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الغامن يهنئ منغوليا 
بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلس اخلورال الكبير في منغوليا 
غومبوجاف زندانشاتار، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلده.
مرزوق الغامن

العدساني: نرفض قانون الدين العام
 وبدائل حتسني امليزانية موجودة

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدســاني رفــض قانــون 
القــرض العــام او «الديــن 
العام» بقيمة ٢٠ مليار دينار، 
الفتا الى أن وزير املالية بدأ 

التسويق لهذا املشروع.
وأضــاف العدســاني في 
تصريح صحافي انه توجد 
بدائــل أخــرى غيــر الديــن 
العــام ملعاجلــة وحتســني 
وضــع امليزانية وســبق ان 
مت اســتجواب وزيــر املالية 
ومن أبرز قضايا االستجواب 
كانــت قضيــة الديــن العام 
واالســتجواب القادم توجد 
به نفس القضية كون ان هناك 
بدائل أخرى يجب القيام بها 
جتنبا لوضع أعباء مالية على 

الدولة.
ان  العدســاني:  وقــال 
احلكومــة املتمثلــة بوزيــر 

املستجوب ال تتسم بالفعالية 
والذي يود مناقشة مشروع 
الدين العام بصفة االستعجال، 
وذلك من خالل نتائج الفحص 
واملراجعة وال شك ان جلوء 
الوزير املستجوب إلى إقرار 
مشروع الدين العام (القرض 
العام) بقيمة ٢٠ مليار دينار 
وتقــدمي وثيقــة اقتصادية 
تشكل مساسا مباشرا بجيوب 
املواطنني ومعيشتهم علما ان 
مثــل هذه اإلجراءات لم ولن 
تكون حال مثاليا ومن خالل 
املساس مبكتسبات وحقوق 

املجتمع.
وزاد بقوله: يجب وضع 
اخلطــوات إلقــرار بعــض 
النقاط التي تسبب انتعاشا 
للوضع املالي وعدم استنزاف 
مقــدرات الدولة ومن ضمن 
األمور التي يفترض أن يتم 

باإلضافة الى مخالفة النظم 
واللوائــح وقواعد الصرف 
والتي تسببت بالهدر وسوء 
الســلطة وضعف  استغالل 
التنفيــذ والرقابة وكل ذلك 
يؤدي الى ارتفاع املصروفات 
العامة. وقال العدســاني ان 
املديــر  املاليــة هــي  وزارة 
املالي للدولة، ويكمن دورها 
بأنهــا هي من تقــوم بإعداد 
تقديرات امليزانية مع اجلهات 
احلكومية، وهــي أيضا من 
يوافق للجهات على إجراء تلك 
املناقــالت، األمر الذي يتبني 

معه سوء تلك اإلدارة.
العدســاني ان  واختتــم 
املاليــة  اســتجواب وزيــر 
مســتحق على عــدة قضايا 
ومن أهم األمور سعي الوزير 
إلى إقرار مشروع الدين العام 

وبصفة االستعجال.

أخذهــا باحلســبان، توريد 
األرباح احملتجزة إلى اخلزانة 
العامة والتي تعود ملؤسسات 
طابع ميزانيتها «مســتقل» 
ومتــول ذاتها، ومــن املمكن 
الحتياطي األجيــال القادمة 
أن يقرض االحتياطي العام 
ومن ضمــن احللول ترتيب 
امليزانية بحسب األولويات 
كون أن امليزانية أداة ضبط 
التقديرات  ورقابــه إلعــداد 
املالية للجهات احلكومية وال 
يجوز الصرف خارج أبواب 
امليزانية وتراكمها لسنوات 
دون معاجلة محاســبية أو 
مخالفــة قواعدهــا أو كثرة 
البنــود أو  املناقــالت بــني 
حجز إيرادات في مؤسسات 
وهيئــات حكوميــة بدال من 
توريدها الى االحتياطي العام 
ممــا يفقد امليزانيــة قيمتها 

رياض العدساني

املالية في هــذا اجلانب كان 
األصل بها األخــذ باالعتبار 
توصياتنا التي قدمناها فيما 
يخص البدائل التمويلية مع 
عدم اللجوء إلى الدين العام 

بقيمة ٢٠ مليار دينار.
وأشــار العدســاني إلــى 
املاليــة  ان سياســة وزيــر 

عبداهللا الكندري الحتساب سنوات اخلبرة 
خلبراء «العدل» املعاد تعيينهم

قــدم النائــب عبــداهللا 
الكنــدري اقتراحــا برغبة 
باحتساب سنوات اخلبرة 
السابقة خلبراء العدل الذين 
ألغيت قرارات تعيينهم قبل 
أن يعاد تعيينهم مجددا وفقا 

لإلجراءات اجلديدة.
وطالب النائب الكندري 
بعرض هذا املوضوع على 
مجلــس اخلدمــة املدنيــة 
للنظــر في تســوية حالة 
اخلبراء املعينني اجلدد ممن 
مت تعيينهم ســابقا بإدارة 
اخلبــراء، وذلك بحســاب 
بــإدارة  العمــل  ســنوات 
اخلبراء مبنحهم عالوة عن 

التمييــز الصــادر بتاريخ 
القاضي بإلغاء   ٢٠١٩/١١/١٩
القرارات الصادرة بشــغل 
وظائف إدارة اخلبراء يعد 
إلغاء مجــردا، ونفاذا لهذا 
احلكــم مت تنفيــذ احلكــم 
التعيــني  قــرارات  بإلغــاء 
وإعادة فتح إجراءات القبول 
مرة أخــرى بالكيفية التي 
حددهــا احلكم ومت اجتياز 
املعــاد تعيينهــم وآخرين 
التحريريــة  لالختبــارات 
واملقابالت الشخصية ومت 

التعيني بناء عليها.
مت  الذيــن  ان  وأضــاف 
تعيينهــم مــرة أخــرى من 

املتعلقة باخلبرة.
على صعيد متصل، قال 
النائــب ال يجــوز حتميل 
اخلبــراء خطــأ اإلدارة في 
جــاء  حســبما  التعيــني 
بحيثيــات حكــم التمييز، 
أنهم أجنزوا مهاما  السيما 
وتقارير خالل فترة عملهم 
الســابقة، اســتندت عليها 

احملاكم في عملها.
وأضاف: إال انه ليس من 
العدالة عدم احتســاب مدة 
خدمتهم الســابقة في حني 
أنها حتتسب لزمالئهم الذين 
التحقوا بوظائف في جهات 

أخرى.

اخلبــراء لــم حتتســب مدة 
اخلبرة التي قضوها في هذا 
العمل، وأجنزوا خاللها الكثير 
من القضايا وتقارير اخلبراء.
وأشــار إلى أن املشــرع 
أعطــى مجلــس اخلدمــة 
املدنية وفــق القانون رقم 
١٩٧٩/١٥االختصاص مبنح 
املرتبات واألجور وتقرير 
سنوات اخلبرة، التي تعادل 
كل منها عالوة، كما أن املادة 
٢٧ من قانون اخلبرة جعلت 
مــن اختصــاص مجلــس 
اخلبراء أن يبدي رأيه بناء 
على طلــب وزير العدل أو 
من تلقاء نفسه في املسائل 

ال يجوز حتميل اخلبراء وزر خطأ ارتكبته الوزارة السابقة

عبداهللا الكندري

كل سنة من سنوات خبرة 
في تلك اإلدارة.

إلــى أن حكــم  وأشــار 

احلويلة للتوسع في دول االبتعاث 
وزيادة عدد اجلامعات

قــدم النائــب د.محمد 
احلويلــة اقتراحا برغبة 

جاء فيه:
في ظل اجلائحة التي 
ميــر بهــا العالم بســبب 
انتشــار ڤيروس كورونا 
(كوفيــد-١٩) أصبحــت 
هنــاك إجــراءات مختلفة 
الستقبال الطلبة املبتعثني 
عن طريق التعليم العالي 
وجامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
في الدول واجلامعات مثل 

أميــركا والــدول التي تســتقبل الطلبة 
الكويتيــني وغيرت كذلك هذه الدول من 
شــروط اجلامعات وااللتحاق بالدراسة 
بســبب سياســات التباعــد االجتماعي 

واإلجراءات الوقائية لتلك الدول.
فأصبحــت مــن الضروري زيــادة عدد 
اجلامعــات ودول االبتعاث حســب قائمة 
جهاز االعتمــاد األكادميي لكل من التعليم 
العالــي وجامعة الكويــت والهيئة العامة 

للتعليــم التطبيقي، وعدم 
حصرهــا فــي عــدد محدد 
وزيادتهــا بجامعــات ذات 
تصنيــف أكادميــي مرتفع 
لفتح املجال أكثر أمام الطلبة 
الذيــن متــت املوافقة على 
ابتعاثهم للخارج لدراســة 
واملاجســتير  الدكتــوراه 
والبكالوريوس حتى ال تتأثر 
أعداد الطلبة املبتعثني وال 
تعرقل مسيرتهم التعليمية 
لالستفادة بخبرات خارجية 
تعمق مهاراتهم التعليمية 
ويعودون بعلم ينفعون به البالد فالشباب 
ميثــل ذخيــرة البــالد التنمويــة وقوتها 
اإلنتاجية. لذا فإنني أتقدم باالقتراح التالي:

التوسع في دول االبتعاث وزيادة عدد 
اجلامعات حســب قائمة جهاز االعتماد 
األكادميي لكل من التعليم العالي وجامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ويراعى في تلك الدول واجلامعات التقدم 

العلمي والتصنيف األكادميي املرتفع.

حسب قائمة جهاز االعتماد األكادميي

الشاهني : ما سبب الزيادة املفاجئة
 في الطلبات اإلسكانية القدمية؟

وجــه النائــب أســامة 
الشاهني سؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامــة ووزيرة 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
د.رنــا الفــارس، قــال في 
مقدمتــه:  دأبت املؤسســة 
الســكنية  العامة للرعاية 
بــني فتــرة وأخــرى على 
أعــداد طلبــات  حتديــث 
املواطنني املنتظرين للرعاية 
الســكنية. قامت املؤسسة 
الســكنية  العامة للرعاية 
وعبر موقعها اإللكتروني 

الرسمي في تاريخ ١٨/٦/٢٠١٩ بنشر إحصائية 
ألعداد الطلبات اإلسكانية القائمة، وبعد ٣ 
شــهور وحتديدا بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٩ قامت 
املؤسســة العامة للرعاية السكنية بنشر 
إحصائية أخرى بعد التحديث لسابقتها وقد 
لوحظ زيادة كبيرة وبشكل مفاجئ ألعداد 

الطلبات اإلسكانية القدمية 
واملنحصرة في الطلبات من 
عــام ١٩٨٥ حتى عام ٢٠٠٣ 
ويقدر عددها بـ ١٧٦٦ طلبا 
إسكانيا. وطالب بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١ـ  ما سبب هذه الزيادة 
املفاجئة للطلبات اإلسكانية 
القدمية من سنة ١٩٨٥ حتى 

سنة ٢٠٠٣؟
٢ ـ ما املسوغ القانوني 
إن وجد الذي بناء عليه مت 

اعتماد هذه الزيادة؟
٣ ـ ملــاذا لم تشــمل الزيادة فــي أعداد 
الطلبات اإلسكانية للعام ٢٠٠٤ وما بعد؟

٤ـ  استقرت أعداد الطلبات القدمية خالل 
السنتني املاضيتني كما جاء في إحصائية 
شهر يونيو ٢٠١٩ دون تغيير، ملاذا استجد 

التغيير في شهر سبتمبر ٢٠١٩؟

استفسر عن املسوغ القانوني العتمادها

الدوسري: تطبيق الوزيرة الفارس 
سياسة اإلحالل محل تقدير

الدوســري  النائب ناصر  أشــاد 
باإلجراءات التي اتخذتها وزيرة األشغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
رانا الفارس في تطبيق سياسة التكويت، 
ونأمل أن تصل إلى تكويت الوظائف 
املتوافر بها عمالة وطنية بنسبة ١٠٠٪. 

وقال الدوسري في تصريح صحافي 
إن مــا تقوم به الوزيــرة الفارس من 
قرارات جريئة لتطبيق سياسة اإلحالل 
محل تقدير، وأدعوها لفتح الباب أمام 
تعيني موظفني جدد من املواطنني ليحلوا 
محل العمالة الوافدة التي قامت الوزيرة 

بإنهاء خدماتهم.
وطالب الدوسري بقية الوزراء بأن 
يحذوا حذو الوزيرة في تطبيق سياسة 
الطابور الطويل من  اإلحالل، في ظل 
املواطنني الذين ينتظرون بديوان اخلدمة 

املدنية فرص عمل مناسبة لهم.

ناصر الدوسري

طالب بفتح باب التعيني للشباب الكويتي

الدالل يسأل عن اختيار ممثلي «التأمينات» في «االستثمارات»
وجه النائــب محمد الدالل 
ســؤاال إلى وزيــر املالية براك 
الشــيتان قــال فــي مقدمتــه: 
أشارت احلكومة في مناسبات 
عديــدة وباألخص في برنامج 
عمل احلكومة الذي تقدمت به 
بعد تشــكيلها األخيــر الى أن 
مفاهيم احلوكمة املؤسساتية 
ومحاربة الفساد وحسن تنمية 
املال العام واملوارد البشرية من 
أهم أولوياتها، ونظرا لكون ما 
سبق ال يتجاوز أن يكون أهدافا 
مكتوبة أو شــعارات براقة ما 
لــم تصاحبها خطوات وأفعال 
عمليــة. ومــن أبــرز اجلوانب 
التــي تعد من مواطن التراجع 
املالــي واإلداري وفرصة لنمو 
الفساد تلك اجلهات والهيئات 
واملؤسســات التــي تدير ماال 
عامــا ولها عالقة أو اســتثمار 
مبؤسسات وشركات وصناديق 
ومحافظ داخل وخارج الكويت 
تســتثمر فيها تلك املؤسسات 
معــه  احلكوميــة ويتطلــب 
وجود ضوابط وقواعد محكمة 
وحوكمة وإدارة جودة ورقابة 
عالية لضمان قيام املؤسسات 
واجلهــات احلكوميــة بدورها 
في حســن تنمية املــال العام 
وحمايتــه ومواجهــة صــور 
الفســاد. ومن تلك املؤسسات 
التــي يتطلب التوقــف عندها 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
والتــي يتبني من االطالع على 
نظمها ولوائحها غياب وقواعد 
حوكمــة أو لوائــح أو نظم أو 
قــرارات حتــدد آلية مــن يتم 
اختياره لتمثيل املؤسسة في 
البنوك والشركات واملؤسسات 
والصناديــق واحملافــظ داخل 
وخارج الكويت، وهو ما يجعل 
غيــاب القواعــد والنظم ثغرة 
إدارية وقانونية ساهمت سابقا 
وحاليــا في ضعف املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
وضعــف دورها في إدارة املال 

فــي الوضع املالي ومنذ بداية 
عــام ٢٠١٥ وحتى تاريخه مع 
ذكر األسس القانونية للقيام 

بهذا الدور.
٣- يرجــى تزويــدي بتقرير 
(جدول) يوضح أسماء ممثلي 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
اجلهــات  فــي  االجتماعيــة 
بأنواعهــا  واالســتثمارات 
املختلفة داخل وخارج الكويت 
منــذ بداية عــام ٢٠١٥ وحتى 
تاريخه مع ذكر اجلهة املستثمر 
بهــا داخــل وخــارج الكويت 
ونســبة اســتثمار املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
فيهــا والفترة الزمنيــة التي 
قضاها ممثل املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
٤- هــل يوجد فــي أي نظام 
أو الئحــة أو تعميــم أو قرار 
يحدد (تأقيت وتداول املناصب) 
فيمن ميثل املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية في أي 
منصب أو متثيل للمؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
داخل وخــارج الكويت، وهل 
يوجد أشخاص مثلوا املؤسسة 
ملدة تزيد على ١٠ سنوات دون 
تغيير في ذات اجلهة أو الفرص 
االستثمارية للمؤسسة مع ذكر 

أسباب ذلك.
٥- مــا دور اإلدارة املختصة 
املؤسســة  فــي  باحلوكمــة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
في مراجعة اختيار من ميثل 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية في اســتثماراتها 
داخل وخــارج الكويت، وهل 
مــن  مالحظــات  أي  أبــدت 
منطلــق قواعــد احلوكمة في 
هــذا الشــأن وهــل قدمت أي 
مقترحــات لتنظيم أو تطوير 
عملية اختيار ممثلي املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
في استثماراتها داخل وخارج 
الكويت أسوة مبا هو معمول 

به في البنك املركزي أو هيئة 
أسواق املال، وفي حال أنه لم 
تقم اإلدارة اخلاصة باحلوكمة 

بذلك يرجى إبداء األسباب.
٦- هــل يوجد أي متثيل ألي 
منصب قيادي في املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
(منصــب مدير إدارة أو وكيل 
مســاعد أو رئيس للمؤسسة 
أو نوابه) في أي مســاهمة أو 
اســتثمار للمؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية داخل 
وخــارج الكويــت منــذ بداية 
عــام ٢٠١٥ وحتى تاريخه مع 
بيان أســماء ممثلي املؤسسة 
في اجلهات التي قاموا بتمثيل 
املؤسســة فيها داخل وخارج 

الكويت.
٧- هــل يوجــد أي مالحظات 
أو حتفظــات أو رفــض صدر 
مــن البنك املركــزي الكويتي 
بشــأن متثيل أحد املرشــحني 
للمؤسسة في أي مصرف مالي 
محلي أو مالحظات أو رفض أو 
حتفظات من هيئة أسواق املال 
في ترشيح ممثل للمؤسسة في 
أي شــركة مدرجة في السوق 
منــذ بداية عــام ٢٠١٥ وحتى 
تاريخه مع تزويدي بالبيانات 

الدالة على ذلك.
٨- هــل يوجــد أي مالحظات 
أو مخالفــات أبدتهــا اجلهات 
الرقابية (ديوان احملاسبة أو 
جهــاز املراقبــني املاليني) في 
شــأن آليات وقرارات اختيار 
األشخاص املمثلني للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
داخل وخارج الكويت أو كان 
هناك جتاوز القوانني احمللية 
أو األجنبيــة أو ســوء إدارة 
أبدتها اجلهــات الرقابية فيما 
يتعلق مبمثلي املؤسســة في 
تلك اجلهــات داخــل وخارج 
الكويت، وما هو رد املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 

على ذلك.

محمد الدالل

العام وطالب بإفادته وتزويده 
باآلتي: ١- هل توجد الئحة أو 
نظــام أو تعميــم أو قرار لدى 
وزارة املالية أو لدى املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
منه حتديد لشروط وضوابط 
من يتم اختياره لتمثل املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
في أي استثمار أو عملية مالية 
يتطلب وجود ممثل ملؤسســة 
التأمينات االجتماعية فيها سواء 
كان مصرفا ماليا (تنظمه قواعد 
احلوكمة في البنك املركزي) أو 
شــركة مدرجة (تنظمه قواعد 
احلوكمة في هيئة أسواق املال) 
أو جهات أخرى داخل الكويت 
وهي غير مدرجة ويتطلب أن 
تكون هناك شروط وضوابط 
ملــن يكلــف بتمثيل مؤسســة 
أو  االجتماعيــة  التأمينــات 
مساهمة أو استثمار في مؤسسة 
أو خارج الكويت، مع تزويدي 
بتلك اللوائح والنظم والقرارات 
واآلليات التي حتدد ذلك، وفي 
حال عدم وجود مثل تلك النظم 
والقرارات واآلليات يرجى ذكر 

السبب.
٢- ما اجلهة أو األشخاص داخل 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
الذين يقومون باختيار ممثلي 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية في استثمارات أو 
مساهمات داخل وخارج الكويت 

أسامة الشاهني

د.محمد احلويلة


