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يعت����ذر النائب م����رزوق الغامن 
واخوانه عن عدم استقبال املهنئني 
بالش����هر الفضيل خالل ايام االحد 
واالثنني والثالثاء تضامنا مع اهالي 

ضحايا حريق اجلهراء.

الغانم  وإخوانه 
يعتذرون لرواد ديوانهم 

حث وزير الصحة على إنشاء مستوصف آخر بالمنطقة

الخنفور يطالب بتخفيف معاناة 
أهالي مدينة سعد العبداهلل

النائب سعد اخلنفور  طالب 
وزير البلدية واألش����غال العامة 
د.فاضل صف����ر ووزير  الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان بضرورة 
االهتمام باملناطق السكنية اجلديدة، 
خصوصا مدينة سعد العبداهلل في 
اجلهراء والتي تعاني من نقص 
شديد في اخلدمات التي يحتاجها 
املواطنون مثل اإلنارة، خصوصا 
في قطع����ة 10 التي يعيش أهلها 
ظالما دامس����ا في الليل وتصبح 
كأنها مدينة يقطنها أشباح وليسوا 
بشرا وكذلك سفلتة الطرق، ناهيك 
عن كثرة األنقاض املوجودة بكل 

شوارع املنطقة. وشدد اخلنفور على أهمية ان تقوم اجلهات اخلدمية 
في كل وزارات الدولة بدورها املطلوب كما ينبغي ألنه من غير املعقول 
ان تكون شوارع الكويت � الدولة الغنية باخليرات � مليئة بالنفايات 
واألنق����اض والقذارة فهذه املناظر لم نتعود على رؤيتها اال في الدول 
الفقيرة كما ان هذه األمور من شأنها ان جتلب األمراض ألهالي املنطقة 
في املس����تقبل في ظل عدم جتاوب املسؤولني معها، مبينا ان مثل تلك 
األمور يجب أال تغيب عن ذهن املسؤولني بالدولة ألنه البد ان يكونوا 
قد مروا بتلك الش����وارع ام ان كال منهم ال يهتم اال مبنطقته واملناطق 
الداخلي����ة بينما تبقى املناطق اخلارجية مهملة وال جتد من يبالي بها 

او يهتم باملشاكل التي تعاني منها.
من جانب آخر، طالب اخلنفور وزير الصحة د.هالل الساير بضرورة 
اإلسراع لفتح مستوصف آخر في منطقة مدينة سعد العبداهلل باجلهراء، 
وذلك نظرا لعدم مقدرة مستوصف واحد يعمل حاليا على خدمة قاطني 
اكثر من 10 قطع سكنية يصل عدد املواطنني بها ألكثر من 50 ألف نسمة 
تقريبا، ناهيك عن ان املنطقة في تزايد مستمر جراء عملية البناء التي 
تتم والتوسعة العمرانية التي تشهدها بعد ان قامت املؤسسة العامة 
للرعاية الس����كنية بتوزيع املزيد من القسائم السكنية وبيوت الدخل 
احملدود التي سيتم توزيعها في القريب العاجل، ما سيكون معه عدم 

مقدرة املستوصف الوحيد على استيعاب مراجعني جدد.

سعد اخلنفور

د.وليد الطبطبائي أحمد الهارون

حماد: على وزيري البلدية والتجارة وقف اشتعال أسعار األغنام

الهارون: انخفاض أسعار حديد التسليح
بنسبة 64% واألسمنت 19% عن أعلى سعر وصلت إليه

االنشائية املقدمة للمستفيدين من 
القروض العقارية املقدمة من بنك 
التسليف واالدخار بغرض البناء 
م���ن 40 طن حدي���د إلى 45 طن 
حديد ومن 4000 كيس أسمنت 
الى 4500 كيس اسمنت و35000 
طابوق جيري، كما متت اضافة 
الطابوق االبيض العازل الى املواد 
االنشائية املدعومة وذلك مبوجب 
القرار ال���وزاري رقم 403 لعام 

2008 مرفق نسخة.
وقال اله���ارون تقوم الهيئة 
العامة للصناع���ة بتقدمي الدعم 
جلمي���ع املنش���آت الصناعي���ة 
الكويتي���ة ومن ضمنها مصانع 
انتاج احلديد واالس���منت وفقا 
ال���واردة في قانون  للنصوص 
الصناعة رقم 56 لسنة 1996، كما 
متت املوافقة على اصدار مرسوم 
باضافة مواد االسمنت واحلصى 
)الصلب���وخ واجلابرو( وحديد 
التس���ليح إلى املواد والبضائع 
غير اخلاضعة للضريبة اجلمركية 
وذلك في اجتماع مجلس الوزراء 
رقم 5631 بتاري���خ 2008/8/21، 
مما يساعد على تخفيض تكلفة 
االنتاج وبالتالي تخفيض سعر 
املنتج في السوق، وان الوزارة 
تقوم بربط الدعم بسعر املنتج مبا 
يكفل ايجاد سعر مناسب للتاجر 

واملستهلك.

وكان اخرها قرار وزاري بتاريخ 
18 مايو 2009 حتت رقم 178 لعام 

.2009
وزاد في اجابته: توجد هناك 
رقابة عل���ى متداول���ي احلديد 
واالس���منت من قبل املفتش���ني 
التجاري���ني العامل���ني في ادارة 
الرقابة التجارية بالوزارة وتقوم 
الوزارة بعمل مس���ح اسبوعي 
للسوق ومقارنة االسعار بني فترة 
وأخرى ال تتجاوز االسبوع مبا 
يكف���ل الرقابة الفاعلة واحملكمة 

على السوق.
وقال ايضا: ان الوزارة تقوم 
بتقدمي دعم لهاتني السلعتني وقد 
صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم 
387 لعام 2008 بزيادة كميات املواد 

الكمي���ات املص���درة من احلديد 
واالسمنت والصلبوخ الى اخلارج 
ومرفق طي���ه بي���ان بالكميات 
املص���درة م���ن مادت���ي احلديد 
واالسمنت خالل السنوات اخلمس 
املاضية أما مادة الصلبوخ فلم يتم 
تصدير أي كمية إلى اخلارج خالل 
تلك الفت���رة، علما بوجود قرار 
وزاري رقم 93 لعام 2004 بشأن 
منع تصدير االس���منت وحديد 
التس���ليح املجدول اال مبوافقة 
مسبقة من الوزارة قبل كل عملية 
تصدير وحتديد الكميات املسموح 
بتصديرها تبعا لظروف السوق 
الوزارة  احمللية، حيث أصدرت 
عدة قرارات وزارية بشأن السماح 
بتصدير مادتي احلديد واالسمنت 

حّمل النائب سعدون حماد العتيبي وزير األشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير التجارة مسؤولية 
ارتفاع اسعار األغنام املخصصة للذبح بعد ان وصلت 
اسعارها الى ارقام فلكية وجتاوزت املعدالت املعقولة 
حيث وصل متوسط سعر اخلروف 100 دينار وذلك 

بسبب ارتفاع اسعار األعالف.
ورفض النائب س����عدون العتيبي اي مبررات أو 
تأويالت يسوقها الوزيران او احدهما بأن ارتفاع هذه 
األسعار اصبح عامليا حيث التزال األغنام في الدول 
املجاورة وعلى األخص اململكة العربية الس����عودية 
تباع مبا يعادل 30 دينارا بسبب الدعم الذي تقدمه 
الدولة الش����قيقة لألعالف بينما نح����ن لم تقدم لنا 
الدولة ممثلة في هيئة الزراعة ووزارة التجارة الدعم 
املناسب لتوفير األعالف بأسعار معتدلة كي حتافظ 

هذه السلعة الغذائية الرئيسية على معدالتها الطبيعية حيث منذ عامني 
تقريبا كان اخلروف يباع في مثل هذه املناس����بات بحدود اخلمس����ني 
دينارا ولكننا نفتقد االهتمام والقيام باملس����ؤوليات الواجبة من قبل 
وزير البلدية املسؤول املباشر عن اختصاصات شؤون الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ونظيره وزير التجارة الذي تختص 

وزارته باستيراد وتوفير األعالف من الدول املصدرة لها.
وقال: ال يس����تطيع احد جتاهل اهمية وضرورة اس����تقرار اسعار 
اللحوم خصوصا في هذا الش����هر الفضيل الذي تتضاعف فيه نس����بة 

االستهالك لألسرة الكويتية وبالتالي على املسؤولني 
احلكوميني املعنيني كل فيما يخصه وعلى األخص 
وزيرا البلدية والتجارة املبادرة بسرعة توفير األعالف 
ملربي الثروة احليوانية في الدولة بأسعار معتدلة 
أسوة مبا هو واقع في الدول الشقيقة خصوصا دول 
مجلس التعاون اخلليجي فنحن لسنا مبنأى عنهم 
وظروف انعدام املراع����ي الطبيعية لدينا هي ذاتها 
لديه����م وال يوجد اي عذر او مبرر الختالف ظروفنا 
املعيش����ية عنهم ومن هذا املنطلق فانني س����أنتظر 
خالل األيام القليلة ان تكون هناك مبادرات ايجابية 
من كال الوزيرين ألن الوضع أصبح ال يطاق من قبل 
جميع األس����ر الكويتية التي اصبحت تعاني كثيرا 
من ارتفاع األسعار االستهالكية خصوصا في شهر 

رمضان املبارك وهذا العام حتديدا.
وأكد ان املواطنني خصوصا اصحاب الدخول احملدودة قد أصبحوا 
يعانون ارهاقا في ميزانياتهم األسرية الشهرية بسبب زيادة التزاماتهم 
األسرية حيث ان التكلفة املعيشية اصبحت عالية في الوقت الذي بقيت 
مدخوالتهم الش����هرية عند مستوياتها الس����ابقة لدرجة ان الكثير من 
أرباب األس����ر أصبح عاجزا عن تلبية متطلبات أسرته من الضرورات 
املعيشية، واملؤلم ان املبادرات عند اجلهات التنفيذية املعنية معدومة 
كما هو حاصل امام ارتفاع اس����عار األغنام التي لم يتحرك لها اي من 

الوزراء املعنيني بهذا األمر.

قال وزير التجارة والصناعة 
الوزارة تقوم  إن  الهارون  أحمد 
برصد التغير في اسعار السلع 
االنشائية اس���بوعيا ومقارنتها 
باالسعار العاملية وقال الهارون 
ردا على س���ؤال للنائب د.وليد 
الطبطبائي بلغت نسبة الزيادة 
في اسعار احلديد 200% واالسمنت 
بنسبة 20% والصلبوخ بنسبة 
60% خ���الل اخلمس س���نوات 
األخيرة ويرجع ذل���ك الرتفاع 
االس���عار في الس���وق العاملية 
بش���كل كبير وخاص���ة تكليف 
االنت���اج والنقل وارتفاع الطلب 
العاملي على احلديد واالسمنت، 
وقد عادت االسعار الى االنخفاض 
ابتداء من يوليو 2008 ملادة حديد 
التسليح، حيث انخفضت بنسبة 
64% عن أعلى سعر وصلت إليه 
وكان 420 د.ك لتس���تقر عن���د 
سعر 150 د.ك للطن الواحد منذ 
ما يقارب شهرين وذلك نتيجة 
لالزمة املالية العاملية احلاصلة 
والتي اثرت على جميع اجلوانب 

االقتصادية في العالم.
اما بالنس���بة ملادة االسمنت 
فقد انخفض سعرها بنسبة %19 
تقريبا عن أعلى س���عر وصلت 
إليه وكان 1.550 د.ك ليستقر عند 

1.250 للكيس الواحد.
واضاف: تقوم الوزارة برصد 

أكد أن سعر الخروف في الكويت وصل 100 دينار وفي السعودية اليزال 30 دينارًا

الحويلة: سنتابع ترجمة التوصيات النيابيةبشأن »المسرّحين« ردًا على سؤال للنائب الطبطبائي
اكد مراقب مجلس االمة النائب د.محمد احلويلة 
ان املجلس سيتابع تنفيذ التوصيات النيابية التي 
اقرت خالل اجللسة املاضية بشأن حل قضايا 
املس����رحني التي من املق����رر ان يصدر بها قرار 

من مجلس الوزراء االثنني املقبل النهاء معاناة 
ابنائنا وبناتنا، مشددا على ضرورة طي هذا امللف 
وانصاف ابن����اء الكويت من ظلم وجور بعض 
شركات القطاع اخلاص التي انهت خدمات ابنائنا 

الشباب واجبرت الغالبية منهم على االستقالة.
وقال د.احلويلة، في تصريح صحافي، اننا بالتأكيد 
نترقب وننتظر قرارات اجللسة املقبلة ملجلس 

الوزراء فيما يتعلق بهذه القضية.

سعدون حماد


