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الخرافي هّنأ نظيره في إيران الخنفور لفتح عيادات األسنان

بالتزامن مع »الصحة العامة«
الطبطبائي لالهتمام بالمساحات الخضراء

بعث رئي���س مجلس األمة في مدن الكويت
جاس���م اخلرافي ببرقية تهنئة 
ال���ى رئيس مجلس الش���ورى 
اإلس���امي ف���ي اجلمهوري���ة 
اإلسامية اإليرانية علي أردشير 
الريجاني، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لباده.

تقدم النائب سعد اخلنفور باقتراح برغبة طالب 
فيه بأن تقوم وزارة الصحة بااليعاز ألقسام عيادات 
االسنان في املراكز الصحية واملستوصفات ان تفتح 
طوال اليوم بالتزامن مع عمل عيادات الصحة العامة 
في كل مستوصف، بحيث يكون عملهم من الساعة 

الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ليا.

قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحني برغبة طالب 
في االقتراح االول ب� »االهتمام باملساحات اخلضراء في 
مدن الكويت والعمل على زيادتها واتباع وسائل حديثة 
للعمل على منو تلك املس���احات«. وطالب في االقتراح 
الثاني ب� »استحداث مخرج على الدائري اخلامس مبنطقة 

السام للتسهيل على املواطن«.

مبارك اخلرينج

خالد اخلالد محمد الصقر

عسكر لتخفيض المدة الالزم
قضاؤها برتب ضباط الصف

الحربش يحّذر من خصخصة
بعض القطاعات الحكومية

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اك����د فيه ان  اقتراح����ا برغبة 
العاملني ف����ي االطفاء يقومون  
مبسؤولياتهم في حماية االرواح 
واملمتلكات نص على قيام مجلس 
الوزراء باعادة النظر في قراره 
رقم 4 لسنة 2009 املشار اليه 
وتخفيض املدة الازم قضاؤها 
في العمل برتب ضباط الصف 
الازم توافرها للترقي الى رتبة 
مازم اطفاء من خمسة عشر عاما 
الى عشر سنوات مع ما يترتب 

على هذا التعديل من اثار.

ح���ذر النائ���ب د.جمع���ان 
احلربش من العواقب اخلطيرة 
والنتائج الكارثية التي ستشهدها 
انطاقة تنفيذ خطط تخصيص 
بعض املؤسس���ات والقطاعات 
احلكومية، وذلك بسبب التساهل 
والتراخي احلكومي مع ممارسات 

وجتاوزات بعض منها.
وشدد احلربش على ضرورة 
ان مي���ارس وزير املواصات 
جميع صاحياته جتاه ادارة 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية احلالية خاصة على 
ضوء املعلومات شبه املؤكدة 

التي اطلقها بعض مسؤوليها بش���أن رفضهم الرد وجتاهلهم 
االجابة عن دفعات االسئلة البرملانية التي وجهتها حول العديد 
من قضايا التجاوز والفساد التي تتخذ حاليا باملؤسسة، وكذلك 
رفض الرد على االس���ئلة البرملانية االخ���رى التي تقدمت من 
الزماء نواب االمة، باالضاف���ة الى تعمد االدارة احلالية اتباع 
اس���اليب فساد وجتاوز غير مس���بوقة مبؤسسات الدولة في 
السابق ولعل ابلغ دليل على ذلك استمرار احد كبار مسؤولي 
»الكويتية« مبمارس���ة اعماله ومهامه بالرغم من صدور حكم 
محكمة االستئناف بحقه والقاضي بعزله من الوظيفة بسبب 

قضايا فساد مالي متورط فيها هذا املسؤول.

نفى النائب مبارك اخلرينج ان يكون قد انضم الى النواب 
املطالبني باخض���اع غ���رفة جت������ارة وص���ناعة الك���ويت 
للقان���ون ورق����ابة الدولة من اج�������ل اتخ���اذ ه���ذا املل���ف 
كوس���يلة ضغط في الش���أن الرياض��ي، مؤكدا انه ينط���لق 
من منطلق تطبيق القانون والدستور على اجلميع مبا فيهم 

الغرفة. 
وقال اخلرينج، في تصريح للصحافيني مبجلس االمة امس، 
انا ال ادخل في النوايا امنا انطلق من منطلق اجراءات قانونية 
ودستورية، مبديا تأكيده الكامل ملا اثاره النائب د.حسن جوهر 

بشأن غرفة جتارة وصناعة الكويت.
وب���ني ان ما ذكره وزي����ر الت���ج���ارة والص���ناعة اح��مد 
اله���ارون »مردود عليه«، فح���ديثه ع���ن ان قانون الت��جارة 
وضع قبل الدس���تور ال يعني ان ه���ذه القوانني ال متس امنا 

املفترض ان يتم تعديلها مبا يتوافق مع الدس���تور الذي نظم 
قوانني الدولة.

وش���دد على ض���رورة تطبيق القانون كذل���ك على بعض 
االحتادات الت���ي ال يوجد لها غطاء قانوني مثل االحتاد العام 
لطلبة الكوي���ت الذي يعمل ضمن »العرف«، مطالبا احلكومة 
وعلى رأسها س���مو رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القوانني 
بحذافيرها على اجلميع دون اس���تثناء حتى ال تبقى اي جهة 

من دون غطاء قانوني.
وفضل اخلرينج عدم اس���تباق االم���ور في االعان عن اي 
اجراء يتخذه النواب في هذا الشأن حتى ال يتهموا بالتعسف 
في اس���تخدام االدوات الدستورية، مشددا على اننا ننبه اآلن 
ونناش���د احلكومة ان تعالج اخللل وان يتم تطبيق القانون 

على الكل وليس على الفقير فقط.

الخرينج ينفي انضمامه إلى النواب المطالبين 
بإخضاع غرفة التجارة للقانون ورقابة الدولة

وعليه فإننا نضع بني أيديكم هذه 
االمور للنظر فيها وهي بالنسبة 
له أمور خلط االوراق التي حاول 
ان يس���تخدمها للوص���ول الى 
ان  الهدف، فيق���ول خاصة  هذا 
املسؤولية امللقاة على عاتقنا في 
الوقت الراهن باتت ثقيلة، أي انه 
للتو يعرف ان مسؤولياته لم تكن 
ثقيلة وكبيرة، فقط اآلن عرف ان 
املسؤولية ثقيلة ومرهقة، ويتابع 
رئيس املؤسس���ة »على ضوء 
ما مت توضيح���ه ملعاليكم رغم 
حرصنا على مصلحة املؤسسة 
التدابير  وركابها التخاذ اقصى 
للحفاظ على سامة الركاب بعمل 
الصيانة الازمة للطائرات، وانا 
اريد توجيه س���ؤالي اليه: »كم 
عدد الطائرات التي تعرضت الى 
خطر كبير جدا سواء اثناء اقاعها 
او هبوطها نتيجة ملش���اكل في 

الصيانة؟«.
واضاف ايضا: واآلن تقول 
في كتابك ان املؤسسة اتخذت 
اقصى التدابير الازمة للحفاظ 
على سامة الركاب فأي سامة 
امام حقائق  تقصدها، فان���ت 
علي���ك ان تعلنه���ا وتؤكدها، 
فانت تستطيع ان تخدع بعض 
الناس بعض الوقت ولكنك لن 
الناس  تستطيع ان تخدع كل 

كل الوقت.
وزاد قائ���ا: يري���د رئي���س 
املؤسس���ة ف���ي نهاي���ة الكتاب 
الوصول ملا يلي: صيانة الطائرات 
رغم قدمها وتهالك اسطولها واقول 
ل���ه صح النوم م���رة اخري، ان 
هذا يترتب عليه حدوث اضرار 
جس���يمة مبمتلكات املؤسس���ة 
وركابها اذا م���ا ظل احلال على 
ما ه���و عليه مدة اط���ول، فهذا 
هو اله���دف الذي يريد الوصول 
اليه رئيس املؤسسة الذي يؤكد 
لوزير املواصات ان هناك اضرارا 
الركاب  جسيمة سيتعرض لها 
ومع ذلك اعطى لنفسه احلق في 
ان يحرك الطائرات التي يعتقد 

هو انها ستسقط بالركاب.

السابقني قرارا  وزراء املواصات 
بإقالت����ك م����اذا فعلت، مارس����ت 
الضغط تلو الضغط حتى تبقى 
في موقعك، ام����ا محاولة إلصاق 
التهم بالعاملني وبأنهم غير  هذه 
منتجني بحجة انهم غير مستقرين، 
فهذا أمر مس����تغرب صدوره منك 

أنت حتديدا.
الب����راك متحدثا عن  وواصل 
كتاب الفاح املوج����ه الى الوزير 
البصي����ري قائ����ا: يتحدث ايضا 
في كتابه ف����ي البن����د الرابع انه 
مع انتهاء الع����ام 2009 وتطبيقا 
للقانون س����تعود ال مؤسسة الى 
رقابة جلنة املناقصات الرئيسية 
وديوان احملاس����بة مما يعود بها 
الى املرب����ع االول وتقييد ادارتها 
ما أف����رغ القانون من أهم ميزتني 
منحتهما املؤسسة، وانا اقول انه 
عندم����ا منحتم هاتني امليزتني في 
قضية ديوان احملاس����بة ورقابة 
املناقصات ماذا حققت وما  جلنة 

االجنازات التي قدمتها؟
وأضاف: فأنت في بداية الكتاب 
تتحدث عن املش����اكل واخلسائر 
الفادحة وقل����ة انتاجية املوظفني 
والعبء في العمال����ة، فهل هناك 
ضحك اكب����ر من هذا ليمارس في 
املؤسس����ة التي اصبح����ت عزبة 
ميارس فيها رئيس مجلس االدارة 

وكبار القياديني أساليبهم.
وتابع: فأنت يا رئيس املؤسسة 
ال تريد ان تكون هناك رقابة لديوان 
احملاسبة وجلنة املناقصات ألنك 
تعلم متاما ان الديوان عندما قدم 
التقاري����ر تلو التقاري����ر عن أداء 
املؤسس����ة فقد كش����ف احلقائق 
ووضع املجهر بشكل حقيقي على 
كل التصرف����ات الت����ي حدثت في 
املؤسس����ة والتي كنت أنت لفترة 
طويلة مديرا لادارة الهندس����ية، 
وبالتالي تعتق����د ان اعادة رقابة 
الديوان وجلنة املناقصات امر غير 

جيد في عملية التحويل.

خلط األوراق

وأضاف: يقول رئيس املؤسسة 

مجموعة من القضايا التي يفهمها 
جميع الناس.

واضاف: من يدرس سنة اولى 
الى  اقتصاد يس����تطيع الوصول 
ه����ذه احلقيقة، لك����ن ألن رئيس 
املؤسسة يريد ان يستخدمها في 
هدف ق����ادم في الكتاب اراد تأكيد 

هذه احلقيقة.

عمالة فائضة

وزاد قائ����ا: يتح����دث رئيس 
امل�����ؤسس����ة عن وج����ود عمالة 
فائضة للمؤسسة مما يشكل عبئا 
ماليا كبيرا على ميزانياتها وعلى 
الدولة باالض���اف��ة الى انخفاض 
انتاجية العاملني نتيجة الوضع غير 
املستقر الذي ستمر به املؤسسة 
الى ش����ركة  اثناء فترة حتويلها 
مساهمة، هذا ما قاله في الكتاب، 
وتدارك قائا: ونحن نقول لرئيس 
اذا كانت هناك عمالة  املؤسس����ة 
موجودة من الكويتيني فهذا جزء 
من دورك وجزء من دور الدولة، اما 
اذا كانت هناك عمالة اخرى فعليك 
ان تؤكد في كتابك من الذي يتحمل 
مسؤولية هذا القرار، وهل تعتقد 
ان هناك طرفا في املؤسسة ميلك 
ان يتحمل مثل هذا القرار اال انت 
كرئيس مجلس ادارة ومدير عام 

للمؤسسة؟
وقال مخاطبا الفاح: على من 
تبيع مزاميرك يا رئيس املؤسسة؟! 
نحن نعلم ان كل هذه القضايا التي 
تطرحه����ا اآلن متهد للوصول الى 

هدف معني في ذهنك.
وتابع: اما احلديث عن انخفاض 
انتاجية العاملني فهذا نسمعه الول 
مرة من رئيس مؤسس����ة خطوط 
وطنية تذهب بأسطولها الى مختلف 
عواصم العالم وبعد ذلك يحاول ان 
يلبس هذا الوضع السيء بالعاملني 
بينما اذا كان هناك خلل فهو يعرف 

اين موقعه.

لجنة المناقصات

وأضاف مخاطبا الفاح ايضا: 
أنت تعرف أن����ه عندما اتخذ احد 

اجلهود الجراء الصيانة الدورية 
للطائرات ومحركاتها حتى تتمكن 
من اداء خدماتها دون تأخير في 

رحاتها.
وأضاف: وامام هذه احلقيقة 
الضعيفة والتي ثبت في كثير 
من رحات املؤسسة الى عواصم 
العالم انها حقيقة مزيفة يحاول 
رئي���س املؤسس���ة ان يغلفها 
بأس���لوب معني خلدمة هدف 
اكبر بالنسبة له كونه يتخلى 
االن عن قناعاته الس���ابقة في 
مراساته مع وزراء املواصات 
السابقني فيما يتعلق بسامة 

الطائرات.
وتابع: ولكن لتحقيق هدف 
في ذهنه، يقول في كتابه املرسل 
الى وزير املواصات: »اال ان هذا 
االمر تقابله عقبات كبيرة تتمثل 
في قرب انتهاء العمر االفتراضي 
لكثي���ر من طائرات املؤسس���ة 
التي لم يتم حتديثها منذ العام 

.»1991

»صح النوم«

وعلق البراك قائا: »ونحن نقول 
»صح النوم« يا رئيس املؤسسة، 
كأن هذه املعلومة نزلت عليك وكأنك 
عرفت اخيرا ان العمر االفتراضي 
لهذه الطائرات ق����د انتهى � وفق 
تفسيرك � ألن االسلوب املتبع في 
عملية الصيانة انت تعرف كيف 

يتم«.
واضاف مخاطبا رئيس املؤسسة: 
ونحن من اثرنا في يوم من االيام 
حقيقة انكم جعلتم احد االشخاص 
غير املختصني بتوقيع املوافقة على 
عملية الصيانة واالقاع لطائرة 
صاحب السمو االمير عندما كان 
رئيس����ا ملجلس الوزراء.. وكادت 
ان حتدث كارثة حقيقية، غير ان 
هذا االمر لم يحرك ساكنا بالنسبة 
لكم ألنكم حاولتم في تلك الفترة 
وبعد ان اثير املوضوع التنصل من 
املسؤولية وحاولتم ايصال رسالة 
ان هذه احلادثة غير صحيحة على 
الرغم من عدم قدرتك على انكارها 

ش���ّن النائب مس���لم البراك 
هجوما عنيفا على رئيس مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حمد 
الفاح على خلفية الكتاب املوجه 
من قبله الى وزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة ووزير املواصات 

في 12 يناير 2010.
وطالب البراك باحالة الفاح 
الى النيابة العامة بعد املعلومات 
اخلطي���رة التي افصح عنها في 
الكتاب واملعنية بامكانية هاك 
بع���ض طائ���رات »الكويتية« 
وسقوطها، متسائا: »صح النوم 
يا رئيس املؤسسة«.. ولكن اين 
أن���ت منذ زمن طوي���ل عن هذا 
الوض���ع؟ مؤكدا ان هناك اهدافا 
اخرى في نفس رئيس املؤسسة 
»معنية بتحويل املؤسس���ة الى 

شركة مساهمة«.
وأشار البراك الى ان الغريب 
ف���ي االمر ان رئيس املؤسس���ة 
كان ط���وال الس���نوات املاضية 
ينك���ر وج���ود وضع م���زر في 
اعمال صيانة الطائرات رغم كل 
التي  املطالب���ات والتصريحات 
نادينا بها ونواب آخرون النقاذ 

هذا الوضع.
وتس���اءل: لك���ن اآلن اصبح 
رئيس املؤسسة هو الذي يتحدث 
عن سوء الطائرات، فما الذي تغير 
في فكره وقناعاته ليظهر فجأة 
بعد صدور ق���رار مجلس االمة 
الى شركة  بتحويل املؤسس���ة 
مس���اهمة ويتحدث عن الوضع 
املزري في املؤسسة؟ خصوصا 
ان���ه كان قبل رئاس���ته مجلس 
االدارة مديرا الدارة الهندسة وهي 
االدارة املسؤولة بشكل مباشر 
عن س���امة الطائرات من حيث 

الصيانة واجلوانب الهندسية.
الب���راك ان رئي���س  وأك���د 
املؤسسة ومن خال هذا الكتاب 
يري���د الوصول ال���ى هدف في 
القناعة  نفسه محاوال نقل هذه 
غير احلقيقية ال���ى ذهن وزير 
املواصات، مشيرا الى انه اوضح 
في الكتاب ان املؤسسة اتخذت كل 

وقت حدوثها.

كلفة عالية

وزاد قائ����ا: يتح����دث رئيس 
املؤسس����ة في الكتاب عن الكلفة 
العالية العمال الصيانة والتي حتمل 
املؤسسة اعباء مالية كبيرة تثقل 
كاهلها وتؤثر على امليزانية وهو 
الكام الذي لم يطرح في السابق 
ويناقض عملية الهدر التي حتدث 
في املؤسسة من خال ما تعرضت 
له بع����ض مكاتبها، خصوصا في 
نيودله����ي وف����ي مكات����ب اخرى 
تعرضت للسرقة واحلرمنة حتى 
ان ديوان احملاسبة حتدث بشكل 
مباش����ر عن احد االشخاص الذي 
كان له موقف س����يئ من الكويت 
اثناء فترة االحتال العراقي الغاشم 
ويتعامل بغسيل االموال ومع ذلك 
يقول رئيس املؤسسة بكل جرأة 
للديوان: انكم ال متلكون ان تفرضوا 
علينا قرارا معينا جتاه ش����خص 

نحن راضون عنه.
وتابع البراك قائا: ايضا يتحدث 
رئيس املؤسسة في الكتاب انه مت 
وقف املشاريع واخلطط املستقبلية 
بعد صدور القرار رقم 6 لس����نة 
2008 وذلك حتى ال تترتب عليها 
التزامات مالية كونها س����تتحول 
الى شركة مساهمة، مؤكدا ان في 
ذلك محاولة خللط االوراق واضافة 
عبارات غير مفيدة ألنها اصا ثابتة 
ومؤكدة، وبالتالي هو يريد ان يجمع 

البراك يطالب بإحالة رئيس »الكويتية« للنيابة

عّبر عن تأييده لموقف وزير التجارة

الصقر يحّذر من أهداف الحملة على غرفة التجارة: تصفية حسابات ال تخفى على أحد
الخالد: الحملة المش�بوهة على الغرفة طعن في تاريخ مؤسس�يها والقائمين عليها

التجارة واسهاماتها الفاعلة في 
تطوير القوانني االقتصادية وابداء 
اآلراء االقتصادية سواء للجهات 
او اخلاصة، والدفاع  احلكومية 

عن القضايا الوطنية.
واعتبر اخلالد احلملة املشبوهة 
ض���د »الغرفة« مبثاب���ة طعن 
مرفوض في تاريخ مؤسس���يها 
والقائمني عليها وهم من اخلصوا 
للعمل الوطني واالقتصادي حتت 
مظلة الدستور والقانون، وطبعوا 
بصماتهم في تاريخ الكويت في 
ش���تى املجاالت، مؤك���دا ان ما 
تتعرض له »الغرفة« اليوم هو 
عملية لتصفية حسابات سياسية 
بدأت تستخدم فيها ادوات برملانية 

واعامية.
واشار اخلالد الى ان تصريح 
التجارة والصناعة احمد  وزير 
الهارون اوضح للجميع الوضع 
القانون���ي للغرفة، الفتا الى ان 
املزايدة على هذه احلقيقة كشفت 
خفايا ومآرب احلملة التي حذر من 
خطورة استمرارها على االقتصاد 

الوطني.

توضيحه ان قانون الغرفة هو 
قانون سابق للدستور وجاءت 
املادة 180 منه لتكرس هذا القانون 
وال ميكن وقف العمل به إال بقرار 
من احملكمة الدستورية، واختتم 
اننا نحذر من محاوالت ش���طب 

الغرفة.
وبدوره وصف عضو املجلس 
البلدي الس���ابق خالد اخلالد ما 
تتعرض له غرفة جتارة وصناعة 
الكوي���ت من حمات تش���ويه 
ومح���اوالت لانتقاص منها من 
قبل بعض االطراف باحملاوالت 
املكشوفة لضرب احدى اهم ركائز 
االقتصاد الوطني لصالح جهات 

مشبوهة.
وق���ال اخلالد ف���ي تصريح 
صحافي ان لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت دورا مشهودا تاريخيا منذ 
تأسيسها قبل ما يقارب الواحد 
واخلمسني عاما، ومازلنا نتلمس 
هذا الدور في مشاركاتها الفاعلة 
في خدمة االقتصاد الوطني من 
خال رعايته���ا لفئة كبيرة من 
اهل الكويت الذين متيزوا مبهنة 

عنهم طوال تاريخها.
ان ما تق���وم به غرفة جتارة 
الكويت ف���ي عملها  وصناع���ة 
اليومي هو ما تقوم به كل غرف 
العال���م مبوجب  التج���ارة في 
االتفاقيات الدولية التي وقعتها 
الكويت، لذا نرفض هذه احلملة 
ونح���ذر من أهدافه���ا اخلطيرة 
ونؤي���د موقف وزي���ر التجارة 
والصناع���ة أحمد الهارون الذي 
أعلن���ه باألمس خصوصا بجهة 

مؤسس���ة تدافع عن مصاحلهم 
احلقيقي���ة مبواقفه���ا املعروفة 
للجميع، خصوصا عند املنعطفات 
األساسية. ويؤسفنا ان تشارك 
بعض األصوات »عن وعي أو دون 

وعي« بهذه احلملة املشبوهة.
غرفة التجارة وقفت كمؤسسة 
الدميوقراطية  ورجال دائما مع 
ومؤسس���اتها وف���ي طليعتها 
مجلس األمة ومن املؤس���ف ان 
تأتيها الطعنات اليوم ممن دافعت 

حذر النائب الس���ابق محمد 
الصقر م���ن أهداف احلملة على 
غرفة جت���ارة وصناعة الكويت 
مؤك���دا انه���ا تس���تهدف الدور 
االقتصادي للباد وعملية التنمية 
احلقيقية، وقال: ناحظ منذ فترة 
حملة منظمة على غرفة جتارة 
وصناع���ة الكوي���ت وبأصوات 
متعددة لتغطية األهداف احلقيقية 
واخف���اء الغاي���ات الفعلية من 
وراء هذه احلملة، وهي تصفية 
حسابات سياسية وغير سياسية 

لم تعد خافية علينا.
واضاف: الغرفة هي من أمهات 
املؤسسات في الكويت، ال بل هي 
أم الولد ويذكر أهل الكويت الدور 
الذي لعبته الغرفة في قيام دولة 
املؤسسات انطاقا من املساهمة 
في وضع دستور 1962، الى جانب 
كل املخلص���ني من أهل الكويت، 
وباعتقادنا ان احلملة التي تشنها 
بعض األوساط املعروفة لدينا، 
سواء مباشرة أو غير مباشرة، 
امنا هي تصفية حسابات مع هذا 
الدور وحلرم���ان الكويتيني من 

أكد أنه سيقدم اقتراحًا بقانون في شأن غرفة التجارة وفق معايير اقتصادية وقانونية سليمة

جوهر يتحدى وزير التجارة في تطبيق القانون الصادر 
في 1959: الهارون يدافع عن قانون غير شرعي 

ج��دد النائ��ب د.حس��ن 
جوهر مطالبته وزير التجارة 
الهارون  والصناع��ة أحم��د 
بتعدي��ل الوض��ع القانون��ي 
اخلاطئ لغرفة التجارة وإلغاء 
الرسوم التي تفرضها الغرفة 
املواطنني، حلني صدور  على 
التجارة،  لغرفة  قانون جديد 
كاشفا عن ان اقتراحا بقانون 
سيقدم األس��بوع املقبل في 
ش��أن الغرفة وسيكون وفق 
معايي��ر اقتصادية وقانونية 
سليمة. وحتدى جوهر وزير 
التجارة ف��ي تطبيق القانون 

الصادر في 18 يونيو 1959 كما ورد في »الكويت 
الي��وم« واملتعلق بغرفة التج��ارة، وقال: »إذا كان 
القان��ون الذي يزعم وزير التجارة انه ال يلغى إال 
بحكم من احملكمة الدستورية، هو نفسه القانون 
الصادر في يونيو 1959 فأحتداه ان يطبق القانون 
كما جاء في »الكويت اليوم« مشيرا الى ان الوزير 
يدافع عن التعديالت التي أجريت على قانون غير 
شرعي، وهو يحاول البحث عن مخارج اخرى«.

وأشار جوهر الى ان 4 وزراء سابقني تسلموا 
حقيبة التجارة، وعددا من رجاالت الكويت األفاضل 
الذين تسلموا مسؤولية الغرفة أكدوا عدم قانونية 
وضع الغرفة، وبعضهم تقدم بقانون، ما يعني اعترافا 
منهم بأن وضع الغرفة غير سليم، أما وزير التجارة 
احلالي فهو يبدو انه يعتبر نفسه موظفا في الغرفة 
ال وزي��را في احلكومة، او ملكي��ا أكثر من امللك. 
وأوضح جوهر في مؤمتر صحافي عقده مبجلس 
األم��ة امس ان أمام الوزير الهارون ملفات عديدة 
غير غرفة التجارة وعليه مواجهتها، منها التالعب 
واخللل احلاصل في البورصة، وارتفاع األسعار، 

داعيا الوزير الى االضطالع مبسؤولياته.
وأكد انه يدافع في هذا املوضوع عن املواطنني 
الذين يدفعون الرس��وم قس��را بال غطاء قانوني 
او تش��ريعي مع ان الدستور يحظر أخذ الرسوم 

إال بقانون.
وخاطب جوهر الوزير الهارون بالقول: »إذا أردت 
تطبيق القانون فنح��ن لدينا في املجلس الغالبية 
النيابية الداعمة لتصحيح الوضع التشريعي اخلاطئ 
للغرفة واملسنودين مبحاولة قام بها رجال أفاضل من 

الغرفة من اجل تعديل الوضع 
القانوني منذ العام 1973.

وشدد جوهر على تهيئة 
االقتصادي��ة  مؤسس��اتنا 
وإس��نادها بحج��ج قانونية 
س��ليمة إلجناز خطة التنمية 
التي تكلف مرحلتها  اجلبارة 
االولى حوالي 36 مليار دينار، 
ومنها غرف��ة التجارة املعنية 

بتصحيح وضعها.
الى قرار  وأش��ار جوهر 
أصدره وزير التجارة االسبق 
بإيقاف  ص��الح خورش��يد 
الرس��وم غير القانونية التي 
حتصله��ا الغرفة، اال انه بع��د رحيله عادت هذه 
الرسوم، داعيا الوزير الهارون الى عدم العناد في 
هذه املس��ألة. وسئل عن محاوالت الربط بني هذه 
القضية وما يحصل ف��ي ملف الرياضة، فأجاب: 
ان زج الرياضة مسخ وضرب من اخليال يتناوله 
البعض، مذكرا بانه اح��د مقدمي وداعمي قوانني 
االص��الح الرياضي واجب��ة التطبيق، رافضا في 
الوقت ذاته اتهامه بإطالق هذا امللف في هذا التوقيت 
بالذات، السيما انه بادر منذ اكتوبر املاضي بتوجيه 
اسئلة حول »الغرفة« فضال عن محاوالت حكومية 
سابقة لتعديل »القانون«. واستذكر جوهر الراحل 
عبدالعزيز الصقر الذي رفض في عام 1976 صدور 
مرسوم بتعديل وضع الغرفة، نظرا حلل مجلس 
االمة آنذاك، مؤكدا ان ما قام به هذا الرجل املخلص 
يأتي في اطار جهود عديدة سعت إلصالح اخللل 
التشريعي للغرفة، وتبناها مسؤولون مخلصون 

تسلموا الغرفة في سنوات سابقة.
وطالب جوهر وزير التجارة بعدم التغريد خارج 
السرب، وان يلتزم بتوجيهات القيادة السياسية، 
واملبادرة الى تعديل القانون، داعيا في هذه املرحلة 
الى ايقاف الرسوم املفروضة على اصحاب السجل 
التجاري حلني صدور القانون اجلديد والذي نأمل 
أن تكون مسألة الرسوم فيه اختيارية ال الزامية.

وأعلن جوهر تبنيه ملف االدارة العامة للجمارك 
بهدف تصحيح االعوجاج في إدارة تدر اكبر ايراد 
للدولة بعد النفط، مؤكدا أهمية سد الثغرات القانونية 
في االدارة للحفاظ على مؤسساتنا املالية، ومعتبرا 

»اجلمارك« أحد أعمدة إجناح خطة التنمية.
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