
مجلساألمــــــة االربعاء
10  مارس 2010

قدم النائب فيصل الدويسان 6
اقتراحا برغبة بشأن انشاء جامعة 
خاص���ة تعمل بنظ���ام التعليم 
املفتوح برسوم رمزية تكون حتت 
التعليم  اشراف واعتماد وزارة 

العالي.

الدويسان إلنشاء جامعة 
خاصة برسوم رمزية

الخنفور: »التجارة« تقاعست عن حماية المواطنين من جشع بعض التجار
وجه النائب سعد اخلنفور 
سؤاال مطوال الى وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون يتكون 
من 104 استفسارات موزعة على 
ابواب تتعلق باجلهات  ثالثة 
التابعة ل���ه )وزارة التجارة � 
سوق الكويت لألوراق املالية 
العام���ة للصناعة(،  الهيئة   �
ذاك���را الكثير م���ن املخالفات 

والتجاوزات.
وأكد اخلنف���ور ان وزارة 
التجارة والصناعة تقاعست 
في حماية املواطنني من جشع 
بعض التجار الذين آثروا على 
انفسهم الثراء على حساب اهل 
الكويت في غفلة من املسؤولني 

في الوزارة. 
وتساءل اخلنفور: ما خطة 
ال���وزارة ف���ي القض���اء على 
ظاهرة ارتفاع اس���عار السلع 
االستهالكية واملواد الغذائية؟ 
وه���ل قام���ت وزارة التجارة 
والصناعة بضبط حاالت فيها 
تعمد لرفع األسعار على السلع 
الغذائية  االستهالكية واملواد 
من قبل شركات جتارية خالل 

السنوات الثالث املاضية؟ 
وتساءل اخلنفور: هل قامت 
بجوالت مفاجئة للسوق احمللية؟ 

ما نتائج تلك اجلوالت؟ 
كم عدد املخالفات التي قامت 
الس���نوات  الوزارة خالل  بها 
الثالث املاضية ضد الشركات 
التي قامت برفع اسعار منتجاتها 
الوكاالت املوجودة لديها؟  او 
مع ذكر نوعها واسم الشركات 

املخالفة؟ 
كم عدد القضايا التي قامت 
الوزارة برفعها ضد الشركات 
التي قامت برفع اسعارها خالل 

السنوات الثالث املاضية؟ 
الوزارة مبتابعة  هل تقوم 
القضايا الت���ي تقوم برفعها؟ 
ما األحكام الصادرة ضد تلك 
الشركات التي رفعت الوزارة 
ارتفاع  ضدها قضايا مت���س 

األسعار؟
هل هناك تنسيق بني وزارتكم 
واجلهات الرس���مية واالهلية 
البالد لرصد أي  املختلفة في 
ارتفاع في السوق احمللية على 
الس���لع واملواد االستهالكية 
والغذائية؟ هل قامت الوزارة 
املواد  بعمل دراسات لتحديد 
االساس���ية الت���ي حتتاجه���ا 
االس���رة الكويتي���ة ومراقبة 
أس���عارها محليا وعامليا؟ من 
االهداف الرئيسية إلنشاء وزارة 
التجارة هو تأمني السلع واملواد 
الضرورية باالسعار املناسبة 
وتوفير احتياجات البالد  منها، 
ما القرارات الوزارية الصادرة 
به���ذا اخلص���وص؟ وماذا مت 
من ام���ور لتحقيق هذا الهدف 
املنشود من وراء انشائها؟ ما 

ف���ي البطاق���ة التموينية، ما 
الذي مت بهذا اخلصوص؟ وهل 
هن���اك اصناف مل���واد غذائية 
واستهالكية سيتم زيادتها في 
البطاقة التموينية؟ هل سياسة 
الوزارة تتغير بتغيير الوزراء 
وتذهب خطط الوزير السابق 
ادراج الرياح مبجرد مغادرته 

الوزارة؟ 
وقال: في جلسة مجلس االمة 
التي عقدت بتاريخ 2007/11/8 
اخلاصة بظاهرة ارتفاع االسعار، 
أصدر املجلس عدة توصيات 
ملكافحة هذه الظاهرة، هل قامت 
وزارة التجارة بتطبيق ما جاء 
ف���ي توصيات اعضاء مجلس 
االمة؟ طالبا تزويده بنس���خ 
لقرارات ص���ادرة بخصوص 

تطبيق تلك التوصيات. 
متسائال: وهل قمتم بتزويد 
الوزراء واطالعه عما  مجلس 
مت تطبيق���ه م���ن التوصيات 
الصادرة عن مجلس االمة في 
اجللسة املذكورة؟ ومن اجلهة 
املسؤولة عن تطبيق مثل تلك 
التوصيات في الوزارة؟ وان لم 
تقم بتطبيقه فأرجو تزويدي 
باالس���باب الت���ي حالت دون 
تطبيق تلك التوصيات؟ وملاذا 
لم تبلغ مجلس االمة بأسباب 
عدم تطبيقه���ا كونها اجلهة 

الصادرة عنها التوصيات؟

توصيات مجلس األمة

وقال اخلنفور: عقد مجلس 
األمة جلسة اخرى تعنى بظاهرة 
ارتفاع األس���عار ف���ي تاريخ 
2008/6/11 وأصدر العديد من 
التوصيات ايضا ملعاجلة هذه 
الظاهرة، ما الذي مت تنفيذه من 
توصيات اجللسة املذكورة؟ وما 
التوصيات التي لم تتمكن وزارة 
التجارة والصناعة من تنفيذها؟ 
وما أبرز املعوقات التي حالت 
دون تنفيذ تلك التوصيات؟ لقد 
أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 
2009/9/3 بحسب ما نشر في 
الصحف احمللية مجموعة من 
القرارات في شأن مواجهة غالء 
األسعار فما تلك القرارات التي 
صدرت؟ أرجو تزويدي بنسخة 
منها، وما الذي مت تنفيذه من 
قرارات مجلس الوزراء املشار 
اليها في الس���ؤال الس���ابق؟ 
وما معوقات ع���دم تنفيذ ما 
تبق���ى منه���ا؟ وم���ا امكانية 
وزارة التج���ارة والصناع���ة 
لتقدمي تقرير دوري كل ثالثة 
شهور باالجراءات والقرارات 
والسياس���ات العامة ملواجهة 
غالء األس���عار في األس���واق 
الكويتية؟ وهل تتابع وزارة 
التجارة اسعار السلع االساسية 
في البورصات العاملية كمؤشر 
ومعيار لتحديد األسعار للسلع 

مديرا إلدارة الوسطاء(، ما صلة 
القرابة بني مدير ادارة الوسطاء 
ورئيس مجلس ادارة الشركة 
الكويتية للمقاصة؟ هل مت عمل 
تسويات لدى الشركة الكويتية 
للمقاصة مبوافقة السوق على 
اي تسويات بيع على املكشوف؟ 
اذا كان���ت االجابة بنعم ارجو 
تزويدي بنس���خة من موافقة 
املسؤول عن التسويات واسم 
األس���هم وعددها والفروقات 
البيع؟ وبرزت  املالية نتيجة 
ف���ي اآلونة األخي���رة ظاهرة 
عدم تعيني املرشحني من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية للعمل في 
وزارتكم حتت ذرائع وأسباب 
مختلفة مم���ا أوجد طبقة من 
العاطل���ني ع���ن العم���ل فيما 
الدي���وان غير ذلك  يعتبرهم 
انه رشحهم للعمل في  بحكم 
جهة حكومية، فال هم معينون 
يتقاضون رواتبهم ويزاولون 
اعماله���م وال هم عاطلون عن 
العمل ويتقاضون البدل املقرر 
حلاالتهم، فكم عدد الذين رشحهم 
ديوان اخلدمة املدنية للعمل في 
وزارتكم منذ عام 2007 وحتى 
يومنا هذا؟ كم نسبة من تعينوا 
ممن رش���حهم ديوان اخلدمة 
املدنية في الس���ؤال الس���ابق 
ذكره؟ وك���م عدد من امتنعت 
ال���وزارة ع���ن تعيينهم؟ وما 
أسباب عدم تعيني البعض ممن 
رشحهم ديوان اخلدمة للعمل 
في وزارتكم؟ وما مدى قانونية 
التزام  هذا االجراء؟ وما مدى 
الوزارة بتعيني طالبي الوظيفة؟ 
وهل يحق للوزارة االعتراض 
على بعض الترشيحات؟ وملا 
كان���ت امل���ادة 326 من قانون 
التجارة تنص على انه »يجب 
ان يكون في البورصة مندوب 
او مندوبني للحكومة ملراقبة 
تنفيذ اللوائح«، كما ان املادة 
اخلامس���ة من مرسوم انشاء 
السوق نصت على ان »يكون 
تعيني مدير السوق مبرسوم 
بناء على ترش���يح من وزير 
التجارة والصناعة وملدة اربع 
سنوات قابلة للتجديد وحتدد 
مكافآته وجميع حقوقه بقرار 
من مجلس الوزراء، فهل صدر 
الوزراء بتحديد  قرار مجلس 
مكافأة مدير الس���وق وجميع 
حقوقه املالية؟ ومتى صدر؟ مع 
تزويدي بنسخة من هذا القرار؟ 
وهل ميلك الصالحيات بإيقاف 
تداول اسهم الشركات املدرجة 
في البورصة؟ هل صدر قرار 
من مجلس الوزراء بإجراء اي 
تعدي���ل بالزيادة او النقصان 
على ه���ذه املكافأة او احلقوق 
املالية للمدير العام؟ واذا هناك 
قرار متى صدر؟ مع تزويدي 
بنسخة منه، وما مكافأة مدير 

الذي قامت به الوزارة من دور 
لتوفير احلماية القانونية بكل 
صورها لالسرة ملنع اآلخرين 
من اس���تغاللها واس���تنزاف 
املالية؟ ما املس���وغ  مواردها 
القانوني أو االقتصادي لرفع 
االس���عار املبالغ فيه من قبل 
بعض الشركات؟ وهل حققتم 
كوزارة مس���ؤولة عن ارتفاع 
االسعار على ضوء املسببات 
التي تس���وقها الشركات في 
رفع اسعار السلع التي لديها؟ 
الحظ اجلميع ان الزيادات التي 
املواد االستهالكية  تطرأ على 
والغذائية تأتي دائما بعد أن 
يكون هناك حديث عن زيادات 
للروات���ب أو من���ح مالية من 
الدولة، ه���ل حتققت الوزارة 
من تلك االم���ور؟ وما االجراء 

الذي مت بهذا اخلصوص؟ 
هل مت حتديد املواد والسلع 
واخلدم���ات االساس���ية التي 
حتتاجها االسرة ملتابعتها بعد 
حصرها في الس���وق احمللية 
الت���ي تزيد  النس���ب  ملعرفة 
فيها واالسباب التي مبوجبها 
ارتفعت؟ هل قام���ت الوزارة 
بأي دراسات أو بحوث خاصة 
بطريقة تعامل املس���تهلك مع 
هذه السلع واخلدمات ومحاولة 
كيفية توعية املس���تهلك في 
االستهالك والتعامل مع االرتفاع 
املبرر لالسعار واعطائه  غير 
البدائل عن تلك املواد حتى ال 
يكون ضحية جلش���ع بعض 
التج���ار؟ هل قام���ت الوزارة 
بتحدي���د مس���توى التضخم 

السنوي في االسعار؟
هل هن���اك جهات تعاونية 
رفض���ت التعاون معكم لكبح 
ارتفاع االس���عار؟ مع  جماح 
تزوي���دي بأس���مائها، هل مت 
تشكيل جلان مش���تركة بني 
وزارة التجارة وجهات اخرى 
بالدولة لوقف مسلسل ارتفاع 
االس���عار؟ مع تزويدي بعدد 
اللجان ونتائ���ج اجتماعاتها 
وأس���ماء اعضائها؟ هل قامت 
وزارة التجارة بضبط حاالت 
تعمدية برفع االس���عار على 
السلع االستهالكية والغذائية 
من قبل شركات جتارية؟ وما 
نتائج تلك الضبطيات؟ وهل 
مت تدخ���ل وس���اطات إللغاء 
العقوب���ات أو من���ع احاالتهم 
للنيابة؟ هل ت���رى انك قمت 
بالواجبات التي متليها عليك 
املسؤولية الدستورية ملكافحة 
ارتفاع االسعار؟ ذكر  ظاهرة 
وزير التجارة الس���ابق احمد 
باق���ر في اكثر من تصريح له 
ان الدولة ستقوم بدعم الكثير 
من السلع االستهالكية، وقال 
التجارة والصناعة  ان وزارة 
تتجه لزيادة السلع املدعومة 

املالية؟ اذا كانت االجابة بنعم 
ارجو تزويدي بنسخ من هذه 
الق���رارات واللوائح، وهل مت 
اس���تغالل أرصدة املساهمني 
املوجودة في سجالت احلفظ 
املركزي لدى الشركة الكويتية 
للمقاص���ة وذل���ك بإقراضها 
ملستثمرين محليني أو أجانب 
س���واء كانوا مؤسسات مالية 
او افراد او شركات بيعها على 

املكشوف؟
ه���ل مت احلص���ول عل���ى 
تفويض خط���ي مكتوب من 
املس���اهمني املس���تثمرين في 
السوق باملوافقة على استغالل 
أرصدتهم من األسهم القراضها 
ألطراف اخ���رى مقابل فوائد 
متفق عليها؟ اذا كانت االجابة 
بنعم ارجو تزويدي بنس���خ 
من تلك التفويضات، ما ملكية 
سوق الكويت لألوراق املالية 
الكويتية  الش���ركة  في اسهم 
للمقاصة؟ وكيف مت االستثمار 
فيها؟ وما نس���بة مس���اهمة 
املقاصة؟  السوق احلالية في 
كيف يتم اختيار ممثلي سوق 
الكويت لألوراق املالية؟ هل من 
العاملني فيه ام يتم تعيينهم 
العاملني في س���وق  من غير 
الكويت ل���ألوراق املالية؟ هل 
رئيس مجلس ادارة الش���ركة 
الكويتية للمقاصة احلالي من 
ممثلي سوق الكويت لألوراق 
املالية؟ وأرجو تزويدي بقرار 
تعيينه ومن هو متخذ القرار؟ 
وكي���ف مت تعيينه ممثال عن 
سوق الكويت لألوراق املالية؟ 
من مدير ادارة الوسطاء؟ ارجو 
تزويدي بالسيرة الذاتية له مع 
صور من املستندات الثبوتية 
له مث���ل )ش���هادات علمية � 
خبرات عملية � املنصب الذي 
كان يتقلده قبل ان يتم تعيينه 

مت بخصوص توصية مجلس 
األمة التي تقضي بإلغاء خصم 
7% للمحافظات وتوجيهها لدعم 
أسعار السلع التعاونية؟ وهل 
مت تنفيذها؟ وإذا لم يتم تنفيذها 
ارجو تزويدي باألسباب التي 
حال���ت دون تنفيذها، وادارة 
حماي���ة املس���تهلك التابع���ة 
أفرع  التج���ارة لديها  لوزارة 
في احملافظات، ارجو تزويدي 
بكش���ف مفصل ع���ن دور كل 
فرع في مكافحة ظاهرة غالء 
العاملني  األسعار، وهل يقوم 
في أفرع ادارة حماية املستهلك 
بعم���ل جوالت على الس���وق 
احمللية لرص���د ظاهرة غالء 
األسعار؟ ارجو تزويدي بنتائج 
العمل السنوية لكل فرع بهذا 

اخلصوص.

سوق الكويت لألوراق المالية

وق���ال: لوحظ ف���ي اآلونة 
االخيرة كثرة التالعب بالسوق 
من قب���ل قلة متنف���ذة وكان 
املتداولني  ضحيتها املواطنني 
البسطاء، فهل هناك تشريعات 
او لوائ���ح او ق���رارات تنظم 
البيع على املكشوف  عمليات 
في س���وق الكوي���ت لألوراق 

الغذائية واالستهالكية؟ ارجو 
تزويدي بنسخة من التقارير، 
اذا كانت االجابة بنعم، هل تتابع 
 u.n trade year الوزارة تقارير
book املختص بأسعار وكميات 
وقيمة السلع بالعالم؟ ما دور 
اللجنة االستشارية إلبداء الرأي 
في السلع املراد حتديد اسعارها 
الوزاري رقم  املنشأة بالقرار 
411 لس���نة 2008؟ ما الس���لع 
التي قامت اللجنة املذكورة في 
السؤال السابق بدراستها؟ ارجو 
تزويدي بنسخ من اجتماعاتها 
والق���رارات الص���ادرة عنها؟ 
ما عدد البالغات والش���كاوى 
الت���ي وردت للجنة املذكورة 
بشأن ارتفاع األسعار وكيفية 
التعامل معه���ا؟ وما الذي مت 

بخصوصها؟
طالبا تزويده بنس���خ من 
الدراس���ات الت���ي قام���ت بها 
ارتفاع  الوزارة بشأن ظاهرة 
التي  األسعار، وما االجراءات 
متت بخصوص تنفيذها؟ وما 
سياس���ات واجراءات الوزارة 
البطاقة  لتفعي���ل وتطوي���ر 
التمويني���ة؟ وم���ا معايي���ر 
اختي���ار امل���واد التمويني���ة 
وزيادتها ونقصها؟ وما الذي 

الس���وق احلال���ي واملديرين 
السابقني وجميع حقوقهم املالية 
بالتفصي���ل لكل مدير؟ هل مت 
االلتزام بقرار مجلس الوزراء 
بهذا اخلصوص ام مت التجاوز 
عليه؟ مع تزويدي باملستندات 
الدال���ة على ذل���ك؟ وفي حال 
االجاب���ة بنع���م ما األس���اس 
التجاوز؟ وفي  القانوني لهذا 
حال عدم وجود سند قانوني 
لذلك فما اإلجراءات القانونية 
إلعادة املبالغ املدفوعة؟ كم عدد 
موظفي سوق الكويت لألوراق 
املالية؟ وكم عدد موظفي مكتب 
املدير العام بالتحديد ومكافآتهم 

وعلى اي البنود يعملون؟
نظرا ألن ادارة سوق الكويت 
لألوراق املالية هي التي تصدر 
التش���ريعات من خالل جلنة 
السوق وهي تش���رف عليها 
وهي التي تشكل جلان التأديب 
واالستئناف، هل توجد جهة 
رقابية تدقق في اعمال وقرارات 
ادارة السوق؟ وان وجدت فمن 
اجلهة الرقابية او االش���رافية 
الت���ي تراقب اعمال الس���وق 
ملنع احتماالت الفساد والتفرد 
بالسلطات واستغالل النفوذ؟ ما 
الضوابط والقوانني التي تنظم 
اصدار ومنح التراخيص ملزاولة 
مهنة الوساطة في سوق الكويت 
لألوراق املالي���ة؟ وما املوانع 
التي تع���وق منح التراخيص 
لشركات االستثمار من ممارسة 
املالية؟ وما السبل  الوساطة 
الكفيل���ة لتأم���ني الش���فافية 
الس���وق  ومراقب���ة ميزانية 
وموارده وأوجه الصرف فيه؟ 
هل توجد أدوات رقابية للتأكد 
من عدم استفادة او استغالل 
ادارة السوق والقائمني عليها 
من املعلومات املتاحة لهم بحكم 

وظائفهم ومناصبهم؟
طالبا تزويده بنسخة من 
شروط تسجيل الشركات بسوق 
الكويت لألوراق املالية؟ وهل كل 
الشركات التي متت املوافقة على 
تسجيلها بالسوق مستوفية 
لهذه الشروطة؟ ونسخة من 
اللجنة  محاضر اجتماع���ات 
املختصة بتسجيل الشركات 
من تاريخ اس���تالم مدير عام 
الس���وق ملهامه وحتى تاريخ 
تقدمي الس���ؤال؟ ونسخة من 
جميع مراسالت ادارة الرقابة 
الى مدير عام الس���وق بشأن 
بعض اعضاء مجالس ادارات 
الشركات ممن باعوا واشتروا 
بأسهم الشركات التي يشغلون 
ادارات بها؟  عضوية مجالس 
التي اتخذت  وما االج���راءات 
ضدهم؟ وهل مت استثناء اي 
من اعضاء مجالس االدارات؟ 
وأسباب ذلك؟ ومن الذي اتخذ 

القرار؟

وّجه سؤااًل للهارون تضّمن أكثر من 100 استفسار تتعلق بالبورصة وهيئة الصناعة و»التجارة«

سعد اخلنفور أحمد الهارون

..ويسأل عن نوعية القسائم الصناعية 
المخصصة لكل مشروع

وقال اخلنفور: تقوم الهيئة العامة للصناعة على تش���جيع ودع���م الصناعة الكويتية 
بطرق عدة وأحد تلك احلوافز التي تقدمها الهيئة توزيع األراضي الصناعية إلقامة املنشآت 
الصناعية عليها بتقنية عاملية، فما املش���روعات التي خصصت لتلك املشاريع؟ وما تاريخ 
تس���لم اصحاب املشاريع للقسائم؟ متس���ائال: ما نوعية القسائم املخصصة لكل مشروع؟ 
أرجو تزويدي بأس���ماء األش���خاص او الش���ركات املخصصة لهم تلك القس���ائم مع عقود 
التأس���يس، واذا كان املخصص له شركة فيرجى تزويدي بأسماء أصحاب الشركة ومالكها، 
وما املعايير واألسس واألولويات في تسليم تلك القسائم الصناعية ألصحاب املشروعات؟ 
وأرجو تزويدي بأسماء املخصص لهم تلك القسائم، وإذا كانت شركة أرجو تزويدي مبالكها 
ومس���احة كل قسيمة على حدة، طالبا تزويده باألس���باب الرئيسية في عدم تسليم بعض 
طالبي التخصيص للقس���ائم الصناعية او التأخر في التسليم، وأرجو تزويدي بأسمائهم 
وتاريخ طلبات التخصيص؟ وما اجلهة املس���ؤولة في الهيئة عن تخصيص تلك القسائم؟ 

وما اجلهة املسؤولة عن اولوية تسليم تلك القسائم؟

حماد: ما أسباب تأخير إنجاز الصيانة 
لمستوصف صباح السالم؟

وجه النائب س����عدون حماد س����ؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
تس����اءل فيه عن تاريخ بدء أعمال الصيانة والترميم في مس����توصف 
صباح السالم اجلنوبي؟ وأسباب تأخير اجناز أعمال الصيانة والترميم 
في مستوصف صباح السالم اجلنوبي، وما االجراءات القانونية التي 
اتخذتها الوزارة جتاه من تسبب في تأخير أعمال الصيانة والترميم؟ 
هل مت حتديد موعد إلعادة افتتاح مستوصف صباح السالم اجلنوبي؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي بتاريخ االفتتاح، وإذا كانت 

اإلجابة بالنفي، ما األسباب التي متنعكم من حتديد موعد االفتتاح؟

حتت رعاية الشيخ 
ص��ب��اح محمد مالك 
ال���ص���ب���اح رئ��ي��س 
مجلس االدارة ملعهد 
ال��دراس��ات االداري���ة 
والفنية IMTS أقام 
املعهد حفال مبناسبه 
ت��خ��ري��ج ع����دد من 
الدفاع  موظفي وزارة 
املشاركني فى برنامج 

صيانة احلاسب اآللي  ويأتي هذا 
البرنامج بهدف مقابلة احتياجات 

ال����دف����اع  وزارة 
ال��عاملني  وتأهيل 
ف��ي��ه��ا ليصبحوا  
ق��ادري��ن على تلبية 
االحتياجات الوظيفية 
باسلوب فعال ، هذا 
وقد قام بتنفيذ وادارة 
البرنامج  جلسات 
وجناحه االستاذ سيد 
س��اع��ت��ج��ي وامل��دي��ر 
التنفيذي للمعهد محمد البردوع 

الذي يبدو في الصورة.

تخريج دفعة من موظفي "وزارة الدفاع" فى برنامج صيانة احلاسب اآللي


