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الغامن يهنئ جمهوريتي ماالوي 
والقمر املتحدة بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن أمس ببرقية 
تهنئة إلى رئيسة املجلس 
الوطنــي فــي جمهوريــة 
مــاالوي كاثريــن غوتاني 
هارا، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلدها.
كما بعث رئيس مجلس 
الغــامن  مــرزوق  األمــة 
ببرقيــة تهنئة إلى رئيس 
اجلمعيــة االحتاديــة فــي 
جمهوريــة القمــر املتحدة 
عبدو موستادروان، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مــن جانب اخــر، بعث 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ببرقيتني إلى رئيس 
مجلــس النــواب الياباني 
تاداموري أوشيما، ورئيسة 
مجلس املستشارين أكيكو 
ســانتو، أعــرب فيهما عن 
خالــص العــزاء وصــادق 
املواســاة بضحايا األمطار 
الغزيرة والفيضانات التي 
اجتاحت جزيرة كيوشــو 
اليابــان  غــرب  جنــوب 
وأســفرت عن سقوط عدد 

من الضحايا واملصابني.

عزى اليابان في ضحايا األمطار والفيضانات بجزيرة كيوشو

مرزوق الغامن

الصالح: «املوارد البشرية» سترفع تقريرها 
بشأن التركيبة السكانية إلى املجلس

طالب رئيس جلنة تنمية 
املوارد البشرية النائب خليل 
الصالح احلكومة بضرورة 
االلتــزام بوعودهــا وتقدمي 
التقريــر اخلــاص مبعاجلة 
اخللل في التركيبة السكانية 
ملجلس األمة ضمن املهلة التي 
حددتهــا اللجنــة، مؤكدا أن 
اللجنة ستقوم برفع التقرير 
الذي أعدته الى مجلس األمة 
للبت فيه إذا لم تقم احلكومة 
بتقدمي تقريرها خالل املهلة 

احملددة.
وأوضــح الصالــح فــي 
تصريح صحافي في مجلس 
األمة ان جلنة املوارد البشرية 

حددت فترة زمنية للحكومة 
لرفع تقريرها بشأن معاجلة 
التركيبــة الســكانية، إال ان 
اللجنة في اجتماعها فوجئت 
بــأن احلكومة غيــر جاهزة 
لتقدمي التقرير اخلاص بها.

وأكد الصالح ان جلنة تنمية 
املوارد البشــرية لــن تنتظر 
طويال وسترفع تقريرها الى 
مجلس األمــة بعد أخذ جميع 
املقترحات املقدمــة في األيام 
املقبلــة، داعيــا احلكومة الى 
االســتعجال فــي االنتهاء من 
تقريرهــا ورفعه الى املجلس 
قبل انتهاء املهلة احملددة لها.

وأشــار الصالــح إلى ان 

ان الســكوت على هذا األمر 
سيقودنا إلى مستقبل مظلم 

وغير معروف.

عمر اللجنــة الوطنية التي 
شــكلت لتعديــل التركيبــة 
السكانية هي ٥ سنوات وال 
يوجــد اي شــيء حتقق في 
عملهــا، الفتــا الــى ان أزمة 
«كورونا» كشفت لنا مساوئ 
هذه التركيبة السكانية التي 
وصلت نسبة الوافدين فيها 

الى ٧٠٪ والكويتيني ٣٠٪.
ووجه الصالح رسالة الى 
احلكومة بضرورة التحقيق 
في األســباب التــي أدت الى 
ارتفاع أعداد الوافدين خاصة 
الفئة التي ال حتمل مؤهالت 
عليا والتي وصل عددها إلى 
أكثر من ٨٠٠ ألف وافد، مؤكدا 

إذا لم تقم احلكومة بتقدمي رؤيتها للجنة خالل املهلة احملددة

خليل الصالح

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

  الشاهني والدالل يقترحان إعداد دليل إرشادي
 حلوكمة قطاع االستثمار في احلكومة

تقدم النائبان محمد الدالل 
وأســامة الشــاهني باقتــراح 
برغبة لقيام مجلس الوزراء 
بإعداد دليل إرشــادي بشــأن 
حوكمــة وضوابــط اختيــار 
إدارة االســتثمار وضوابــط 
حسن اختيار ممثلي اجلهات 
احلكوميــة فــي املؤسســات 
التي  والصناديــق واحملافظ 
يســتثمر بها داخــل وخارج 
الكويــت. وقــال النائبان في 
مقدمة اقتراحهما: إن تنمية املال 
العام وحسن إدارته واستثماره 
يتطلب فيه توافر مجموعة من 
الشروط والضوابط واألسس 
التــي تضمــن حتقيــق تلك 
األهــداف ومن أبرزها حســن 
اختيــار األشــخاص واألفراد 
الذيــن يتولــون عملية إدارة 
املال العام او االســتثمار فيه 
وحســن اختيــار مــن ميثل 
اجلهات واملؤسسات احلكومية 
في اجلهات التي يستثمر فيها 
داخــل وخــارج الكويت، كما 
أن ذلــك يعد من أهــم قواعد 

الكويــت دون متتع من ميثل 
تلك اجلهات باحلد األدنى من 
املؤهالت والقدرات التي متكنهم 
من تولى املسئولية ناهيك عن 
قدراتهم على حســن إدارة أو 
اتخاذ قرار يتعلق باستثمار 
وتنمية األموال محل االستثمار 
وهــو مــا أدى إلــى حصــول 
خسارة مالية في بعض اجلهات 
أو حصول مظاهر فساد مالي 
وإداري. وكذلك برزت ظواهر 
تتعلق بتعــارض مصالح أو 
سوء استغالل للوظيفة العامة 
بتعيني واختيار من هم ليسو 
بأهل لتمثيل الدولة أو اجلهات 
احلكومية في استثمار األموال 

داخل وخارج الكويت.
ونص االقتراح على ما يلي:

١ـ  قيام مجلس الوزراء بتشكيل 
فريق متخصص من أصحاب 
اخلبرة في اجلهات احلكومية 
ومن ذلــك ممثلون (عن البنك 
املركزي، هيئة أســواق املال) 
وكذلــك ممثلــون مــن القطاع 
األكادميــي وكذلك االســتعانة 

اختيار من يقود االســتثمار 
املالــي أو حســن اختيار من 
ميثــل اجلهــة احلكومية في 
اســتثماراتها داخــل وخارج 
الكويت في املؤسسات املالية 
والتجاريــة واالســتثمارية 
املالية  والصناديق واحملافظ 
بصورها املختلفة، كما يتولى 
الفريق احلكومي مهمة الرجوع 
واالستفادة من تقارير اجلهات 
الرقابيــة في هذا الشــأن في 
السنوات السابقة مبا يضمن 
مراعاة املالحظات واملخالفات 
التي سطرتها اجلهات الرقابية.
٣ـ  قيــام كل جهــة حكوميــة 
الوزراء  بعد اعتماد مجلــس 
للدليــل اإلرشــادي حلوكمة 
قطاع االســتثمار ومن ميثله 
في اســتثماراته، وذلك خالل 
فترة يحددها مجلس الوزراء 
بإصــدار اللوائــح والقرارات 
امللزمــة ألعمال وتطبيق تلك 
القواعد والضوابط وفقا للدليل 
اإلرشادي وإعالن ذلك رسميا 

وقانونيا والعمل به.

الرقابيــة  بخبــرات اجلهــات 
وباألخــص ديوان احملاســبة 
في إعداد دليل إرشادي بشأن 
حوكمة وضوابط اختيار إدارة 
االســتثمار وضوابط حســن 
اختيار ممثلي اجلهات احلكومية 
فــي املؤسســات والصناديق 
واحملافــظ التي يســتثمر بها 

داخل وخارج الكويت.
٢ ـ يكــون للفريق احلكومي 
املشكل أعاله صالحية تقدمي 
تقريــر متكامل عــن الوضع 
القانوني واإلداري والفني فيما 
يتعلق بواقع اجلهات احلكومية 
التي تدير ماال عاما وتستثمره 
وعلى األخص (الهيئة العامة 
لالستثمار - مؤسسة البترول 
الكويتية - املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية - الهيئة 
العامة للقصر - األمانة العامة 

لألوقاف... الخ).
مــع بيــان إذا كان لديهــا 
أنظمة قانونية أو قواعد ملزمة 
تتعلق بالشروط والضوابط 
التي من شأنها يتم فيها حسن 

محمد الدالل

ومبادئ احلوكمة املؤسساتية 
وهو طريق نحو تقدم الدولة 
وسبيل للقضاء على مظاهر 

الفساد.
وقد برزت ظاهرة سلبية 
للغايــة في عــدد من اجلهات 
احلكومية مرتبطة بقيام عدد 
مــن اجلهات بتعيني واختيار 
شــخصيات وأطــراف متثــل 
استثمارات اجلهات احلكومية 
في عــدد مــن اجلهــات التي 
يســتثمر بها داخــل وخارج 

عبداهللا الكندري يقترح إعفاء البضائع
 الشخصية الواردة من اخلارج من الرسوم

أعلــن النائــب عبــداهللا 
الكندري عن تقدمه باقتراح 
برغبة في شأن إعفاء البضائع 
الشخصية من الضرائب أو 
الرسوم اجلمركية أو غيرها 
أو مــن قبل الشــركات التي 
حتصل علــى مبالــغ مالية 
هــذه  إحضارهــا  نتيجــة 
البضائع من اخلارج تخفيفا 

عن كاهل املواطن.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي مبجلس األمة «قبل 
عدة أيام طالبنا وأكدنا على 
ضــرورة إيقاف ما يســمى 
املفروضة  برســوم اإلغراق 
على الســلع التــي تأتي من 
اخلــارج واملتعلقــة باملواد 

اإلنشائية».
وأضاف أن تلك الرسوم 

مرة أخرى. وأشار إلى وصول 
عدد من الشــكاوى من قبل 
املواطنني بشأن فرض رسوم 
عالية القيمة من قبل وزارة 
الصحة أومن هيئة االتصاالت 
أو مــن هيئة الغذاء وغيرها 
علــى املواطــن الــذي يقوم 
بإحضــار الســلع اخلاصــة 
أو الشــخصية أو ما يسمى 
بالســلع اللصيقة باإلنسان 
بــدون أن تكون هنــاك نية 

للمتاجرة.
الكندري بإيقاف  وطالب 
فــرض تلــك الرســوم وفقا 
للقانون رقم ٢٠٠٣ الذي حدد 
ماهية الرســوم وحدد كذلك 
وفــق املادة ١٠٣ أن البضائع 
اللصيقة باإلنسان والبضائع 
الشخصية ال يتم فرض أي 

جتاريــة. وملا كان مــا أثير 
في اآلونــة األخيرة، خاصة 
بعد أزمة كورونا «كوفيد١٩» 
بكثرة الطلبــات عن طريق 
طلبات أونالين، إال أنه لوحظ 
بوجود رسوم «ضرائب» على 
الطرود البريدية الشخصية 
وفــرض رســوم اخلدمــات 
اخلاصــة باإلفراج، وخاصة 
البضائــع والهدايا التي تقل 

قيمتها عن ٢٥٠ دينارا.
ونص االقتــراح على أن 
تعفى من الضريبة اجلمركية 
البضائــع  أو  (اإلرســالية) 
الشخصية التي تقل قيمتها 
عــن ٢٥٠ دينــارا باإلضافة 
إلى رسوم اخلدمات األخرى 
احملصلة التي ترد عن طريق 

الطرود البريدية.

رســوم عليهــا ســواء على 
الطرود البريدية أو غيرها.

وأكــد أن اجلميــع يعلم 
أن التجــارة اإللكترونية مت 
تفعيلها بشكل أكبر والتعامل 
املوسع مع األون الين، مطالبا 

بنظام يوحد العملية.
ونــص االقتــراح برغبة 
الذي تقدم به الكندري على 

اآلتي:
إن املادة (١٠٣) من نظام 
قانــون اجلمــارك املوحــد 
لدول مجلــس التعاون رقم 
٢٠٠٣/١٠ بإعفاء من الضرائب 
«الرسوم» اجلمركية لألمتعة 
التي  الشــخصية والهدايــا 
يجلبها املواطنون واملسافرون 
والتي اشترط فيها القانون 
علــى أال تكــون ذات صفــة 

عبداهللا الكندري

مت إيقافهــا مــن قبل مجلس 
الوزراء يوم اخلميس املاضي 
وإعادة دراسة تلك الرسوم 

ملشاهدة الڤيديو

العدساني: شريحة من املتقاعدين
 مت حرمانهم من قرض «االستبدال» 

النائــب ريــاض  أكــد 
العدساني ان هناك شريحة 
مــن املتقاعدين لم يلتفت 
لهم ومت حرمانهم من قرض 
«استبدال الراتب التقاعدي» 
بســبب نظام االســتبدال 
فــي مؤسســة  الربــوي 
التأمينــات االجتماعيــة، 
موضحــا ان هذا مــا أكده 
خــالل اســتجواب وزيــر 
املالية وحذر من ممارسته 
واليــوم أثبــت صحــة ما 
ذكرتــه جزما ويقينا ولن 

نكون مكتوفي األيدي وإمنا محاسبة الوزير 
واجبة على هذه املمارسات والوعود التي 

أكدها بإنشاء كيان ولم يتم ذلك.
وأضاف العدساني في استجواب وزير 
املالية الســابق للقضيــة ذاتها قدم طلب 

طرح الثقــة ويفترض أن 
يتم اإلجراء نفسه للوزير 
احلالــي والــذي صــوت 
باملوافقــة علــى القانــون 
الربــوي واعتــرض على 
الشــريعة  القانــون وفق 

اإلسالمية.
وأشــار العدساني إلى 
أن الوزير املستجوب أخذ 
فرصته الكافيــة من هذه 
القضية ولم يقم بإنشــاء 
الشــريعة  وفــق  كيــان 
اإلسالمية أو نظام التكافلي 
واســتمر الوضــع كمــا هو عليــه بنظام 
االســتبدال الربــوي احملرم شــرعا الذي 
حرم العديد من املواطنني املتقاعدين من 
االســتفادة من هذه اخلدمة مما يستدعي 

مساءلته سياسيا.

بسبب نظام االستبدال الربوي

الهرشاني: لست عضوًا
 في «التشريعية»

نفى النائب حمد سيف الهرشاني ما يتردد على وسائل 
التواصل االجتماعي بشأن عضويته في اللجنة التشريعية 
البرملانية. وأوضح النائب الهرشاني انه كان عضوا في 
اللجنة التشــريعية في دور انعقاد سابق ولكن في دور 

حمد الهرشانياالنعقاد احلالي ليس عضوا في اللجنة التشريعية.

الشاهني إلعفاء الشحنات 
غير التجارية اخلارجية من الرسوم

تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح برغبة 
جاء في مقدمته: ملا كان «البريد» خدمة أساسية 
ومرفقا هاما، وقدم تدشني نشاطه ومدى تطور 

خدماته مما تعتز به الدول وتفتخر.
وملا كان «البريد» بأنواعه والشحن بأشكاله، 
مما يعزز النشاط االقتصادي في الدولة، ويخدم 
رؤيتها باالنتقال لتكون مركزا ماليا واستثماريا 

عامليا.
ونص االقتــراح على إعفاء الشــحنات غير 
التجارية التي تصل إلى البالد من أي من منافذ 
الدولة من رســوم اجلمارك وأي رسوم مماثلة 

أسامة الشاهنيأخرى.

الدالل يسأل عن كيفية اختيار ممثلني عن األمانة العامة لألوقاف 
في االستثمارات أو أي عمليات مالية وشروط وضوابط الترشيح

وجه النائب محمد الدالل سؤاال إلى وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلســالمية املستشار د.فهد العفاسي قال في مقدمته: 
أشارت احلكومة في مناسبات عديدة وباألخص في برنامج عمل 
احلكومة الذي تقدمت به بعد تشكيلها األخير بأن مفاهيم احلوكمة 
املؤسساتية ومحاربة الفساد وحســن تنمية املال العام واملوارد 
البشــرية من أهم أولوياتها، ونظرا لكون ما سبق ال يتجاوز أن 
يكون أهداف مكتوبة أو شــعارات براقة ما لم يصاحبها خطوات 

وأفعال عملية.
ومن أبرز اجلوانب التي تعد من مواطن التراجع املالي واإلداري 
وفرصة لنمو الفساد تلك اجلهات والهيئات واملؤسسات التي تدير 
ماال عاما ولها عالقة أو استثمار مبؤسسات وشركات وصناديق 
ومحافظ داخل وخارج الكويت تســتثمر فيها تلك املؤسسات 
احلكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة 
وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام املؤسســات واجلهات 
احلكومية بدورها في حسن تنمية املال العام وحمايته ومواجهة 

صور الفساد.
ومن تلك اجلهــات التي يتطلب التوقف عندها األمانة العامة 
لألوقاف والتــي يتطلب التأكد من وجود قواعد حوكمة ولوائح 
ونظم وقرارات حتدد آلية من يتم اختياره لتمثيل األمانة العامة 
لألوقاف في البنوك والشركات واملؤسسات والصناديق واحملافظ 

داخل وخارج الكويت. وطالب بإفادته وتزويده باآلتي:
١- هل يوجد الئحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة األوقاف 
أو لدى األمانة العامة لألوقاف لتحديد شروط وضوابط من يتم 
اختياره لتمثل األمانة العامة لألوقاف في أي استثمار أو عملية 
ماليــة يتطلب وجود ممثل لألمانة العامة لألوقاف فيها ســواء 
كان مصرفا ماليا (تنظمه قواعــد احلوكمة في البنك املركزي) 
أو شركة مدرجة (تنظمه قواعد احلوكمة في هيئة أسواق املال) 
أو جهات أخرى داخل الكويت وهــي غير مدرجة ويتطلب أن 
تكون هناك شــروط وضوابط ملن يكلف بتمثيل األمانة العامة 
لألوقاف أو ساهمة أو أستثمار في مؤسسة أو خارج الكويت، 
مع تزويدي بتلك اللوائح والنظم والقرارات واآلليات التي حتدد 
ذلــك، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات واآلليات 

يرجي ذكر السبب.
٢- ما اجلهة أو األشخاص أو القيادات داخل األمانة العامة لألوقاف 
الذين يقومون باختيار ممثلي األمانة العامة لألوقاف في استثمارات 
أو مساهمات داخل وخارج الكويت في الوضع املالي ومنذ بداية عام 
٢٠١٥ وحتى تاريخه مع ذكر األسس القانونية للقيام بهذا الدور.

٣- يرجى تزويدي بتقرير (جدول) يوضح أسماء ممثلي األمانة 
العامــة لألوقاف في اجلهات واالســتثمارات بأنواعها املختلفة 
داخــل وخارج الكويت منذ بداية عــام ٢٠١٥ وحتى تاريخه مع 

ذكر اجلهة املستثمر بها داخل وخارج الكويت ونسبة استثمار 
األمانــة العامة لألوقاف فيها والفترة الزمنية التي قضاها ممثل 

األمانة العامة لألوقاف.
٤- هــل يوجد في أي نظام أو الئحــة أو تعميم أو قرار يحدد 
(تأقيت وتداول املناصب) فيمن ميثل األمانة العامة لألوقاف في 
أي منصب أو متثيل األمانة العامة لألوقاف داخل وخارج الكويت، 
وهل يوجد أشخاص مثلوا األمانة العامة لألوقاف ملدة تزيد على 
١٠ ســنوات دون تغيير في ذات اجلهة أو الفرص االستثمارية 

للهيئة مع ذكر أسباب ذلك.
٥- هل قامت األمانة العامة لألوقاف بوضع نظام أو قواعد حوكمة 
فيما يتعلق بأداء األمانة العامة لألوقاف املالي واالستثماري ومنها 
اختيار ممثلني األمانة العامة لألوقاف في استثماراتها وإدارتها 
للمال مع تزويدي بنسخة من تلك القواعد وفي حال عدم وجودها 

يرجى إبداء األسباب.
٦- هل يوجد أي متثيل شخصي ألي منصب قيادي في األمانة 
العامة لألوقاف (منصب مدير إدارة أو وكيل مساعد أو أمني عام 
أو نوابه) في أي مساهمة أو أستثمار األمانة العامة لألوقاف داخل 
وخارج الكويت منذ بداية عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه مع بيان أسماء 
ممثلي األمانة العامة لألوقاف في اجلهات التي قاموا بتمثيل الهيئة 

فيها داخل وخارج الكويت من القياديني.

٧- هل توجد أي مالحظات أو حتفظات أو رفض صدر من البنك 
املركزي الكويتي بشــأن متثيل أحد املرشــحني لألمانة العامة 
لألوقــاف في أي مصرف مالي محلي أو مالحظات أو رفض أو 
حتفظات من هيئة أســواق املال في ترشيح ممثل األمانة العامة 
لألوقاف في أي شــركة مدرجة في السوق منذ بداية عام ٢٠١٥ 

وحتى تاريخه مع تزويدي بالبيانات الدالة على ذلك.
٨- يرجى تزويدي بكافة البالغات والشــكاوى التي تقدمت بها 
األمانة العامة لألوقاف منذ بداية عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه ضد أي 
موظــف أو قيادي في األمانة العامة لألوقاف أو من قام بتمثيل 
األمانــة العامة لألوقاف في أي اســتثمار لألمانة داخل وخارج 
الكويت ســواء قدم البالغ أو الشــكوى للنيابة أو الهيئة العامة 
ملكافحة الفســاد مع تزويدي بأســماء املشتكى عليهم أو املبلغ 

عنهم ونتيجة تلك البالغات والشكاوى.
٩- هل توجد أيــة مالحظات أو مخالفات أبدتها اجلهات الرقابية 
(ديوان احملاســبة أو جهاز املراقبني املاليني أو ديوان املوظفني) 
في شأن آليات وقرارات اختيار األشخاص املمثلني لألمانة العامة 
لألوقــاف داخل وخارج الكويــت أو كان هناك جتاوز القوانني 
احمللية أو األجنبية أو ســوء إدارة أبدتها اجلهات الرقابية فيما 
يتعلق مبمثلي األمانة في تلك اجلهات داخل وخارج الكويت، وما 

رد الهيئة العامة لشؤون القصر على ذلك؟

استفسر من وزير العدل عن اجلهة أو االشخاص أو القيادات الذين يختارون ممثلي األمانة

لتعزيز النشاط االقتصادي في الدولة

رياض العدساني


