
مجلساألمــــــة االربعاء
29  سبتمبر 2010

6

عزيز الديحاني علي الدقباسي مخلد العازمي 

)متين غوزال(محمد املطير وخالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة املالية أمس أحمد الهارون ود.محمد العفاسي وأركان وزارتي الشؤون والتجارة أثناء االجتماع  

الهارون: المخزون اإلستراتيجي الغذائي يغطي الحاجة لمدة سنة
و»التجارة« التزمت بتوصيات مجلس األمة في محاربة ظاهرة غالء األسعار

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن وزارة 
التجارة والصناع����ة التزمت بتطبيق معظم التوصيات 
التي أقرها مجلس األمة بش����أن ظاهرة ارتفاع االسعار 
»بطريقة أو بأخرى« مش����ددا عل����ى أن اعضاء احلكومة 
في النهاية هم مستهلكون ايضا ينعكس عليهم ما ميس 

املجمع من هذه الظاهرة.
وقال الهارون عقب حضوره االجتماع الذي عقدته جلنة 
الش����ؤون املالية واالقتصادية البرملانية امس ان اللجنة 
ناقشت ملف االسعار الذي سبق أن بحثه املجلس في 2 
مايو املاضي وأصدر بشأنه عددا من التوصيات من ضمنها 
تكليف اللجنة بالتحقيق في هذه القضية، مشيرا الى ان 
م����ا وجدناه هو أن هناك توافقا وتفاهما كبيرا بضرورة 

معاجلة اي اختالل في االسعار.
وأوضح الهارون أننا في دولة تستورد معظم، إن لم 
يكن كل، حاجاتنا االساس����ية من اخلارج وبالتالي فإننا 
نتأثر باالسعار العاملية ولكننا معنيون مبعاجلة ظاهرة 
ارتفاع االس����عار محليا بالدرجة االولى، الفتا إلى وجود 
تشريعات عديدة ملعاجلة هذه الظاهرة وان وزارة التجارة 

جادة في تطبيق هذه القوانني.
وذكر ان هناك العديد من االفكار النيرة طرحها اعضاء 
اللجنة سيتضمنها تقرير اللجنة وستحال الى املجلس في 
دور االنعقاد املقبل، مؤكدا ان احلكومة ستتعامل بجدية 

مع كل ما يطرح بهذا اخلصوص.
وبسؤاله عن اهم هذه االفكار قال الهارون ان استراتيجية 
االمن الغذائي حازت االهتمام الكبير والبد ان تكون لنا 
رؤية استراتيجية في هذا اجلانب، وفي الوقت احلاضر 
املخزون االستراتيجي الغذائي في الكويت يغطي احلاجة 
ملدة سنة في بعض احلاالت ونحتاج إلى زيادة هذه املدة 

وزيادة نوعية املواد التي يحويها هذا املخزون.
وعن اتهام النواب لوزارة التجارة بعدم تطبيق توصيات 

املجلس بش����أن ظاهرة ارتفاع األسعار رد الهارون بأننا 
أوضحنا اليوم )أمس( أننا طبقنا معظم التوصيات بشكل 
أو بآخر، والوزارة غطت معظم هذه التوصيات ولس����نا 
بحاجة الى احلس����اب بورقة وقلم، ولكن هناك مجموعة 
م����ن اإلجراءات التي اتخذت وال����وزارة أصدرت نحو 17 

قرارا لتنظيم األسعار.
وأضاف: »نحن جادون وال ننسى اننا لسنا حكومة 
فقط بل في النهاية مس����تهلكون أيضا، وبالتالي فإن ما 
ميس املجتمع ينعكس علينا، وال ميكن  ان نس����مح بأي 
ظاهرة ارتفاع أس����عار غير مب����ررة، وأضع خطني حتت 
كلمة »غير مبررة« ألننا ال منلك ان نتحكم فيما يستورد 

من أسعار«.
من جانبه شدد وزير الشؤون د.محمد العفاسي على 
ان التصريحات النيابية لن تثنيه عن تطبيق القانون بكل 
حيادية وموضوعية نافيا قيام وزارة الشؤون بالتدخل 
في العمل النقابي وان االحتادات والنقابات حتكم نفسها 

بنفسها.
وقال العفاس����ي عقب اجتماعه مع جلنة الش����ؤون 
املالي����ة البرملانية )امس( نقاش����نا مع اعض����اء اللجنة 
ظاهرة ارتفاع االس����عار، مشيرا الى ان الوزارة ستتقدم 
في القريب باقتراحات الى مجلس الوزراء تس����اهم في 

خفض االسعار.
وبشأن املطالبة النيابية بتقدمي استقالته اكد العفاسي 
بأنه يعرف متى يستقيل وميلك الشجاعة لتقدمي االستقالة 
متى ما شعر بعدم قدرته على تقدمي اي اضافة من خالل 

منصبه دون ضغوط من اي طرف.
واوضح العفاسي انه متفائل بشأن حل امللف الرياضي 
بعد ان تصدر االحكام النهائية والصورة ستتضح اكثر 

باجتاه ايجاد احلل النهائي لهذا امللف.
واعلن العفاس����ي ان الوزارة س����تقترح على مجلس 

الوزراء تعديل نسب الصندوق التعاوني وصندوق دعم 
السلع بحيث يكون 10% لالول بعدما كان 18% وحتويل %8 

لصالح صندوق دعم السلع ليكون 15% بدال من %7.
واضاف ان وزارة املالية تستقطع 30% من ايجارات 
املباني ايضا وسنقترح على مجلس الوزراء حتويل هذه 
النس����بة لدعم االس����عار بوزارة التجارة بدال من وزارة 

املالية.
واشار الى ان االجتماع )امس( طرحت خالله كيفية 
معاجلة ارتفاع االسعار من خالل دعم السلع االساسية 
عبر مس����اهمة احلكومة بهذا الدع����م، الفتا الى ان وزارة 
الش����ؤون بدأت بهذا اجلانب من خالل احتاد اجلمعيات 
بتفعيل عدد من االمور مثل جلنة توحيد االسعار للقضاء 
على اي تفاوت في االسعار وقد قامت بتوحيد اسعار اكثر 

من 4000 سلعة وهذا امر جيد.
واوضح العفاس����ي أنه مت مناقش����ة موضوع ارتفاع 
االسعار مبشاركة وزير التجارة احمد الهارون ورئيس 
احتاد اجلمعيات التعاونية، الفتا الى ان النقاش دار حول 
هذا املوضوع وتعلق بالتقارير التي تضمنت االس����باب 

واحللول املقترحة ملعاجلة ظاهرة ارتفاع االسعار.
وبني ان االس����باب تتعلق بعوامل عاملية منها التغير 
في املناخ بالنسبة الستراليا مما اثر على كمية احملاصيل 
وايضا حتسن مس����توى املعيشة في الهند والصني مما 
اوجد ش����حا في املواد الغذائية واالستهالكية املستوردة 

منهما.
وعن التصعيد االخير بش����أن امللف الرياضي وصف 
العفاسي األزمة الرياضية بأنها ازمة ازلية واخذت وقتا 
طويال مستدركا بأننا متفائلون بنهاية األزمة وذلك بعدما 
يص����در بعض األحكام القضائية في أكتوبر املقبل حيث 
إن الصورة ستتضح فيما يتعلق بوضع األندية املنحلة 

وكذلك فيما يتعلق برئيس هيئة الرياضة.

وعن مطالبة بعض النواب له باالستقالة رد العفاسي 
بأن مسألة استقالتي والقيام مبهام منصبي فلدي الشجاعة 

بأن أقدم استقالتي واعرف متى أستقيل.
وال يعني لي هذا الكرسي س����وى خدمة البلد وترك 

بصمة لصالح البلد واملواطنني.
وأضاف العفاس����ي: متى ما شعرت بعدم قدرتي على 
إضافة اي عمل إيجابي لهذا املكان فلدي الشجاعة باقتصاص 
احلق من نفس����ي وتقدمي االستقالة دون ضغوط من اي 

طرف.
وعن الهجوم من بعض النواب جتاهه بش����أن تدخل 
الوزارة بالعمل النقابي، علق العفاس����ي: الكل يعرف أنه 
ال يج����وز للحكومة أو وزارة الش����ؤون التدخل في عمل 
النقابات واالحت����ادات ال من قريب وال من بعيد فهي من 
حتكم نفسها بنفس����ها من خالل االحتاد العام وبالتالي 
وزارة الشؤون ليس لها اي عالقة بعمل هذه االحتادات 
وما يقرره االحتاد العام هو الذي يعتبر ساري املفعول 
وفق قانون االحتاد والنقابات املرتبطة به، مش����ددا بأنه 
حسب االتفاقيات الدولية ال يسمح بالتدخل في عمل هذه 
النقابات وما يقرره االحتاد العام هو اإلجراء الوحيد السليم 

ووزارة الشؤون ليس لها اي عالقة بالعمل النقابي.
ومهما حاولنا ان نرضي كل االطراف ففي النهاية من 
الصعوبة تقريب وجهات النظر فيما يتعلق باخلصومات 
وبالتالي القضاء هو امل����الذ احلقيقي ألي خصومات او 

خالفات هذه النقابات.
وعن سؤاله مباذا يفسر الهجوم النيابي، رد العفاسي: 
ال احد ميلك ان يحجر على الرأي وكل يصرح حسب ما 
يرى ونحن في النهاية نتعامل وفق القانون والدستور، 
مشددا على انه ال ميكن ان نخضع ألي تصريح أو نغير من 
قناعاتنا في تطبيق القانون بحيادية وجترد وموضوعية 

مهما كانت هذه التصريحات.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة املالية البرملانية النائب 
د.يوسف الزلزلة عن اتفاق اللجنة خالل اجتماعها أمس 
مع احلكومة على تطبيق »إستراتيجية واضحة املعالم« 
للحد من االرتفاع الفاحش في األسعار، موضحا ان هذه 

االستراتيجية ستكون متناغمة مع اخلطة اإلمنائية.
وأضاف في تصريح الى الصحافيني ان احلكومة أبدت 
تعاون����ا مع اللجنة املالي����ة، ومت االتفاق على توصيات 
مبنية على التوصيات التي أقرها مجلس األمة، السيما 
تأكي����د احلكومة على وجود ارتفاع فاحش في أس����عار 

بعض السلع.
وبني ان احلكوم����ة أطلعت اللجنة عل����ى اإلجراءات 
القانونية الصارمة املتخذة ضد اجلهات التي تقوم برفع 
غير مبرر لألسعار، مش����يرا الى ان تقرير اللجنة الذي 
سيحال الى املجلس األسبوع املقبل سيتطرق لهذه اإلجراءات 

والتوصيات التي أقرتها اللجنة.
م����ن جانبه قال النائب محمد املطير ان اللجنة نقلت 
الى احلكومة وجهة نظرها بأن هناك مواد زادت اسعارها 
بطريقة مفتعلة، موضح����ا ان اللجنة طالبت بضرورة 
توفير املستودعات واملخازن لتقليل الكلفة على التجار 
ومن ثم ينعكس ذلك على املواطن، وطالبنا كذلك مبساعدة 
املزارعني بتخصيص االراضي الستغاللها في ان يكون هناك 
مخزون وطن����ي من الغذاء في البلد يكون مبثابة اكتفاء 

ذاتي او اكتفاء نسبي ملواجهة احلاالت الطارئة.
واضاف املطير ان اللجنة طالبت »الثروة الزراعية« 
بتوفير آليات للمزارعني في موس����م الزراعة واحلصاد 
واحلرث ملس����اعدتهم في هذه املواسم بدال من ان يتحمل 
املزارع كلف����ة هذه اآلليات فضال ع����ن اقتراحات كثيرة 
ناقش����تها اللجنة، مبينا ان التقرير الذي س����يخرج من 
اللجنة س����يعود بالفائدة على املجتمع والقرار النهائي 

ملجلس االمة.

الزلزل�ة: اتف�اق م�ع الجان�ب الحكومي عل�ى تطبي�ق إس�تراتيجية للحد م�ن االرتف�اع الفاحش لألس�عار تتناغم م�ع الخط�ة اإلنمائية

العفاس�ي: تعديل نس�ب الصن�دوق التعاوني وصندوق دعم الس�لع وتحوي�ل 30٪ من إيج�ارات المبان�ي التعاونية لصالح دعم األس�عار

الوزارة أصدرت 17 قرارًا تنظيميًا لألسعار خالل المرحلة السابقة

البرلمان العربي يناقش تقارير اللجان والمصالحة الفلسطينية
دمشق � كونا: بدأت في دمشق 
أمس أعمال الدورة العادية الثانية 
للبرملان العربي، وذلك ملناقش����ة 
تقارير جلان الشؤون اخلارجية 
والسياسية واآلمن القومي والشؤون 
االقتصادية واملالية والتشريعية 
والقانونية واالجتماعية والثقافية 
واملرأة والشباب وحقوق اإلنسان 
باإلضافة الى تقارير مش����اركات 

البرملان العربي.
البرمل����ان العربي  وقال عضو 
النائب مخلد العازمي في تصريح 
ل� »كونا« ان البرملان العربي سينظر 
فيما أقرته جلنة الشؤون اخلارجية 
والسياسية واألمن القومي وعلى 
رأسها آخر التطورات على الساحة 
الفلس����طينية وحتقيق املصاحلة 
الفلسطينية � الفلسطينية وإجراءات 
تسيير قوافل املساعدات املقدمة من 

البرملان العربي الى غزة.
وتابع ان البرملان سينظر أيضا 
موضوعات مهمة اخرى كتطورات 
األوضاع في دارفور الس����ودانية 
وتط����ورات األوضاع في اجلوالن 
العرب����ي الس����وري احملتل وآخر 
املس����تجدات في العراق وتشكيل 
احلكومة العراقية وآخر التطورات 
في اليمن واحلوار العربي � التركي 

واحلوار العربي � اإليراني.
واضاف ان البرملان س����ينظر 
فيما انتهت اليه جلنة الش����ؤون 
االقتصادي����ة واملالي����ة وأبرزه����ا 
إقامة مؤمتر »البنية التشريعية 
والقانونية لالستثمار والتحكيم 
التجاري في الوطن العربي« واملقرر 
في نهاية ديسمبر املقبل في القاهرة 
باإلضافة الى إقامة املنتدى العربي 
للحماية التشريعية في مشاريع 

البنية التحتية.
وأشار الى مناقشة تقرير جلنة 
الش����ؤون التشريعية والقانونية 

االيدز واملقرر إقامتها في القاهرة 
اواخر ديسمبر املقبل بالتعاون مع 
البرنامج اإلقليمي ملقاومة االيدز في 

الدول العربية.
وقال ان البرملان العربي وبعد 
االنتهاء من مناقشة وإقرار تقارير 
اللجان الدائمة له س����يصدر بيانا 
الثانية  ختاميا لل����دورة العادية 
تتضمن جميع القرارات السياسية 
والتش����ريعية  واالقتصادي����ة 

واالجتماعية.

وحقوق اإلنس����ان وعلى رأس����ها 
مشروع مذكرة التفاهم بني البرملان 
العربي االنتقال����ي ومنظمة املرأة 
العربية وحتديث االتفاقية العربية 
لتنظيم أوضاع الالجئني في العالم 
العربي وتنظيم آليات عمل اللجان 

الدائمة للبرملان العربي.
وذك����ر ان البرملان س����يبحث 
تقرير جلنة الشؤون االجتماعية 
والثقافية واملرأة والشباب السيما 
ورش����ة العم����ل اخلاصة مبرض 

وفي هذا الس����ياق أعلن عضو 
البرمل����ان العرب����ي النائ����ب علي 
الدقباسي انه تقدم باقتراح للبرملان 
العربي بإقامة حفل تكرمي للنائب 
السابق محمد الصقر اول رئيس 
للبرملان العربي االنتقالي الذي بذل 
جهودا كبيرة خالل فترة ترؤسه 

للبرملان على جميع األصعدة.
وأشار الدقباسي في تصريح ل� 
»كونا« ان هذا املقترح القى ترحيبا 
كبيرا من قبل أعضاء البرملان العربي 

وأشادوا بجهود الرئيس السابق 
للبرمل����ان محمد الصقر من جهود 
كبي����رة كان لها األث����ر الكبير في 

مسيرة العمل البرملاني العربي.
وق����ال الدقباس����ي ان البرملان 
العربي ناقش امس تقارير جلانه 
األربع وهي السياسية والتشريعية 
واملرأة واالقتصادية وقال ان ابرز 
املواضيع التي طالبنا مبناقشتها 
بشكل مفصل يدور حول مطالبة 
جلنة الشؤون املالية بضرورة اجراء 
العامة  إصالحات كامل����ة لألمانة 
للبرملان بغي����ة الوصول الى اداء 
برملاني عربي كبير واكثر فاعلية 
خالل املرحل����ة القادمة خاصة ان 
هذه املؤسسة ستنتقل من مرحلة 

انتقالية الى برملان دائم.
انه  الدقباس����ي  النائب  وتابع 
من املنتظر ان تس����فر مناقشات 
البرملان العربي عن اتخاذ عدد من 
اخلطوات املهمة التي من شأنها ان 
تنعكس إيجابا على مسيرة البرملان 

العربي.
واضاف ان جلنة تسيير قوافل 
اإلغاثة الى قطاع غزة املنبثقة عن 
البرملان العربي قررت االستمرار 
بتسيير هذه القوافل ملساعدة أهل 

غزة والتخفيف من معاناتهم.
وأشار الى ان جلسة املصاحلة 
التي متت بني رئيس املكتب السياسي 
حلركة املقاومة الوطنية )حماس( 
خالد مشعل وعضو املجلس الوطني 
التشريعي الفلسطيني عن حركة 
فتح عزام األحمد برعاية برملانية 
عربية من ش����أنها تس����هيل مهمة 
تس����يير قوافل اإلغاث����ة من قبل 

البرملان العربي.
البرملانيني العرب  واضاف ان 
طالبوا مشعل وعزام بضرورة اتخاذ 
اخلطوات اإلجرائية العملية لوصول 

قوافل املساعدات بكل يسر.

الدقباسي اقترح تكريم رئيسه السابق محمد الصقر

الديحاني يؤكد أهمية دور أعضاء مجلس األمة في البرلمان العربي
اكد سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني اهمية 
الدور السياسي واالقتصادي الذي يلعبه اعضاء 
مجل��س االمة من خالل عضويته��م في البرملان 
العربي الذي يعقد اعماله حاليا في دمشق. واشار 
الديحاني خالل كلمة ألقاها مبناسبة حفل العشاء 
الذي اقامه الليلة املاضية على شرف الوفد البرملاني 
الى فاعلية اعضاء البرملان العربي من النواب في 
مجلس االمة مرزوق الغامن ومخلد العازمي وعلي 
الدقباسي في عمل اللجان السياسية واالقتصادية 
والتشريعية واالجتماعية في البرملان. من جهتهم 

اشاد اعضاء الوفد البرملاني باجلهود التي يبذلها 
الس��فير الكويتي لدى س��ورية لتعزيز العالقات 
الكويتي��ة � الس��ورية وتس��هيل مهمتهم خالل 

مشاركتهم بأعمال البرملان العربي.
وحضر حفل العشاء كل من السفير السوري 
لدى الكوي��ت الل��واء بس��ام عبداملجيد وعضو 
مجل��س االمة الس��ابق عبداهلل ع��كاش واعضاء 
السفارة الكويتية لدى سورية واملكتب العسكري 
الكويتي لدى سورية ومؤسسة اخلطوط اجلوية 

الكويتية ووكالة االنباء الكويتية )كونا(.

الهاجري: لن نقبل بملء الشواغر القيادية 
في ديوان المحاسبة من خارج بيئته

ش����دد أمني س����ر مجلس 
األمة النائب دليهي الهاجري 
»على ضرورة ملء الشواغر 
القيادية في ديوان احملاسبة من 
الكفاءات املوجودة فيه« محذرا 
»م����ن جتاوز ه����ذه الكفاءات 
واالجتاه إلى ملء هذه الشواغر 
من خارج الديوان« منبها »الى 
أن العمل في ديوان احملاسبة 
له بيئة خاصة وحساسة يجب 

مراعاتها«.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي »إن ديوان احملاسبة 
له وض����ع خاص جدا ويجب 

أن نحرص على تعزيز دوره الرقابي من خالل 
اختيار الكفاءات لكي تدير هذا الصرح الرقابي 
ولذا نحن ضد أن يتم ملء الشواغر القيادية في 
ديوان احملاس����بة من خارج الديوان« موضحا 
»ان الديوان ميلك الكفاءات والطاقات املشهود 
لها بالكفاءة والعطاء واالخالص والتفاني في 
العمل وتشهد لهم مسيرة الديوان خالل السنوات 

املاضية«.

بيئة خاصة

واضاف »ان العمل في ديوان احملاس����بة له 
بيئة خاصة وحساسة واالجتاه الى ملء الشواغر 
القيادية فيه من خ����ارج هذه البيئة ال يحقق 
مس����توى الكفاءة املطل����وب وعلى اجلميع أن 
يعي أهمية أن يتم هذا الصرح الرقابي مصونا 
من الداخل ألنه ه����و املالذ األهم للحفاظ على 
املال العام ملا له م����ن حيادية وقدرة فنية في 
بحث العقود وكش����ف حقائق التجاوزات في 

الوزارات«. 
وتابع الهاجري »فعلينا أن نس����عى ملكافأة 
العاملني في هذا الصرح ممن شهدت لهم سنوات 
عملهم فيه على كفاءتهم لتولي املناصب القيادية 
الشاغرة فيه ال ان جنازيهم على احسانهم بظلمهم 

والتقليل م����ن قدرهم بجلب 
الديوان  عناصر من خ����ارج 
الدارة املناصب القيادية فيه« 
مبينا »ان هناك من يحمل املال 
العام في هذا املوقع احلساس 
منذ 25 سنة فهؤالء هم االجدر 

بالقيادة«. 

أهمية قصوى

له����ذا  »ومل����ا  وأردف 
املوضوع من أهمية قصوى 
ته����م مصلح���������ة البلد فلن 
نسمح بأي شكل من األشكال 
بوجود أح������د يدير ديوان 
احملاسبة م�����ن خارج بينته وبدورنا سنتابع 
هذا املوض������وع ف����ي مجلس األمة حتى يتم 
انهاؤه بالشكل املطلوب الذي يحقق املصلحة 

العامة«. 
واكد الهاج����ري »على أن البلد اآلن في ظل 
اقبالها على مش����اريع التنمية وصرف مبالغ 
هائلة على تطوير البلد بحاجة إلى صرح رقابي 
محاي����د يعمل بكل مهنية وال يحابي احدا على 
احد ويتابع القضايا املالية واالدارية في الدولة 
بشكل يساهم في فصل السلطات والعمل على 
تنفيذ خطة التنمية بكل شفافية ولكي يكون 
الفيصل للجميع في أي شأن يتم االختالف فيه 

حول املشاريع التنموية«.

أكفأ جهاز

وختم الهاجري »فديوان احملاس����بة اثبت 
للجميع ودو استثناء انه اكفأ جهاز رقابي في 
الدولة وعلينا كن����واب منثل االمة ان نحافظ 
على هذا الصرح الش����امخ ونحمي�����ه من أي 
عب����ث يحاول ان يطوله وعلين����ا ايض�����ا ان 
نسعى ملكافأة العاملني املخلصني فيه مبنحهم 
حقوقهم الوظيفية وأحقيتهم في تولي املناصب 

القيادية فيه.

سنتابع الموضوع في المجلس لحين إنهائه بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة

دليهي الهاجري

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا 
حلاجة املناطق لوجود دور لتحفيظ القرآن الكرمي وخاصة 
في املناطق اجلديدة لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة إللزام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء مقر لدور حتفيظ 
القرآن للرجال والنساء في كل منطقة تنشأ حديثا، كما هو 
احلال في إنشاء املخفر واملستوصف واملدارس واملساجد.

عسكر: إنشاء دور لتحفيظ القرآن 
في المناطق المنشأة حديثًا


