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7 وجه النائب صالح عاشور سؤاال لوزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون جاء فيه: منى الى علمي وجود 
محفظة مالية باسم اللجنة الشعبية جلمع التبرعات في 
سوق االوراق املالية بالكويت تقارب قيمتها 50 مليون 
دينار، ارجو منكم تزويدي باآلتي: صورة من موافقة 
ادارة البورصة على السماح حملفظة اللجنة الشعبية 
جلمع التبرعات بالتداول في األسهم في سوق االوراق 

املالية بالكويت، والنظام االساس����ي للجنة الشعبية 
جلمع التبرعات واس����ماء املفوضني بالتوقيع بادارة 

محفظة اللجنة الشعبية جلمع التبرعات.
كما وجه سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي جاء فيه: ارجو تزويدي بصورة من 
ترخيص اللجنة الش����عبية جلمع التبرعات واسماء 

مجلس ادارة اللجنة واملفوضني بالتوقيع.

يغ����ادر البالد فجر اليوم وف����د جلنة الصداقة 
البرملانية الكويتية � الپولندية برئاس����ة العضو 
د.يوسف الزلزلة متوجها الى العاصمة الپولندية 
»وارس����و« في زيارة رسمية تستغرق ثالثة ايام. 
هذا ويضم الوفد كال م����ن اعضاء اللجنة د.محمد 
احلويلة وس����الم النمالن وفالح الصواغ، ومبارك 

الوعالن.

مغادرة وفد الشعبة البرلمانية إلى وارسوعاشور يسأل عن اللجنة الشعبية لجمع التبرعات

د. ضيف اهلل ابورمية

مبارك الوعالن

عبدالرحمن العنجري

المسلم إلعادة بناء 
مسجد الشويب

النائب د.فيصل املسلم  قّدم 
اقتراحا جاء فيه: تعاني منطقة 
خيطان من ازدحام شديد بسبب 
تكدس العمالة الوافدة ما انعكس 
بطبيع����ة احلال على مس����اجد 
املنطقة خصوصا ان مس����اجد 
املنطقة تعاني ضعف االهتمام 
من حيث الصيانة والترميمات 
والتوسعة التي حتتاجها املساجد 
بني فترة واخرى وبالذات املساجد 
القدمية، لذا اتقدم باالقتراح برغبة 
باعادة بناء مسجد »الشويب« 
الكائن ف����ي منطقة خيطان في 

شارع عبداهلل بن املقفع.

الصرعاوي يستفسر عن حاجة قسم 
االقتصاد المنزلي لعضو هيئة تدريس

وجه النائب عادل الصرعاوي س���ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي جاء فيه: يرجى تزويدي بنسخة من اإلعالن الذي 
نش���ر بالصحف احمللية عن حاجة قس���م االقتصاد املنزلي بكلية 
التربية األساسية الى عضو هيئة تدريس تخصص تربية )سياحة 

وضيافة( عام 2008؟
ويرجى تزويدي بنس���خة من جميع الطلبات املقدمة مبوجب 
اإلعالن املشار إليه اعاله وفق جدول تفصيلي يبني الطلبات املستوفية 

وغير املستوفية للشروط الواردة باإلعالن املشار إليه أعاله؟
وه���ل هناك أي من الطلبات التي رفضها القس���م لعدم تطابق 
مؤهالت املتقدم للش���روط الواردة باإلعالن املشار إليه أعاله؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بجميع املستندات املؤيدة 

لذلك؟

وفد الصداقة البرلمانية السادس يزور إسبانيا غداً
ق���ال س���فيرنا لدى 
العيار ان  اسبانيا عادل 
وف���دا من مجل���س االمة 
برئاس���ة وكيل الشعبة 
النائب مبارك  البرملانية 
اخلرينج سيبدأ غدا زيارة 
الى اس���بانيا تهدف الى 
تعزيز العالقات البرملانية 
القضايا  الثنائية وبحث 

التي تهم البلدين.
واضاف السفير العيار 
في تصريح ل� »كونا« ان 
زيارة الوفد التي تستمر 
اربعة اي���ام وتتزامن مع 

االعياد الوطنية االس���بانية ستكون ضمن 
جولة تش���مل ايضا البرتغال وتندرج في 
اجلوالت التي تقوم بها جلان الصداقة في 
مجلس األمة الى عدد من دول العالم لتوطيد 
العالقات البرملاني���ة وتعزيز التعاون في 

شتى املجاالت.
وقال ان الوفد البرملاني الكويتي الذي يضم 
في عضويته كال من النواب سعدون حماد 
العتيبي وخالد سلطان بن عيسى ود.ضيف 
اهلل بورمية وسعد زنيفر العازمي والصيفي 
الطاحوس  مبارك الصيفي وخالد مشعان 
س���يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب 

ومجلس الشيوخ االسبان 
للبحث في مجمل القضايا 

التي تهم اجلانبني.
وذكر السفير العيار ان 
الوفد سيعقد اجتماعات 
رسمية مع أعضاء مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ 
للبح���ث ف���ي ع���دد من 
القضايا البرملانية وتعزيز 
التنسيق الثنائي حيالها 
في املؤمترات واملنتديات 
االقليمية والعاملية اضافة 
الى التط���رق الى قضايا 
التع���اون ف���ي مجاالت 

الصناعة والتجارة والسياحة.
واعرب عن االمل في ان تسفر زيارة الوفد 
البرملاني الكويتي الى اسبانيا عن حتقيق 
نتائج مهمة تسهم في تعزيز العالقات الوطيدة 
القائمة بني البلدين في شتى املجاالت والسيما 
على الصعيد البرملاني. ويعود تاريخ العالقات 
البرملانية الكويتية � االسبانية الى سنوات 
عديدة تبادلت الوفود البرملانية على مدارها 
الزيارات التي كان اخرها زيارة وفد برملاني 
كويتي الى اسبانيا في اكتوبر عام 2007 فيما 
كانت آخر زيارة لوفد برملاني اس���باني الى 

الكويت في نوفمبر من العام نفسه.

السفير عادل العيار

أبورمية وجه سؤاالً لرئيس الحكومة حول الرقابة على أعمالها

العنجري: اجتماع »المالية« إلقرار قانون غرفة التجارة باطل

الوعالن: ملف كارثة مشرف سُيفتح في دور االنعقاد المقبل..
والوزير صفر مشروع أزمة والبد أن يحاسب

اك���د النائب مبارك الوعالن ان فتح ملف 
كارثة محطة مشرف مجددا سيكون من اولى 
اولويات���ه في دور االنعق���اد املقبل، خاصة 
بعد القاء مسؤولية هذه الكارثة على بعض 
املوظفني الصغار، وترك وزير االشغال املسؤول 
االول عن الكارثة دون عقاب على هذا الفشل 
الذريع في التعامل مع هذه الكارثة، مستغربا 
من القرار الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية 
كما تردد بتحميل املسؤولية للموظفني الصغار 

وتبرئة ساحة وزير االشغال.
وقال النائب مبارك الوعالن ان ما حدث 
في محطة مشرف وتبعاته يجب ان يتحمله 
وزير االش���غال باعتباره الوزير املسؤول، 
ويجب ان يتحمل املس���ؤولية كاملة خاصة 

في ظل عناده وتخبطه في معاجلة تداعيات 
الكارثة ومحاولة متييع القضية وتقاذفها بني 
اجلهات املعنية، مشيرا الى ان جلنة التحقيق 
البرملانية توصلت الى نتائج مهمة، ومن ثم 
البد من احالة امللف برمته الى النيابة العامة 

التخاذ االجراء املناسب فيه.
واكد النائب مبارك الوعالن ان الوزير صفر 
سيكون مشروع ازمة جديدة بني السلطتني 
وان استمرار بقائه في منصبه الوزاري اصبح 
مس���تحيال خاصة بعد التجاوزات الكثيرة 
التي اقترفه���ا وتخبطه في اصدار القرارات 

مما تسبب في اضرار بالغة للبالد.
واوضح النائب الوعالن ان الوزير صفر 
قصر وعجز واخطأ ف���ي اداء مهام منصبه 

ومسؤولياته في ادارة شؤون وزارته واعمال 
القطاعات التابعة له فقد اتس���مت قراراته 
بحالة من التناقض مما اوجد حالة عامة من 
عدم االستقرار ادت الى ضياع مئات املاليني 
من الدنانير على الدولة وانتشار احملسوبية 
والفساد والرشوة في ادارات وزارة االشغال 
وتوقف عجلة التنمية، وهو االمر الذي ال ميكن 
قبوله او السكوت عنه، مما يستوجب معه 
الوزير املسؤولية السياسية كاملة  حتميل 
وفقا الحكام الدس���تور والقانون، مبينا ان 
املس���ؤولية اآلن تقع علينا جميعا والزمالء 
في مجلس االمة عليهم حتمل هذه االمانة من 
خالل الوزير صفر واحالة امللف الى النيابة 

العامة.

وف���ي احلالة التي تقوم فيها 
الغرفة مبخالفة القواعد والقوانني 
التجارية من يستطيع ان يحاسبها 

ويوقف هذه املخالفات؟
وف���ي احلالة التي تقوم فيها 
الغرفة بزيادة الرسوم وجعل تلك 
الرسوم إجبارية )كما هو حاصل 
حاليا( على التج���ار الكويتيني 
وأصح���اب األعم���ال التجارية، 
من يس���تطيع ان يوق���ف هذه 

التجاوزات؟
القانوني  الس���ند  وما ه���و 
لدى احلكومية في رفض تسلم 
معامالت التجار الكويتيني من قبل 
عدة جهات حكومية مثل املؤسسة 
العامة للموانئ، ووزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل ما لم تكن تلك 
املعامالت تش���مل اعتماد توقيع 
مصدق من الغرفة؟ واخيرا هل 
هناك قانون للغرفة؟ أرجو إرفاق 

صورة من هذا القانون.

األجل احملدد باملادة املذكورة. وعليه 
أؤكد بطالن اجتماعها والقرارات 

املتخذة فيه.
وس����أطلب من املجلس النظر 
في هذا املوضوع إلعادة األمور الى 

نصابها الصحيح.
وعن املوضوع نفس���ه وجه 
ابورمية  النائب د.ضي���ف اهلل 
سؤاال لرئيس مجلس الوزراء جاء 
فيه من خالل عدة أسئلة موجهة 
الى كل من وزير التجارة ووزير 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
ووزي���ر املالية ووزي���ر الدولة 
أفادوا  الوزراء،  لشؤون مجلس 
جميعهم بأن وزاراتهم ال متلك اي 
سلطة رقابية وال توجيهية على 
أعمال غرفة التجارة والصناعة.

لذا أرجو إفادتي باآلتي:
من ميلك في السلطة التنفيذية 
حق الرقابة والتوجيه على أعمال 
غرفة جتارة وصناعة الكويت؟

ودون التزام بن����ص املادة 51 من 
الالئحة دع����وة اللجنة لالجتماع 
في اليوم التالي دون التقيد بشرط 
هذه املادة، م����ا يترتب عليه عدم 
صحة اجتماع اللجنة، كما لم يتم 
إخطار أعضاء اللجنة وانا أحدهم 
بجدول أعمال اجللس����ة كتابة في 

ويالحظ ان اللجنة كانت منعقدة 
في اجتماع يوم الثالثاء 2010/9/28 
التج����ارة والصناعة  وكان وزير 
حاضرا اجتماع اللجنة ملناقش����ة 
ارتفاع األسعار، وعلى الرغم من ان 
وقت انعقاد اللجنة كان في منتصف 
النهار، ق����رر رئيس اللجنة فجأة 

املالية  اللجن����ة  ق����ال مق����رر 
النائ����ب عبدالرحمن  البرملاني����ة 
العنجري: لقد قامت جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية مبجلس األمة 
باملوافقة على اقتراح بقانون في 
شأن تنظيم غرفة جتارة وصناعة 
الكويت. وقد وقعت عند إقرار هذا 
القانون مخالفة لنصوص وأحكام 
الالئح����ة الداخلية )املادة 51( مما 
يعتبر جتاوزا قانونيا وإجرائيا 
نود ان نتوقف عنده وبيانه حتى 
ال يتم السكوت على هذه السابقة 
اخلطيرة في إق����رار القوانني من 
قبل اللجان املتخصصة، وأضاف 
العنجري في تصريح صحافي: لقد 
مت إقرار هذا املقترح بقانون دون ان 
يكون انعقاد اللجنة قانونيا حسب 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة والتي 
تشترط ان يتم انعقادها بعد دعوة 
أعضاء اللجنة ملدة ال تقل عن 24 
ساعة على األقل عند االستعجال، 


