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 الحربش: تخصيص ساعتين من جلسة

27 الجاري لمناقشة ظاهرة غالء األسعار

اكتشاف 9 رفات في أحد المقابر الجماعية يتم دراستها

 الطبطبائي: »حقوق اإلنسان«
بحثت أوضاع الشهداء واألسرى

ناقش���ت جلنة الدف���اع عن حقوق االنس���ان 
اوضاع الشهداء واالسرى بحضور ذوي الشهداء 
واملس���ؤولني في مكتب الشهيد واللجنة الوطنية 
لالسرى واملفقودين ومسؤولني من وزارتي الداخلية 

والدفاع.
وقال رئيس جلنة حقوق االنسان النائب د.وليد 
الطبطبائ���ي عقب اجتماع اللجن���ة يوم امس إنه 
متت مناقشة االلتماسات املقدمة من ذوي الشهداء 
ومقترحات اهالي املفقودين، مشيرا الى التباحث 

لتكرمي الشهداء بشتى املجاالت.
ولفت الطبطبائي ان 12 من ذوي الش���هداء لم 
يجنسوا ويجب تكرميهم من خالل منحهم اجلنسية 

الكويتية، وكذلك اطالق تسمية الشوارع بأسماء 
االبطال الشهداء واقامة نصب تذكاري يقام بساحة 

العلم.
واعلن الطبطبائي وجود 9 رفات مت اكتشافها 
في احد املقابر اجلماعية سيتم البحث فيما اذا كانوا 
من املفقودين املسجلني في جلنة االسرى، الفتا الى 

وجود 270 مفقودا لم يتم التوصل لرفاتهم.
وش���دد الطبطبائي عل���ى ان البحث عن رفات 
االسرى يتم بشكل جدي من قبل اجلهات املختصة 
في حالة ثبت ان الرفات التي مت اكتشافها هي السرى 
كويتي���ني، مؤكدا ان التباحث عن رفات االس���رى 

سيستمر حلني التوصل لباقي الرفات.

)متين غوزال(د.جمعان احلربش متحدثا في مجلس األمة أمس

اعل����ن النائ����ب د.جمع����ان 
احلرب����ش ان كتل����ة التنمي����ة 
واإلصالح اع����دت طلبا وبدأت 
في اخذ تواقيع النواب بش����أن 
تخصيص ساعتني على هامش 
جلسة 27 أبريل ملناقشة ظاهرة 
غالء األس����عار، متوقعا وجود 
توافق نياب����ي � حكومي حول 
الطلب، الس����يما بع����د اتصاله 
أكد  ال����ذي  بالوزي����ر املختص 
وجود موافقة مبدئية ملناقشة 

املوضوع.
وقال احلربش في تصريح 
امس ان الزيادة في االسعار غير 
مبررة ومصطنعة، وهناك دور 
مهم لوزارة التجارة يجب القيام 

به للتصدي لهذه الظاهرة.
واكد احلربش ان ملف زيادة 
االسعار يعتني به وزارتان هما 
الش����ؤون االجتماعية والعمل 
ووزارة التجارة بالدرجة األولى، 
مشيرا الى ان دور وزارة التجارة 
غائب، مضيفا وحتى ال تكون 
انش����ائية فقد طلبنا  املناقشة 
تكليف جلنة الش����ؤون املالية 
البرملانية باعداد  واالقتصادية 
تقرير حول األس����باب وطرق 
العالج قبل جلس����ة 27 أبريل، 

واختتمت اجلسار تصريحها 
بأن اللجنة الصحية في مجلس 
األمة تعمل بجهود حثيثة على 
تطوير احلركة التعاونية وليس 
شلها كما يدعي البعض، مؤكدة أن 
اللجنة تعمل حاليا على توسيع 
القانون بأن  االستفادة من هذا 
توقع اجلمعية التعاونية شراكة 
م����ع كل القطاع����ات احلكومية 
املختلفة في املنطقة من املخفر 
واملركز الصحي واخلدمات العامة، 
وقال����ت: إن املفت����رض بقانون 
احلركة التعاونية أن يأخذ في 
االعتبار نسبة من األرباح يتم 
اعتمادها لتطوير املنطقة، وذلك 
كي تعود أموال املساهمني عليهم 

بالنفع.
وقالت اجلسار: نحن نحترم 
كل ما ورد من آراء واستفسارات 
القانون اجلديد، وإذا  عن مواد 
كان ل����دى احت����اد اجلمعي����ات 
أي مالحظات فنح����ن على أمت 
االس����تعداد ملناقش����تها بع����د 
املداولة األول����ى، وفيما لو كان 
هناك مالحظات تستحق األخذ 
بها ف����ال مانع لدينا، فنحن كلنا 
نعمل من أجل هدف واحد وليس 

لدينا احتكارية.

ع����دد أعضاء مجلس اإلدارة من 7 
إلى 5 أعضاء إضافة إلى عضوين 
تعينهما وزارة الش����ؤون، معللة 
تعديل البند القدمي )9 أعضاء( بأن 
فيه نوعا من االحتكار واحملسوبية 
وعدم احليادية، في حني أكدت أن 
األمر الثالث الذي اعترضوا عليه، 
هو الس����ماح للتصويت لشخص 
واحد، لكننا نرى كمشرعني أن ذلك 
يؤكد على وصول الكفاءة ومن لديه 
القدرة على تقدمي اخلدمة األفضل 
للجمعية، وليس لس����نتني وإمنا 
لست سنوات، وقالت: هذه السنوات 
كافية مل����ن أراد أن يعمل ويثبت 
جدارت����ه، مضيف����ة أن انتخابات 
اجلمعيات التعاونية صارت تستغل 
ملزايدات سياسية حتى تنتقل إلى 
أروقة مجلس األم����ة، واملفترض 
باملنطق����ة إذا كانت حريصة على 
اختي����ار أفض����ل م����ن ميثلها في 
اجلمعي����ات التعاونية أن تبحث 
عن أصحاب اخلبرة وعمن يقدم 
خطة تطوير للجمعية واملنطقة، 
وهذا أساس العمل التعاوني بهذا 
احلجم من امليزانيات، واملفترض 
أن تكون اجلمعي����ة مركز خدمة 
متكامال يرفع من مستوى املنطقة، 
تعليميا وصحيا وثقافيا واجتماعيا 

تقوم به اللجنة الصحية من بعض 
التعدي����الت مؤداه في النهاية إلى 
خصخص����ة التعاوني����ات، قالت 
اجلس����ار: إن هذه وجهة نظرهم 
يعبرون عنها كما يشاؤون ولكننا 
كمشرعني، دعنا نقول ونؤكد أن 
مسؤوليتنا تكمن في إعادة صياغة 
التشريعات احلالية طاملا أوقعت 
بعض القطاعات ف����ي الكثير من 

املشاكل.
وأشارت اجلس����ار إلى أن بند 
حل مجالس اإلدارات يعتبر نتيجة 
صحية للكش����ف ع����ن جتاوزات 
إدارية في مجالس اإلدارات وكذلك 
االختالسات املالية، كما أن القانون 
اجلديد يحتوي على مواد صريحة 
فيم����ا يتعلق بالعق����اب وفرض 
اجلزاءات نظرا ألنها مسؤولة عن 
أموال املساهمني، نافية ما يؤكده 
بعض التعاونيني من أن اجلمعيات 
التي لديها جتاوزات ال تعدو أكثر 
من أن تعد على األصابع، وقالت: 
لقد جاءتنا تقارير مفصلة من وزارة 
الش����ؤون، ولم نعدل املواد وفق 
اجتهادات ش����خصية، وإمنا رأينا 
أن هذه العقوبات يجب أن تربط 
بقانون اجلزاءات في الدولة حني 

نتكلم عن أموال املساهمني.

محمد راتب
نفت النائبة د.سلوى اجلسار 
جمل����ة وتفصي����ال، ما ت����ردد في 
األوس����اط التعاونية بأن اللجنة 
الصحية لديها توجه لسحب قانون 
التعاون إلعادة النظر فيه وتدارسه 
من جديد مع اللجنة املشكلة من 

احتاد اجلمعيات التعاونية.
ولفتت اجلس����ار في تصريح 
خاص ل� »األنب����اء« إلى أن ثورة 
بعض التعاوني����ني على القانون 
اجلدي����د مرجعها إلى ثالثة أمور، 
األول: رفع سن املرشح من 21 إلى 
30 سنة، معتبرة أن ذلك جاء نتيجة 
ملالحظات وزارة الشؤون بأن بعض 
أعضاء مجالس اإلدارات ليس����وا 
على مستوى املسؤولية واخلبرة 
والكفاءة، وقالت: ماذا ينتظر من 
شاب عمره 21 سنة خلدمة وإدارة 
جمعية تعاوني����ة؟ وكيف ميكن 
له أن يدير مالي����ني الدنانير وأن 
يخاطب العقول املثقفة املوجودة 
في املنطقة من أطباء ومهندسني 
وأكادميي����ني، وما اخلب����رة التي 
امتلكها في هذا العمر؟ وأوضحت 
اجلسار أن األمر الثاني الذي كان 
مثار جدل ونقاش ومحل اعتراض 
من بعض التعاونيني، هو تقليص 

وتوعويا.
وأكدت اجلسار على أن القانون 
مت تقدميه للمجلس ملداولته األولى 
يوم الثالثاء املقبل، مشيرة إلى أن 
اللجنة لم تغفل االقتراحات التي مت 
تقدميها ومت تدارسها مسبقا، إضافة 
إلى مالحظات وزارة الشؤون على 
التعديالت احلالية، ومنها قضية 
حل مجال����س اإلدارات وجميع ما 

يخص احلركة التعاونية.
وقالت اجلس����ار في تصريح 
خاص ل����� »األنب����اء«: اننا نقصد 
من خالل التعدي����ل على القانون 
أال تقتص����ر احلرك����ة التعاونية 
على كونها مركز تس����وق وتأمني 
احتياجات ودعم األسعار، ولكننا 
نتكلم عن حركة تعاونية تنطلق 
من أساس تطوير املنطقة وتنميتها، 
وتقدمي خدمات لألهالي، وهذا هو 
مفهوم العمل التعاوني في الدول 
املتقدمة، من حيث وجود تنافسية 
ليس من حيث بناء صرح اجلمعية 
التصاميم والدعوة  على أفض����ل 
إلى التس����وق فيها فحسب، وهذا 
ما يستدعي تعديل بنود أساسية 

في القانون«.
وفي رده����ا على س����ؤال بأن 
التعاونيني ي����رى أن ما  بع����ض 

نكسة ملجلس األمة ان يتم توقيع 
عقود يصل قيمتها الى 5 مليارات 
في غيبة للمعلومات عن املجلس، 
ومن العار علينا ان يكون لدينا 
برملان وديوان محاسبة ويتم 
إخفاء املعلومات عنا، مش����يدا 
مبواقف كتلة العمل الش����عبي 
والنائب����ني ش����عيب املويزري 
وضي����ف اهلل بورمية، مضيفا 
»ادعو احلكومة اليقاف التجاوز 
لتفادي املساءلة السياسية ونحن 

عند التزامنا«.

متمنيا ان تكون جلسة تعاون 
بني السلطتني.

وردا على سؤال بشأن موقف 
كتل����ة التنمي����ة واالصالح من 
صفقة »الرافال« قال احلربش: 
الينا مستندات تتعلق  »وصل 
بصفقة »الرافال« اخفتها وزارة 
الدفاع عن ديوان احملاسبة، وهي 
قضية خطيرة، وسنعقد مؤمترا 
صحافيا يوم االحد سنعلن خالله 
حقائق ه����ذا العقد والكثير من 
املتعلق����ة به، وهي  املعلومات 

نفت المزاعم بأن اللجنة الصحية بصدد سحب القانون إلعادة دراسته

الجسار لـ »األنباء«: قانون التعاون الجديد
سيقضي على المحسوبية ويردع المختلسين

»التعليمية« أجّلت بحث إنشاء صندوق للطلبة الدارسين على نفقتهم
أوضحت رئيس��ة اللجنة التعليمية د.سلوى اجلسار 
ان اللجنة ناقشت امس 5 مقترحات بقوانني بعد ان قامت 
احلكومة بالرد عليها وارسالها الى اللجنة، مشيرة الى ان 
اللجنة ناقش��ت مقترحا بقانون لتأسيس صندوق للطلبة 
الدارسني على نفقتهم اخلاصة. واضافت ان اللجنة ارجأت 
البت في هذا االقتراح الى حني تقدمي مقترح بقانون يشمل 
كل اقتراحات النواب بهذا الشأن، الفتة الى ان هذا القانون 
يتعارض مع اللوائح املعمول بها باالبتعاث على اعتبار ان 

ادارة التعليم العالي مخولة بهذا اخلصوص.
وزادت اجلسار بأن هذه املقترحات تتعارض مع املادة 

40 في الدستور والتي تنص على ان الدولة هي من تكفل 
حق التعليم للمواطنني بينما في هذه املقترحات الصندوق 
هو في يكفل التعليم. واشارت اجلسار الى ان املقترحات 
موجهة الى الطلبة غير املقبولني بالتعليم العالي ولم تنطبق 
عليهم شروط االبتعاث مبينة ان هذا االمر فيه عدم عدالة، 

السيما ان اشتراطات االبتعاث بالصندوق غير واضحة.
وشددت اجلس��ار على ضرورة توجيه الصندوق الى 
القبول في املجاالت املهنية والتقنية والتخصصات النادرة 
التي ال تشترط مواصفات اكادميية معينة، ويحتاجها سوق 
العمل بشدة. وبينت ان اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن 

االحكام اخلاصة بالبعثات، ورأت اللجنة عدم االخذ به الن 
الالئحة اجلديدة للتعليم العالي تضمنت هذا املقترح.

وكشفت اجلس��ار عن اجتماع للجنة ستعقده في 26 
ابريل اجلاري حلضور ممثل احتاد املدارس اخلاصة وذلك 
ملناقشة مقترح بقانون بشأن التعليم اخلاص، معلنة ان هذا 
املقترح سيأخذ صفة االستعجال بعد اقراره من اللجنة ملا 
له من اهمية.ولفتت اجلسار الى ان اللجنة ارجأت مناقشة 
تعديل اجلزئية املتعلقة مبنع االختالط في التعليم اخلاص 
الى اجتماع 26 ابريل حتى يتس��نى مناقش��تها مع ممثل 

احتاد املدارس اخلاصة.

ال�صيخ / اأحمد فهد الأحمد اجلابر ال�صباح
املــوقــر

نائب رئي�س جمل�س الوزراء لل�صوؤون القت�صادية

وزير الدولة ل�صوؤون التنمية ووزير الدولة ل�صوؤون الإ�صكان

عبدالرحمن اإبراهيم التويجري  واإخوانه

وعمــوم عائلــة التويجـــري

واإخوانــــه
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لوفاة املغفــور لهـــا بـــاإذن اهلل تعاىل 

يتقدمون بخال�س العزاء  و�صادق املوا�صاة اإىل

�صائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

جــدتـهم 

فـاطـمــة حممــد عبــداللــه
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نائب رئي�س ال�زراء لل�ص�ؤون القت�صادية

واإخــ�انـــه اأبنـــاء ال�صـهــيـــد

�صركة ال�طية املتحدة العقارية
)خالد عبداللطيف احلمد واإخ�انه(

باأحر التعازي القلبية وامل�ا�صاة

ل�فاة املغفــ�ر لهـــا بـــاإذن اهلل تعاىل 

يتـقـدمــ�ن اإلــى

�صائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة ب�ا�صع رحمته

وي�صكنها ف�صيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صل�ان
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