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  ٩  نوفمبر ٢٠١٠ 

 يلتقـــي رئيس مجلـــس األمة جاســـم اخلرافي  6 
اليـــوم بـــذوي االحتياجـــات اخلاصـــة وذلك في 
اجتمـــاع يخصصـــه ســـنويا لهم لالســـتماع الى 
همـــوم هـــذه الفئـــة ومناقشـــة أبرز تطـــورات
اقرار قانون ذوي االحتياجات اخلاصة اجلديد. من 
خالل جلسة غير رسمية في قاعة عبداهللا السالم. 

 جلسة غير رسمية في قاعة عبداهللا السالم 
لذوي االحتياجات الخاصة

 الدقباسي يطلب أسماء
  ومؤهالت أساتذة «التطبيقي» 

 المسلم يستغرب عدم معالجة أوضاع
  المرشدين البحريين في توسعة الموانئ 

 البراك: ما حقيقة المخالفات في بعثات 
قسم القانون بكلية الدراسات التجارية؟

القانونية بالهيئة رأيا قانونيا 
في شأن مخالفات جلنة التحقيق 
املشكلة بقرار املدير العام لبحث 
مخالفات قســـم القانون؟ وما 

هذا الرأي؟
  وماذا مت بشأنه؟ وهل قام 
مدير عام الهيئة بإحالة موضوع 
مخالفات قسم القانون ومنها 
الى وزيرة  البعثات  موضوع 

التعليم العالي؟
  وما األسباب إن صح ذلك؟ 
وملاذا لم يقم بإعادة املوضوع 

للقسم العلمي املختص؟
  وهل هناك سوابق مشابهة 
يتم فيها إحالة موضوع متعلق 
باألقسام العلمية والعاملني فيها 

جلهات خارج الهيئة؟
  وهل قامت وزيرة التعليم 
العالي بتشكيل جلنة حتقيق 

في هذا املوضوع؟
  وهل قامت بتشـــكيلها عن 
طريق مديـــر جامعة الكويت 
من أعضاء من كلية احلقوق 

بجامعة الكويت؟
  ومن هـــم أعضاؤها؟ وما 

اختصاصاتها؟
  ومـــا الذي توصلـــت اليه 
اللجنة؟ وملـــاذا جلأت وزيرة 
التعليـــم العالي لهـــذا األمر؟ 
وملاذا لم يتم إعادة األمر للقسم 
العلمي املختـــص لتصحيح 

املخالفات؟
  وهل هناك سوابق مشابهة 
يتـــم فيهـــا إحالـــة موضوع 
متعلق بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وشؤون 
العاملني فيها الى جهات خارج 

الهيئة.

  مستندات

  مع التكـــرم بتزويدي بكل 
املستندات املتعلقة باملوضوع 
وبنود السؤال السابقة، وعلى 

وجه اخلصوص ما يلي:
  نسخة من قرارات تشكيل 
جلنة البعثات بقسم القانون 
بكليـــة الدراســـات التجارية 
للعامني الدراسيني ٢٠٠٩/٢٠٠٨ 
الدراسي  و٢٠١٠/٢٠٠٩ والعام 
احلالي ٢٠١١/٢٠١٠ والتي تصدر 
وفقا لالئحة العمل في األقسام 
العلمية الصادرة بقرار املدير 
العام رقم ١٣٨٥ لســـنة ٢٠٠٢، 
ونسخة من محاضر اجتماعات 
مجلس القســـم العلمي لقسم 
القانون الذي مت فيه التصديق 
واملوافقة على تشـــكيل جلنة 
البعثات في العامني الدراسيني 
٢٠٠٩/٢٠٠٨ و٢٠١٠/٢٠٠٩ و٢٠١١ 
ونسخة من محاضر اجتماعات 
جلنة البعثات بقسم القانون 
بكليـــة الدراســـات التجارية 
للعامني الدراسيني ٢٠٠٩/٢٠٠٨ 
الدراسي  و٢٠١٠/٢٠٠٩ والعام 

السابق لهما ٢٠٠٨/٢٠٠٧. 

رفضهم ان صح ذلك؟ وهل تقدم 
أعضاء قسم القانون بشكوى 
للمدير العام بشأن املخالفات 

املرتكبة في القسم؟
  وماذا مت بشأن ذلك؟ وهل 
تقـــدم بعض أعضـــاء جلنة 
البعثات بشكوى للمدير العام 
البعثات؟  من مخالفات جلنة 

وماذا مت بشأن ذلك؟
  وهل مت تشكيل جلنة حتقيق 
في مخالفات قسم القانون ومنها 

موضوع البعثات؟
  وممن تشكلت اللجنة؟ وما 
الذي خلصت اليه؟ وما القرارات 
الالحقـــة املترتبة على نتائج 

عمل هذه اللجنة؟
  وهل قام أحد أعضاء جلنة 
التحقيق في مخالفات قســـم 
أو  القانـــون بتقـــدمي حتفظ 
اعتراض على أعمال للجنة أو 
إجراءاتها أو نتائجها ملدير عام 

الهيئة؟
  وما أوجه هذا االعتراض؟ 
وما الذي مت بشأنه؟ وهل كان 
املستشار القانوني الذي شارك 
في أعمال جلنة التحقيق منتدبا 
للتدريس في قسم القانون في 
الفترة السابقة أو املعاصرة أو 
الالحقة للتحقيق رغم انه لم 
يكن حاصال على املاجســـتير 
أو الدكتوراه، وذلك باملخالفة 
القانونيـــة املنظمة  للقواعد 
ملوضوع االنتدابات للتدريس 
في األقسام العلمية املنصوص 
عليهـــا في الئحـــة العمل في 
األقسام العملية املشار اليها؟ 
اتخاذ إجراء قانوني  وهل مت 
بحق هذا املستشـــار إزاء هذه 

املخالفة؟
  ومن الذي قام بانتدابه؟ وهل 
مت اتخاذ إجراء قانوني بحق من 
قام بانتدابه على نحو مخالف 

للقانون؟
  وملاذا لـــم يبعد عن أعمال 
جلنـــة التحقيق؟ وهل قدمت 
اإلدارة القانونية بالهيئة رأيا 
قانونيـــا في شـــأن مخالفات 
قسم القانون ومنها موضوع 

البعثات؟
  وما هذا الـــرأي؟ وماذا مت 
بشـــأنه؟ وهل قدمت اإلدارة 

 وجه النائب علي الدقباسي 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
العالـــي د.موضي  التعليـــم 
احلمود جاء فيه: يرجى التكرم 

بإفادتي باآلتي:
  ما أسباب ومبررات اختيار 
النفيسي مديرا  د.عبدالرزاق 
عاما للهيئـــة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب؟
  ويرجى تزويدي بدرجته 
الذاتية  العلميـــة والســـيرة 
العلمية واجلامعية، وكشف 

الدرجات والبحوث التي نشرها 
د.عبدالرزاق النفيسي؟

  ويرجى تزويدي بأســـماء 
ومؤهالت جميع االساتذة في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب؟
  ومـــا اذا كان هناك من هو 
أعلى من درجة د.عبدالرزاق 

النفيسي داخل الهيئة؟
التـــي حالت    واالســـباب 
دون ترشـــيحه ملنصب مدير 

للهيئة؟ 

 اســــتغرب النائب فيصل املســــلم عدم معاجلة أوضاع املرشدين 
البحريني العاملني في مؤسسة املوانئ الكويتية رغم الوعود املتكررة 

من املسؤولني بإيجاد حل ملشاكلهم.
  وقال املسلم في تصريح صحافي امس انه سبق ان حذر وطالب بحل 
مشاكل املرشدين البحريني، وكانت هناك وعود من وزير  املواصالت 
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة محمد البصيري واملدير العام ملؤسسة 
املوانئ الكويتية مبعاجلة مشاكلهم، إال ان الوضع كما هو من دون تغيير. 
وأشار الى ان املرشدين البحريني يعانون من سوء أوضاع دورات املياه 
وعدم مالءمة املســــاكن اضافة الى عدم توزيع املالبس الشتوية، رغم 
ان فصل الشتاء على األبواب. وتساءل املسلم: هل يرضى هذا الوضع 
الوزير البصيري الذي ســــبق ان وعد بحل املشاكل إال ان الوضع لم 
يتغير، مشــــددا على ضرورة محاسبة املسؤولني عن هذا املرفق املهم 

بسبب عدم االهتمام وعدم حل مشاكل املرشدين البحريني. 

البراك  النائب مسلم   وجه 
سؤاال مطوال الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جاء فيـــه: ما حقيقة 
بعض املخالفات القانونية في 
موضوع بعثات قسم القانون 
بكلية الدراسات التجارية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للعاميني الدراسيني 
٢٠٠٩/٢٠٠٨ و٢٠١٠/٢٠٠٩؟ لذا 
يرجـــى موافاتـــي بالبيانات 
املتعلقة بهذا املوضوع وعلى 
وجـــه اخلصوص الـــرد على 

األسئلة التالية:

  لجنة البعثات

  هل مت تشكيل جلنة البعثات 
في قسم القانون خالل الفترة 
املشار اليها على النحو املتفق 
مع الئحة العمل في األقســـام 
العلمية الصادرة بقرار املدير 
العام رقم ١٣٨٥ لسنة ٢٠٠٢؟ 
وهل قام القسم العلمي باملوافقة 
على هذا التشكيل كما تقضي 
بذلك الالئحة املشار اليها؟ وهل 
اعترض أعضاء القسم على هذا 
التشـــكيل؟ وهل قدموا بذلك 
شـــكوى للمدير العام؟ وماذا 

مت بشأن هذه الشكوى؟

  قسم القانون

  ومـــا عـــدد أعضاء قســـم 
القانون؟ وما عدد املرشـــحني 
للبعثات خالل هذه الفترة؟ وهل 
صحيح ان عددهم ١٤ مرشحا؟ 
وما مبرر هذا العدد الكبير إن 
صح؟ وهل يتوافق هذا العدد 
مع احلاجة الفعلية للقسم ومع 
األعداد التي كان القسم يعتمدها 
في السنوات السابقة؟ وهل مت 
فقد أوراق تقييم املبتعثني التي 
قامت بها جلنة البعثات للعام 
الدراســـي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ وكذلك 
ملفات املتقدمني للتعيني خالل 
هذه الفترة؟ وماذا مت بشـــأن 
ذلك؟ هل مت التحقيق بذلك؟ وما 
القرارات الصادرة بهذا الشأن؟ 
وهل قامت جلنة البعثات بقسم 
القانون بتحديد مدة ٥ دقائق 
ملقابلة املتقدمني للبعثات في 

القسم؟
  وهل هذه املدة كافية لتقييم 
املتقدمني رغم ان معايير التقييم 
تقارب ١٣ معيارا؟ وهل قامت 
جلنـــة البعثات بالكلية خالل 
اليها مبقابلة  الفترة املشـــار 
املرشـــحني لالبتعـــاث قبـــل 
صدور قرار بتشكيلها من نائب 
العام كما تقضي بذلك املدير 
املادة السادســـة مـــن الئحة 

البعثات؟
  وهـــل مت رفـــض بعـــض 
املتقدمني رغـــم ان معدالتهم 
أعلى من معـــدالت بعض من 
مت ترشيحهم؟ وما السبب في 

 علي الدقباسي 

 فيصل املسلم 

 مسلم البراك 

 رندى مرعي
  أكد مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيـــة فهـــد الرجعـــان ان «االعتماد 
املتقاعدين  التكميلي» للمتقاعدين يشـــمل 
احلاليني واجلدد وسيتم تعديل واحتساب 
املعاشـــات كل بحسب الســـن عند التقاعد 

وبحسب الراتب.
  وفي تصريح لـ «األنباء» أشار الرجعان 
الى ان إقرار هذا املشروع يعتبر إضافة كبيرة 
وجيدة في املجال التأميني وحلســـن حال 

املتقاعدين حيث ســـتكون الزيادة ملحوظة 
في رواتبهم.

  وقال الرجعان انه من املستفيدين ايضا في 
إقرار هذا املشروع املؤمن عليهم واملستحقون 
الذين ستتم تسوية وضعهم وفق املعاشات. 
وأكد الرجعان في تصريحه ان تعاون املؤسسة 
مع اللجنة املالية من خالل تزويدها بجميع 
اإلجراءات التأمينيـــة والتكلفة املالية بناء 

على طلب األخيرة.
  وقال الرجعان ان إقرار املشروع يضمن 

حتسني حال املتقاعدين كما سبق الذكر ليكون 
بديال عن رفع سقف الراتب التقاعدي وهي 

خطوة جيدة جتاه فئة املتقاعدين.
  وأشار الى ان احلكومة ستتحمل ١٠٪ من 
الزيادة على املؤمن عليه فيما يتكفل أرباب 

العمل بدفع نسبة ١٥٪.
  ولفـــت الرجعان الـــى ان كل اإلجراءات 
املتعلقة باالعتماد التكميلي ســـتأخذ حيز 
التنفيذ من تاريخ إقرار القانون، األمر الذي 

يتعلق باحلكومة ومجلس األمة. 

 الرجعان لـ «األنباء»: االعتماد التكميلي يشمل جميع المتقاعدين 

 فهد الرجعان 

 الحويلة: نتائج تحقيق «المحاسبة»
  في مخالفات «اإلعالم» ال يمكن السكوت عنها 

 التعدي على المال العام أصبح أمراً واقعاً 

اآلن يتطلب اكثر من اي وقت 
مضى تفكيـــك وزارة االعالم 
وحتويلها الى اكثر من هيئة 
كالهيئة العامـــة للمطبوعات 
واملرئي واملســـموع والهيئة 
العامة لالذاعـــة والتلفزيون 
ونقل قطاع االعالم اخلارجي 
الى وكالة االنباء الكويتية حيث 

هي املكان االنسب واالصلح.
  وناشد احلويلة وزير االعالم 
االلتفات الى العناصر الوطنية 
العاملة بالوزارة واستعجال 
الـــكادر اخلاص بهـــم واعادة 
املكافآت  النظر فـــي الئحـــة 
اخلاصة بالبرامـــج االذاعية 
والتلفزيون التـــي اقرت عام 
١٩٩٥ واعتمـــاد الئحة جديدة 
تتماشى واللوائح املالية التي 
تصرف للعاملني بالفضائيات 
االخـــرى حتى نقضـــي على 
الكفـــاءات  ظاهـــرة تســـرب 
الوطنية من اذاعة وتلفزيون 
الكويت الى الفضائيات احمللية 

والعربية. 

االعـــالم تزخـــر بالعديد من 
الوطنية  الكفاءات واخلبرات 
القادرة على تصحيح االوضاع 
والعودة باالعالم الكويتي الى 
موقع الريادة الذي كان عليه، 
فقط هـــي بحاجة ملن يدعمها 
ويعطيها الفرصة ويستفيد مبا 
لديها من خبرات تصب في خانة 

تطوير العمل االعالمي.
  واوضح احلويلة ان الوقت 

 أكـــد مقرر جلنة شـــؤون 
التعليم والثقافة واالرشـــاد 
مبجلس االمة النائب د.محمد 
احلويلة ان النتائج التي اظهرها 
ديوان احملاسبة نتيجة حتقيقه 
في املخالفات االدارية واملالية 
بوزارة االعـــالم امر ال ميكن 
الســـكوت عنـــه فالتجاوزات 
والتعدي على املال العام وكسر 
القوانـــني والقرارات اخلاصة 
بديوان اخلدمة املدنية اصبحت 
امـــرا واقعا ومثبتـــا باالدلة 
واملستندات وبناء عليه فإننا 
نطالب وزير االعالم الشـــيخ 
احمد العبداهللا بسرعة احالة 
القياديني املتجاوزين الى النيابة 
العامة، ونحن ان كنا اختلفنا 
مع الوزير في السابق اال اننا 
ال ميكن ان نشكك في سالمة 
مقاصـــده وحرصه على املال 
العام وسعيه الى اصالح اخللل 
الواضح بـــوزارة االعالم بكل 

قطاعاتها.
  وقال احلويلـــة ان وزارة 

 د.محمد احلويلة 

 فالح الصواغ 

 الزلزلة: التأمين التكميلي يشمل المتقاعدين السابقين 
والجدد و«المالية» تنجز تقريرها نهاية األسبوع 

 لن نستبق األحداث عن استجواب الحمود والحكم بعد المداولة 

 بنك التنمية ليس آلية مناسبة لتمويل المشاريع لعدم احتوائه على تفاصيل الميزانيات الضخمة 

 د.يوسف الزلزلة 

على اداء بعـــض القياديني في 
الوزارة ولذلك فإنه بعد مقارنة 
الشواهد والدالئل ميكننا ان نحكم 
ان كانت الوزيرة ادت اداء جيدا 
ام ال، مؤكدا ان اخللل املوجود 
في العملية التعليمية يعد احد 
االســـباب الرئيسية في تراجع 
التقـــدم ومواكبة  الكويت عن 

التطور والتنمية.
  وبخصـــوص مقتـــرح بنك 
التنمية، اوضـــح د.الزلزلة انه 
ال يشكل اآللية املناسبة لتمويل 
املشاريع ألن املقترح جاء مهما 
وال يحتـــوي على تفاصيل عن 
كيفيـــة التعامل مع املشـــاريع 
مبيزانيـــات ضخمة، باالضافة 
الى كونه يســـتند الى ايداعات 
حكومية في هذا البنك، مؤكدا انه 
ال يرى ان بنك التنمية هو اآللية 
االمثل الجناز ومتويل مشاريع 

التنمية. 

الى ١٧٥٠ دينارا، فقال د.الزلزلة: 
ارتأت اللجنة بأغلبية االعضاء 
انه عندما يطبق وينفذ التأمني 
التكميلي سيشمل القاعدة االكبر 
من املستفيدين وسيشمل ايضا 
املتقاعدين السابقني بعكس رفع 
الذي  التقاعدي  الراتب  ســـقف 
سيشـــمل احلاليـــني فقط، بل 
ســـيقتصر على فئة قليلة من 
القطاع اخلاص واالهلي وعلى هذا 
االساس ارتأت اللجنة التركيز 

على قانون التأمني التكميلي.
  وأكد د.الزلزلـــة ان القانون 
سيتم اقراره بصورته النهائية، 
اما في نهاية هذا االسبوع بعد 
ان تنتهـــي احلكومة من تقدمي 
االرقام املتعلقة بذلك او بعد العيد 
مباشرة على ان يقوم املجلس 
بدوره في التصويت عليه، الفتا 
الى انه مبا ان هناك توافقا بني 
املجلس واحلكومة على هذا االمر 
فســـينال القانون االجماع عند 

التصويت عليه.
  وختاما، شدد د.الزلزلة على 
ان قانون رفع السقف التقاعدي 
للراتب لـــم يرفض ولكن طاملا 
انـــه مت االتفاق بـــني احلكومة 
واللجنة علـــى البديل االفضل 
والـــذي سيشـــمل اجلميع فقد 
فضلـــت اللجنة اقراره بدال من 

رفع السقف التقاعدي.
  من جانب آخر، قال د.الزلزلة 
التلويح  فـــي تعليقـــه علـــى 
التربية  باســـتجواب وزيـــرة 
د.موضي احلمود من قبل بعض 
النواب ان االستجواب حق مطلق 
للنواب ونحن علينا ان نستمع 
الى محاوره ومن ثم يكون لنا 
احلكم عليه، مبينـــا ان وزارة 
التربية كغيرهـــا من الوزارات 
تعانـــي من اخللل فـــي الكثير 
من املواضع، السيما ما يتعلق 
بـــاالدارات املدرســـية وطريقة 
تعاطي احلكومة معها واملناهج 
وغيرها، مشددة على ضرورة 
عدم استباق االحداث وترك احلكم 

الى ما بعد املداولة.
  وبـــني ان وزارة التربية من 
املؤسســـات التي يتم التعاطي 
معها بشكل يومي، وبالتالي فإن 
اي خلل يقع فيها يكون واضحا 
وبينا، والنواب لديهم مالحظات 

 اكـــد رئيس اللجنـــة املالية 
النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة 
املاليـــة واالقتصادية اجتمعت 
امس ملناقشة ما مت تقدميه الى 
اللجنة مـــن اقتراحات بقوانني 
القوانني  الى مشـــاريع  اضافة 
التأمينات االجتماعية  بشـــأن 
بوجود احلكومـــة متمثلة في 
التأمينات االجتماعية، مشيرا 
الى انتهـــاء االجتماع واالتفاق 
باالجماع على ضرورة ان يكون 
التأمني التكميلي هو اجلزء الذي 
يعول عليه في زيادة املعاشات 

التقاعدية.
  واضـــاف د.الزلزلـــة، فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة عقب 
التكميلي  التأمني  ان  االجتماع، 
الذين  ســـيطبق وينفذ علـــى 
تقاعـــدوا ســـابقا واملتقاعدين 
مستقبال، وبالتالي سيستفيد 
اجلميع دون استثناء، اما فيما 
يخص رفع الســـقف التقاعدي 

 قطاع شؤون اللجان يصدر تقريره 
عن عمل اللجان الدائنة والمؤقتة 

 الصواغ يطالب وزير التجارة 
بمواجهة ظاهرة ارتفاع األسعار 

 اصدر قطاع شــــؤون اللجان باألمانة العامــــة ملجلس األمة تقريره 
الشــــهري حول عمل اللجان الدائمة واللجان املؤقتة مبجلس األمة عن 
الفترة من ٢٠١٠/٧/٤ الى ٢٠١٠/١٠/٢٥ خالل العطلة البرملانية اذ بلغ عدد 
التقارير عن القوانني واالقتراحات النيابية في اللجان الدائمة ١٣٨١ تقريرا 
بينهــــا ١٥٨ تقريرا محال من الفترة ٧/٤ الى ١٠/٢٥ و١٢٢٣ تقريرا متبقيا 

من دور االنعقاد العادي الثاني.
  واضاف التقرير الذي اصدرته ادارة التنسيق املتابعة بقطاع اللجان 
ان اللجان الدائمة اجنزت ٢٩ تقريرا في ٤٠ اجتماعا عقد في الفترة ٧/٤ 
الى ٢٠١٠/٢٥ مبجموع ٨٤٫٤٠ ساعة عمل، مشيرا الى ان جلنة العرائض 
والشكاوى عقدت اجتماع واحد اجنزت خالله ٤ تقارير، وعقدت جلنة 
الشــــؤون الداخلية والدفاع ســــبعة اجتماعات واجنزت تقريرا واحدا، 
واجنزت جلنة الشــــؤون املالية واالقتصادية ٤ تقارير في ١٢ اجتماعا، 
واجنزت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ٤ تقارير في اجتماعني، 
فيما لم تنجز جلنة شؤون التعليم اي تقرير في ٣ اجتماعات، ولم جلنة 
الشؤون الصحية اي تقرير في ١٦ اجتماعا، اما جلنة الشؤون اخلارجية 
فقد اجنزت ٣ تقارير في اجتماع واحد، ولم تنجز جلنة املرافق وجلنة 

امليزانيات وجلنة حماية االموال العامة اي تقرير.
  اما اللجان املؤقتة فقد تضمــــن جدول اعمالها ١٩٩ تقريرا، منها ١٨٦ 
تقريرا هي اجمالي املتبقي في شهر يونيو املاضي و١٣ تقريرا من الفترة 
٧/٤ الى ١٠/٢٥ واجنزت ١٢ تقريرا منها ٣ للجنة شــــؤون املرأة واألسرة 
وتقريرا واحدا للجنة شــــؤون البيئة و٦ تقارير للجنة دراسة الظواهر 

السلبية واثنان للجنة شؤون املرأة. 

فــــالح الصواغ  النائب   طالب 
وزير التجــــارة والصناعة بوقف 
ظاهرة ارتفاع االسعار، مبينا ان 
املشكلة او االزمة والتي كما نعلم 
ويعلم اجلميع انها مشكلة عاملية 
في املقام األول ومشــــكلة محلية 
ظهــــرت مصاحبة لقيام احلكومة 
بتعديل املرتبات وسلم الدرجات 
والوظائف والكوادر الفنية خالل 
السنتني املاضيتني وقال الصواغ 
في تصريح صحافي ان هذه املشكلة 
جــــزء منها طبيعي برز وظهر مع 
االزديــــاد العاملي لبعض الســــلع 
واالســــعار وجزءا آخــــر من هذه 
املشكلة مفتعل ظهر بسبب جشع 
وطمع التجار واملوردين لهذه السلع 
برفع قيمتها بطريقة غير طبيعية 
والدليل على ذلك ما نشرته بعض 
التقارير ال بل ميكن ان تلتمس ذلك 
من املواطن العادي عندما يزور احد 
دول اخلليج ويقارن بني اســــعار 
املواد والســــلع لديهم بأســــعار 
الكويت ان هناك فروقا شاســــعة 
بهذه االسعار مع العلم أن اسعار 
الضريبة بعض تلك الدول اكثر من 

سعر الضريبة بالكويت.
  وبذلك نرجو من االخوة قياديي 
ومفتشي وزارة التجارة ضرورة 
االنتباه لهذه الظاهرة ومحاربتها 
بجميع الطرق والسبل القانونية 
املتاحة ومتابعتها بشــــكل دقيق 
ويومي حتى حتد من جشع وطمع 
بعض التجار الذين اجرموا بحق 
البســــيط والذي اصبح  املواطن 
البعض منهــــم ال يقدر حتى على 

توفير قوت يومه. 

 النمالن للحماد: هل خالفت وزارتكم
  نظام الخدمة المدنية في الوظائف اإلشرافية؟ 

الوزارة بالرد على الديوان في 
مخاطبتها السابقة بأن الندب 
لشغل الوظائف االشرافية مت 
املقررة  النـــدب  وفقا لقواعد 
بنظام اخلدمـــة املدنية؟ وهل 
هناك اي جتاوزات او مخالفات 
مارستها اللجنة املعنية لشغل 
الوظائـــف االشـــرافية خالفا 
للوائـــح واألنظمـــة املعمول 
بها؟ وما عدد القضايا املرفوعة 
ضـــد وزارة األوقاف مبا فيها 
العامة لألوقاف؟ وكم  األمانة 
عدد القضايا التي خســـرتها 
الوزارة فيما يخص الوظائف 
التي  االشرافية؟ وما األحكام 
صدرت ضد الوزارة ولم يتم 
تنفيذها حتى اآلن وأسباب عدم 

تنفيذ هذه األحكام؟ 

وهل عبر الديوان عن رفضه 
آلليـــة التعيني التـــي تتبعها 
الوظائف  الوزارة في شـــغل 
االشرافية الشاغرة؟ وهل قامت 

 وجه النائب سالم النمالن 
ســـؤاال لنائب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للشـــؤون 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشـــد احلماد جاء فيه: ان ما 
الحظنـــاه من وجـــود الكثير 
من املخالفات التي شابت أداء 
االدارات بالتخطـــي للقواعد 
والضوابط السارية واملعمول 
بهـــا، األمر الذي يســـتوجب 

التوقف أمامه.
  لذا يرجى افادتي وتزويدي 
باآلتـــي: هل قامـــت وزارتكم 
بارتـــكاب اي مخالفات لقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٢٥ 
لسنة ٢٠٠٦ بشأن شروط شغل 
الوظائف االشرافية الشاغرة؟ 

 سالم النمالن 


