
 مجلس األمة يرفض خطة »الضم« الصهيونية
 األحادية لألراضي الفلسطينية

أص���در مجلس األم���ة ال��ك��وي��ت��ي بيانا 
بشأن خطة )ال��ض��م (األح��ادي��ة لألراضي 

الفلسطينية جاء فيه ما يلي:
تابعنا - في مجلس األمة - ببالغ القلق 
واألس���ى ق���رارات ومشاريع خطة )الضم 
(الصهيونية األح��ادي��ة ألج���زاء واسعة 
وح��ي��وي��ة م��ن األراض����ي الفلسطينية في 
الضفة الغربية، وما ت��ؤدي له هذه اخلطة 
من إنهاء خطط السالم والتسوية، ومتزيق 

لالقتصاد واملجتمع الفلسطيني، الذي يعاني 
من ويالت االحتالل اجلائر و جدار الفصل 

العنصري.
وندعو - من مجلس األمة - زمالءنا في 
برملانات دول العالم احل��رة، لتبني مواقف 
حازمة ضد اخلطوة الصهيونية األحادية 
املخالفة للقرارات واالتفاقيات الدولية، 
والتي متثل مسمارا جديدا في نعش عملية 
السالم، وحق الفلسطينيني العادل بتقرير 

املصير وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف.

ك��م��ا ن��ط��ال��ب - ف���ي م��ج��ل��س األم����ة - 
احلكومات العربية واالسالمية وحكومات 
العالم احل���رة، الت��خ��اذ إج����راءات عقابية 
لكيان االحتالل، وتنفيذ خطوات تضامنية 
فاعلة، تدعم صمود الشعب الفلسطيني 
ون��ض��ال��ه، وتخفف امل��ع��ان��اة اإلنسانية - 
االقتصادية واالجتماعية - الواقعة عليهم 

بسبب االحتالل وجرائمه املستمرة.
وإننا - من مجلس األمة - لنهيب بشعوب 
العالم احل���رة، بالثبات وإب���راز امل��واق��ف 
التضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومقاطعة 
كل ما يرتبط ويدعم كيان االح��ت��الل، فإن 
القبول بجرائمه ي���ؤدي إل��ى استمرارها 
وتوسعها، وإيذاء شعوب أخرى حول العالم 
مبثلها، لكون املجرم األول لم يتلقى العقوبة 

العادلة 

الصالح: لن ننتظر طوياًل وسنرفع تقريرنا 
عن »التركيبة السكانية« خالل أيام

طالب رئيس جلنة تنمية امل��وارد البشرية 
النائب خليل الصالح احلكومة بضرورة 
االل��ت��زام بوعودها وتقدمي التقرير اخلاص 
مبعاجلة اخللل في التركيبة السكانية ملجلس 
األمة ضمن املهلة التي حددتها اللجنة ، مؤكدا 
أن اللجنة ستقوم برفع التقرير الذي أعدته 
الي مجلس االمة للبت فيه اذا لم تقم احلكومة 

بتقدمي تقريرها خالل املهلة احملددة. 
وأوض��ح الصالح في تصريح صحفي في 
مجلس االمة اليوم ان جلنة امل��وارد البشرية 
حددت فترة زمنية  للحكومة لرفع تقريرها 
بشأن معاجلة التركيبة السكانية  اال ان اللجنة 
في اجتماعها امس تفاجأت بان احلكومة غير 

جاهزة لتقدمي التقريراخلاص بها. 
 واك���د ال��ص��ال��ح ان جلنة تنمية امل���وارد 
البشرية لن تنتظر طويال وسترفع تقريرها 
الي مجلس االم��ة بعد اخذ جميع املقترحات 
املقدمة في االيام القادمة، داعيا احلكومة الى 
االستعجال في االنتهاء من تقريرها ورفعه 

الى املجلس قبل انتهاء املهلة احملددة لها.  
واشار الصالح إلى ان عمر اللجنة الوطنية 
التي شكلت لتعديل التركيبة السكانية هي 
خمس س��ن��وات وال ي��وج��د اي شيئ حتقق 
في عملها الفتا ال��ي ان ازم��ة كورونا كشفت 

لنا م��س��اوئ ه��ذه التركيبة السكانية التي 
وصلت نسبة الوافدين فيها الى 70 في املئة 

والكويتيني 30 في املئة.
ووج���ه ال��ص��ال��ح رس��ال��ة ال���ي احلكومة 
ب��ض��رورة التحقيق ف��ي األس��ب��اب التي أدت 
الي ارتفاع أعداد الوافدين خاصة الفئة التي 
الحتمل مؤهالت عليا والتي وصل عددها إلي 
اكثر من ٨٠٠ الف واف��د ، مؤكدا ان السكوت 
على ه��ذا االم��ر سيقودنا إل��ى مستقبل مظلم 

وغير معروف

الدالل والشاهني يقترحان إعداد دليل إرشادي 
حلوكمة قطاع االستثمار

ريا�ض عواد 

اعلن النائب محمد الدالل والنائب اسامه 
الشاهني عن تقدميهما مقترحا  برغبة قال فيه 
تنمية املال العام وحسن إداراته واستثماره 
يتطلب فيه توفر مجموعة م��ن الشروط 
والضوابط واألسس التي تضمن حتقيق تلك 
األهداف ومن أبرزها حسن اختيار األشخاص 
واألفراد الذين يتولون عملية إدارة املال العام 
او االستثمار فيه وحسن اختيار من ميثل 
اجلهات واملؤسسات احلكومية في اجلهات 
التي يستثمر فيها داخ��ل وخ��ارج الكويت 
، كما أن ذل��ك يعد م��ن أه��م ق��واع��د ومبادئ 
احلوكمة املؤسساتية وهو طريق نحو تقدم 
الدولة وسبيل للقضاء على مظاهر الفساد ، 
وقد برزت ظاهرة سلبية للغاية في عدد من 
اجلهات احلكومية مرتبطة بقيام ع��دد من 
اجلهات بتعيني واختيار شخصيات وأطراف 
متثل استثمارات اجلهات احلكومية في عدد 
من اجلهات التي يستثمر بها داخل وخارج 
الكويت دون متتع م��ن ميثل تلك اجلهات 
باحلد األدن��ى من املؤهالت وال��ق��درات التي 

متكنهم من تولى املسئولية. 

 لذا فأننا نتقدم باالقتراح برغبة التالي 
برجاء التفضل بعرضه على مجلس األمة 

) نص االقتراح (
1. قيام مجلس ال��وزراء بتشكيل فريق 
متخصص من أصحاب اخلبرة في اجلهات 
احلكومية وم��ن ذل��ك ممثلني )ع��ن البنك 
املركزي ، هيئة أسواق املال( وكذلك ممثلني 
من القطاع األك�����ادي������مي وكذلك االستعانة 

بخبرات اجلهات الرقابية وباألخص ديوان 
احملاسبة ف��ي اع���داد دليل ارش���ادي بشأن 
حوكمة وضوابط اختيار إدارة االستثمار 
و ض��واب��ط حسن اختيار ممثلي اجلهات 

احلكومية في املؤسسات والصناديق.
2. يكون للفريق احلكومي املشكل أعاله 
صالحية تقدمي تقرير متكامل عن الوضع 
القانوني واإلداري والفني فيما يتعلق 

ب��واق��ع اجل��ه��ات احلكومية التي تدير مال 
ع��ام وتستثمره وع��ل��ي األخ���ص ) الهيئة 
ال��ع��ام��ة لالستثمار – مؤسسة البترول 
الكويتية – املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية – الهيئة العامة للقصر – األمانة 
العامة لألوقاف ... الخ ( مع بيان إذا كان 
لديها أنظمة قانونية أو قواعد ملزمة تتعلق 
بالشروط والضوابط التي من شأنها يتم 
فيها حسن اختيار من يقود االستثمار املالي 
أو حسن اختيار من ميثل اجلهة احلكومية 
في استثماراتها داخ��ل وخ��ارج الكويت في 
املؤسسات املالية والتجارية واالستثمارية 
وال��ص��ن��ادي��ق واحمل��اف��ظ امل��ال��ي��ة بصورها 

املختلفة.
3. قيام ك��ل جهة حكومية بعد اعتماد 
مجلس ال��وزراء للدليل اإلرش��ادي حلوكمة 
قطاع االستثمار ومن ميثله في استثماراته 
وذل��ك خ��الل فترة يحددها مجلس ال��وزراء 
بإصدار اللوائح والقرارات امللزمة ألعمال 
وتطبيق تلك القواعد والضوابط وفقا للدليل 
اإلرش���ادي واع���الن ذل��ك رسمياً وقانونياً 

والعمل به.

اسامه الشاهني 
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الغامن يهنئ نظيريه في جمهوريتي ماالوي
والقمر املتحدة بالعيد الوطني لبلديهما
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مرزوق الغامن 

بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي 
ال��غ��امن ام��س  ببرقية تهنئة إل��ى رئيسة 
املجلس ال��وط��ن��ي ف��ي جمهورية م��االوي 

كاثرين غوتاني هارا وذلك مبناسبة العيد 
الوطني لبلدها. وبعث رئيس مجلس األمة 
مرزوق علي الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيس 

اجلمعية االحت��ادي��ة ف��ي جمهورية القمر 
املتحدة عبدو موستادروان وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلده

محمد الدالل 

خليل الصالح


