافقة على طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بإدارة وصيانة 
صاالت األفراح، وقرار وزير الشؤون 
رقم 182 لسنة 2007 بوضع شروط 
وضوابط بناء صاالت األفراح والذي 
يؤكد على أن يلتزم املتبرع بإنشاء 
صاالت األفراح بتس����ليم الصالة 
الى وزارة الش����ؤون بعد االنتهاء 
من عملية البناء لتتولى الوزارة 

إدارتها وصيانتها وتشغيلها.
لذا يرجى إفادتي مبا يلي: هل 
تقدم اي من اعضاء مجلس األمة او 
الوزراء احلاليني ممن لديهم صاالت 
أفراح بطلب تسليم الصاالت الى 

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
تنفيذا للقرارات املشار إليها أعاله؟ 
اذا كانت االجابة باإليجاب يرجى 
تزويدي بنسخة من هذه الطلبات، 
وما االجراءات التي متت بشأنها؟ 

واذا كان����ت االجاب����ة بالنفي فما 
اإلج����راءات التي اتخذتها الوزارة 
في سبيل تطبيق القرارات املشار 

إليها اعاله.
ما اإلج����راءات القانونية التي 
تتخذه����ا الوزارة فيما لو ثبت ان 
هناك مبالغ حتصل من املواطنني 
بطريقة غير مباش����رة وحتت أي 
مسمى كان من خالل تقدمي خدمات 
األغذية أو أي مس����تلزمات أخرى 
خاصة لألفراح. كما طلب النائب 
عادل الصرعاوي من وزير املالية 
مصطفى الشمالي تزويده بنسخة 
من عقود أمالك الدولة املبرمة بني 
املالي����ة وأصحاب صاالت  وزارة 
األفراح وأي تعديالت متت عليها 
والتجديدات اخلاصة بها منذ العمل 
بنظام صاالت األفراح حتى تاريخ 

اإلجابة على هذا السؤال.
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تتجدد الكريات الدموية احلمراء باستمرار فتموت الكريات 

في  امليتة  الكريات  تلك  نفايات  اجلسم  ويستخدم  الهرمة 

تصنيع كريات جديدة – كم مرة تتجد كريات الدم احلمراء 

في السنة؟

3 مرات
24 مرات
5 مرات 

الرئيس جاسم  اخلرافي متوسطا د.احمد عمر هاشم والوفد املرافق له


