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حتى ال تزيد األعباء املالية على الورثة واثقال كاهلهم بها  

صالح عاشور يقترح 
إسقاط الديون احلكومية 
عن املواطنني بعد وفاتهم

تقدم النائب صالح 
عــــاشــــور بـــاقـــتـــراح 
بقانون بشأن اسقاط 
الديون احلكومية عن 
املواطنية بعد وفاتهم 
، وجــــــاءت املـــذكـــرة 
اإليضاحية للقانون 

كما يلي :
فـــــي حـــــني تـــقـــوم 
الــــــــدولــــــــة مبـــنـــح 
ــات والــقــروض  ــهــب ال
واملــســاعــدات للعديد 
من الــدول واملنظمات 
اإلقليمية وغيرها من 
ـــارج  املـــؤســـســـات خ
دولـــة الــكــويــت تقوم 
كذلك بــني حــني وآخــر 
ــروض  ــق ــاط ال ــق ــإس ب
عنهم ، وفي املقابل في 
دولـــة الــكــويــت هناك 
مواطنون تكون عليهم 
ديــــون حــكــومــيــة من 

قرض اسكاني أو استقطاع من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
وغيرها من اجلهات احلكومية وحني يتوفون تلتزم ورثتهم من زوجة 
أو زوج وأبناء ووالدين بدفع تلك الديون مما يثقل كاهلهم ويزيد من 

أعبائهم املالية .
لذا جاء هذا االقتراح بقانون بأن تتكفل الدولة بتحمل الديون 
احلكومية على املواطنني حني وفاته تسهيالً على ورثته ولكي ال تزيد 

األعباء املالية على كاهلهم .

الدالل يسأل وزير العدل عن 
إجراءات هيئة مكافحة الفساد 

إلعداد »استراتيجية املكافحة«
وجه النائب محمد 
الدالل سؤاال الى وزير 
العدل ووزيــر الدولة 
لشؤون مجلس األمة   

ونص السؤال على: 
مـــن أهــــم مـــا نص 
عــلــيــه قــانــون هيئة 
مكافحة الفساد منذ 
صـــــدوره األول في 
عــام 2012 هــو قيام 
الهيئة العامة ملكافحة 
ـــدار  ـــأص ـــفـــســـاد ب ال
استراتيجية خاصة 
ــاد،  ــس ــف ملــكــافــحــة ال
ــــراً صـــدرت  ــــؤخ وم
حــســب مـــا تناقلته 
وســــائــــل االعــــــالم 
االستراتيجية التي 
نـــادى بــهــا الــقــانــون 
بعد تأخر وصــل إلى 
6 ســنــوات تقريباً، 

ونظراً ألهمية وجــود خطة أو استراتيجية لعمل الهيئة بعد ما 
مرت به الهيئة منه من صعوبات وعقبات داخلية بشأن خالفات 
وصراعات قيادة الهيئة ومجلس أمناءها وخاصة في قدرتها على 
تفعيل القانون ومواجهة الفساد والذي انعكس في نتائج الكويت 
املتأخرة في املؤشرات العاملية ملكافحة الفساد، لذا يرجي أفادتنا 

بالتالي:
و ما هي إجراءات هيئة مكافحة الفساد ألعداد االستراتيجية ومن 
قام فعلياً بأعداد بيانات ووثائق االستراتيجية، ومن هم األطراف 
الكويتيون الذين ساهموا في اعداد االستراتيجية من املؤسسات أو 

اجلهات أو االفراد.
ــذ رأيــهــا في  وطــالــب مبــوافــاتــه بقائمة األطــــراف الــتــي مت أخ
االستراتيجية قبل اعتمادها وهل مت أخذ رأي أي من جلان أو أعضاء 
مجلس األمة في أعداد مسودة االستراتيجية، وهل أخذ الرأي ألى 
من االطراف كان بناء على اَلية أو خطوات محددة من عدمه مع رجاء 

موافاتي بتلك األسس أو االليات.
وطــالــب أيــضــا  مبــوافــاتــه بنسخة مــن العقود أو االتفاقيات 
مــع اجلــهــات األجنبية أو احمللية التي مت االتــفــاق معها ألعــداد 
االستراتيجية مع رجاء موافاتي بالقيمة املالية للعقود التي أنفقت 

ألعداد االستراتيجية.
وأيضا   مبوافاته باالتفاقيات أو العقود املبرمة التي متت أو قيد 
االتفاق بشأن االستفادة بخبرات محلية أو أجنبية لتنفيذ أهداف 
ومبادئ ومحاور االستراتيجية مع ذكر خبرات تلك اجلهات أو 
األطــراف، وموافاتي بالقيمة املالية للعقود التي مت االتفاق عليه 
في هذا الشأن أو مفترض أن يتم االتفاق عليها مستقباًل لتنفيذ 
االتفاقية.   ما هي خطوات وتوجهات الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
في تكليف ودعــم وجــود تفاعل الكويتيني من العاملني الهيئة أو 
من اخلبرات الكويتية خارج الهيئة إلدارة تنفيذ االستراتيجية 
وتفعيلها مع بيان عدد الكويتيني ومؤهالتهم املناطة بهم إدارة 

االستراتيجية وتنفيذها.
وقال الــدالل  واجهت الهيئة العامة ملكافحة الفساد في مراحل 
سابقة مشاكل داخلية تتعلق باخلالف والصراع القائم بني قيادة 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد ومجلس أمناءها التي أكدها تقرير 
جلنة تقصي احلقائق الصادر في عام 2017، ونظراً ألهمية استقرار 
الهيئة واستقرار العمل بها إلجناز االستراتيجية، لذا يرجى أفادتنا 
باخلطوات العملية لوزير العدل بشأن ما أنتهي إليه تقرير جلنة 

تقصي احلقائق املذكور.

نسكت! ولن  مداه..  بلغ  لالستثمار  العامة  بالهيئة  الفساد  املالية:  لوزير  الطبطبائي  عمر 
ريا�ض عواد

   أعــرب النائب عمر الطبطبائي عن أسفه لعدم 
اجــابــة هيئة االستثمار على أسئلته بحجة عدم 
الدستورية، محذرا وزير املالية د. نايف احلجرف، 
من ان هناك تسيب لدى بعض املسؤولني في هيئة 

االستثمار قائال: » ال يضيعونك«.
وأضــاف الطبطبائي مخاطبا الوزير احلجرف: 
ال تصدق كل ما يقال لك في هيئة االستثمار، استمع 
للموظفني لتعرف حجم الظلم الواقع عليهم وفي 

ادارة االسهم االوروبية.
وتــابــع: » تكاليف أتــعــاب مــديــري احملــافــظ في 
هيئة االستثمار مبالغ بها بشكل مخيف، رغم انهم 
»طيحوا« منها أكثر من 30 مليون دينار، مشيرا إلى 
أن مديري احملافظ يديرون اكثر من 300 مليار دوالر 

دون االلتزام باالسس واملعايير.
هذه بعض التجاوزات املؤسفة ألداره الهيئه

اوال: املوظف الذي مت تعيينه مؤخرا مديرا لدائرة 
األسهم االوربيه ليس فقط كان مرفوضا من مدير 
اداره األسهم الــذي تخضع إلشــرافــه هــذه الدائره 
لتواضع امكانياته وعــدم انضباطه الوظيفي، فقد 
سبق له ان قام بإعداد التوصيه بفتح محفظه بقيمه 
500 مليون دوالر مع شركه محليه كان هو عضوا 
في مجلس ادارتــهــا، هــذه الشركه ال تنطبق عليها 
الضوابط اخلاصه بفتح محافظ استثماريه مما 
تسبب بحدوث خساره بأكثر من ثمانني مليون دوالر 
وذلك لعدم قدره الشركه االستمرار في اداره األصول 

حيث طلبوا من الهيئه سحب احملفظة.

 واضــاف الطبطبائي ان املفارقه ان هذا املوظف 
املدير احلالي لالسهم االوروبيه كان يعمل في دائرة 
األسهم لــأســواق الناشئه واحملفظة تتبع دائــرة 

األسهم االسيويه وهــذه مخالفه صريحه في نفس 
الوقت.

ثانيا: أتعاب مدراء احملافظ  كان مبالغ بها ولكن 

بجهود املخلصني مت تخفيضها بأكثر من ثالثني 
مليون دوالر، ولكن ملذا كانت تدفع هذه املبالغ من 
قبل؟ ثالثا: لم يقم املدير السابق ألداره األسهم طوال 
توليه مسؤليه هذه االدارة والتي امتدت ألكثر من 14 
سنه بعقد اي اجتماع مع مــدراء دوائــر األسهم،ولم 
يقم بــاي استثمار او كتابه اي توصيه طــوال هذه 
املدة وبالرغم من ذلك متت ترقيته الى اعلي منصب 
في قطاع األوراق املاليه وهو منصب املدير التنفيذي 
ــوال توليه هــذا النصب منذ سنتني ونصف لم  وط
يعقد حتي اجتماع واحد مع مــدراء اإلدارات)اداره 
األســهــم،اداره السندات وأداره اخلزانه( في قطاع 
يدير اكثر من 300 مليار دوالر)كــارثــه(هــذا يعني 
عمليا انه ال يقوم باي عمل مقابل الراتب الكبير الذي 

يتقاضاه وهو األعلي في القطاع.
 رابعا: اللجنه التي مت تشكيلها الختيار مدير 
دائرة األسهم االوروبيه مخالفه البسط اإلجــراءات 
القانونيه، مت تشكيل اللجنه دون اإلعالن عنها في 
صفحه الهيئه اإللكترونيه كما جــرت العاده عند 
تشكيل اللجان،لم يكن هناك اال مرشح واحــد وهو 
الــذي مت اختياره هل من املعقول ال يتقدم احــد من 
موظفي الهيئه لهذه الوظيفه املهمه؟كما ان هناك 
مرشح من خــارج الهيئه غير مستوفي الهم شرط 
وهو ان ال تقل سنوات اخلبره عن 12 سنه وبالرغم 
ــل مقابالت اللجنه  مــن ذلــك مت قبول اوراقـــه ودخ
بواسطه،في رايــي هــذه املخالفة ميكن ان تطيح 
باللجنة ونتائجها وما ترتب عليها من تعيني املوظف 

مديرا للدائرة.

في جميع أنحاء العالم  وَلم يصدر أحكام بشأنها 

»اخلارجية« ردًا على الهاشم:24 قضية مرفوعة  ضد مسيئني للكويت
ــر  ــــوزراء ووزي ارســـل نــائــب رئــيــس مجلس ال
اخلــارجــيــة الشيخ صباح خالد احلمد الصباح 
اجوبة على أسئلة النائبة صفاء الهاشم التي قدمتها 
بتاريخ 29نوفمبر 2018 حيث طالبت النائبة 
بتزويدها بعدد القضايا املرفوعة من قبـل البعثات 
الكويتية التمثيلية في اخلارج ضد املتطاولني على 

دولة الكويت ورموزها باإلضافة
ــى بيـان أســمــاء مــن صـــدرت بحقهم أحكام  إل

قضائية نهائية في هذا الشان.
وفيما يلي نــص اإلجــابــة على ســـؤال  العضو 
صفاء الهاشم بشأن القضايا املرفوعة من البعثات 
الدبلوماسية ضد املتطاولني على دولــة  الكويت 
ــة على حــده تنص املــادة   ــك كل دول ورمــوزهــا وذل
99من الدستور على أن » لكل عضو من أعضاء 
مجلس األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الــوزراء 
وإلــى الــوزراء أسئلة الستيضاح األمــور الداخلة 
في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة 

واحدة على اإلجابة ».
ــد اســتــنــدت احملكمة الــدســتــوريــة فــي قــرار  وق
تفسيرها للمادة الدستورية املذكورة سلفاً على 
أن املقصود من السؤال هو طلب بيان أو استفهام 
عن أمر معني أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر 
مجهول او مفروض ان السائل على األقــل يجهله 
أو توجيه نظر في أمر من األمــور أو التحذير من 

تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله،
وانه ال يجوز أن يكون من شان السؤال التدخل 
في شئون السلطة التنفيذية، وأن للوزير املسئول 
احلق في الرد على السؤال مبا يراه مناسباً من بيان 
يفي مبا هو مكتوب دون أن يكون من شان السؤال 

إلزامه بتقدمي مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة 
أو مثبته لصحة اجابته، مالم يرى املسئول تقدميها 

توضيحاً إلجابته على
السؤال أو انها ال تكتمل بدونها .

وقد جاء في قرار احملكمة الدستورية في طلب 
التفسير فــي طلب التفسير رقــم 3 لسنة 2004 
الصادر بجلسة /200511 / ، حيث قررت أن يكون 
توجيه السؤال إلى  الوزير  فيما يدخل  إختصاصه 
أو في نطاق أعمال وزارته بحسب األحوال، ووفق 
ما ورد بقرارها عن طلب التفسير في البند خامساً 
»أنه ال يجوز أن يكون من شأن السؤال املساس أو 
اإلضــرار باملصالح العليا للبالد بإفشاء أسرارها 
العسكرية واألمنية لدواعي املصلحة العامة، وال 
يجوز من شان السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال 
السلطة التنفيذية في تصريف شــؤون سياسة 
الدولة اخلارجية وما يرتبط بعالقاتها اخلارجية 
مع باقي الدول فضالً على عالنية تلك املناقشات في 

املجلس التي ال تتناسب مع طبيعة هذه األعمال«.
كما أن وزارة اخلارجية متارس دورها مبقتضى 
إنشائها باملرسوم األميري رقم32لسنة 1962  
ــذي ينص في املــادة  بتنظيم وزارة اخلارجية ال
األولــى على أن »تتولى وزارة اخلارجية تنسيق 
السياسات اخلارجية للدولة وتنفيذها ودراســة 
الشئون املتعلقة بها والسهر على عالقات الكويت 
مع احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية ورعاية 
مصالح الكويتيني وحمايتهم في اخلارج«، وكذلك 
ما جاء في املادة الثانية من ذات املرسوم التي تنص 
على أن » متارس وزارة اخلارجية جميع األعمال 
التي تتصل بعالقات الكويت والـــدول، ورعاية 

املصالح الكويتية في اخلــارج واتخاذ اإلجــراءات 
احلمايتها في حدود القوانني واملعاهدات والعرف 

الدولي«.
ويتاء على ما سيق، ومن منطلق قيام الــوزارة 

مبسؤولياتها وواجباتها وفق .
منطوق  الدستور والقانون، فإنها تتخذ كافة 
ــراءات الديبلوماسية والقانونية حيال كافة  اإلج
القضايا التي متس دولة الكويت ورعاياها، وبعد 

ــؤال، تود  ــس اإلطـــالع على البنود الــــواردة فــي ال
الـــوزارة اإلفـــادة بأنها تقوم مبخاطبة السلطات 
املعنية فــي الـــدول والطلب منها اتــخــاذ مــا يلزم 
حيال كل من يسيء إلى دولة الكويت وقيادتها في 
الوسائل اإلعالمية املختلفة  وقد بلغ عدد  احلاالت 
التي مت إتخاذ بحقها أربعة وعشرون حالة  )24( 
ولم يصدر حتى اآلن أحكام قضائية نهائية حيال 

من مت إتخاذ إجراء بحقهم.

صفاء الهاشم 

عمر الطبطبائي

الشيخ صباح اخلالد  

صالح عاشور 

نايف احلجرف

محمد الدالل 
الشاهني لوزير التجارة: هل صدرت قرارات إلغالق  فروع أو منافذ الشحن؟

  وجه النائب أسامة عيسى الشاهني سؤاال الى 
وزيــر التجارة والصناعة ووزيــر الدولة لشؤون 
اخلدمات    ونص السؤال على: منى إلى علمي نية 
وزارة التجارة والصناعة إلــى خصخصة إدارة 
»املعادن الثمينة« وحتويلها إلى شركات جتارية 

بحتة بغرض الربح.
ونظراً لدور تلك اإلدارة الرقابي الكبير من خالل 

الكوادر الوطنية بهذا القطاع في احلفاظ على حقوق 
املستهلكني واالقتصاد الوطني من الغش والتزوير، 
سواء في »سوق الذهب« أو في مختلف القطاعات في 

منافذ الشحن اجلوي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1( هل صدرت أية قرارات إلغالق أي من فروع أو 
منافذ الشحن اجلوي إلدارة »املعادن الثمينة«؟ في 

حال اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بنسخة من 
تلك القرارات.

2( ما مصير الكوادر الوطنية العاملة في هذا 
القطاع؟

3( ما ضمانات إحكام األمن والرقابة ومكافحة 
الغش وخدمات املناوبة )24 ساعة( في حال نقل 

املهام من موظفي الوزارة إلى الشركات التجارية؟

اسامه الشاهني 

خالد الروضان


