
ربيع �سكر 

يعقد مجلس األم���ة جلستيه العادية 
والتكميلية يومي الثالثاء واألربعاء املوافقني 
23 و24 يناير اجل���اري، ويناقش جدول 
األع��م��ال ال��ذي يتضمن 15 بندا م��ن بينها 
اس��ت��ج��واب ال��ن��واب احل��م��ي��دي السبيعي، 
خالد العتيبي، مبارك احلجرف إلى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة 

للشؤون االقتصادية هند الصبيح.
واالستجواب يتكون من خمسة محاور:

احملور األول: التجاوزات املالية واإلدارية 
في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.

احملور الثاني: قطع املساعدات االجتماعية 
عن الكويتيات.

احمل����ور ال��ث��ال��ث: اإلخ����الل بالتركيبة 
السكانية وت��ع��ي��ني ال��واف��دي��ن وم��ح��ارب��ة 

الكفاءات الكويتية.
احمل��ور ال��راب��ع: الفساد املالي واإلداري 

بهيئة القوى العاملة.
احملور اخلامس: اإلضرار بالعمل النقابي 

والتعاوني واجلمعيات.
)وذل����ك طبقا ل��ن��ص امل����ادة )135( من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة(
وأدرج على ج���دول األع��م��ال 5 رسائل 
واردة، وفي بند اإلحاالت 6 شكاوى، إضافة 
إلى تقارير اللجان وجلان التحقيق وطلبات 

املناقشة .
وادرج في البند السادس مواصلة النظر 
في:أ - طلب مناقشة مقدم من بعض األعضاء 
ف��ي ش��أن مناقشة االج�����راءات احلكومية 
اخلاصة بتوفير املساكن للمواطنني، إضافة 
إلى خطتها اإلسكانية في السنوات املقبلة، 
وال��وق��وف على مشاريع البنية التحتية  
للمشاريع االس��ك��ان��ي��ة ك��اف��ة الستيضاح 
سياسة احلكومة في شأنه وتبادل ال��رأي 

بصدده.
ب - طلب مناقشة مقدم من بعض األعضاء 
ف��ي ش��أن مناقشة القضية اإلسكانية وما 

يتعلق بها.
)في جلسة 2017/4/26م بدأ املجلس 
مناقشة الطلبني آنفي الذكر ول��م ينته من 

قائمة املتحدثني(.
و البند السابع :تقارير اللجان عن املراسيم 

بق�������وانني واملشروع�������������ات بقواني�������ن 
واالقتراحات بقوانني:

التقرير الرابع للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع القانون باملوافقة على اتفاقية بني 
حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية 
القرغيزية للتشجيع واحلماية املتبادلة 

لالستثمارات.
التقرير اخلامس للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع القانون باملوافقة على اتفاقية 
بني حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية 
أرمينيا بشأن املساعدة القانونية املتبادلة في 

املسائل اجلزائية.
التقرير احل���ادي عشر للجنة الشؤون 
اخل��ارج��ي��ة ع��ن م��ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن 
املوافقة على ترتيبات التعاون بني حكومة 
دول��ة الكويت )وزارة اخلارجية( وهيئة 

العمل اخلارجي األوروبية.
التقرير الثالث عشر للجنة ال��ش��ؤون 
اخلارجية عن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت ومنظمة 
حلف شمال األطلسي بشأن إنشاء ووالية 
وتشغيل املركز اإلقليمي اخل��اص مبنظمة 
ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي ف��ي إط���ار م��ب��ادرة 

إسطنبول للتعاون وامللحق املرفق بها.
التقرير ال��راب��ع عشر للجنة ال��ش��ؤون 
اخل��ارج��ي��ة خ��الل العطلة البرملانية عن 
مشروع قانون باملوافقة على بروتوكول 
تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العاملية، 
الصادر باملوافقة عليه القانون رقم 81 لسنة 

1995م.
التقرير األول للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع القانون باملوافقة على اتفاق 

باريس لتغير املناخ.
التقرير الثاني للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع قانون باملوافقة على بروتوكول 
تعديل اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت 
وجمهورية الهند لتجنب اإلزدواج الضريبي 

ومنع التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب.
التقرير الثالث للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع قانون باملوافقة على بروتوكول 
تعديل اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت 
وحكومة بروناي دار السالم لتجنب االزدواج 
الضريبي ومنع التهرب املالي فيما يتعلق 

بالضرائب.
التقرير الرابع للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع قانون باملوافقة على الوثائق 
اخلتامية للمؤمتر العاملي لالتصاالت الدولية 

دبي 2012-م.
التقرير اخلامس للجنة الشؤون اخلارجية 
عن مشروع قانون باملوافقة على الوثائق 
اخل��ت��ام��ي��ة للمؤمتر ال��ع��امل��ي ل��الت��ص��االت 

الراديوية جنيف 2012-م.
التقرير الرابع والعشرون للجنة شؤون 
ذوي االحتياجات اخلاصة وامل��درج بصفة 
االستعجال عن االقتراحات بقوانني بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2010 
ف��ي ش��أن حقوق األش��خ��اص ذوي اإلعاقة 

وعددها )8(.
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إحالة رد بتوقيع وزير الدفاع السابق ال ترقى إلى درجة االستجواب

: استجواب اخلرافي  مصادر حكومية لـ 
غير مستحق وموقف الوزير سليم

يشترط للشركة كي تزاول النشاط أن تكون على هيئة شركة مساهمة

عسكر يقترح بقانون هيئة لإلشراف والرقابة على شركات التأمني
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون 
بشأن هيئة اإلش���راف وال��رق��اب��ة على شركات 
التأمني جاء فيه : من اختصاصها: اإلشراف على 
تأسيس شركات التأمني وإعادة التامني اجلديد 
ووض��ع الضوابط وإج���راءات التأسيس وعلى 
الشركات القائمة وفروعها. على فروع شركات 
التأمني العربية واألجنبية العاملة في الكويت. 
وعلى وسطاء التأمني وخبراء املعاينة وتقدير 
اخل��س��ائ��ر. على اخل��ب��راء االك��ت��واري��ني. وعلى 
صناديق التأمني احلكومية. وعلى مجمعات 
التأمني وإع��ادة التأمني احمللية.وتصدر الهيئة 
الئ��ح��ة تنفيذية تنظم عمل الهيئة وأهدافها 
واإلج����راءات الرقابية واإلش��راف��ي��ة وغير ذلك 

ملزاولة النشاط.
ودوره����ا اإلش����راف وال��رق��اب��ة الفنية على 
أعمال التأمني إعادة التأمني وفقا للوائح والنظم 
التي تصدرها الهيئة. وحماية حقوق حملة 
وث��ائ��ق التأمني بعد وض��ع ض��واب��ط إج���راءات 
ص��رف التعويضات. وض��ع ال��ل��وائ��ح والنظم 
التي تنظم كفاية املراكز املالية لشركات التأمني 
الوطنية ووك��االت التأمني األجنبية العاملة في 
السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء 
باملطالبات وااللتزامات املترتبة عليها. اإلشراف 
على اتفاقيات إعادة التأمني الصادرة والواردة 
وإجازتها وحتديد نسب االحتفاظ من أقساط 
التأمني داخل دولة الكويت مبا يخدم االقتصاد 
الوطني. توفير اخل��ب��رات الوطنية باإلسهام 
في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي 
للعناصر الوطنية ف��ي اجل��ام��ع��ات واملعاهد 
املتخصصة. دعم الدراسات والبحوث التأمينية 

م��ادي��ا. إع��داد ونشر البيانات اإلحصائية عن 
سوق التأمني الكويتي. حتدد الالئحة التنفيذية 
للهيئة رس��وم اإلش���راف والرقابة والغرامات 
التي تفرض على الشركات ووك��الء وسماسرة 
التأمني. حتدد الالئحة التنفيذية للهيئة اللوائح 
والنظم اخلاصة بإستثمار أموال شركات التأمني 
إع��ادة التأمني واألم��وال الواجب إيداعها ورهنا 
لدى البنوك الكويتية ملزاولة مهنة التأمني. مبا ال 
يخالف قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 
2012 والقوانني األخرى املنظمة ملمارسة هيئة 
اإلشراف والرقابة على التأمني فإنه يحق للهيئة 
إلغاء إجازة أي من الشركات والهيئات املذكورة 
املنطوية حتت إشراف الهيئة واملذكور في املادة 

رقم )1(.
ويدير هيئة اإلش��راف والرقابة على التامني 
مجلس إدارة م��ك��ون م��ن :1 – وزي���ر التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة  رئيس���ا2 – م��دي��ر الهيئة نائبا 
للرئيس 3 – ممثل الحتاد شركات التأمني.4 – 
أربعة أعضاء من ذوى اخلبرة في التأمني وإعادة 
التأمني يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء. 5 
– كما يقوم املجلس بتعيني خبير اكتواري متفرغ 
ملزاولة نشاط الهيئة على أن يقوم مجلس إدارة 

الهيئة بتحديد اختصاصاته.
ويشترط ملزاولة نشاط التأمني وإعادة التأمني 
أن تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر به قرار 
وزاري بعد موافقة هيئة األشراف والرقابة وأن 
ال يقل رأس مال الشركة عن عشرة ماليني دينار 
كويتي ملزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات 
احلياة، على أن تقوم الالئحة التنفيذية بوضع 
الضوابط لذلك. وتقوم هيئة اإلشراف والرقابة 

على التأمينات بتحديد م��دى كفاية رأس املال 
واالح��ت��ي��اط��ي��ات األخ���رى سنويا عند م��زاول��ة 
النشاط لتحديد املالئة املالية للشركة. وال يجوز 
زي��ادة رأس املال أو تخفيضه ألي من الشركات 
واملؤسسات املنطوية حتت مظلة هيئة اإلشراف 
والرقابة على التأمني إال بعد أخذ موافقة الهيئة 

على ذلك.
إق��رار صيغ من��اذج وثائق التأمني وال يجوز 
ألي شركة أن ت��زاول أي نشاط تأميني إال بعد 
احلصول على املوافقة اخلطية على منوذج وثيقة 

التأمني أو برنامج التأمني

ال يجوز ألي شركة ت��زاول أي نشاط تأميني 
التوقف عن مزاولة نشاطها إال بعد احلصول على 
املوافقة من الهيئة وذلك حلفظ حقوق األعضاء أو 

حملة وثائق التأمني والغير
لهيئة اإلشراف والرقابة احلق بالتفتيش على 
سجالت شركة التأمني أو املؤسسات األخ��رى 
سواء بصفة دورية أو غير ذلك من مدى االلتزام 
باللوائح املصدرة من الهيئة وتطبيق القانون 
وذل��ك حفظا حلقوق حملة وث��ائ��ق التأمني أو 

األعضاء اآلخرين
1 – تنظم الهيئة إجراءات فتح فروع لشركات 
التأمني ب��دول��ة الكويت أو ال���دول األخ���رى وال 
يحق لشركات التامني وإع��ادة التأمني الوطنية 
املساهمة برأس مال شركات تأمني أو أي شركة 
أخرى خارج دولة الكويت إال بعد اخذ املوافقة من 

هيئة اإلشراف والرقابة على التأمني
2 – تقوم الهيئة بتنظيم عملية إصدار وإيقاف 
التراخيص ملكاتب ووس��ط��اء التأمني وخبراء 

املعاينة وتقدير اخلسائر واخلبراء اإلكتواريني
ومبا ال يخالف ما نص عليه قانون الشركات 
التجارية والقوانني األخرى التي تنظم مزاولة 
أعمال الشركات التجارية املساهمة وواجبات 
مدققى احلسابات وكذلك تقرير اخلبير اإلكتوارى 
فإنه البد من أن يتضمن تقرير مدققي احلسابات 
مدى كفاية االحتياطيات واملخصصات الفينة 
للوفاء بإلتزامات شركات التأمني إعادة التأمني 
والوكاالت األجنبية التي ت��زاول نشاط التأمني 

بدولة الكويت
ُتنظم الالئحة التنفيذية للهيئة ضوابط 
استثمار أم��وال شركات التأمني وإع��ادة التأمني 

والصناديق واملجمعات املنطوية حتت نظام 
الهيئة

تلتزم ش��رك��ات التأمني التي ت���زاول نشاط 
التأمني بدولة الكويت بقانون حوكمة الشركات 

وكذلك االلتزام مببادئ احملاسبة الدولية
تصدر هيئة اإلش��راف والرقابة على التامني 
اإلل��ت��زام��ي س���واء للمركبات أو أي تأمينات 
أخرى وبالرسوم املستحقة على وثائق التأمني 
وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة أي 
م��ن ش��رك��ات التأمني العاملة ب��دول��ة الكويت 
ألحكام وقرارات الهيئة، كما ُتنشئ الهيئة جلنة 
لفض املنازعات التي تنشأ بني شركات التأمني 
وشركات إعادة التأمني أو حملة وثائق التأمني 
وتكون قراراتها ملزمة للطرفني إذا نصت على 

ذلك وثائق التأمني
 )شركات التأمني التكافلي(

تضع هيئة اإلش��راف والرقابة على التأمني 
الئحة بالتعريفات واملسميات املستخدمة فى 

مزاولة مهنة التأمني التكافلي )التعاوني(
تلتزم شركات التأمني التكافلي )التعاوني( 
التي تنشأ طبقا ألحكام هذا القانون في مباشرة 
جميع أعمالها وفقا للقوانني والقرارات املنظمة 
التي تصدرها هيئة اإلش���راف وال��رق��اب��ة على 
التأمني ومب��ا ال يتعارض م��ع ق��واع��د وأحكام 

الشريعة اإلسالمية
لهيئة اإلش��راف والرقابة على التأمني احلق 
بتشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية 
من ثالثة أعضاء على األقل من علماء الشريعة 
ذوى التخصصات في مجال املعامالت املالية 
اإلسالمية تكون مهمتها دراس��ة أي من األم��ور 

املتعقلة مبعامالت شركات التأمني التكافلي 
وتقدمي املشورة املطلوبة لها

تقوم شركات التأمني التكافلي )التعاوني( 
مب��س��ك ح��س��اب��ني منفصلني اح��ده��م��ا يخص 
املساهمني )أصحاب رأس امل��ال( واآلخ��ر يخص 
هيئة املشتركني )حملة وث��ائ��ق ال��ت��أم��ني( كل 
منهما منفصال ع��ن اآلخ��ر ف��ي طريقة تكوينه 
وت��وزي��ع اخ��ت��ص��اص��ات��ه ع��ل��ى أن ت��ق��وم هيئة 
اإلش��راف والرقابة على التامني بتنظيم توزيع 
الفائض التأميني توحيد عقود التأسيس والنظم 

األساسية للشركات القائمة
تخضع عقود التأسيس والنظم األساسية 
لشركات التأمني املساهمة الوطنية للقانون رقم 
25 لسنة 2012 على سبيل املثال في تكوين 
مجالس إدارة شركات التأمني وعقد اجلمعيات 

العمومية وتوزيع األرباح
على رئيس مجلس ال��وزراء وال���وزراء - كٌل 

فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون ِبشأن 

هيئة اإلشراف والرقابة على شركات التأمني
نظرا ألهمية عمل شركات التأمني وما تقوم 
به من أعمال ورغبة في حتسني وتطوير عمل 
ه��ذه الشركات أٌع��د ه��ذا االق��ت��راح بقانون الذي 
نص في مادته األولى على إنشاء هيئة األشراف 
والرقابة على التأمني وحدد اختصاصاتها، أما 
املادة الثانية ذكرت مجلس إدارتها، ومن املادة 
الثالثة إلى احلادية عشر نظمت شروط املزاولة 
وتنظيم سير عمل الشركات ومن امل��ادة الثانية 
عشر إلى اخلامسة عشرة تطرقت إلى شركات 

التأمني التكافلي.

عسكر العنزي 

ربيع �سكر

أكدت مصادر حكومية أن املوضوع الذي 
بسببه أعلن النائب رياض العدساني عن 
استجوب وزير الدولة لشئون مجلس االمة 
عادل اخلرافي وهو إحالة رد لوزير الدفاع 
السابق على مقترح نيابي ال��ى مجلس 
االمة ال يرقى الى درجة املسائلة السياسية 
املغلظة وموقف اخلرافي سليم قانونيا 

ودستوريا.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م���ص���ادر نيابية 
ل��� »ال���وس���ط«: ال ي��وج��د ش���يء يستحق 
استجواب الوزير عادل اخلرافي وما حدث 
ال يرتقي لالستجواب وذمة الوزير املالية 
نظيفة وال توجد عليه اية جت��اوزات، كما 
أن الويزر اخلرافي دوره فقط التنسيق بني 
النواب واحلكومة والعكس، وهو متعاون 

معنا كنواب وجربناه في أكثر من قضية 
وكان متعاونا البعد درجة. 

واضافت املصادر أنها ال تتوقع ان يقوم 
النائب ري��اض العدساني بتوقيع كتاب 
ط��رح ثقة بالوزيرة هند الصبيح مقابل 

تأييد النواب الستجوابه لعادل اخلرافي.
وقالت املصادر ل� »الوسط« : ان الوزير 
اخلرافي او اي وزير آخر ال ميلك ان يعدل 
في اي مستند ويضع اسم الوزير اجلديد 
مكان الوزير السابق الن هذا سيكون تزوير 
وما فعله اخلرافي قانوني ودستوري فالرد 
وصل لوزارة مجلس االمة قبل تعيني وزير 
جديد بالدفاع، واخلرافي فور توليه وزارة 
شئون مجلس االمة احال رد وزارة الدفاع 

كما هو ملجلس االمة دون تدخل منه.
وتابعت املصادر : كما ان الرد املوقع من 

وزير الدفاع السابق وصل لوزارة شئون 
مجلس االم��ة بعد استقالة احلكومة ولم 
يوقع عليه الوزير السابق لشئون مجلس 
االم��ة د. فالح العزب الستقالته وعندما 
تولى اخلرافي ال��وزارة احال ملجلس االمة 
كل الردود املتراكمة منذ استقالة احلكومة 

ومن بينها رد وزارة الدفاع.
وأضافت املصادر : وفيما يتعلق بعمل 
مستشارين ب��وزارة شئون مجلس االمة 
خ��ارج ال���دوام الرسمي ف��ان ذل��ك م��ن قبل 
ت��وزي��ر اخل��راف��ي كما أن جميع وزارات 
الدولة تستعني باملستشارين خارج الدوام 
الرسمي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك 
ومبوافقة ديوان اخلدمة املدنية وبالتالي 
ال يوجد مخالفة قانونية او دستورية في 

ذلك.

في رد على سؤال برملاني للنائب محمد الدالل

الصالح: ال ميكن اإلفصاح عن 
خطط مواجهة األخطار القائمة

على مستوى اخلليج العربي واإلقليم

ربيع �سكر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح أن جهاز 
األمن الوطني ال ميلك اإلفصاح عن املطلوب في 
س��ؤال برملاني عن خطط وسياسات وبرامج 
اجلهاز ملواجهة التحديات واألخطار القائمة 
على مستوى اخلليج العربي واإلقليم إال بقرار 
مسبق من مجلس األمن الوطني باملوافقة على 

النشر.
وق��ال الصالح في رد على س��ؤال برملاني 
للنائب محمد الدالل وارفق الصالح معه تقريرا 
من رئيس جهاز األم��ن الوطني الشيخ ثامر 
علي صباح السالم وأدرج���ه رئيس مجلس 
األم��ة على ج��دول اعمال اجللسة املقبلة : إن 
اللجنة التنسيقية العليا حلماية منشآت الطاقة 
احليوية برئاسة اجلهاز   رفعت توصياتها الى 

مجلس الوزراء. 
ول��ف��ت ال��ص��ال��ح ال��ى ان��ه مت تكليف جهاز 
األم��ن الوطني بإنشاء فريق إلع���داد دراس��ة 
إلنشاء مركز وطني إلدارة األزمات بالتنسيق 
مع اجلهات املختصة بهذا الشأن وسيتم رفع 

الدراسة ملجلس الوزراء.
واض��اف الصالح ان جهاز األم��ن الوطني 
يتولي متابعة ملف العالقات مع حلف شمال 

األطلسي ) الناتو (. 
و قال رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 
علي صباح السالم في تقرير أرفقه الوزير أنس 
الصالح مع رده ال��ذي أدرج��ه رئيس مجلس 

األمة على جدول اعمال اجللسة املقبلة :
أوال- فيما يتعلق بخطط وسياسات جهاز 
األم��ن الوطني وبرامجه ملواجهة التحديات 
واألخطار القائمة على مستوى اخلليج العربي 
واإلقليم التي أشار لها اخلطاب السامي لسمو 
أمير البالد في افتتاح دور االنعقاد الثاني 
ملجلس األم��ة، فقد نصت امل��ادة اخلامسة من 
م��رس��وم إن��ش��اء  مجلس األم���ن ال��وط��ن��ي رقم 
32 لسنة 1997 على أن ) ينشأ للمجلس 
جهاز يسمى جهاز األمن الوطني يتولى إعداد 
البيانات واملعلومات وإجراء البحوث الالزمة 
ألعمال املجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدره من 

قرارات(.
ومل��ا كانت امل��ادة الثالثة من ذات املرسوم 
تنص على أن ) يضع املجلس نظام العمل فيه 
وكيفية إص���دار ق��رارات��ه وت��ك��ون اجتماعاته 

سرية  وال تنشر املراسيم أو القرارات املتعلقة 
بشؤونه ما لم يقرر املجلس غير ذلك (.

وعليه ف��إن ج��ه��از األم���ن الوطني ال ميلك 
اإلفصاح عن ما هو مطلوب في البند أوال من 
ال��س��ؤال ب��دون ق��رار مسبق من مجلس األمن 

الوطني باملوافقة على النشر.
ثانيا - فيما يتعلق بالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية ذات االختصاص بشأن تنفيذ خطة 
ط��وارئ مشتركة ملواجهة األخ��ط��ار احملتملة 
وما مت بهذا الشأن فقد أوضحت املادة الثامنة 
م��ن م��رس��وم إن��ش��اء مجلس األم���ن الوطني 
طرق  التنسيق والتعاون بني اجلهات املعنية 
وجهاز األم��ن الوطني حيث ج��اء فيها ) على 
اجلهات التابعة للدولة التعاون مع جهاز األمن 
الوطني وإمداده مبا يتوفر لديها من املعلومات 

والدراسات املتعلقة بأوجه نشاطه (.
كما أن مجلس ال����وزراء امل��وق��ر ق��د أص��در 
ع��دة تكليفات جلهاز األم��ن الوطني ببعض 

املوضوعات ذات الصلة، وهي كاآلتي :
1- تكليف جهاز األمن الوطني بأن يتولى 
دور السلطة الوطنية ملتابعة ملف العالقات مع 

حلف شمال األطلسي ) الناتو (.
2- تشكيل اللجنة التنسيقية العليا حلماية 
منشآت الطاقة احليوية برئاسة اجلهاز  ومت 
رف��ع التوصيات اخل��اص��ة بذلك ال��ى مجلس 

الوزراء املوقر.
ثالثا - فيما يتعلق بصالحية جهاز األمن 
الوطني في إدارة األزمات واملخاطر نود اإلفادة 
بأنه مت تكليف جهاز األم��ن الوطني بإنشاء 
فريق إلعداد دراسة إلنشاء مركز وطني إلدارة 
األزم��ات بالتنسيق مع اجلهات املختصة بهذا 
الشأن ورفع الدراسة املتعلقة بذلك الشأن إلى 

مجلس الوزراء املوقر.
وك��ان النائب محمد ال��دالل قد وج��ه سؤاال 
بشأن خطط وسياسات جهاز األم��ن الوطني 
وبرامجه ملواجهة التحديات واألخطار القائمة 
على مستوى اخلليج العربي واإلقليم التي 
أش��ار لها اخلطاب السامي لسمو أمير البالد 
في افتتاح دور االنعقاد الثاني ملجلس األمة 
فهل نسق اجلهاز مع اجلهات احلكومية ذات 
االخ��ت��ص��اص إلع���داد وتنفيذ خطة ط��وارئ 
مشتركة مل��واج��ه��ة ذل��ك ؟ وه��ل يعد اجلهاز 
هو اجلهة املتخصصة واملسؤولة عن إدارة 

ومتابعة ومواجهة األزمات واملخاطر؟

عادل اخلرافي 

التعاون مع »املشروعات الصغيرة« 
لتشغيل احملطات وليس خصخصتها

الرشيدي: ال توجد عمالة 
وافدة في قسم محطات 

تعبئة الوقود التابعة 
لـ»البترول الوطنية«

ربيع �سكر

 أكد وزير النفط وزير الكهرباء واملاء رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بخيت 
الرشيدي ردا على س��ؤال برملاني للنائب د. 
محمد احلويلة أن هناك عدة اجتماعات عقدت 
بني مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول 
الوطنية الكويتية وب��ني الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
الق��ت��راح اف��ض��ل من���وذج إلش���راك شريحة من 
املبادرين في تشغيل وتطوير محطات الوقود 
التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، 
ودراس��ة جميع اجلوانب اإلداري��ة والقانونية 

واملالية والفنية.
واض��اف الرشيدي : وم��ازال��ت االجتماعات 
مستمرة ب��ني م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول الكويتية 
والصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، واألف��ك��ار قيد التبلور 
للوصول ال��ى أنسب احل��ل��ول، وعليه ل��م يتم 
التوصل إلى االتفاق الرسمي في هذا الشأن حتى 

اآلن. 
وقال الرشيدي : ان  التنسيق ما بني مؤسسة 
البترول الكويتية والصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ال 
يخضع لقانون اخلصخصة رقم 37 لسنة 2010 
حيث ان اجلهتني جهات حكومية، ويقتصر دور 
املبادرين على التشغيل والتطوير وليس نقل 
امللكية لهم، وذل��ك من خ��الل عقود بها معايير 

وشروط تلزم املبادر مستوى أداء معني.
وتابع الرشيدي :  ومازالت الدراسة جارية 
لوضع افضل من��وذج للمشاركة بني مؤسسة 
البترول الكويتية والصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة 
وعلى أن يتم اختيار النموذج مبا يراعي مصير 
العمال الوطنية في هذا القطاع وحفظ حقوقهم 

ومكتسباتهم.
 وعن عدد الوافدين املعينني في هذا القطاع قال 
الرشيدي: ال توجد عمالة وافدة معينة في قسم 
محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول 

الوطنية الكويتية.

األزمــات إلدارة  مركز  بإنشاء  الوطني  األمــن  جهاز  تكليف  مت 

احلــــــــيــــــــويــــــــة  الـــــــــــطـــــــــــاقـــــــــــة  مــــــــــنــــــــــشــــــــــآت  حــــــــــمــــــــــايــــــــــة  جلــــــــــنــــــــــة   
رفـــــــــــــعـــــــــــــت تـــــــــوصـــــــــيـــــــــاتـــــــــهـــــــــا إلــــــــــــــــــــى مـــــــــجـــــــــلـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

10 تقارير للجنة اخلارجية  إدراج 

استجواب الصبيح .. ومشروع »االقتراض 
احلكومي« على جدول أعمال جلسة الثالثاء

جانب من إحدى جلسات مجلس االمة السابقة 

أنس الصالحمحمد الدالل


