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السنافي يوّجه رسالة 
شكر إلى اللجنة املالية 

البرملانية حول املتقاعدين

وجه رئيس جمعية الضباط املتقاعدين العميد 
الركن متقاعد حامد السنافي رسالة شكر جاء فيها: 
تشكر جمعية الضباط املتقاعدين اإلخوة أعضاء 
اللجنة املالية في مجلس األمة على اجلهد الواضح 
في إجناز قانون األمثال واالستبدال وعلى رأسهم 
رئيس اللجنة األخ احملترم النائب صالح خورشيد 
وحتملهم االنتقادات واالجتماعات املتكررة رغم 
العطلة الصيفية. وأضاف أن هذا حقيقة يدل على 
حتملهم مسؤولية إجناح موضوع تعديل قانون 
املتقاعدين فيما يخص األمثال واالســتبدال مما 

يسهل األمور املالية على جميع املتقاعدين.

حامد السنافي

الغامن يعزي نظيريه في أفغانستان 
بضحايا انفجار »ننغرهار«

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقيتــن إلــى رئيــس مجلس الشــيوخ 
األفغاني فضل هادي مســلميار، ورئيس 
البرملان األفغاني مير رحمن رحماني عبر 
فيهما عن خالص العزاء وصادق املواساة 
بضحايا االنفجار الذي وقع في أحد املساجد 

في والية )ننغرهار( شرق أفغانستان وأسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا واجلرحى.

وأعرب الغامن في برقيته عن استنكاره 
الشــديد ملثل هذا العمل اإلرهابي الشنيع، 
مؤكدا تضامنه التام مع الشــعب األفغاني 

الصديق.

مرزوق الغامن

عبداهلل الكندري يسأل عن االحتياطي العام
النائــب عبــداهلل  وجــه 
الكندري سؤاال إلى وزير املالية 
د.نايف احلجرف حول ما نشر 
عــن تراجع االحتياطي العام 
من ٢١ إلى 7 مليارات دينار.

واستفسر النائب الكندري 
عــن حجم االحتياطــي العام 
للدولة حتى تاريخ الســؤال 
وحجم السحوبات التي متت 
منــه خــال الســنوات الـ 5 

املاضية.
وتســاءل عمــا إذا كانــت 

املبالــغ التي ســحبت خال 
الفتــرة املذكورة متــت وفقا 
لقانون، أم دون أن يكون لها 

غطاء قانوني.
وطلب النائب الكندري أن 
تتضمن اإلجابــة إيضاحات 
كافيــة عــن املبالــغ التي مت 
ســحبها ســنويا، خال الـ 5 
سنوات املاضية، واجلهات التي 
استفادت من هذا السحب مع 
بيان بأســماء اجلهــات التي 

استفادت من تلك املبالغ.

وقال إن ما نشر في إحدى 
الصحــف احملليــة بتاريــخ 
٢٠١٩/٩/٢7 - عــدد )4٢3٠( 
بأن االحتياطي العام تقلص 
مــن ٢١ مليار الى 7 مليارات، 
يســتدعي التحرك املجتمعي 
والنيابي للحفــاظ على املال 
العام استنادا لنص املادة ١7 
من الدســتور الكويتي التي 
تنص على أنه »لألموال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على 

كل مواطن«. عبداهلل الكندري

.. ويستفسر عن شبهة تبديد 
أموال مساهمي تعاونية »النعيم«

وجــه النائــب عبــداهلل الكندري 
سؤال إلى وزير الشؤون االجتماعية 
سعد اخلراز حول وجود شبهه تبديد 
أموال املســاهمن في جمعية النعيم 

التعاونية. 
وقــال النائب الكنــدري: منى إلى 
علمي تعليق اجلمعية العمومية في 
جمعية النعيم التعاونية التقريرين 

املالــي واإلداري ملجلس اإلدارة حن 
مت عرضه أكثر من مرة، نظرا لوجود 

شبه تبديد أموال املساهمن.
وطلب الكندري صــورة ضوئية 
من قرار اجلمعية العمومية مع بيان 
أســباب الرفض املقيدة في كل حالة 
من حاالت الرفض، متســائا ملاذا لم 
جتمد الــوزارة صاحيــات الرئيس 

واعتماد توقيعه كونه املمثل القانوني 
للجمعية؟ وملاذا لم تتخذ أي اجراءات 
انسجاما مع رغبة اجلمعية العمومية؟

وأضاف: كيف تدار اجلمعية من غير 
مصادقة التقريرين اإلداري واملالي؟ 
وكيف تصرف رواتب املوظفن وعلى 
أي بنــد؟ وأين الدور احملاســبي في 

هذا الشأن؟

السلمي: أكبر حتديات العالم العربي.. 
»إسرائيل« و»أطماع الدول اإلقليمية«

القاهرة ـ هناء السيد

البرلمان  أكــد رئيــس 
العربي د.مشــعل بن فهم 
السلمي على أهمية االلتزام 
بميثــاق األمــم المتحــدة 
والقانون الدولي، لتجنيب 
العالم مزيــدا من األزمات 
والحــروب وانعدام األمن 
واالســتقرار، فــي ظل ما 
يشهده العالم العربي من 
انتهاكات جسيمة للقانون 
الدولــي، وفــي مقدمتهــا، 
ممارســات قــوة االحتال 
»اســرائيل« ضد الشــعب 
الفلســطيني األعــزل، من 
خال اســتمرار االحتال 
وانتهاج سياســات القتل 
المنازل،  والتهجير وهدم 
المقدسات  واالعتداء على 
الدينية، واعتقال وســلب 
الحقــوق والحريات. كان 
ذلك في الكلمة التي ألقاها 
مؤخرا أمام مؤتمر االتحاد 
البرلماني الدولي في الدورة 
)١4١( في العاصمة الصربية 
بلغــراد والتي تناقشــت 
»األدوار واآلليات البرلمانية 
ومساهمة التعاون اإلقليمي 
لتعزيز القانون الدولي«.

وجدد الســلمي دعوته 
للمجتمع الدولي، بضرورة 

المنطقة، والقدس مفتاح 
أمنها واستقرارها.

وأشــار رئيس البرلمان 
العربــي في كلمتــه إلى أن 
العالــم شــهد في الشــهور 
الماضيــة تطورات خطيرة 
في منطقة الخليج العربي 
والســلم  األمــن  تمــس 
الدوليين، في انتهاك صارخ 
للقانون الدولي وميثاق األمم 
المتحدة، وذلك بتهديد طرق 
الماحة البحرية والتجارة 
العالمية، من خال استهداف 
التجارية  واحتجاز السفن 
خاصة في مضيــق هرمز، 
الــذي يمثــل أهميــة بالغة 
لحركــة الناقــات النفطية 
والتجارية، وبلغت خطورة 
هذه التحديات ذروتها بتعمد 
ضرب المنشآت النفطية في 
المملكة العربية السعودية 
بهدف تعطيل إمدادات الطاقة 
العالمية والتأثير على أسعار 
النفط عالميا، واطماع الدول 
اإلقليميــة في التوســع في 
العالم العربي والتدخل في 

شؤونه الداخلية.
ونبــه رئيس البرلمان 
العربي إلــى خطورة هذه 
االعتــداءات فــي منطقــة 
محورية وشديدة األهمية 
الستقرار النظام العالمي، 

قد تجر المنطقة بل والعالم 
لعواقــب وخيمة ال تحمد 
نتائجها. وهذا يمثل تحديا 
كبيــرا واختبــارا حقيقيا 
للنظــام الدولــي، يتطلب 
موقفا حازما وتحركا عاجا 
للتصــدي لهــذا التصعيد 
الخطير في منطقة الخليج 

العربي.
وأكــد الســلمي إدانــة 
البرلمــان العربــي لهــذه 
التهديــدات واالعتــداءات 
وتضامن البرلمان العربي 
العربيــة  المملكــة  مــع 
الســعودية ومســاندتها 
فــي كل مــا تتخــذه مــن 
إجــراءات للحفــاظ علــى 
أمنها واستقرارها وسامة 

منشآتها الحيوية.
تطلــع  إلــى  وأشــار 
البرلمان العربي من خال 
المناقشات في تلك الدورة، 
للوصول لرؤية برلمانية 
تصنــع الســام وتحافظ 
االلتــزام  عليــه، وتدعــم 
بالقانــون الدولي وتنفيذ 
قــرارات مجلــس األمــن 
الدولي، واحترام ســيادة 
الــدول وعــدم التدخل في 
شؤونها الداخلية، وتعزيز 
التعاون بين الدول صيانة 

لألمن والسلم.

تطلع إلى الوصول لرؤية برملانية تصنع السالم وحتافظ عليه

د.مشعل السلمي

االحتــال  قــوة  إلــزام 
»إســــرائيل« بتنفيــــــذ 
قــرارات مجلــس األمــن 
الدولــي والجمعية العامة 
لألمم المتحدة، كما طالب 
العالــم  برلمانــات ودول 
باالعتراف بدولة فلسطين 
القدس  وعاصمتها مدينة 
وفقــا لقرارات الشــرعية 
الدولية. ونبه إلى خطورة 
محاوالت تصفية القضية 
الفلســطينية، األمر الذي 
يعرض األمن والسلم في 
العربية والعالم  المنطقة 
للخطــر الشــديد، قائــا: 
إننــا نؤمن فــي البرلمان 
العربي بأن حــل القضية 
الفلســطينية هــو حجــر 
األساس لحل جميع أزمات 

الدالل: كم عدد سنوات اخلبرة املطلوبة 
للعمل في قسم التخطيط بـ »التطبيقي«؟

وجــه النائــب محمــد 
الــدالل ســؤاال إلــى نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء محمــد 
الدالل قال في مقدمته: من 
أهم صــور نجــاح العمل 
الوظيفــي وجود ضوابط 
وآليات تكفل لكل موظف 
 حقوقه وااللتزام بواجباته، 
وفي حال مخالفتها يؤدي 
األداء  إلــى تراجــع  ذلــك 
العدالة،  الوظيفي وغياب 
ومؤخــرا تــم تكليف أحد 
العاملين في قسم تخطيط 
التدريبية بمركز  البرامج 
ابن الهيثم للتدريب بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب كرئيس للقسم 
المذكــور، وقــد اعتمــدت 
المختصــة فــي  اللجــان 
الهيئــة تثبيــت المنصب 
لمن تم ترشيحه له مؤخرا، 
وبمخاطبة ديوان الخدمة 
المدنية تم رفض الترشيح 
بعذر عدم مطابقة الخبرة 
وطالــب  والتخصــص، 

بتزويده باآلتي:
١ـ  يرجــى تزويــدي بعدد 
سنوات الخبرة المطلوبة 
لشــغل الوظيفة في قسم 
تخطيط البرامج التدريبية 
بمركز ابن الهيثم للتدريب 
بالهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وكذلك 
نوعية التخصص المطلوب 

لها والدرجة العلمية.
ـ يرجــــى تزويـــــدي   ٢
بالـمـستنــــدات واألوراق 
المطلوبة التي تدعم رأي 
ديــوان الخدمة في رفض 

المصلــون فــي عــدد من 
المســاجد النقص وغياب 
التــي تقدمهــا  الخدمــات 
وزارة األوقاف من منظفات 
وصور الدعم األخرى حتى 
اضطر بعض رواد المساجد 
مشكورين لتولي مباشرة 
توفير الدعم للمساجد من 
أموالهم الخاصة، ويعد ذلك 
تقصيرا كبيرا من الوزارة.

وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي:

١- يرجى تزويدي بالمبالغ 
المخصصة للشركات حاليا 
التي تتولــى جلب عمالة 
لخدمة المساجد مع تحديد 
اسم الشركة في كل محافظة 
أو منطقــة وقيمــة عقود 
مقاولــة العمال ومقدار ما 
صرف لكل شركة والمتبقي 

من قيمة تلك العقود.
٢- مــا إجــراءات وزارة 
التزام  األوقــاف لضمــان 
الشــركات بســداد رواتب 
العمــال ومــا هــي الجهة 
المسؤولة في الوزارة التي 
أداء تلك الشركات  تراقب 
وهل توجد ضمانات لمنع 

الشــركات من عدم صرف 
رواتب العاملين في خدمة 

المساجد.
3- هــل توجد لدى الوزارة 
خال األعــوام ٢٠١8 و٢٠١٩ 
شكاوى أو دعاوى قضائية 
مرتبطة بعدم صرف رواتب 
عمال خدمة المســاجد وما 
هو موقف الوزارة من ذلك؟

4- يرجى تزويدي بالمبالغ 
المخصصة للشركات حاليا 
التي تتولى مهام توفير أعمال 
الصيانة والدعم من منظفات 
أو خافه للمساجد مع تحديد 
اسم الشركة في كل محافظة 
أو منطقة وقيمة عقود مقاولة 
العمال ومقدار ما صرف لكل 
شــركة والمتبقي من قيمة 

تلك العقود.
5- ما أدوار ومهام اإلدارات 
المختصة في وزارة األوقاف 
لمراقبة وجود صور الدعم 
الازمة وباألخص الصيانة 
وتوفير المنظفات من خافه 
للعنايــة بالمســاجد، وهل 
توجــد تقارير لدى الوزارة 
بشــأن توافر صــور الدعم 

الازمة للمساجد؟
6- هــل صحيــح أن بعض 
الشركات أو األطراف المتعاقد 
معها من قبل الوزارة خالفت 
العقود المبرمة مع الوزارة 
خال األعــوام ٢٠١8 و٢٠١٩ 
والوزارة امتنعت عن صرف 
باقي مستحقاتها لها وادى 
ذلك إلى قيام بعضها بعدم 
صرف رواتب العاملين في 
المساجد أو توفير الخدمات 
المتعاقــد بشــأنها وما هو 
الــوزارة لمواجهة  موقــف 

هذا األمر؟.

سأل عن املبالغ املخصصة لشركات جلب عمالة املساجد

محمد الدالل

من تم ترشــيحه لمنصب 
رئيــس قســم التخطيط، 
)خال األعوام بداية ٢٠١8 
وحتى ذكــر تاريخه( مع 

ذكر األسباب.
النائــب  وجــه  كمــا 
محمــد الدالل ســؤاال إلى 
وزير األوقاف والشــؤون 
اإلســامية ووزير الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة 
قال في مقدمته: كفل كل من 
الشرع والدستور حقوق 
النــاس وأوجبــوا إعطاء 
األجير أجره ورفع الظلم 
عنهم، ولقد زادت الشكاوى 
التي يصــرح بها البعض 
من العمال الذين يعملون 
من خال شركات الخدمة 
والصيانــة في المســاجد 
بقيام الشركات المسؤولة 
والمتعاقد معهــا من قبل 
وزارة األوقاف بعدم صرف 
رواتبهم أو صرف جزء منها 
خاف القانون أو عقودهم 
في عدد من المســاجد في 
محافظة العاصمة تحديدا 
وغيرها مــن المحافظات، 
ومــن جانب آخــر، الحظ 

 الشاهني: ما تاريخ افتتاح نادي املسنني 
في محافظتي حولي والعاصمة؟

وجــه النائــب أســامة 
الشــاهن سؤاال إلى وزير 
الشؤون االجتماعية سعد 
اخلراز قال في مقدمته: في 
نوفمبر عام ٢٠١7 تقدمت 
باقتــراح برغبة إلنشــاء 
أندية خاصة للمتقاعدين 
في احملافظات كافة ملمارسة 
األنشــطة املختلفة، وقدم 
االقتراح تقديرا لهذه الفئة 
التي لم تتفــان في خدمة 
الوطن خال فترة خدمتها. 
وقد افتتحت وزارة الشؤون 
االجتماعيــة نادين لكبار 
السن )نادي البر مبحافظة 
مبارك الكبير - نادي البركة 

الــوزارة بصــدد إنشــاء 
منتجــع خاص باملســنن 
الرياضة وتقدمي  ملمارسة 
لهــم،  الطبيعــي  العــاج 
وأن هذا املشــروع سيبدأ 
تنفيذه في عام ٢٠٢٠، وأنه 
حتى ينجز هذا املشــروع 
الــوزارة ستنشــئ  فــإن 
أندية للمسنن في جميع 
احملافظات في الكويت حتت 
إدارة جمعيات النفع العام 
الوزارة بحيث  وإشــراف 
توفر الــوزارة املكان وما 
يحتاج اليه من مستلزمات 
القطاع  لوجستية ويقوم 

األهلي بإدارته.

وطالب إفادته باآلتي: 
١ - تاريــخ افتتــاح نادي 
املســنن فــي محافظتــي 
حولــي والعاصمة وبقية 

احملافظات.
٢ - الدراســة التي أعدتها 
الوزارة حول إنشاء منتجع 
خاص للمســنن، وتاريخ 
البدء بإنشائه، مع تزويدي 
بنسخة من هذه الدراسة. 
3 - اآللية التي يجري من 
خالها اختيــار جمعيات 
النفع العــام إلدارة أندية 

املسنن.
4 - ســاعات وأيام العمل 

في النوادي املفتتحة.

استفسر عن ساعات وأيام العمل في النوادي املفتتحة

أسامة الشاهني

مبحافظة الفروانية(، كما 
صرحت وزيرة الشــؤون 
االجتماعيــة الســابقة أن 

ما األوراق املطلوبة 
التي تدعم رأي 

ديوان اخلدمة في 
رفض املرشحني 

ملنصب رئيس 
قسم التخطيط؟

نطالب برملانات ودول العالم باالعتراف بدولة فلسطني وعاصمتها مدينة القدس

املطيري: ما حقيقة األموال املودعة للشركات 
املدرجة وغير املدرجة منذ 10 سنوات؟

وجه النائب ماجد املطيري 
سؤاال إلى وزير املالية د. نايف 
احلجــرف قال فــي مقدمته: 
طالعتنا الصحــف واملواقع 
 اإلخباريــة بوجــود مبلــغ 
يقدر بـــ ١٠٠ مليــون دينار 
كويتــي فــي البنــوك لــدى 
التوزيعـــــات  حسابــــات 
النقدية للشــركات املدرجة 
وغيــر املدرجة منــذ حوالي 
١٠ ســنوات، وتلــك األموال 
موجــودة حتــى تاريخــه 
لدى البنــوك، فما الذي أدى 
الــى تراكم هــذه املبالغ في 
الســنوات   البنــوك طيلــة 
الـ ١٠ املاضية؟! الســيما ان 
من شأن تلك املبالغ حتقيق 
انفراجــة وســيولة ماليــة 

ألصحابها.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- ما حقيقة تلك المبالغ؟ 
وما األسباب التي أدت الى 
تراكم تلك المبالغ؟ يرجى 
تزويدي بالمستندات الدالة 

على ذلك.
٢- يرجى موافاتنا بأسماء 
التــي تمتلــك  الشــركات 

مســؤوليها من الشركات؟ 
يرجى تزويدي بالمستندات 

الدالة على ذلك.
4- مــا آخــر حركــة فــي 
التوزيعـــات  حسابــــات 
النقدية؟ يرجــى تزويدي 
بالمستندات الدالة على ذلك.
للتغيــــرات  نظــــرا   -5
االقتصاديــة هــل لجــات 
إحــدى الشــركات الى تلك 
المبالــغ التــي لــم يظهــر 
تفاعــل مــن أصحابهــا او 
المستفيدين منها؟ وهل تم 
تحويــل المبالغ المتراكمة 
البنكيــة  الحســابات  فــي 
المخصصــة للتوزيعــات 
النقدية الى حسابات أخرى؟ 
يرجى تزويدي بالمستندات 

الدالة على ذلك.
الفوائــد  قيمــة  مــا   -6
علــى المبالــغ المتراكمــة 
البنكيــة  الحســابات  فــي 
المخصصــة للتوزيعــات 
النقديــة وفقــا للمعاييــر 
والضوابــط المصرفيــة؟ 
وهل تم توزيع تلك الفوائد 
على المساهمين كل حسب 
نصيبه أم ال؟ يرجى تزويدي 

بالمستندات الدالة على ذلك.
7- ما خطة البنك المركزي 
في إعــادة تلك األموال الى 
أصحابها؟ يرجى تزويدي 

بالمستندات الدالة ذلك.
8- ما أسماء المستفيدين 
من تلك المبالغ؟ وكم يبلغ 
نصيــب كل مســتفيد؟ مع 
بيــان جنســياتهم؟ وبيان 
المتوفــى منهــم؟ يرجــى 
تزويدي بالمستندات الدالة 

على ذلك.
و- هل قام البنك المركزي 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية لتحديث 
بيانــات المســتفيدين من 
تلك المبالغ تمهيدا إلعطاء 
كل ذي حــق حقه؟ يرجى 
تزويدي بالمستندات الدالة 

على ذلك.
١٠- هــل تــم عمــل إعان 
بالجرائد اليومية للمواطنين 
والوافدين عن تلك األموال 
توضــح فيهــــا أسمــــاء 
المســتفيدين والشــركات 
المســاهمين فيها؟ يرجى 
تزويدي بالمستندات الدالة 

على ذلك.

ماجد املطيري

التوزيعــات  حســابات 
النقدية وكم تبلغ أرصدتها؟ 
مــع بيــان اســم الشــركة 
المدرجــة وتاريخ إدراجها 
فــي البورصــة والشــركة 
المشطوبة  او  المنســحبة 
مع بيان تاريخ االنسحاب 
الشــطب - والشــركة  او 
غيــر المدرجــة مــع بيان 
موقف حسابات كل شركة 
على حدة؟ يرجى تزويدي 
بالمستندات الدالة على ذلك.
3- هــل صاحيــات إدارة 
التوزيعــات  حســابات 
النقدية بيد البنوك ام بيد 


