
االحد 25 ابريل 2010   19محليات
حذر من عرقلة تنفيذ الخطة السنوية بسبب عدم إقرار بعض التشريعات

المضاحكة: إنجاز 4 قوانين في 160 يومًا من بين 71 أولوية للسلطتين
7 تش�ريعات لم تتضمنها األولويات نوقش�ت بن�اء على طلبات اس�تعجال ..و67 أولوية لم تنظ�ر كانت محددة لها جلس�ات حتى 8 أبريل
عقد جلسات خاصة الحل األمثل إلنجاز متطلبات الخطة اإلنمائية والسنوية .. والعمل األهلي والمعاقين وأسواق المال والخطة اإلنمائية إنجاز للسلطتين

أكد رئيس مركز اجتاهات للدراس���ات خالد 
عبدالرحمن املضاحكة ان السلطتني التشريعية 
والتنفيذية لم تنجزا سوى 4 تشريعات فقط 
م���ن بني 71 أولوية اتفقت���ا عليها منذ بدء دور 
االنعقاد احلالي بس���بب عدم اكتمال النصاب 
أو الدخول في جدل ومناقش���ات مطولة حول 
موضوعات ل���م تثمر نتائج إيجابية باالضافة 
الى جلسات االس���تجواب مما أدى الى حدوث 
ارتباك واضح في جدول األولويات مشيرا الى 
ان القوانني األربعة املقرة متثل مشاريع مهمة 
وإجنازا يحسب للسلطتني وال ميكن إغفاله بأي 

حال من األحوال.
وأعرب املضاحكة عن أمله في توافق السلطتني 
عل���ى مجموعة من األولوي���ات املهمة املؤجلة 
إلجنازها خالل اجللسات املتبقية في دور االنعقاد 
احلال���ي املقرر له نهاية يونيو املقبل الس���يما 
ان جلسات ش���هر يونيو ستخصص ملناقشة 
امليزانيات وبذلك ال يتبقى للمجلس س���وى 6 
جلسات في نهاية أبريل اجلاري ومايو املقبل.

وأشار املضاحكة الى ان عقد جلسات خاصة 

املهمة  لبعض املوضوع���ات 
والتواف���ق عليها في اللجان 
بهدف إجنازها في املداولتني 
األول���ى والثانية ميثل احلل 
األمثل في مثل هذه احلاالت 
محذرا من انتهاء دور االنعقاد 
احلال���ي دون إجن���از بعض 
التش���ريعات الت���ي تعد من 
املتطلبات األساسية للخطة 
اإلمنائي���ة ومن ث���م اخلطة 
الس���نوية ما قد ي���ؤدي الى 
عرقلة تنفيذها ومنها املداولة 
الثانية لقانون تنظيم برامج 
وعمليات التخصيص وقوانني 

الشركات والوكاالت التجارية واملناقصات العامة 
وحماية املستهلك ومكافحة الفساد وكشف الذمة 
املالية ومنع تضارب املصالح ومنع االجتار في 
السلع وتأسيس ش���ركات للخدمات والتأمني 
الرعاية الصحية وتأسيس  الصحي وتطوير 
شركات عقارية لإلس���كان والتعليم اإللزامي 

واملدارس اخلاصة.
واستعرض املضاحكة ما مت 
إجنازه من 71 أولوية اتفقت 
التشريعية  عليها السلطتان 
والتنفيذية في جلسة 3 نوفمبر 
املاضي وحت���دد لنظرها 23 
جلسة بعد دمج املوضوعات 
املتشابهة لتكون 43 أولوية تبدأ 
في 17 نوفمبر 2009 وتنتهي في 
14 أبريل اجلاري على ان يعاد 
تقييم ما مت إجنازه خالل شهر 
يناير 2010، وقال املضاحكة 
بعد مضي 5 أش���هر و10 أيام 
إقرار ج���دول األولويات  من 
أجنزت الس���لطتان أربع أولويات متفق عليها 
فقط وهي العمل ف���ي القطاع األهلي واملعاقني 
وهيئة أس���واق املال واخلطة اإلمنائية للدولة 
وذلك من ب���ني 43 أولوية كما أجنز املجلس 7 
تش���ريعات لم يش���ملها جدول األولويات ومت 
نظرها بناء على طلب اس���تعجال سواء نيابي 

أو حكومي وهي: إسقاط فوائد القروض الذي 
ردته احلكومة واتفاقيتا االحتاد النقدي والنظام 
األساس���ي ملركز املعلومات اجلنائية ملكافحة 
املخدرات لدول اخلليج وإنشاء وسام عسكري 
جديد باسم »وسام السور« وتعديل قانون نظام 
قوة الشرطة مبا يقضي بتخفيض مدة ترقية 
ضباط الصف احلاصل���ني على مؤهل جامعي 
وفتح اعتماد إضافي مبيزانيتي الهيئة العامة 
العامة لإلطفاء،  املدني���ة واإلدارة  للمعلومات 
وذل���ك فضال عن إقرار املداول���ة األولى لثالثة 
مش���روعات بقوانني هي مشروع قانون بشأن 
توافق قوانني الرياض���ة الكويتية مع امليثاق 
األوملبي والنظم األساسية لالحتادات الدولية في 
31 ديسمبر 2009 وحتى اآلن لم تنظر املداولة 
الثانية وتنظيم خب���راء وزارة العدل وتنظيم 

برامج وعمليات التخصيص.
وقال املضاحك���ة في ختام تصريحه ان 67 
أولوي���ة لم تنظ���ر حت���ى اآلن كان محددا لها 
جلسات ووفق اجلدول كانت آخر جلسة لنظر 

تلك األولويات في 8 أبريل اجلاري.

محمد الدجيني

يبدأ في الـ 22 من كل شهر ويستمر حتى نهايته والتخفضيات تصل إلى ٪70

الدجيني: تعاونية العارضية تطلق مهرجاناً شهرياً لتحطيم األسعار 
أكد أمني السر في جمعية العارضية 
الدجيني، ان مجلس  التعاونية محم���د 
االدارة حريص كل احلرص على توفير 
السلع االساسية واالستهالكية بأرخص 
االسعار، وذلك اميانا منه بضرورة تخفيف 
االعباء امللقاة على عاتق املستهلكني من 
املساهمني واملقيمني نتيجة لتفشي الغالء 
الفاحش الذي طال أسعار جميع السلع 

على حد سواء.
وبني الدجيني في تصريح صحافي، انه 
من منطلق الثوابت التعاونية املميزة التي 
تهدف الى حتقيق األمن الغذائي، والعمل 
على تأمني افضل وأجود السلع بأسعار 

تنافسية، فإن جمعية العارضية التعاونية 
أطلقت مهرجانها الشهري لتحطيم االسعار، 
والذي يبدأ بتاريخ ال� 22 من كل ش���هر 
ويستمر حتى نهايته، ويتضمن تخفيضات 
كبيرة على اسعار جميع السلع االساسية 
االس���تهالكية والغذائية الى نحو %70، 

والتي تشمل اكثر من 400 صنف.
وزاد الدجيني بأن هذا املهرجان الشهري، 
سيقام على مدار العام وسيسهم بشكل 
مباشر في حتقيق الرضا لدى املساهمني 
واملستهلكني، وقال: لقد قدمنا تخفيضات 
الس���لع االساس���ية واالستهالكية  على 
بأرخص االثمان، وبكمي���ات تتالءم مع 

احتياجات املس���تهلكني اليومية، وتلبي 
طموحاتهم، تأكيدا على الثقة التي اوالنا 
اياها املساهمون واالمانة التي وضعوها 

في اعناقنا.
وشدد أمني السر في جمعية العارضية 
التعاونية على ضرورة الوقوف ضد كل من 
يحاول رفع االسعار والتالعب فيها وغش 
املساهمني، والعمل ما أمكن حملاربة هذه 
الظاهرة اخلطيرة، واحلرص على استقرار 
االس���عار وثباتها، وذلك للحد من الغالء 
املصطنع وحماية املستهلكني من جشع 
التجار، والذين دائما ما يتذرعون بحجج 
واهية تنأى ع���ن املوضوعية وجتانب 

املصداقية، كارتفاع أسعار املواد االولية 
في بلد املنشأ، والتأخر في دخول املواد 
ووصولها الى البالد، اضافة الى حتججهم 
باألزمة االقتصادية التي عصفت بالعالم 
نهاية 2008، والتي استنزفت مقدرات الكثير 

من الشركات واملؤسسات والدول.
وعن اخلطط املستقبلية التي ينوي 
مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية 
تنفيذها، قال امني س���ر اجلمعية: ان في 
جعبة املجلس الكثير من االفكار واملشاريع 
الت���ي ينوي القيام به���ا والتحضير لها 
وأبرزها مهرجان لوازم العائلة ومهرجان 

املكتبة.

أبرز األولويات
اخلصخصة  ٭

تنظيم اخلبرة  ٭
املناقصات العامة  ٭

الشركات  ٭
الوكاالت التجارية  ٭

تنظيم القضاء  ٭
إيجارات العقارات  ٭
التحكيم القضائي  ٭

كشف الذمة املالية  ٭
مكافحة الفساد  ٭

منع تضارب املصالح  ٭
املساعدات العامة  ٭

تشغيل وصيانة مدن للعمال  ٭

إنشاء مدن طبية  ٭
تأسيس شركات للخدمات الصحية   ٭

والتأمني الصحي
تأسيس شركات عقارية لإلسكان  ٭

تنظيم قواعد التعيني في الوظائف   ٭
القيادية بالدولة

احلضانة اخلاصة واحلضانة العائلية  ٭
اجلمعيات التعاونية  ٭

إنشاء هيئة الرقابة على األغذية  ٭
تأسيس شركات بيئية وقانون حماية   ٭

البيئة
إنشاء مناطق إسكان عمالية  ٭

خالد املضاحكة

التعريف بجائزة االبن البار
 في جمعية الصحافيين اليوم

تنظ���م جمعية الصحافيني 
الكويتية في السابعة والنصف 
من مساء اليوم مؤمترا صحافيا 
مع راعي جائزة البغلي لالبن 
البار لعام 2010 ابراهيم البغلي، 
ل��العالن ع��ن ب��دء انش�����طة 
اجلائ�����زة وانط��القه���ا لعام 
2010 وتس���ليط الضوء على 
اهم البرامج واالنش���طة التي 
سيتم تنفيذها خالل عام 2010 
مع الصحافة احمللية ووسائل 
االعالم واعضاء اجلمعية مبقر 
اجلمعي���ة مبنطقة الش���ويخ 

إبراهيم البغليالبحري.


