
الغامن يستقبل ممثلني عن أهالي املطالع 
و »كويتيون بال رواتب«

استقبل رئ��ي��س مجلس األم���ة م����رزوق علي 
الغامن في مكتبه ام��س  ممثلني عن أهالي مدينة 
املطالع السكنية . وطالب املمثلون خالل االجتماع 
بضرورة الضغط على احلكومة لتسريع عملية 
تسليم البيوت كاملة خاصة في ظل ما تردد عن نية 
احلكومة ووزارة املالية تخفيض التمويل املالي 
في الفترة احلالية للمشاريع االسكانية االمر الذي 
سيؤدي الي تخفيض عدد الطلبات التي ستسلم 
بسبب الظروف االقتصادية األخيرة التي نتجت 

عن أزمة وباء كورونا. 
ووع��د الغامن احلضور بالعمل حثيثا من اجل 
ايجاد صيغة تضمن سرعة التسليم كامال وعدم 
تأجيل الطلبات بسبب طول فترة االنتظار التي 

عاني خاللها املواطنون كثيرا. 
وح��ض��ر اللقاء عضو املجلس النائب ناصر 

الدوسري.

كما استقبل رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي 
ال��غ��امن ف��ي مكتبه ال��ي��وم ممثلني ع��ن مجموعة 
)كويتيون بال روات��ب( ممن لم تستكمل  إجراءات 

توظيفهم وعملهم مع بداية أزمة كورونا. 
   وأكد الغامن خالل اللقاء اهمية ايجاد حل عاجل 
وعادل لهذا امللف الذي تضرر فيه عدد كبير جدا من 
املواطنني مؤكدا ان هذه املشكلة حقيقية ومستحقة 

وعلى السلطة التنفيذية ايجاد حل سريع لها.
   وق��ال الغامن أن مجلس األم��ة سيتعاون مع 
احلكومة ألبعد مدى إليجاد حل ملشكلة املواطنني 

بال رواتب. 
   وبدورهم أعرب املمثلون عن ) كويتيون بال 
روات��ب( خالل اللقاء عن شكرهم للرئيس الغامن 

وحرصه على ايجاد حل مللفهم.
   وحضر اللقاء عضو مجلس األمة النائب ناصر 

الدوسري.

الفضل يطالب الشيتان بتزويده بنسبة السيولة النقدية 
لدى الهيئة العامة لالستثمار خالل العشر سنوات األخيرة

ريا�ض عواد 

اعلن النائب احمد نبيل الفضل عن 
تقدميه سؤاال الى وزير املالية   

) نص السؤال (
يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:

-1 ملا كانت استثمارات صندوق 
األج��ي��ال القادمة تتوزع في أسواق 
األسهم العاملية وتدار من  قبل مدراء 
م��ح��اف��ظ خ��ارج��ي��ني، وع��ل��ي��ه يرجي 

تزويدنا باآلتي:
أ - م����ع����دالت األداء حمل��اف��ظ 
األس����ه����م ال����ع����امل����ي����ة امل����ش����ار 
إليهامقارنة باملؤشر املستخدم كما 
في ختام آخر سنة مالية منتهية على 
أن يتضمن ذلك كل من املعدل  السنوي 
خ��الل سنة ، املعدل السنوي خالل 
ث����الث س���ن���وات، امل���ع���دل ال��س��ن��وي 
خ����الل ع��ش��ر س���ن���وات ب���اإلض���اف���ة 
 cumulative( إل��ى األداء التراكمي
performance( خ����������الل العشر 

سنوات.
ب - االداء التراكمي بعد استبعاد 
نسبة %10 من األم���وال التي تضخ 
في صندوق احتياطي األجيال القادمة 

سنويا.
ع���ل���ى أن ت��ت��ض��م��ن اإلج����اب����ة 
امل���ط���ل���وب���ة وف�����ق امل����ش����ار إل��ي��ه 
أع��اله ب��ي��ان األرق��ام وامل��ع��دالت ل��ك��ل 
منطقه جغرافية مستثمر بها على حده 
م��ق��ارن��ة ب��امل��ؤش��ر املعتمد اخل��اص 
بها، مع أرق��ام األداء اخلاصة مبكتب 

االستثمار في لندن.
وع��ل��ى أن ت��ك��ون جميع البينات 
املطلوب اإلجابة عنها بعد احتساب 

.)net of fees( أتعاب إدارة احملافظ
2 - تزويدي باملعلومات ال��الزم
ة عن نسبة السيولة النقدية التي 
حتتفظ بها الهيئة العامة لالستثمار 
خالل العشر سنوات األخيرة، والعائد 
احملقق من هذه السيولة النقدية مقارن
ة بالعوائد اخلاصة مبؤشرات األسهم 

والسندات العاملية خالل هذه املدة.
3 - مل���ا ك��ان��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لالستثمار قامت من قبلبتكليف أحد 
البيوت االستثمارية بوضع استرات
يجيةخاصة بتوزيع األصول وعليه 

يرجي تزويدنا باآلتي:
أ - م������ت������ى مت وض��������ع ه����ذه 
االستراتيجية؟ وهل مت اعتمادها من 
قبل مجلس ادارة ال��ه��ي��ئ��ة؟ وم��ا هي 

تكلفة أعداد هذه الدراسة؟
ب - ه�����ل ج��رى ت��ط��ب��ي��ق ه���ذه 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وت��اري��خ ال��ب��دء بها 

إن مت؟ م���ع ت���زوي���دن���ا بنسخة من 
االستراتيجية املعتمدة ونسخة من 

التوزيع احلالي لألصول.
4 - قامت الهيئة العامة لالستثمار 
قبل عدة سنوات بإنشاء محفظة خاص
ة مبلكيات الهيئة االستراتيجية في 
بعض الشركات العاملية وعليه يرجي 

تزويدنا باآلتي:
أ - م��ع��دل االداء  ال���س���ن���وي لهذه 
احملفظة مقارنة باملؤشر املستخدم 

منذ إنشائها.
ب - ن��������س��������خ��������ة م��������ن 
الضوابط االستثمارية لهذه احملفظة 
ون��س��خ��ة م��ن ت��ق��اري��ر ق��ي��اس نسب 
املخاطر التي تعدها الهيئة واخلاصة 

بهذه احملفظة.
5 - قامت الهيئة قبل عدة سنوات 
باستثمار جزء من أم��وال االحتياطي 
العام من خ��الل تكليف بعض م��دراء 
احمل��اف��ظ اخل��ارج��ي��ني وعليه يرجي 

تزويدنا باآلتي:
 net( أ - م��ع��دالت االداء السنوي

.)performance
ب - م��ع��دل االداء التراكمي منذ 

.)net performance( إنشائها
ت- تزويدنا بنسخة من الضوابط ال

استثمارية اخلاصة بهذه احملافظ.
ث- م����ق����دار أت���ع���اب اداره ه��ذه 

احملافظ.
6 - تعتبر  اداره األسهم العاملية
 في الهيئة العامةلالستثمار واحدة 
من أكبر ادارات الهيئة، وعليه يرجي 

تزويدنا باآلتي: 
أ- ه��ل مت تعيني مدير متفرغ لهذه 
اإلدارة منذ ترك مدير اإلدارة السابق 
لعمله قبل ع��دة س��ن��وات؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم يرجي بيان متًىمت ذلك؟

ب - ما هي اإلدارات وال��دوائ��ر في 
قطاع األوراق امل��ال��ي��ةال��ت��ي يشغلها 
مدراء بالوكالة وليس باألصالة؟
 وم��ا ه��و تاريخ شغل هؤالء امل��دراء 
م��ن��اص��ب��ه��م ب��ال��وك��ال��ة؟ كما يرجي 
بيان األنظمة املتبعة في الهيئة فيما 
ي���خ���ص إج���������راءات ال��ت��ع��ي��ني ف��ي 
الوظائف اإلشراقية أو ما يعادلها  في 
الدرجة، وما هي األسس املتبعة عند 

التعيني بالوكالة أو باألصالة؟
-7 ج�������������رى خ�������������الل ع���ه���د 
وزي���ر امل���ال���ي���ة ال���س���اب���ق تشكيل 
جل��ن��ةحت��ق��ي��ق ل��ل��ن��ظ��ر ف���ي بعض 
املخالفات التي قامت بها اإلدارة احل��ا
لية للهيئة العامة لالستثمار، وعليه 

يرجي تزويدنا باالتي : 
أ - املواضيع التي مت التحقيق بها 

من قبل تلك اللجنة.
ب - أس��م��اء األش��خ��اص ال��ذي��ن مت 

استدعائهم حتىتنجز اللجنة عملها.
ت - ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي توصلت لها 
ال��ل��ج��ن��ة، وال��ق��رارات امل��ت��خ��ذة بناء 
ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج، م��ع ت��زوي��دن��ا 
بنسخة من التقرير النهائي وجميع 

املستندات اخلاصة بالتحقيق.
8 - هل ه��ن��اك م��ن ب��ني العاملني 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار ممن 

جت��اوز السن القانونية؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم يرجي تزويدنا بعدد 
واسماء ه��ؤالء العاملني ومناصبهم 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة، وع��دد امل��س��ت��ش��اري��ن 
القانونني بالهيئة وما هي جنسياتهم؟

9 - مت قبل فتره اختيار ع��دد من 
املوظفني للعمل في مكتب االستثمار 
الكويتي في لندن وذل��ك بعد اج��راء 
االختبارات واملقابالت الشخصية لهم، 
وعليه يرجي تزويدنا بأسماء من مت 
اختيارهم، وترتيب نتائج االختبارات 
اخل��اص��ة بجميع االس��م��اء املتقدمة 
ل��ل��ع��م��ل ف���ي م��ك��ت��ب االس��ت��ث��م��ار في 
لندن؟ وهل مت اختيار أفضل املتقدمني 
وفقاً لنتائج االخ��ت��ب��ار وامل��ق��اب��الت 

الشخصية؟
10 - ه���ل مت ان���ه���اء ع��م��ل م��دي��ر 
ادارة األس��ه��م ومدير إدارةالسندات 
في مكتب االستثمار في لندن بشكل 
مفاجئوفوري، لذا يرجي بيان أسباب 

االستغناء عنهما بهذه الصورة
من جهة اخرى طالب النائب احمد 
الفضل وزي��ر املالية ب��راك الشيتان 
ومسؤولي اإلدارة العامة للجمارك 
ب��وق��ف ال���زي���ادات غير امل��ب��ررة على 
الطلبات والشحنات الدولية التي 

يطلبها أفراد من داخل الكويت.
واوض�����ح ال��ف��ض��ل ف���ي ت��ص��ري��ح 
مبجلس األمة مؤخرا  ان تلك الزيادات 
وصلت الى ما يعادل 28% من سعر 
السلعة، معتبرا ان هذا األمر مبالغ فيه 

ويحتاج الى اعادة نظر .
وب���ني ال��ف��ض��ل ان حت��ص��ي��ل تلك 
ال��رس��وم لصالح الشركة الوسيطة 
هو استغالل حلاجة الناس في وقت 
األزمات، مطالبا من يشتري اون الين 
بعرض الفاتورة والرسوم من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي لتنبيه 

املسؤولني في الدولة لهذا اخللل.
وقال الفضل ان الشركات الوسيطة 
التي تعاقدت معها االدارة العامة 
للجمارك تهدف لتحسني العمل وليس 
الس��ت��ن��زاف ج��ي��ب امل��واط��ن ب��رس��وم 
مبالغ فيها، مشيرا الى انه ميتلك كل 
املستندات الدالة على الزيادة الكبيرة 
في رسوم اجلمارك، مطالبا املسؤولني 

مبراجعة هذا األمر بجدية.
م��ن جهة اخ���رى اك��د الفضل عدم 
صحة ما يتردد عن اصابته بكورونا، 
مشيرا الى ان نتائج الفحص األخيرة 
ج���اءت سلبية وان���ه يباشر مهامه 
وحضر اجتماع اللجنة التعليمية التي 

عقدت أمس االثنني

احمد نبيل الفضل 

4alwasat.com.kw

السبيعي: جلنة التحقيق في مخالفات القطاع النفطي تستكمل مناقشة التجاوزات 
قال النائب احلميدي السبيعي:  إجتمعت امس  جلنة التحقيق في مخالفات القطاع النفطي مثل التعيني والترقيات واملخالفات املالية واإلدارية ومت إتخاذ قرار في كثير من التجاوزات وستستكمل اللجنة 

اليوم النظر في باقي التجاوزات متهيداً لإلعالن عن نتيجة التحقيق وتقدمي تقرير متكامل

Thursday 16th July 2020 - 14 th year - Issue No.3655اخلميس 25 ذو القعدة 1441 ه�/16 يوليو 2020 - السنة  الرابعة عشر - العدد 3655

مرزوق الغامن واهالي املطالع 

محمد الدالل 

الدالل: ضبط 
غاسلي األموال وجتار 
البشر إيجابي.. املهم 
أال يكون مؤقتاً

ق��ال النائب محمد ال��دالل إن تكرر قيام 
السلطات املختصة بضبط عصابات أو 
شخصيات مرتبطة بجرائم غسل أم��وال 
أو ب��ج��رائ��م االجت���ار بالبشر واإلق��ام��ات 
ظاهرة إيجابية كبيرة وخطوة في االجتاه 
الصحيح تشكر عليها احلكومة واالجهزة 
االمنية، مضيفا » املهم جدا أال تكون مؤقتة 

ومهم جدا ان تكون سياسة دائمة

عبدالكرمي الكندري 

عبدالكرمي الكندري 
يشيد بتحويل 
متهمي الصندوق 
املاليزي للنيابة 

اكد النائب د. عبدالكرمي الكندري: على 
ان حتويل متهمي قضية الصندوق املاليزي 
للنيابة والقضايا األخ��رى اج��راء حتمي 
كونها ج��رائ��م غسيل أم���وال لكن بسبب 
حجمها فقد صاحبتها جرائم فساد تستوجب 
على احلكومة التحقيق واحالة املتسترين 
عليها لسنوات ابتداء من اخلارجية والبنك 
املركزي ووحدة التحريات حتى أمن الدولة.

محمد هايف 

 هايف: 
الديوان األميري 
لم يطلب من أحد 
بناء نصب تذكاري 

ق��ال النائب محمد هايف  املطيري انه 
ورده  ج��واب على س��ؤال برملاني  ك��ان قد 
قدمه في وقت سابق يستفسر فيه عن اذا 
كان الديوان االميري يطلب من الشركات او 

االشخاص بناء نصب تذكاري 
وق��ال هايف ان ال��رد اف��اد  ب��ان الديوان 
األميري لم يطلب من الشركات أو األشخاص 
بناء نصب تذكاري لصاحب السمو سواء 

داخل أو خارج الكويت

العدساني يجدد رفضه الدين العام 
ويطالب بتعديل آلية التحاسب 
وتبادل األصول بني صندوقي 
األجيال واالحتياطي العام

جدد النائب رياض العدساني رفضه للتوجه احلكومي 
بإقرار مشروع الدين العام واالقتراض من اخلارج مطالبا 
ب��ض��رورة تعديل آلية التحاسب وت��ب��ادل األص��ول بني 

صندوقي األجيال القادمة واالحتياطي العام.
وقال العدساني في تصريح صحفي في مجلس األمة أن 
صندوق األجيال القادمة يقف على أرض صلبة اال ان هناك 
نقص في سيولة صندوق االحتياطي العام وذلك بسبب 
سوء اإلدارة املالية، مشيرا إلى أن السيولة في صندوق 
االحتياطي العام كانت مليار و300 مليون دينار ووصلت 

االن ٧00 مليون دينار . 
واض��اف ان��ه ال يوجد عجز مالي امن��ا يوجد عجز في 
اإلدارة احلكومية فيما يخص وزير املالية الفتا الى أنه أكد 

هذا األمر في االستجواب السابق ومستمر فيه.
 وش���دد ال��ع��دس��ان��ي ع��ل��ى ض����رورة ت��ع��دي��ل م��رس��وم 
التحاسب وتبادل االصول بني صندوقي االجيال القادمة 
واالحتياطي ال��ع��ام بهدف توفير السيولة ال��الزم��ة ، 
واالبتعاد كليا عن الدين العام وأال تكون املعاجلة من خالل 

طلب قرض دولي حتي ال تكون األمور أكثر كارثية.
وطالب العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بتحمل 
مسؤولياته ك��ون ه��ذا األم��ر يتعلق مبعيشة املواطنني 
ورواتبهم مؤكدا ض��رورة أخ��ذ جميع االقتراحات التي 
قدمها في رسالته التي قدمها في شهر يونيو 2020 بعني 

االعتبار.

.. ومستقبالً ممثلي »كويتيون بال رواتب«


