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قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة طالب 6
فيه ب�»تش���كيل جلنة دائمة في مجلس االمة ملتابعة 
التوصيات الصادرة عن���ه، على ان ترفع هذه اللجنة 
تقاريرها الى مجلس االمة املوقر كل اربعة اشهر مبينة 
مدى اجناز احلكوم���ة وتفعيلها تلك التوصيات على 

ارض الواقع«.

العبدالهادي لتشكيل لجنة دائمة 
في مجلس األمة لمتابعة التوصيات

العمير: ارتفاع األسعار مفتعل في جوهره.. وتقرير »المالية« ضّيع المسؤولية

أسامة دياب
أكد النائ����ب د.علي العمير أن 
قضية غالء األسعار ليست جديدة 
على الش����ارع الكويتي، فهي هم 
يؤرق املواط����ن واملقيم، موضحا 
مناقش����ة مجلس 2006 للقضية 
وإص����داره مجموعة من القرارات 
ملعاجلتها منها القانون 10/ 2007 
ودعم املواطنني من خالل ما سمي 

ببدل الغالء.
وشدد العمير في الندوة التي 
عقدها في ديوانه مساء أمس األول 
مبنطقة قرطبة حتت عنوان »غالء 
األسعار بني احلقيقة واالفتعال« 
وبحضور حش����د م����ن املعنيني 
العام  بالقضية واملهتمني بالشأن 
ورواد الديوان، على أن غالء األسعار 
مفتعل في جوهره، الفتا إلى انه 
حصل عل����ى تقرير اللجنة املالية 
بشأن ظاهرة غالء األسعار والذي 
يعك����س تخبط آراء املس����ؤولني 
وتباينها، مش����يرا إلى تنصل كل 
اجلهات املعنية من املس����ؤولية، 
موضح����ا ان وزارة التجارة نفت 
عالقته����ا بالظاه����رة، مؤكدة أن 
األسعار في الكويت هي األرخص 
خليجي����ا، في حني جند أن وزارة 
الشؤون قد ألقت باملسؤولية على 
وزارة التجارة على اعتبار أنها هي 
من يراقب األسعار، في حني حمل 
احتاد مصنع����ي األغذية وزارتي 
الش����ؤون والتجارة املس����ؤولية 

واملمارسات اخلاطئة للجمعيات 
ومنه����ا حتصيل ثم����ن البضائع 
املجانية وتأخر صرف مستحقات 
املوردين والرس����وم التي تفرض 
على املساحات التي تعرض فيها 
البضائع باجلمعيات، في حني حمل 
احتاد اجلمعيات التعاونية التجار 
مسؤولية غالء األسعار، وذلك ألنهم 
أمنوا جانب املجلس وأيقنوا أنه 
لن يتدخل، مشددا على أن الضغط 
الذي ميارسه املجلس سيكون له 

الفضل في ضبط األسعار.
العمي����ر أن تقرير  وأوض����ح 
املالية ضيع املس����ؤولية  اللجنة 
وس����مح بتنصل اجلهات املعنية 
منها، الفتا إلى أن التقرير خلص 
لعدد من التوصيات ستعرض على 
املجلس يوم غد الثالثاء منها تراخي 
رقابة وزارة التجارة على األسعار 
وعدم مبادرتها لتفعيل إدارة حماية 
القانون  املستهلك، داعيا لتفعيل 
2007/10 ال����ذي يتيح املنافس����ة، 
مش����ددا على مطالبات����ه لوزارة 
الشؤون بتكثيف الرقابة ومحاسبة 

املتجاوزين.
أزمة األسهم

من جهته أشار وزير التجارة 
والصناعة السابق د.أحمد باقر الى 
أزمتني حدثت����ا خالل فترة توليه 
املنصب الوزاري األولى أزمة األسهم 
والثانية ظاهرة غالء األس����عار، 

مشددا على أنه سابق الزمن بجهود 
مضنية م����ن اجل إيج����اد حلول 
س����ريعة لهاتني األزمتني، السيما 
أن شهر رمضان كان على األبواب، 
موضحا أنه عمل على ثالثة محاور 
ملجابهة غالء األسعار األول تشجيع 
املنافس����ة التجارية والثاني دعم 
املواد والسلع الضرورية والثالث 
تفعي����ل دور الرقاب����ة، مبينا ان 
القانون رقم 10 لسنة 2007 قانون 
مهم جدا وعصري ويشابه الالئحة 
املوحدة لالمم املتحدة، حيث ينص 
على ض����رورة أن يثبت أي تاجر 
سيطر على نسبة 30% من حجم 
السوق للحكومة كيفية وصوله 
لهذه النس����بة حتى ال يقع حتت 

طائلة محظورات القانون.
وبني باق����ر أن قانون 2007/10 
يدعم تشجيع املنافسة ويكفل مبدأ 
املنافسة، مشيرا الى االجتماعات 
املكثفة مع الفتوى والتشريع من 
أج����ل إصدار الالئح����ة التنفيذية 
للقانون إلى أن صدرت منذ عام، 
معربا عن أسفه ألنه لم يطبق حتى 
اآلن، داعيا لتطبيقه بأسرع وقت 

ممكن ملا فيه الفائدة.
أوضح أنه سعى لدعم السلع 
التموينية وحتسني جودتها وتوفير 
أفضل األنواع باإلضافة إلى إدخال 
مواد أخ����رى مثل الدجاج واجلنب 
ومضاعفة كميات مواد أخرى مثل 
الزيت، مبينا أن ش����ركة املواشي 

كس����بت حكم����ا عل����ى احلكومة 
الكويتية، يحق لها من خالله رفع 
أسعار اللحوم إلى الضعف، وهذا ما 
دعاه إلى تسوية األمر مع الشركة 
التي متلك احلكوم����ة 56% واخذ 
موافقة احلكومة على دعم كل رأس 
مستوردة بخمسة دنانير لتخفيف 

األعباء عن املواطنني واملقيمني.
وأشار إلى مضاعفة مواد البناء 
وتخصي����ص 10% زيادة للمعاق، 
الفتا إلى أنه عمل مع قدوم ش����هر 
رمضان على توفير السلع األساسية 
والهدية الرمضانية التي مت توفيرها 
املواطنني  واستفاد منها 95% من 
بعد ان كانت النس����بة ال تتجاوز 
75%، مشيرا الى ان القانون رقم 
10 الذي يعطي وزارة التجارة حق 
مراقبة االس����عار لم يحدد السعر 
املصطنع ولذلك س����عى لتشكيل 
جلنة استش����ارية لالشراف على 
اسعار السلع تتولى متابعة سعر 
دولة املنشأ وسعر الوصول والسعر 
بعد التخزين وخصوصا ان ارتفاع 
اس����عار التخزين من اهم اسباب 

ارتفاع االسعار.
البطاقة العائلية الذكية

واوضح باقر انه مت عمل مجلس 
ادارة للبطاقة العائلية الذكية الى ان 
وصل القرار اخلاص بها الى مجلس 
االمة وهي عبارة عن صندوق له 
مجلس ادارة ومن خالل الشراء عبر 

هذه البطاقة يتم تخفيض السعر 
لصاح����ب البطاق����ة ويتم متويل 
هذا الصن����دوق من خالل ال� %30 
التي حتصلها احلكومة من فروع 
اجلمعيات وال� 7% التي حتصلها 
احملافظ����ات الى جانب مس����اهمة 

احلكومة في هذا الصندوق.
التي  القرارات  الى  ولفت باقر 
اتخذها ابان توليه مسؤولية وزارة 
السماح  الشؤون باالنابة واهمها 
للجمعيات بالشراء املوحد واقامة 
املهرجانات التسويقية في اي وقت 

من العام.
من جهت����ه قال رئيس مجلس 
ادارة جمعي����ة النزهة التعاونية 
رياض العدس����اني ان املسؤولية 
ارتفاع االس����عار  ع����ن ظاه����رة 
جماعية تشمل احلكومة والتجار 
واجلمعيات واملستهلك، موضحا 
ان ازمة اليونان االقتصادية اثرت 
على النفط واليورو حيث هبطت 
اسعارهما بطريقة ملحوظة وهو 
ما يعني باملقابل ان تهبط اسعار 

السلع وهذا ما لم يتحقق.
العدس����اني اعالن  واستغرب 
وزارة التجارة انها اجرت حصرا 
الس����لع في بضعة  كامال جلميع 
ايام بفريق مكون من 5 اشخاص، 
وخصوصا ان السلع االستهالكية 
تبل����غ نحو 120 ألف س����لعة غير 
السلع االنشائية، مطالبا اعضاء 
مجلس االمة بض����رورة مخاطبة 

لكن الطرف االه����م هو احلكومة 
املهيمنة على مصالح البالد مبلكيتها 
القانوني����ة وملكيتها  للضبطية 

جلميع املقدرات املالية.
وق����ال ان احلكومة ل����م تنفذ 
التوصيات الواردة في تقرير اللجنة 
املالية الس����ابقة وال توجد لديها 
سياسة، بل تعتمد على االفراد في 
شخص الوزراء في تسيير أمورها، 
مؤكدا انها لو كانت احلكومة تريد 
حل مشكلة االسعار ملا أتت بوزير 
يقوم بكسر اخلطوات التي قام بها 
وزير التجارة السابق احمد باقر.

واضاف العميري ان كل كذبة 
يروجه����ا التجار يت����م تصديقها 
في اش����ارة منه الى ان اجلمعيات 
التعاوني����ة ال متلك ق����رار زيادة 
االسعار كونها مجرد خادم وعارض 
للسلع اخلاصة بالتجار الى جانب 
ان الشركات هي التي تطلب منها 
تأجير االرفف واملواقع في داخل 
اسواق هذه اجلمعيات وهو ما يلقي 

بالزيادة على كاهل املستهلك.
ولفت ال����ى ان احلكومة قامت 
بحل احتاد اجلمعيات متذرعة بأنه 
يريد زيادة اسعار السلع رغم ان 
االحتاد الس����ابق للجمعيات كان 
من كش����ف جتاوزاته اجلمعيات 
التعاونية وكانت وزارة الشؤون 
تغض الطرف عن هذه التجاوزات 

وهذا ما أثبته القضاء بالدليل.
من جانبه، قال رئيس جمعية 

وزارة التجارة للحصول على هذه 
الدراسة، متسائال عن كيفية متكن 
هذا الفريق من اجراء تلك الدراسة 
ومقارنتها مع اسعار اخلليج، مشيرا 
الى ان اول سلعة متت زيادة سعرها 
كانت »الزيت« التي متتلكها شركة 

حكومية.  
الصكوك اإلسالمية

وعلى صعيد متصل اكد اخلبير 
االقتصادي وليد احلداد ان التضخم 
في الكويت وصل في العام املاضي 
الى نس����بة 4% غير ان املفترض 
به اال يزيد على 1% وكان البد من 
اتخاذ قرارات تساعد البنك املركزي 
على خفض نسبة التضخم كشراء 

الصكوك االسالمية. 
وقال احلداد ان قانون املنافسة 
رقم 2007/10 لم يطبق بسبب نفوذ 
التجار، مش����ددا على ان االحتكار 
ترفضه الش����ريعة االسالمية الى 
جانب ان العديد من الدول الغربية 
ترفض االحتكار الي شيء او اي 
س����لعة، مطالبا بضرورة انشاء 
جه����از للمنافس����ة يك����ون دوره 
مراقبة ودراسة االسعار ويتلقى 

الشكاوى. 
ارتفاع أسعار السلع

الس����ابق  النائب  اك����د  بدوره 
عبداللطي����ف العميري ان ارتفاع 
اسعار السلع سببه عدة اطراف، 

اجلابرية التعاونية يوسف دشتي 
ان احلكومة عليها الدور االساسي 
في عملية ضبط االسعار الى جانب 
الغاء الوكاالت واالحتكارات خاصة 
بعد التوقيع على اتفاقية اجلات بعد 
ان وصل احلال باملواطن الى الذهاب 
الى السعودية لشراء احتياجاته 
املختلفة لرخص اسعارها مقارنة 

باالسعار احمللية. 
على صعيد متصل اكد رئيس 
السابق د.عادل  جمعية اجلابرية 
عباس انه من غير املقبول ان نعيش 
في الكويت وفق منظومة غريبة في 
اشارة منه الى ان احتاد اجلمعيات 
من خالل 3 اش����خاص يتحكم في 

جمعيات الكويت التعاونية.
ولف����ت عباس ال����ى ان وزارة 
الشؤون تعمل خارج نطاق العمل 
التعاوني، مبينا اننا ال منلك قناة 
او منظومة صحيحة لتحديد اسعار 
السلع خاصة ان احتاد اجلمعيات 
التعاونية ش����به مجمد، وقال ان 
على احلكوم����ة ان جتد منظومة 
ال����كل يعمل حتت مظلتها لضبط 

اسعار السلع. 
ب����دوره قال أمني ع����ام احتاد 
الدواج����ن توفيق صال����ح انه مت 
تخفيض س����عر البيض في وقت 
سابق، الفتا للقاء مع وزير التجارة 
والصناعة احلالي ومطالبته بفتح 
املجال للمنافسة الوطنية في هذا 

املجال.

باقر: على النواب تفعيل قانون حماية المنافسة وإصدار البطاقة العائلية الذكية

الحداد: منع االحتكار يخفض األسعار ونفوذ التجار حال دون تطبيق القانون

العميري: الحكومة هي المتسبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع باختالفها

العدساني: شركات حاولت الربح في ظل األزمة المالية على حساب المواطنين

خالل ندوة بعنوان »غالء األسعار بين الحقيقة واالفتعال« عقدها بديوانه مساء أمس األول

)هاني الشمري(د.علي العمير أحمد باقرجانب من احلضور في ندوة العمير 

الدويسان: يكون الطبيب مسؤواًل عن المريض
 إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية

النمالن يسأل عن إجراءات »التجارة« 
لضبط أسعار المواد الغذائية

وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير التجارة 
والصناع���ة أحمد اله���ارون أكد فيه: ان ما يش���هده 
املواطن الكويتي من االرتفاع اجلنوني وغير املبرر 
في اسعار السلع االساسية الغذائية والتجارية يعد 
كارثة اجتماعية واقتصادية بكل املقاييس، وان غياب 
التنسيق بني اجلهات احلكومية املسؤولة عن االسواق 
التجارية يزيد من معاناة املواطن الكويتي، متسائال عن 
االجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة لضبط 
االسعار عموما، واس���عار املواد الغذائية خصوصا، 
وعن االجراءات املتخذة جتاه الش���ركات التي تقوم 

برفع اسعارها، وعن عدد الشركات التي قامت الوزارة 
باتخاذ اجراءات قانونية ضدها بسبب عدم التزامها 
بالتسعير وفق النظم والقوانني، وعن عدد الشركات 
التي قامت الوزارة بإحالتها الى النيابة بسبب زيادة 
االسعار املصطنعة، واالجراءات املتخذة ضد اي شركة 
تقوم بتوريد مواد غذائية وغيرها اذا ثبت ان الشركة 
تقوم ببيع ذات السلعة في اخلارج بسعر اقل، واسماء 
اجلمعيات التعاونية واملراكز التجارية واالس���واق 
التجارية التي قامت الوزارة باتخاذ اجراءات قانونية 

ضدها بسبب عدم التزامها بضبط االسعار.

قّدم النائب فيصل الدويسان 
اقتراحا لتعديل قانون مزاولة 
البش���ري وطب  مهنة الطب 
األسنان واملهن املعاونة لهما.
الطبيب  ال يكون  امل�ادة 13: 
مسؤوال عن احلالة التي يصل 
اليها املريض اذا تبني أنه بذل 
العناية الالزمة وجلأ الى جميع 
الوسائل التي يستطيعها من كان 
في مثل ظروفه لتشخيص املرض 
والعالج، واذا أجرى جتارب أو 
ابحاثا علمية غير معتمدة فنيا 
على مرضاه اعتمادا على اقرار 
خطي موثق صادر منهم بذلك 
التام ومعرفتهم  يبرز رضاهم 

املسبقة بخطورة هذه التجارب، وان ترتب على 
ذلك اإلضرار بهم. ومع ذلك يكون مس���ؤوال في 

احلالة التالية:
اذا ارتكب خطأ نتيج���ة اجلهل بأمور فنية 
يفترض في كل طبيب االملام بها سواء من حيث 
تش���خيص املرض أو وصف العالج املناسب 

وترتب على هذا اخلطأ اإلضرار باملريض.
وج���اء في املذك���رة التفس���يرية: يهدف هذا 

التعديل الى السماح لالطباء 
مبواكبة آخر التطورات العلمية 
والفنية، بحيث ميكن حتقيق 
نتائج طبية رائ���دة بدال من 
ذلك القيد الذي كانت تفرضه 
الفق���رة )ب( من املادة 13 في 
القانون املذكور والذي أدى في 
واقع االمر وعلى سبيل املثال 
الى احجام مستشفيات وزارة 
الصحة عن اج���راء عمليات 
جراحية ناجحة بحجة انها في 
طور التجريب وغير معتمدة 
كعملية قسطرة االوردة ملرضى 

التصلب العصبي.
ان الغ���اء الفقرة )ب( في 
املادة املذكورة واس���تثناء التجارب واالبحاث 
الطبية اذا كانت برض���ا املريض وكانت حالة 
الرضا موثقة بشكل قانوني سيفتح باب االمل 
لعالج حاالت كانت تعتبر ميئوسا منها وتشجيعا 
على البحث العلمي، ما يشكل اسهاما في رفع 
اسم ومكانة البالد وإش���عال شمعة االمل في 
نفوس القانطني من الذي���ن طال بقاؤهم ع لى 

أسرّة املرض.

مزيد يحّذر من محاوالت 
خصخصة الخدمات الصحية

قال النائب حس����ني مزيد ان 
اخلدم����ات الصحية في الكويت 
خط أحم����ر ال يحتمل العبث أو 
املغام����رة كونها ترتبط بأرواح 
الناس وان محاوالت تخصيصها 
بصورة أو بأخرى وان اختلفت 
املسميات أمر مرفوض. واضاف 
مزيد في تصريح صحافي ان ما 
يثار حول سعي الوزارة إسناد 
التأمني الصحي الى شركة خاصة 
تتقاضى مبلغ 400 مليون دينار 
سنويا لقاء تولي عقود الرعاية 
الصحية للمواطنني واملقيمني وهو 
ما مت تناقله في عدد من الصحف 

احمللية ولم يتم نفيه من مس����ؤولي وزارة الصحة، يحتاج الى وقفة 
جادة، مش����ددا على ان هذا األمر يحتاج ال����ى توضيح عاجل من قبل 
الوزارة ملعرفة خفاي����ا املعلومات املتواترة حول إعداد وزارة الصحة 
صيغة نهائي����ة لقانون التأمني الصحي تعتمد مبوجبه توجها جديدا 
لوضع املستشفيات احلكومية واملراكز الصحية حتت تصرف الشركة 
اخلاصة لتقدمي اخلدمات استنادا الى العقد املوقع بينها وبني الوزارة، 
وتساءل مزيد حول هذا التوجه اجلديد وهل هو يشير الى تنازل وزارة 

الصحة عن دورها كراعية للشؤون الصحية في البالد؟ 

حسني مزيد

الدقباسي لتوفير سكن خاص 
بموظفي المنافذ البرية

قدم النائب علي الدقباسي 
اقتراحا برغبة لتوفير سكن 
خاص مبوظفي املنافذ البرية 
نظرا ألنهم يعملون بنظ����ام 
ال� 48 ساعة، زيادة بدل النوبة 
حيث انهم يتقاضون مبلغ 15 
دينارا، وزي���ادة بدل خفارة 
حيث انه���م يتقاضون مبلغ 

10 دنانير.
 ومنح بدل شاش���ة ألنهم 
يقومون باستخدام الكمبيوتر 
ط���وال الوق���ت، ومنح بدل 

علي الدقباسيطبيعة عمل.

فيصل الدويسان

جمل�س الإدارة

دعـــوة

حل�ضور اجتماع اجلمعية 

العمومية العادية والنتخابات 

اأوًل: اجلمعية العمومية

ي�ضر جمل�س الإدارة دعوة ال�ضادة الأع�ضاء العاملني والبالغني من العمر اإحدى وع�ضرون 

2009/12/31 م  �ضنة ميالدية يف تاريخ اجلمعية العمومية وامل�ضاهمني حتى تاريخ 

م�ضاءاً  الرابعة  ال�ضاعة  متام  يف  وذلك  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�ضور 

ويف  للبنات  ال�ضيوخ  جليب  ثانوية  مدر�ضة  مبقر  2010/6/7م  املوافق  الثنني  يوم 

حالة عدم اكتمال الن�ضاب القانوين يوؤجل الجتماع ملدة ن�ضف �ضاعة بعدها يكون 

الجتماع �ضحيحًا بح�ضور خم�ضة وع�ضرون ع�ضواً على الأقل وذلك ملناق�ضة جدول 

الأعمال التايل:

2009/12/31م والت�ضديق عليه. 1 - مناق�ضة تقرير جمل�س الإدارة عن الفرتة املنتهية يف 
2 - �ضماع تقرير مراقب احل�ضابات ومناق�ضة امليزانية العمومية واحل�ضابات اخلتامية 

عن الفرتة املنتهية يف 2009/12/31م والت�ضديق عليها.

2010/12/31م 3 - اختيار مراقب ح�ضابات للجمعية لل�ضنة املالية اجلديدة املنتهية يف 
ثانيًا: النتخابات

�ضقطت  الذين  من  بدًل  الإدارة  ملجل�س  جدد  اأع�ضاء  ثالثة  لنتخاب  الت�ضويت  يتم  �ضوف 

للبنات  ال�ضيوخ  جليب  ثانوية  مبدر�ضة   ..  2010/6/8 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك  ع�ضويتهم 

وملدة اأربعة �ضاعات من ال�ضاعة الرابعة م�ضاء وحتى ال�ضاعة الثامنة م�ضاء.

مالحظات هامة

اأو النتخابات. 1 - يجب ح�ضور الع�ضو �ضخ�ضيًا وليجوز الإنابة عنه يف دخول اجلمعية العمومية 
هيئة  من  حديثة  �ضهادة  اأو  ال�ضلية  املدنية  والبطاقة  الع�ضوية  بطاقة  اإح�ضار  يجب   -  2

املعلومات املدنية.

اجتماع  بح�ضور  الع�ضوية  ازدواجية  عليه  تنطبق  الذين  امل�ضاهمني  لل�ضادة  ي�ضمح  لن   -  3
اجلمعية العمومية والنتخابات اإل بعد ت�ضحيح و�ضعهم القانوين.

الإداري  والتقرير  الدعوة  بطاقات  اإليهم  ت�ضل  مل  الذين  امل�ضاهمني  ال�ضادة  من  يرجى   -  4
واملايل مراجعة اإدارة اجلمعية اأثناء الدوام الر�ضمي ل�ضتالمها.

واهلل ويل التوفيق،،،،

جمعية جليب ال�شيوخ التعاونية


