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وجه النائب حسني القالف سؤاال 6
لوزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
جاء فيه: منى الى علمي ان الوزارة 
أحالت الى النيابة خدمة »برملاني« 
االخبارية لنشرها رسالة اخبارية 
للنائب سيد حسني القالف تضمنت 

عبارة »الوزير الفاشل«.

فيرجى تزويدي مبا يلي: األساس 
له���ذه اإلحالة، املوظف  القانوني 
املسؤول عن قرار اإلحالة وصفته 
الرسمية عند اإلحالة، وهل هناك 
س���ابقة ملثل هذه اإلحالة ولنفس 
السبب؟ إن كان اجلواب باإليجاب 

فيرجى تزويدنا بنسخ عنها.

القالف: ما األساس القانوني إلحالة خدمة »برلماني« للنيابة؟

الطاحوس يعيد توجيه أسئلته للشمالي عن »االستقرار المالي« لرئيس الحكومة
وجه النائب خالد الطاحوس 
اسئلة عدة لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد جاء 
فيها: سبق ان وجهت عدة اسئلة 
الى وزير املالية ولم يتم االجابة 
على اي منها حتى اآلن، مما وجب 
علينا لزاما على رفع االسئلة الى 
سموكم لتوجيهها لوزير املالية 

للرد عليها:
ان التدبر في آيات اهلل سبحانه 
وتعالى واجب لنفهم العالقة التي 
ارادها اهلل جل في عاله ان جتمع 
املفهومني الربانيني العدل واالحسان 
)ان اهلل يأمر بالعدل واالحسان(، 
ان السر االلهي الذي جعل منهما 
مفهومني يدل الواحد منهما على 
اآلخر، مفهومني ال ميكن فصلهما، 
فالعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه 
من غير افراط او تفريط والعدل 
النفوذ والقائمني  مينع اصحاب 
على االدارات احلكومية اخلاضعة 
لكم من القيام باستخدام القوانني 
ملصلحة خاصة او تفسيرها على 
اهوائهم وامزجتهم دون ان تكون 
احكام الدين رادعا لتصرفاتهم او 
يكون ملواد الدستور التي ارتضاها 
الشعب الكويتي حاكم ومحكوم منذ 
اكثر من 47 عاما مضت اي احترام 
لديهم والتاريخ يشهد واالحكام 
القضائية الصادرة لقضايا تعلقت 
باالقتصاد الوطني ورقابته والتي 
اس���تمرت في احملاكم لسنوات 
طويلة كان فيها املساهونن من 
املواطن���ني هم اخلاس���ر االوحد 
والتي تثبت ان التعنت واالمزجة 
واالهواء والشخصانية جتري في 
اجسادهم وانفسهم مجرى الدم، 
فالعاقل يس���أل ه���ل الهدف من 
هذه القضايا هو تطبيق القانون 
واللوائ���ح التنظيمية؟ ان كانت 
االجابة بنعم فهل اطلعتم بصفتكم 
املسؤول عن سالمة قرارات هذه 
االجه���زة عل���ى املب���ررات التي 
اس���تند اليها القضاء العادل في 
اثبات تورط حجج القياديني في 
االمزجة واالهواء الش���خصانية 
دون مستمسكات قانونية واضحة 
وحجة؟ والسؤال يا سمو الرئيس 
هل هذه هي االدارة السليمة، وكم 
من القضايا خسرت منذ توليها 
مس���ؤولياتها، وكم من االزمات 
توالت على االقتصاد الوطني منذ 
توليهم امانة الرقابة عليهم بسبب 
قرارات غير مدروسة ومتفردة دون 
ان يشرك فيها املتخصصون، وكم 
من اسر تشتت وضاق بها احلال 
بسبب قضايا القروض الناشئة من 
ضعف الرقابة؟ انها امانة يا سمو 
الرئيس، االمانة التي ابت اجلبال 

ان حتملها وحملها االنسان.
الرئيس، ان تصريح  س���مو 
محافظ بن���ك الكويت املركزي ل� 
»كونا« في 2009/8/15 حول الرد 
على اس���ئلة عدم تفاعل شركات 
االس���تثمار مع قانون االستقرار 
ين���دى له اجلب���ني، حيث اوعز 
احملافظ الى ان السبب االساسي 
لعدم تقدم اي من هذه الشركات 
الى البنك املركزي بطلب لالستفادة 
من احكام املرسوم بقانون حتى 

استثمار، او صناعة او خدمات او 
عقار؟ وهل حل االزمة املالية يقوم 
بالتركي���ز على قطاع دون آخر؟ 
وهل اكتف���ى الفريق االقتصادي 
بهذا القانون ام لديه قوانني اخرى؟ 
وما هذه القوانني؟ وهل قام الفريق 
االقتصادي باعداد خطة عمل يتم 
عرضها على مجلس الوزراء؟ وما 
هذه اخلطة وما الدعائم االساسية 
التي ارتكزت عليها؟ وما اجلدول 
الزمني لالنتهاء من هذه اخلطة؟ 
وان كان���ت االجابة بال فلماذا لم 
يقم مجلس الوزراء بالطلب من 
الفري���ق االقتصادي لالعداد وما 
املب���ررات التي اس���تند عليها؟ 
وهل مت���ت استش���ارة اجلهات 
املعني���ة ذات العالقة؟ وما هي؟ 
وما طبيعة االستش���ارات؟ وهل 
يوجد بالقانون نصوص تتعارض 
مع الدستور؟ وهل اعطى القانون 
البنك املركزي صالحيات مطلقة؟ 
الوزراء على  وهل وافق مجلس 
هذه الصالحيات؟ وما االجراءات 
الرقابي���ة التي ق���ام بها مجلس 
ال���وزراء لضمان مراقبة تطبيق 
بنود القانون م���ن قبل اجلهات 
احلكومية املذكورة بهذا القانون 
بحيادي���ة تامة؟ م���ع تزويدي 
بنسخة من القرارات واملراسالت 
ومحاض���ر االجتماعات املتعلقة 

بهذا اخلصوص.

تعريف دقيق

ه���ل يوج���د تعري���ف دقيق 
التي تتمتع باملالءة  للش���ركات 
العنصر األساسي  والتي تعتبر 
التي  لتحديد شركات االستثمار 
ميكن لها التقدم لالس���تفادة من 
القانون طبقا للمادة 12 وما هو؟ 
وهل سبق للبنك املركزي ان ميز 
بني الشركات االستثمارية بطريقة 
معاجلتها للمديونيات بعد الغزو 
الغاش���م؟ وما األسس  العراقي 
والضوابط واملعايير التي استند 
عليها في اتخاذ تلك القرارات؟ وهل 
مت عرضها على مجلس ادارة بنك 
الكويت املركزي؟ وهل مت شراء 
مديونيات ش���ركات، ولم يشتر 
مديونيات الشركات األخرى؟ وهل 
قامت الشركات األخرى مبراسلة 
املرك���زي بخصوص هذا  البنك 
املوضوع؟ وه���ل صدرت أحكام 
الكويت  ق���رارات بن���ك  تخالف 
املركزي في هذا األمر؟ وما املبررات 
التي استندت عليها هذه األحكام؟ 
وهل كان���ت هذه املبررات غائبة 

وفقا لسياسات داخلية ومصالح 
خاصة ف���إن كانت للبنوك ميزة 
من خ���الل هذا القان���ون املعيب 
من احلصول على ضمانات املال 
العام، فلماذا اللجوء الى التمويل 
العادي؟ فهل هذا ينطبق على مواد 

الدستور؟
ومما يثير املزيد من التساؤالت 
التعميم الذي اصدره البنك املركزي 
بتاريخ 2009/8/20 واملوجه الى 
جميع البن���وك الكويتية يطلب 
فيها تزويده بأرصدة التسهيالت 
التي منحت لشركات  االئتمانية 
االستثمار والضمانات املقابلة لها 
واملخصصات املكونة في سجالت 
البنوك والقائمة في 2009/7/31 
مما يشير الى عدم معرفة البنك 
املرك���زي جلمي���ع التس���هيالت 
املقابلة  املمنوحة والضمان���ات 
حتى اآلن عل���ى الرغم من مرور 
عام على االزم���ة املالية العاملية 
وتداعياته���ا، وه���ذا دليل على 
التخبط ل���دى االدارة العليا في 
البنك املركزي الت���ي التزال في 
عملية جمع البيانات على الرغم 
من ان البيانات واملعلومات تصل 
بشكل دوري وشهري الى البنك 

املركزي.
اننا ننب���ه احملافظ ومجلس 
ادارة البن���ك املرك���زي واعضاء 
ان  ال���ى  الفري���ق االقتص���ادي 
السؤال الذي س���بق ان وجهناه 
حول اوضاع الشركات والبنوك 
في ظل قانون االس���تقرار املالي 
يتعني ان يبحث له احملافظ على 
اجابة ونح���ذره من اي اجراءات 
سيقوم بها للضغط الجناح قانونه 
املستبيح للمال العام واي محاوالت 
لتغيير احلقائق واثارة االشاعات 
واستخدام القوانني الثبات آرائه 
املبنية على قناعات ش���خصية 
والتي كان���ت االحكام القضائية 
النزيهة دائما م���ا تثبت خطأها 
ستكون مكشوفة للشعب الكويتي 
ألن دور نواب االمة وضع احلقائق 
كاملة وغير منقوصة امام القاعدة 
الشعبية التي اختارتهم للدفاع عن 
مصالح االمة واحترامهم لقسمهم 

الذي اقسموه.

أعظم اإلحسان

سمو الرئيس ان اعظم االحسان 
الى اخللق معاملة الناس مبقتضى 
الشرع احلنيف، بالعدل حيث قال 
تعالى: )يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامني هلل ش���هداء بالقسط وال 
يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوى � املائدة: 
8(، وقال ع���ز وجل: )وال تأكلوا 
اموالكم بينكم بالباطل � البقرة: 
188(، ان مب���دأ التعاون ملصلحة 
الكويت يحتم علينا كشف احلقائق 
والتج���اوزات امامكم كاملة غير 
منقوصة تطبيقا ملواد الدستور 
والذي اعطى ممثلي الشعب الكثير 
من الوسائل للحفاظ على حقوق 
املواطنني واالموال العامة والتي 

لن نتوانى في استخدامها.
انني آمل االجابة على االسئلة 
بالوض���وح التام وخ���الل املدة 

مت دفعها واملس���ميات الوظيفية 
ومدد اخلدمة احملتسبة لهم، وما 
اجمالي املبالغ املدفوعة منذ تطبيق 
القرار وحتى تاريخه؟ وكم  هذا 
بلغت اعداد املستقيلني املستفيدين 
من ذلك؟ وعلى اي بند من بنود 
البن���ك املركزي حملت  ميزانية 
تل���ك املصروفات؟ وهل مت ابالغ 
ديوان اخلدمة املدنية والتأمينات 
االجتماعي���ة بذلك؟ مع تزويدي 

بجميع املراسالت بهذا الشأن.

تسهيالت ائتمانية

اش���ار تقرير محاف���ظ بنك 
الكويت املركزي ردا على خطاب 
وزير املالية املنشور في جريدة 
»األنباء« بتاريخ 2009/7/13 الى 
ان التسهيالت االئتمانية لعشرة 
بنوك، كما في 2008/12/30 بلغت 
25.948 مليار دين���ار بناء على 
جدول مرفق بالدراسة لذا يرجى 
القائمة  تزوي���دي بالضمان���ات 
ل���ذات الفترة لكل بنك على حده 
مع تزويدي بج���دول آخر ميثل 
الوض���ع القائم لتلك البنوك كما 
في 2009/6/30 والضمانات املقابلة 
لها على ان يتضمن اجلدول اعمدة 
توضح حجم املنح اجلديدة وكذلك 
القروض احملصلة والقروض التي 

متت جدولتها.
اشارت جريدة القبس بعددها 
الصادر 2009/8/6 من قيام بنك 
الكويت املركزي باعتماد بيانات 
مالية إلحدى شركات االستثمار 
زعم عدم توقيعها من قبل مراقب 
احلسابات، فما اآللية التي قام بها 
بنك الكوي���ت املركزي باعتماده 
للبيانات؟ وما رأي الهيئة العامة 
لالستثمار بالنس���بة لصناديق 
األصول لتلك الش���ركة وهل قام 

بتقييمها؟.

تسييل رهونات

ذكرت جري���دة »القبس« في 
13 يولي���و 2007 بع���د اجتماع 
البنوك عن  املركزي م���ع  البنك 
السماح لهم بتس���ييل رهونات 
وأصول العمالء غير املتعاونني، 
وباالش���ارة الى تصريح رئيس 
احتاد املصارف ورئيس مجلس 
ادارة البنك التجاري بأن البنوك 
لم تقم بتسييل اصول الرهونات 
املقدمة من العمالء، لذا ما األسس 
واملعايير واملسببات والضوابط 
التي اس���تند اليها بنك الكويت 
املركزي في منع البنوك من تسييل 
االصول عند بداية تأثيرات األزمة 
العاملية على الكويت؟ وما األسباب 
الداعية الى ذلك؟ وهل مت السماح 
للبنوك بتسييل االصول سواء 
بطلب من العمي���ل او من البنك 
نفس���ه؟ وما تعري���ف التعاون 
لدى البنك املركزي؟ وهل اعتمد 
التفاوض  البنك املركزي نتيجة 
من البنوك مباش���رة ام مت طلب 

موافقة العميل؟.

ميزانيات الشركات

في ض���وء تداعي���ات األزمة 
املالي���ة العاملي���ة، ما األس���س 

اآلن قد يرجع الى ان اجراء مثل 
هذه الدراسة وحتديد االجراءات 
الالزمة لتصويب اوضاع الشركة 
وما يتطلبه ذلك من مناقش���ات 
ومفاوض���ات مع اجلهات الدائنة 
وكذلك دراس���ة الشركة للبدائل 
املعروضة امامها في هذا اخلصوص 
يستغرق بعض الوقت، كما اضاف 
احملافظ ان هناك مجموعة ثانية 
من شركات االستثمار التي رمبا 
تك���ون في مرحل���ة انتظار ألي 
امور ومستجدات اضافة الى ان 
هناك شركات اخرى رمبا تكون 
التمويل حتت  مترددة في طلب 
مظلة املرسوم بقانون لعدم رغبتها 
في اظهار وضعها احلقيقي، ومع 
هذه االيضاحات ذكر احملافظ ان 
اي تس���اؤل يتعلق بعدم تفاعل 
الشركات مع املرس���وم بقانون 
املشار اليه رمبا من املناسب ان 
يوجه الى ش���ركات االس���تثمار 

ذاتها.

إجابة

وهذا املتوقع، فإن كان ال ميلك 
االجابة او كانت في غير مصلحة 
خدمة قانون االس���تقرار محدد 
االهداف مكش���وف الغايات، فإن 
االلتفاف والتفسير بغير املعنى 
هو احلل وهذا ما يثير استغرابنا 
الش���ديد ان يصدر هذا من قبل 
محاف���ظ بنك الكوي���ت املركزي 
الفري���ق االقتصادي  ورئي���س 
وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة 
لالس���تثمار والذي سعى جاهدا 
مع وزير املالي���ة القرار القانون 
على كونه من قوانني الضرورة 
التي ال تستوجب اي تأخير وعدم 
االنتظار حل���ني انتخاب مجلس 
االمة اجلديد، واشاع عن وجود 
كارث���ة على االقتص���اد الوطني 
ستؤدي الى انهيارات في جميع 
القطاعات ومحاوالته املستميتة 
الش���ركات  الثبات ان خس���ائر 
الكويتية تق���در باملاليني ومالها 
من تأثيرات خطيرة على القطاع 
املصرفي واملتمثل بالبنوك، فهل 
مت بذل اجلهد ايضا حلل مشكلة 
آالف املواطنني من ارباب االس���ر 
واخلاضعني حتت رحمة البنوك 
بسبب القروض اجلائرة التي متت 
حتت اعني رقابتكم احلكيمة ام ان 
مصالح اصحاب النفوذ مشتتي 
االسر البسيطة الراغبني باستباحة 

املال العام قد تدخلت؟
ان املرسوم  الرئيس،  س���مو 
املذكور لم يأت بنتيجة تذكر في 
شأن حتفيز البنوك على التمويل 
على نحو ما تضمنه املرسوم ومما 
يعني فش���ل ذريع لتلك احلجج 
الواهية الت���ي واكبت محاوالت 
اقرار املرس���وم وايه���ام العامة 
بانه الس���بيل الصالح االوضاع 
االقتصادية املتردية، هذا عالوة 
على الضغوط التي متارس على 
ا لبنوك ملنح متويل جديد وفقا 
ملتطلبات املرس���وم ووقف غير 
ذلك والتي ستثبت االيام املقبلة 
صحتها والتي لم جتد نفعا حتى 
اآلن نظرا ألن البنوك غالبا ما تعمل 

عن اجله���از القانوني والرقابي 
لبنك الكويت املركزي؟ وهل اطلع 
مجلس الوزراء على هذه األحكام؟ 
وهل مت اعداد تقرير واف من بنك 
الكويت املركزي ملجلس الوزراء 
القضايا وحيثيات  ابعاد  يشرح 
األحكام؟ وهل قام بتشكيل جلنة 
وفتح حتقيق حملاسبة األطراف 
املتسببة في خسارة الدولة لهذه 
القضايا؟ وما األسباب واملبررات 
التي اعتمد عليها مجلس الوزراء 
في ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من 
القرارات واألحكام واملراس���الت 
ومحاض���ر االجتماعات املتعلقة 

بهذا اخلصوص.

شركات االستثمار

طبق���ا للمادة 13 من القانون، 
فهل البنك املدير ملديونية شركات 
االستثمار له صالحيات واسعة 
ويعتبر احللقة املهمة في عملية 
اجلدولة وهمزة الوصل بني شركات 
االستثمار والبنك املركزي؟ وهل 
وجود هذا الدور الرئيسي للبنوك 
احمللية يخلق نوعا من تضارب 
املصالح بني ش���ركات االستثمار 
البنك  والبن���وك؟ وهل تخل���ى 
املركزي عن دوره وخلق حواجز 
في التعامل بني شركات االستثمار 
والبنك املركزي؟ وهل يجب ايجاد 
آلية أخرى غير تعيني بنك محلي 
كمدي���ر للمديونية؟ وهل يعتمد 
بنك الكويت املركزي على بنكني 
من البن���وك الكويتية في تقييم 
العقارات الواردة ضمن ميزانيات 
اجلهات اخلاضعة لرقابته؟ وهل 
يعتبر بنك الكويت املركزي هذا 
التقيي���م محاي���دا؟ وهل توجد 
تعليمات رسمية بهذا اخلصوص؟ 
وهل التقييمات املعدة من جهات 
غي���ر البنوك املذك���ورة مقبولة 
لدى البن���ك املركزي؟ وهل رعى 
قانون االستقرار خلق آلية موحدة 
ومحايدة لتقيي���م األصول؟ مع 
القرارات  تزويدي بنس���خة من 
واملراسالت ومحاضر االجتماعات 

املتعلقة بهذا اخلصوص.

نهاية الخدمة

متى مت اق���رار مكافئة نهاية 
الكويت املركزي  اخلدمة ببن���ك 
للموظف���ني الكويتيني من خارج 
الكادر الوظيفي؟ وما اجلهة التي 
اقرته؟ وه���ل قام البنك املركزي 
بدراسات قبل اقرارها؟ وما التكلفة 
التقديرية بتطبيق ذلك النظام؟ ما 
األسس التي مت االستناد عليها في 
ذلك؟ ومتى مت التفكير في عمل 
تلك املكافئة، وملاذا لم يتم ابالغ 
موظفي البنك املس���تقيلني بذلك 
والذين جتاوزت اعدادهم 12% من 
عدد املوظفني خالل االربع سنوات 
او على وجه اخلصوص املوظفني 
الذين استقالوا في ذات العام من 
التطبيق مما قد يساهم  من وقف 
تسرب املوظفني آنذاك؟ هل صحيح 
ان مكافئ���ة نهاية اخلدمة طبقت 
بأثر رجعي وليس هناك س���قف 
حلدها األعلى لقيمتها؟ مع تزويدي 
بكشف يوضح اكبر عشر مكافآت 

الدستورية املقررة ودون االلتفاف 
او محاولة جتيير القوانني وسوء 

توظيفها:

االستقرار المالي

باالطالع على املرسوم بقانون 
رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز 
االستقرار املالي في الدولة، وقرار 
مجلس الوزراء رقم 285 لس���نة 
2009 بإصدار الالئحة التنفيذية 
للقانون فما اجلهات التي شاركت 
القان���ون؟ وما  واعتمدت ه���ذا 
تسلسل االعتمادات بدءا من اول 
مسودة للقانون وحتى اصداره 
مبرس���وم؟ وهل ش���ارك جميع 
اعضاء الفريق االقتصادي باعداده 
واملوافقة عليه؟ وهل كانت املوافقة 
جماعية؟ وما اسماء اعضاء الفريق 
االقتص���ادي؟ وما املناصب التي 
كانوا يشغلونها وقت صدور قرار 
مجلس الوزراء بتكليفهم؟ وهل 
يوجد بها تض���ارب مصالح مع 
اجلهات املستفيدة من القانون؟ وما 
املبررات التي استدعت تكليفهم؟ 
وهل مت شغلهم الي وظيفة او اي 
عضوية او قيامهم بتأسيس اي من 
الشركات والبنوك وغيرها ممن 
ينطبق عليهم قانون االستقرار 
االقتصادي خالل فترة تكليفهم 
بالفريق؟ وهل لهيئة االستثمار اي 
دور في ترشيحهم؟ وما االسباب 
واملبررات التي اس���تندوا عليها 
ف���ي ذلك؟ وهل ق���ام املذكورون 
بارس���ال كت���ب الخ���ذ موافقة 
الفريق االقتصادي قبل ش���غل 
هذه املناصب؟ وهل لدى مجلس 
الوزراء علم وموافقة على ما قام 
به االعضاء؟ وما االجراءات التي 
قام به���ا مجلس الوزراء لضمان 
منع تضارب املصالح؟ مع تزويدي 
بنسخة من القرارات واملراسالت 
ومحاض���ر االجتماعات املتعلقة 

بهذا اخلصوص.

ردة فعل

هل هذا املرسوم بقانون يعتبر 
مرسوم قانون ردة فعل ملعاجلة 
انعكاسات االزمة االقتصادية على 
الش���ركات والبنوك املتعثرة ام 
مرسوما احترازيا يتخذ اخلطوات 
الداعم���ة والتصحيحية جلميع 
التي  الوطني  قطاعات االقتصاد 
من شأنها اخلروج مبعظم اجلهات 
واالطراف الت���ي تأثرت باألزمة 
املالية من عثرتها بطريقة صحيحة 
وعادلة؟ وهل غطى القانون جميع 
انعكاس���ات االزم���ة على جميع 
قطاع���ات االقتصاد الكويتي مبا 
فيها ازمة املقترضني من املواطنني 
ام تركز على قطاع البنوك فقط مع 
تزويدي بشرح جلميع املبررات 
التي مت االستناد عليها في حتقيق 
ذلك؟ وهل يحتاج قطاع البنوك 
الدع���م بالدرج���ة االول���ى؟ وما 
االسباب الداعية لذلك؟ وهل اجلزء 
املخصص لعالج شركات االستثمار 
يصب في مصلحة البنوك بالدرجة 
االولى؟ واذا كان���ت االجابة بال 
التوضيح؟ وهل يشمل  فيرجى 
القانون جميع اطياف االقتصاد من 

واملعايير والضوابط التي استند 
اليها بن���ك الكويت املركزي في 
الش���ركات  اعتم���اد ميزانيات 
والبنوك اخلاضعة لرقابته؟ وما 
االجراءات الت���ي اتخذتها حيال 
ذلك؟ وهل تؤدي هذه اإلجراءات 
الى س���المة املراكز املالية لهذه 
البنوك والشركات؟ وما األسس 
والضوابط والكيفية في اعتماد 
املخصصات؟ وهل للبنك املركزي 
اي دور بها ام انها من صالحيات 
البنوك والش���ركات؟ أم هي من 
صالحيات مراقبي احلسابات؟ 
وهل ق���ام البن���ك املركزي منذ 
2008/1/1 ب���أي اجتماع���ات مع 
مراقب���ي احلس���ابات للجهات 
اخلاضعة لرقابته؟ وما طبيعة 
هذه االجتماعات؟ وهل متخضت 
عن اي قرارات او تعليمات؟ وما 
هي؟ وهل أصدر البنك املركزي اي 
تعليمات ملراقبي احلسابات تتعلق 
ببنود التحفظ بامليزانيات؟ وما 
هي؟ وهل هذه املعايير والتعليمات 
مطبقة على كل اجلهات بش���كل 
موحد؟ وهل تأكد مجلس إدارة 
البن���ك املركزي م���ن ان االدارة 
التنفيذية بالبنك تقوم بتطبيق 
االج���راءات والضوابط بش���كل 
موحد؟ وهل مت عرضها عليه؟ 
وهل قام البنك  املركزي باعتماد او 
رفض مليزانيات بنوك او شركات 
التحفظ  في ظل وجود عبارات 
العبارات  وغيرها؟ وهل ه���ذه 
مألوف���ة؟ وما ه���ي؟ وما أنواع 
التحفظ؟ وهل يؤثر هذا التحفظ 
على اعتماد ميزانيات اجلهات؟ 
وهل مت اعتماد اي ميزانيات دون 
وجود توقيع مراقب احلسابات؟ 
الرفض  او  وما اسباب االعتماد 
لكل حالة؟ مع تزويدي بنسخة 
التعليمات والتعميمات  من كل 
واملراسالت املتبادلة مع مراقبي 
احلس���ابات به���ذا اخلصوص، 
يرجى تزويدي بجدول يوضح 
تاريخ ورود ميزانيات اجلهات 
اخلاضعة لرقابة البنك املركزي 
وتواريخ اعتمادها او رفضها؟ 
وبيان االس���باب لكل حالة منذ 

2003/1/1 وحتى تاريخه.
ه���ل ينطبق قان���ون ضمان 
الودائع وقانون االستقرار على 
فروع البنوك األجنبية العاملة في 
الكويت؟ وما االسباب واملبررات 
نحو ذل���ك؟ وهل تعامل البنوك 
الكويتي���ة او فروعها باخلارج 

باملثل؟
ويرج���ى تزويدي بنس���خة 
م���ن البيانات املالية للش���ركة 
الكويتية للمقاصة عن السنوات 
ال� 4 املاضية املعتمدة من البنك 
املركزي، مبينا فيها تفاصيل بند 
االس���تثمارات، متضمنة ايضا 
تفاصيل احملفظة االس���تثمارية 

لألسهم.
كما يرجى تزوي���دي مبهام 
وصالحيات ومسؤوليات مدير 
عام الشركة الكويتية للمقاصة، 
والبيانات التي يستطيع االطالع 
عليها وفقا للنظام االساسي او اي 

قرار خاص صادر بهذا الشأن.

استفسر عن صالحيات البنوك في إدارة شركات االستثمار واختصاصات البنك المركزي والتسهيالت االئتمانية

خالد الطاحوس

»الشعبي«: كارثة محطة مشرف تفضح الفشل المتكرر 
للحكومات المتعاقبة على امتداد تشكيلها السادس

أصدرت كتلة العمل الش��عبي بيانا جاء فيه: أصبح الفشل املتكرر 
في إدارة شؤون الدولة ميثل السمة السائدة للحكومات املتعاقبة خالل 
السنوات األخيرة برئاستها احلالية، ونحن النزال نعيش امتدادها في 
ظل تشكيلها السادس، وهذا ما انعكس سلبا على مختلف جوانب احلياة 
في البالد نتيجة لهذه التراكمات واالخفاقات وغياب الرؤية الس��ليمة 

واخلطة الواضحة.
لقد كشفت احلوادث املؤسفة والكوارث األخيرة، التي تعرضت لها 
الكوي��ت مدى عجز احلكومة ككل، وليس ه��ذه الوزارة أو تلك اجلهة 
فحسب، عن التعامل السليم مع هذه الكوارث مبا يتناسب مع خطورتها 
على حياة الناس وصحتهم وأمنهم وسالمة البيئة، خصوصا مع غياب 
وجود أي خطط للطوارئ ملواجهة األزمات والكوارث، مثلما هي احلال 

في معظم بلدان العالم.
فه��ا هي الكارثة البيئية األخيرة الناجمة عن تعطل مضخات محطة 
مشرف للصرف الصحي تفضح بامللموس العديد من جوانب القصور 
وأوجه العجز في اإلدارة احلكومية، بدءا من األسلوب التنفيعي في ترسية 
املناقصات والتس��اهل والتسيب في التعامل مع بعض الشركات، التي 
تكررت مخالفاتها، وغياب الرقابة الفعالة عليها، مرورا بضعف الصيانة 
وانعدامه��ا أحيانا للعديد من املرافق واملش��روعات العامة، وصوال الى 
معاجلة األخطاء بأخطاء أفدح منها، وانتهاء بالتسبب في كوارث جديدة 
وضعف االحساس باملسؤولية السياسية. فهذا ما حدث عندما مت تسلم 
مشروع محطة مش��رف مبضخاته العشر العاطلة عن العمل، وهذا ما 
تعرضت له املضخات الثالث، التي تعطلت الحقا نتيجة االهمال وعدم 
الصيانة وهذا أيضا ما أدى الى تسرب غاز كبريتيد الهيدروجني القاتل 
م��ن احملطة بعد تعطلها عن العمل، وكاد ان يهدد حياة س��كان مناطق 
مش��رف وضاحية مبارك العبداهلل وصباح الس��الم املجاورة للمحطة، 
وكذلك هذا ما برر ايضا في القرار اخلاطئ الذي اعترضت عليه الهيئة 
العام��ة للبيئة بضخ مي��اه الصرف الصحي غي��ر املعاجلة أو املعاجلة 
ثنائيا في البحر، وما ميكن ان يتسبب فيه هذا القرار من أضرار بيئية 
خطرة تهدد حياة الناس وتؤدي الى تلوث مياه البحر املس��تخدمة في 
محط��ات تقطير وحتلية املياه، ورمبا تس��ارع البكتيريا الناجمة عنها 

في تكوين املغذيات التي قد تس��بب عودة مشكلة »املد األحمر«، التي 
عانت منها الكويت قبل سنوات، كل ذلك وفق ما أعلنه مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة في تصريحاته التحذيرية املتكررة، التي نشرتها الصحف 

ووسائل اإلعالم.
وقبل هذه الكارثة البيئية فقد كش��فت كارثة حريق اجلهراء، بغض 
النظ��ر عن مالبس��اتها اجلنائية، عن غياب كام��ل خلطط الطوارئ في 
مواجهة األزم��ات والكوارث، وفضحت مقدار التس��يب واالهمال في 
تطبيق اجراءات األمن والس��المة، مما أكد غياب التنسيق بني وزارات 
الدولة ومؤسساتها، وكش��ف ان احلديث عن استكمال خطة الطوارئ 
العام��ة ال يعدو كونه حبرا عل��ى ورق. وكذلك فإننا ومن دون خوض 
في األمور الفنية والطبية املتخصصة، نالحظ مع األسف الشديد مدى 
االرتباك احلكومي في التعامل مع وباء انفلونزا اخلنازير، خصوصا ذلك 
التضارب غير املفهوم في شأن تأجيل بدء العام الدراسي ملنع انتشار 
العدوى وتفشيها بني طلبة املدارس في ظل غياب االستعدادات وضعف 
اجراءات الوقاية وس��وء جتهيزات مستشفى األمراض السارية، وعدم 
توافر أجنحة العزل، وقلة عدد املختبرات الطبية املختصة في مواجهة 

هذا الوباء العاملي اخلطير.
ان هذه األمثلة املؤسفة للكوارث واألزمات تؤكد يوما بعد يوم وعبر 
كارثة بعد اخرى حقيقة الفشل احلكومي املتكرر وسوء اإلدارة املتأصل 
والعجز والتخبط واالرتباك واالهمال الفاضح في القرار، بحيث لم يعد 
ممكنا السكوت على هذا الوضع املؤسف، ولم يعد جائزا التغاضي عنه 
والقبول باستمراره، مما يتطلب وقفة محاسبة جادة وخطوات مساءلة 
سياسية حازمة مبا يضع حدا لهذا االستهتار غير املقبول بحياة الناس 
ويوقف هذا االس��تخفاف غير املبرر بصحتهم وسالمة بيئتهم، وذلك 
قب��ل ان يجد الكويتيون أنفس��هم � ال ق��در اهلل � امام كوارث أخرى 
جديدة أشد وأخطر، قد يكون من املمكن جتنبها أو التخفيف من آثارها 
وأضراره��ا لو مت التعامل مع نتائجها من خ��الل خطة عامة للطوارئ 
تتوالها حكومة قادرة ومس��ؤولة غير ه��ذه احلكومة، التي أثبتت أنها 
في نس��ختها السادسة لم تختلف في عجزها وفشلها عما كانت عليه 

في نسخها اخلمس السابقة برئاستها واختياراتها.

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:

10

كــــــــوبون اليــــــوم العا�ســر

حممود ريا�ض

عبدالرحمن عزام با�سا

عبداخلالق ح�سونة

�س: من اأول اأمني عام للجامعة العربية ؟
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