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فيصل الشايع

د.عبدالرحمن اجليران

سعود احلريجي

استفسر عن سبب تأخر الهيئة في تسوية رؤوس األموال للقصر البالغني سن الرشد

الشايع: هل يوجد أشخاص يجمعون بني عضوية مجالس 
إدارات األندية واالحتادات الرياضية وأي وظيفة قيادية أخرى؟

اجليران: السياسة املالية للدولة يجب أن تستشرف املستقبل

احلريجي للمعوشرجي: ملاذا لم تلتزم »شؤون القصر« 
بأحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية؟

وجه النائب فيصل الشايع 
سؤاال الى وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود قال في مقدمته: 
صــدر فــي 29 نوفمبــر 2012 
املرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 
2012 حيث جاء في مادته الثانية 
استبدال الفقرتني الثالثة والرابعة 
من املــادة 5 من القانون رقم 5 
لسنة 2007 بحيث يصبح نص 
املادة متوافقا مع حكم احملكمة 
الدستورية الصادر في 15 مارس، 
بحيث أصبح نص املادة 5 بعد 

التعديل وفق اآلتي:  
باستثناء حالة اجلمع ملمثلي 
ومرشحي االحتادات الرياضية 
بني العضوية في مجلس إدارة 
االحتاد ومجلــس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية، ال يجوز ألي 
شخص أن يجمع بني عضوية 
مجالس إدارة األندية الرياضية 

قال عضو اللجنة التشريعية 
النائب د.عبدالرحمن اجليران 
ان السياســة املاليــة يجب ان 
تستشرف آفاق املستقبل لوضع 
املعايير الالزمة لضمان حقوق 
األجيال وخاصة بعد التحوالت 
الهائلة التــي حدثت في العالم 
مع فشل سياسة صندوق النقد 
الدولي ومع البدء في سياســة 
جديدة وهي تقليــص برنامج 
التيسير الكمي الذي بدأه مجلس 
االحتياطي الفيدرالــي، والذي 
انعكس ســلبا علــى االقتصاد 
العاملــي، وهذا مــا أكدته احدث 

أو االحتادات الرياضية أو الهيئة 
العامة للشــباب والرياضة أو 
العمل في وظيفة قيادية بأجر 
أو مكافأة في أي من هذه اجلهات، 
فإذا حتقق في الشــخص حالة 
اجلمع املشار إليها وجب عليه أن 
يحدد خالل العشرة أيام التالية 
لنشوء هذا اجلمع، أي األمرين 
يختار، فإن لم يفعل أعتبر مختارا 
ألحدثهما ومستقيال من األقدم 
بحكم القانون. وطالب الشايع 

إفادته باآلتي:
1. هل يوجد أشخاص تنطبق 
عليهــم حالة اجلمــع املذكورة 
باملــادة عنــد صدور املرســوم 

بالقانون؟
2.هل مت تطبيق نص املادة 
عليهــم بــأن متــت مخاطبتهم 
فــي حتديــد اختيارهــم ما بني 
العضوية ملجالس إدارات األندية 
واالحتادات الرياضية واللجنة 

الدراســات. وأوضــح اجليران 
أن الكويــت كانت في الســابق 
محطــة للحجاج ذهابا وعودة، 
وهم خالل هذه الفتره ينعشون 
االقتصاد الكويتــي، فكيف إذا 
كانت محطتهم عبارة عن مدينة 
متكاملة فيها ادبيات االقتصاد 
االســالمي، بتوفيــر اخلدمــات 
املختلفــة للحجــاج وغيرهــم 
من جتار املســلمني والشركات 
واملؤسسات االســالمية؟ وأكد 
أن الكويت ستكون محط انظار 
التجــارة العامليــة االســالمية 
الالزمــة  البيئــة  بتوفيرهــا 

االوملبية الكويتية والهيئة العامة 
للشباب والرياضة أو العمل في 
وظيفــة قيادية بأجر أو مكافأة 

في أي من هذه اجلهات؟ 
3.طالــب بتزويده بأســماء 
األشخاص الذين مت تطبيق املادة 
عليهم، محددا الهيئات الرياضية 
األعضاء فيها والوظائف القيادية 
التي كانوا يشــغلونها واجلهة 
التي اختاروهــا تطبيقا لنص 

املادة 5.
4.هــل يوجد أشــخاص لم 
يلتزمــوا بتطبيق املــادة 5. إذا 
كانــت اإلجابة بنعــم، فيرجى 
ذكر أسماءهم مع بيان عضوية 
مجالــس الهيئــات الرياضيــة 
املنتمني لها والوظائف القيادية 
التي يشغلونها، مع ذكر أسباب 
عدم تطبيق نص املادة 5 عليهم 
خالل عشــرة أيام من ســريان 

القانون 26 لسنة 2012.

الحتضان وتنمية رؤوس االموال 
االسالمية خاصة ان الكويت لها 
جتــارب رائدة في هــذا املجال، 
مشــيرا إلى ان السياسة املالية 
لدولــه الكويت يجــب أن تركز 
علــى املجال التجــاري وقطاع 
اخلدمــات أكثــر مــن تركيزها 
على اجلانب الصناعي والزراعي 
لطبيعة البلد. كما اكد اجليران 
على اهمية التنسيق مع وزارات 
الدولة لوضع خطه ملعاجلة ثقافة 
االستهالك لدى املواطن وتعزيز 
قيم العمل والوالء، وخاصة في 
ظل ظروف التهام الرواتب الغلب 

ميزانية الدولة؟

وجه النائب سعود احلريجي 
ســؤاال الى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشــؤون االسالمية 
شــريدة املعوشــرجي قال في 
مقدمتــه:  ان تقريــر ديــوان 
احملاســبة حول الهيئة العامة 
لشــؤون القصــر للعــام املالي 
2013/2012 كشــف عن عدد من 
املخالفات املاليــة واالدارية مع 
استمرار الهيئة في عدم االلتزام 
ببعض أحكام السياسة العامة 
لالســتثمار املعتمــدة لديهــا، 
باالضافة الى عدم توافق بعض 
االستثمارات مع أحكام وضوابط 
الشــريعة االســالمية. وطبقا 
للتقرير بلغ رصيد االحتياطي 
العام بناء على البيانات املالية 
فــي 31 ديســمبر 2011 نحو 18 
مليونــا و677 ألفا 355 دينارا، 
واألرباح املرحلة مليونان و547 
ألفا و30 دينارا. وأشار التقرير 
الى استمرار عدم تسوية الهيئة 
لرؤوس األموال املستحقة لبعض 
القصر الذين بلغوا سن الرشد 
باملخالفــة للقانون، حيث تبني 
عــدم تســوية 465 ألفــا و360 
دينارا متثل مستحقات القصر 
الذين بلغوا ســن الرشد خالل 
الفترة من االول من يناير 2008 
حتى 31 ديسمبر 2012 باملخالفة 
للقانون ،اضافة الى اســتمرار 
عدم التزام الهيئة ببعض أحكام 
السياســة العامة لالســتثمار 
املعتمــدة لديها، حيث تبني من 
خالل الفحص انخفاض القيمة 
العادلــة ملســاهمات الهيئة في 
بعض الشــركات عــن تكلفتها 
في 31 ديســمبر 2012 وبنسب 
تتراوح بني 28.9 في املئة و100 

فــي املئة من دون اتخاذ الهيئة 
ما يلزم بشأنها.  وبني التقرير 
أن الهيئة اســتمرت في تدوير 
بعض مبالغ الزكاة املستقطعة 
من املشــمولني برعاية القصر 
باملخالفة الحــكام القانون رقم 
67 لســنة 1983 في شأن انشاء 
هيئة القصر من دون قيام الهيئة 
باخراج كامل املبالغ املستقطعة 
للزكاة. وأشار التقرير الى عدم 
اتخاذ الهيئة االجراءات املناسبة 
لبعض استثماراتها غير املدرة 
للعوائد لفترات طويلة متصلة، 
والتــي كبــدت الهيئة خســائر 
رأســمالية، حيث تبني أنها لم 
تتخذ أي اجراءات الستثمارات 
لفتــرات طويلــة تراوحت بني 
ثالث وأربع سنوات فضال عن 
حتقيق خسائر رأسمالية غير 
محققــة بلــغ ما أمكــن حصره 
منها 13 ألفا و231 دينارا. ولفت 
التقريــر الــى أن هنــاك بعض 
االستثمارات للهيئة ال تتوافق 
مع أحكام الشريعة االسالمية، 
حيث تعاملت باستثمارات ربوية 
في احدى الشركات، كما أن الهيئة 
لــم تســتطع حتقيــق العوائد 
املستهدفة من االستثمارات في 
محفظة التطوير العقاري وتدني 
األرباح احملققة منها، اضافة الى 
حتقيق خســائر في مساهمات 
الهيئــة فــي بعض الشــركات 
نتيجة تخفيض رؤوس أموالها 
باخلسائر املتراكمة بها واستمرار 
تردي نتائجها. وطالب احلريجي 

افادته عن اآلتي:
1- ملــاذا لــم تلتــزم الهيئة 
بسياســتها العامــة وأحــكام 
وضوابط الشريعة االسالمية؟

2- ما سبب تأخر الهيئة في 
تسوية رؤوس األموال للقصر 
الذين بلغوا ســن الرشد خالل 

اخلمس سنوات األخيرة؟
3- ما أسباب دخول الهيئة 
في استثمارات أدت الى انخفاض 
مســاهمات الهيئــة فــي بعض 
الشــركات، ومن هو املسؤول؟ 
وهــل مت عمل حتقيــق في ذلك 

ومعاقبة املتسببني؟
4- ما أســباب عــدم التزام 
الهيئة في بعض أحكام السياسة 
العامة لالستثمار املعتمدة لديها؟
5- اسباب انخفاض القيمة 
العادلــة ملســاهمات الهيئة في 
بعض الشركات بنسبة تتراوح 
بني 28.9% و 100% من دون اتخاذ 

اي اجراءات من قبل الهيئة؟
6- ما االجراءات التي اتخذتها 
الهيئة جتاه بعض العوائد غير 
املدرة لفترات تتراوح بني ثالث 

وأربع سنوات؟
7- أســباب عــدم حتقيــق 
العوائد املستهدفة في محفظة 

التطوير العقاري؟
8- ما الضوابط املتبعة في 
تنظيم الصرف من بنود حصيلة 
األموال املستقطعة وفقا ألحكام 

القانون؟
9- ما أساليب الرقابة على 
االســتثمارات احمللية بأســماء 

املشمولني برعاية الهيئة؟
10- أشــار تقريــر ديــوان 
احملاسبة الى وجود مالحظات 
شــابت تعاقد الهيئة مع احدى 
الشركات الدارة العقارات العائدة 
للقصر وصرف مبالغ الرعاية 
االجتماعية، الرجاء افادتي عن 

ذلك؟

محمد اجلبري

عسكر العنزي

اكد النائب محمد اجلبري 
ان جلنة الشــؤون املالية 
واالقتصاديــة البرملانيــة 
اقرت خالل اجتماعها قبل 
االخير قانون خصخصة 
مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة وحتويلها الى 
شــركة وفق ما مت اقراره 
في مجلس ديسمبر 2012 
الثانــي، الفتا الى  املبطل 
ان اعضــاء اللجنة اعربوا 
عــن متســكهم بالســهم 
الذهبي كحصة للحكومة 
من رأســمال الشركة بعد 
او ايجــاد  خصخصتهــا 

تقــدم النائــب عســكر 
العنــزي باقتــراح برغبــة 
قال في مقدمته إن القضية 
اإلســكانية باتت تؤرق كل 
أسرة كويتية وحان الوقت 
حللها بأسرع وقت ممكن، في 
ظل تأخر حصول املواطن 
على حق الرعاية السكنية 
لسنوات طويلة حيث ارتفع 
عدد طلبات احلصول على 
سكن املتراكمة إلى أكثر من 
100 ألف طلب كلها في قوائم 
انتظار طويلــة مع ارتفاع 
حاد فــي أســعار إيجارات 
العقارات مما انعكس سلبا 
علــى دخــل املواطن فضال 
عن شح لألراضي الصاحلة 
للسكن رغم وجود مساحات 
شاسعة تقبع حتت تصرف 

»الدفاع« و»النفط«. 
وقــال إنه أصبــح لزاما 
التنفيذية  الســلطة  علــى 
تكثيف جهودها والبحث عن 
حلول مبتكرة للتخفيف من 
حدة املشكلة اإلسكانية على 
املدى القريب وحل املشكلة 
نهائيا على املدى املتوسط 

اي صيغــة بديلة تضمن 
اعتمادهــا كناقل رســمي 
وطني وحتافظ على حقوق 

العاملني فيها.
وقــال اجلبــري، فــي 
تصريح صحافــــي امس: 
مــن حق احلكومـــــــة ان 
تطــرح وجهة نظرهــــــا 
حــول اي قانــون لكـــــن 
القــرار فــي النهاية يعود 
ملجلس االمة، وهــــــذا ما 
تــــم فيما يتعلق بقانون 
خصخصــــــة اخلطــوط 
اجلويــة الكويتيــة الذي 
اقرتــه اللجنــة املالية في 

والبعيد. وهــو ما يتطلب 
ضــرورة توحيــد اجلهات 
املســؤولة عن اإلسكان في 
إطار خطة شاملة ومتكاملة 
وجيدة تتصــدى في مدى 
زمني محــدد للقضاء على 
املشكلة اإلسكانية بالبالد. 
فــي  عســكر  وطالــب 
اقتراحه بتشــكيل مجلس 
لإلعمار يكون تابعا مباشرة 
ملجلس الوزراء يتولى وضع 
خطة شاملة حلل القضية 
اإلسكانية وتنفيذها على ان 
يضم هذا املجلس املوحد أبرز 
القيادات والكفاءات املشهود 
لها بالنزاهــة واخلبرة في 
املجال اإلسكاني من جميع 
التــي ترتبط  املؤسســات 
بشــكل أو بآخــر بالقضية 
اإلســكانية ومــع توفيــر 
امليزانيــة الالزمة واملوارد 
املالية الكافية لضمان سالمة 
وجدية التخطيط والتنفيذ، 
وتوفير األراضي الصاحلة 
للســكن ودفع شركة نفط 
الكويت الى كسر احتكارها 
ألكثر مــن 80% من أراضي 

اجتماعهــا قبــل االخيــر 
وفــق الصيغة التي اقرت 

باملجلس املبطل الثاني.
واوضــح اجلبــري ان 
اكــدوا  اللجنــة  اعضــاء 
للفريــق احلكومي ممثال 
بــوزارة املالية متســكهم 
الذهبي العتماد  بالســهم 
الشــركة كناقــل رســمي 
وضمان حقــوق العاملني 
فيها بعد اخلصخصة ومبا 
يحول دون حتكم الشريك 
االستراتيجي باالتفاقيات 
الدوليــة املبرمــة من قبل 

املؤسسة.

الدولة واإلسراع في اإلفراج 
عــن األراضــي الصاحلــة 
إلنشاء التجمعات العمرانية 

اجلديدة.  
الــى أن تقــوم  ودعــا 
احلكومــة بتوزيــع أراض 
علــى النقابــات وجمعيات 
النفــع العام مثــل األطباء 
واحملامــني  واملهندســني 
واملعلمــني وغيرهم للقيام 
ببنــاء مســاكن ألعضائها، 
وبناء مدن ســكنية جديدة 
قريبــة من الســاحل وذات 
إمكانيــة ترفيهيــة جيدة، 
مســتوطنات  وتشــييد 
كبيــرة متثــل  عمرانيــة 
ارتــكاز  مســتقبال نقطــة 
للمزيد من النمو العمراني 
على املدى البعيد، واشراك 
القطاع اخلاص في مشاريع 
اإلسكان من خالل أسلوب 
املشاريع الضخمة، وتشجيع 
املواطــن علــى بنــاء بيته 
بنفسه بالتصميم واحلجم 
الذي يريده كل مواطن مع 
قيــام احلكومــة باملعونة 

ودعم مواد البناء.

اللجنة متسكت بالسهم الذهبي من رأس املال العتماد الشركة ناقالً رسمياً

دعا إلى توفير األراضي الصاحلة للسكن

اجلبري: »املالية« أقرت قانون خصخصة 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية

عسكر يقترح تشكيل مجلس لإلعمار يتبع مجلس الوزراء
ويتولى وضع خطة شاملة حلل القضية اإلسكانية

رئيس وأعضاء كتلة الوحدة الدستورية خالل الندوة

شــدد املتحدثون خالل 
النــدوة التــي أقامتها كتلة 
الوحدة الدستورية »كود« 
مســاء امس االول، على أن 
السبب الرئيسي وراء إنشاء 
الكتلة هو الظلم الذي يقع 
علــى املواطن من احلكومة 

وبعض الكتل السياسية.
الكتلــة  وأكــد رئيــس 
عبداهلل األيوب خالل الندوة 
التــي أقامتهــا الكتلــة، أنه 
يرحب بأي تعديل دستوري 
إذا كان يصــب في مصلحة 
الوطن واملواطــن، وقال: » 
البــد ان تتحرك املشــاريع 
والتنمية«، مضيفا »دخلنا 
في العام الثاني من تأسيس 
الكتلة الدســتورية بعد ان 
اجتمع عدد مــن املواطنني 

لتحقيق هدف سام«.
وأضاف االيوب »نتمنى 
للقضيــة  ســريعا  حــال 
االســكانية واليوجــد عذر 
للحكومة بتأخير هذا االمر، 
فيمــا التعليم مكانك راوح 

لذلك يجب النهوض به«.
من جهته، كشف النائب 
يعقــوب الصانــع خــالل 
مداخلة له فــي الندوة، أن 
»بعــض الكتل السياســية 
تخدم مصاحلهــا ومتتص 
الشــباب وجتعلهم جسرا 
املناصــب  إلــى  للوصــول 
احلكوميــة والتقــرب مــن 
اصحاب القرار«، مشددا على 

أن »الظلم الــذي يقع على 
املواطن من احلكومة وبعض 
الكتل السياسية كان السبب 
في انشاء الكتلة الدستورية 
مــن خضم الشــارع وعمق 

املواطن«.
وتابع الصانع »سأتقدم 
قريبا باقتراح لعمل مؤمتر 
ملكافحة الفساد، فنحن في 
حاجــة الى وضــع ارضية 
حقيقية ننطلق منها لنهضة 
الدولة وعمرانها«، مضيفا » 
طلبت تشكيل جلنة حتقيق 
في محطة الزور ألن طريقة 
ترســيتها مخالفة للقانون 
ولــدي تســجيالت تديــن 
املسؤولني وسنحاسب كل 

من تواطأ باملشروع«.
ســمير  قــال  بــدوره، 
بهبهاني عضو الكتلة »اميانا 
بالدميقراطية قررنا تشكيل 
كل جلان الكتلة عن طريق 
االنتخــاب وتتمحــور من 
اللجــان االهــداف والرؤى 
والضوابط «، مضيفا » 3/11 
سيكون يوم انتخاب اللجان 
والى اآلن االعضاء املسجلني 
في الكتلة مايقارب الـ 800 
مواطن يحق لهم االنتخاب 

والتصويت«.
في الســياق ذاتــه، قال 
محمــد االنصــاري عضــو 
الكتلة، انه يتمنى الشــفاء 
العاجل لزميلــه في الكتلة 
مشاري الصافي الذي تعرض 

حلادث مأساوي خارج البالد، 
متمنيا له الشفاء العاجل«، 
مشــيرا إلى أننــا »نعيش 
تناقضــا غريبــا بســبب 
تفصيــل املجتمع وبالوقت 
نفسه تنادي بالوحدة واقع 
غريب نعيشه الول مرة في 
تاريخ الكويت«.وتابع قائال 
»مامييز الكتلة هو امتزاج 
اعضائها، الشيعي والسني 
والبدوي واحلضري وهذا 
ســر متيزهــا ومتاســكها 
والشباب العنصر االساسي 

بالكتلة«.
من جانبه، اعتبر محمد 
الياســني عضــو الكتلة أن 
تيارات كثيرة مجيرة ودأبت 
على التفرقه بني الطوائف 
والفئات ووجودها ملصالح 
وراء  وتتخفــى  خاصــة 

الشعارات الوطنية«.
الكتلــة  عضــوة  أمــا 
املطــر  دالل  الدســتورية 
فأكــدت أن »املــادة 29 مــن 
الدستور تبني املساواة بني 
الرجل واملرأة، وفي الكتلة 
نعمل على تفعيل القوانني 
التي تخــدم املرأة خاصة«، 
مضيفة »املرأة في الكويت لم 
حتصل على جميع حقوقها 
السياســية، ومتثيل املرأة 
ضعيف فــي البرملان وهذا 
نــاجت مــن خلــل وقصور 

باملجتمع«.
عبداهلل البالول  ٭

الصانع: مؤمتر ملكافحة الفساد قريباً ليكون أرضية وانطالقة لنهضة الدولة

»كود«: نرحب بأي تعديل دستوري 
يصب في مصلحة الوطن واملواطن

رياض العدساني

العدساني: تشكيل جلنة حتقيق 
في »اإليداعات املليونية« الدور املقبل

أعلن النائب رياض العدساني 
عن انه سيتقدم بطلب تشكيل 
جلنة حتقيق في قضية اإليداعات 
املليونيــة وذلك نداء باالســم، 
مشيرا الى انه كان عضوا بلجنة 
التحقيــق الســابقة التي كانت 
مشكلة في مجلس فبراير 2012 
املبطل وتكونت لديه معلومات 
عــن تضخــم حســابات بعض 

النواب باملاليني.
وقال العدساني في تصريح 
صحافــي: في جلنــة التحقيق 
باإليداعات باملجلس املبطل )1( 
كان سؤالنا واضحا ما هو مصدر 
تلك املاليني، مضيفا: هم يدعون 
انها من مصدر شرعي، لكن األمر 
كان واضحــا، فالنيابة حفظت 
القضية لوجود نقص في القانون 

يعني انتم لستم براءة.
وتابع العدساني موضحا: ان 

النيابة ال تصدر قرارا بالبراءة 
بل هي خصم شريف، ان لم جتد 
موادا بالقانون تدين الشخص 
فإنها حتفظ القضية، لذلك النيابة 
ليست طرفا، ونحن فقط نسأل 
مــن اين لكم هذه األموال، وهل 
يعقل ان نواب األمة املشــرعني 
للبلد ترتفع ارصدتهم بني يوم 
وليلــة في البنــوك الى املاليني 
وتتراوح لكل نائب ما بني مليون 
دينار الى 9 ماليني و700 دينار 

ألحد النواب، من أين لك هذا؟
وزاد العدســاني: ملــاذا ال 
تظهــرون مصــادر ارصدتكــم 
املليونية؟ من اي شيء خائفني؟ 
وفيمــا يلي نص االقتراح الذي 
وقع عليه 16 نائبا: سبق للفصل 
التشــريعي الرابع عشــر الذي 
ابطلته احملكمة الدستورية ان 
شــكل جلنــة بتحقيــق تتولى 

دراسة وحتقيق قضية االيداعات 
املليونية )تضخم احلسابات لدى 
البنوك( وذلك استنادا الى املادة 
114 من الدستور، وقد بذلت تلك 
اللجنة جهــدا كبيرا في فحص 
وحتقيق هــذه القضية واعدت 
تقريرها بشــأنها. لــم يكن هذا 
التقريــر ان يتــم عرضــه على 
مجلس االمة نظرا حلله تنفيذا 
حلكم احملكمة الدستورية الصادر 
في 2012/6/20 ،نظرا الهمية هذا 
املوضوع نتقدم بتشكيل جلنة 
حتقيق في القضية ذاتها، مستندا 
في ذلك الى أعمال اللجنة التي 
سبق تشكيلها وما تشمله من 

وثائق واوراق ومستندات.
ونقترح ان تشكل اللجنة من 
7 اعضاء على ان تقدم تقريرها 
في هذا الشــأن خالل شــهر من 

تاريخ تشكيلها.


