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)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي على املنصة محاطا بعادل الصرعاوي وصالح املال ود.حسن جوهر

أحمد السعدون ود.روال دشتي ود.أسيل العوضي وم.خالد الطاحوس ود.محمد البصيري ومسلم البراك بعد رفع اجللسة

حديث جانبي بني د.جمعان احلربش ومحمد املطير ويبدو خالد العدوة ود.علي العميرجانب من جلسة أمس د.جمعان احلربش يعرض ما لديه عن الغالء

»الماليّة« تُحقّق في غالء األسعار
المجلس أحال تقرير لجنة البيئة عن تلوث أم الهيمان للحكومة ويباشر اليوم مناقشة خطة التنمية وحدّد جلسات خاصة كل خميس لمناقشة الميزانية

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
احال مجلس االمة التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب بش�أن ظاهرة ارتفاع اسعار املواد الغذائية واالنشائية الى جلنة 

الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية لدراستها مع احلكومة وتقدمي تقرير بشأنها.
كما وافق املجلس في جلسته امس على اقتراح مقدم من عدد من النواب بتكليف اللجنة بالتحقيق في ظاهرة ارتفاع االسعار 

وحتديد املسؤول عن ذلك على ان تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس االمة خالل شهرين.
وخالل اجللسة انتقد النواب عدم قيام وزارة التجارة بدورها في مواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار املواد الغذائية واالنشائية وعدم 
وجود دور حقيقي للوزارة في حماية املستهلك من ارتفاع االسعار نتيجة تراخي الوزارة في القيام بواجباتها وعدم احالة الشركات 

التجارية التي ترفع اسعارها بشكل مصطنع الى النيابة العامة التجارية.
من جهته اكد الوزير الهارون في رده على مالحظات النواب ان احلكومة اخذت بالكثير من التوصيات التي وافق عليها مجلس 

االمة بعني االعتبار.
وفي ختام اجللسة باشر املجلس في مناقش�ة تقرير جلنة البيئة عن ظاهرة التلوث في منطقة ام الهيمان حيث احال التقرير 
مبا ورد به من توصيات الى احلكومة. كما قرر املجلس حتديد جلس�ات خاصة كل خميس ملناقشة امليزانية العامة للدولة على 

ان يباشر اليوم في مناقشة خطة التنمية. وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي جلسة امس الساعة 9.30 
دقيقة، وبعد تالوة اسماء املعتذرين 

مت التصديق على املضبطة.
د.يوس����ف الزلزل����ة: املجلس 
حول موضوع التأمني الصحي الى 
اللجنة الصحية لذلك اطلب سحب 
الرسالة التي وجهتها للمجلس باسم 

املالية.
علي الدقباسي: قضية التأمني 
الصحي محل اهتمام املجلس وهناك 
خلل فادح وظلم على املواطن، الن 
من ال ميلك واسطة يتعرض ملعاملة 

سيئة لذلك نريد املناقشة.
اخلرافي: ال يوجد بند الرسائل 

الن الرسالة سحبت.
د.فيصل املسلم: املجلس قرر في 
اجللسة السابقة مناقشة احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة وان تقدم 
اللجنة تقريرا متكامال في جلسة 
اليوم وهذا القرار يفترض ان ينصف 
املرأة وحقوقه����ا، واحمل اعضاء 

اللجنة مسؤولية التأخير.
اخلرافي: توزيع التقرير اليوم 
ليس بدعة النه س����بق ان وزعنا 
تقارير في نفس اجللسة واالجراء 
الذي مت واضح وصحيح واعضاء 
جلن����ة امل����رأة قاموا ب����دور كبير 
واجن����زوا تقريرا ف����ي ظل وجود 
تقارير واقتراحات كثيرة وال اريد 

الدخول في سجال.
فيصل املس����لم: الق����رار الذي 
اتخذ يفترض بعد املضبطة ونريد 

الالئحة.
اخلراف����ي: الالئح����ة اطلقه����ا 

وسنناقش بعد االسعار.
فيصل املس����لم: ال اقبل يغلق 
امليكروفون، وق����رار املجلس كان 
مناقشة املرأة بعد املضبطة واذا لم 

تناقش اآلن سيضيع املوضوع.
عادل الصرع����اوي: هناك قرار 
للمجلس مبناقشة غالء االسعار.

خالد العدوة: ملاذا ال يوزع تقرير 
املرأة ونصوت على املوضوع وال 

ادري ملاذا املماطلة والتأخير؟
د.معصوم����ة املبارك: اش����كر 
الرئاسة على موقفها اما االتهامات 
التي توزع جزافا نحن نرفضها الن 
جلنة املرأة لم تقصر واس����تغرب 
هذه الفزعة املفاجئة وكنا نتمناها 

قبل سنوات.
جاسم اخلرافي: اسجل تعازينا 
اخلالصة لزميلن����ا الراحل محمد 
الرشيد الذي ساهم في ارساء دعائم 
الدميوقراطية وكان خاللها عضوا 
اثرى العمل في املجلس جلانه ولم 
يبخل في خدمة الكويت وكان مثاال 
للتواضع وفي حبه لوطنه وحرصه 

الشديد على رفعة وطنه.
الش����يخ ناصر احملمد: تلقينا 
بعميق احلزن واالس����ى نبأ وفاة 
الزميل السابق محمد الرشيد وكان 
علما من االع����الم الوطنية واحد 

تأثيرات كبيرة عل����ى اقتصادات 
دول العالم، حيث بلغت مستويات 
معدالت التضخم الى نسب عالية 
ج����دا تطلب منها تدخال س����ريعا 
للتصدي لتداعيات هذه الظاهرة 
واتخاذ االجراءات والتدابير للحد 

من هذه املعدالت.
بالرجوع ال����ى تقارير منظمة 
األغذية والزراعة )الفاو( الصادرة 
مؤخرا فإنها تشير الى ان مؤشر 
أسعار الغذاء قد بدأ باالرتفاع في 
النصف األول من عام 2008 وفي 
عام 2009 عاد املؤشر لالنخفاض، 
كما تبني أيضا ان مؤش����ر أسعار 
الغذاء في الثالثة أشهر األولى من 
عام 2010 قد بدأت تتراجع عما كان 
عليه في نهاية عام 2009 )مرفق 

رقم 1 + 2(.
كما تدل املؤشرات الصادرة أيضا 
عن منظمة الغذاء والزراعة )الفاو( 
فيما يتعلق مبؤشرات أسعار بعض 
السلع الغذائية الى شبه استقرار 
ألس����عار اللحوم خالل عام 2009 
وبداية عام 2010 باالضافة الى عدم 
وجود ارتفاعات كبيرة في أسعار 
الزيوت والدهون واحلبوب بينما 
كانت هناك ارتفاعات في أس����عار 
الس����كر ومنتجات األلبان بشكل 
واض����ح اال ان اجتاهاتها قد بدأت 

بالتراجع مع بداية عام 2010.
وقد أظه����رت توقعات منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة في 
تقريرها ان حجم الطلب العاملي على 
احلبوب قد يتجاوز اإلمدادات في 
الفترة التسويقية القادمة 2009/ 
2010، األم����ر الذي س����يؤدي الى 
الضغط على االحتياطي ليتراجع 
الى مستوى غير مريح مع استمرار 

الوتيرة التصاعدية لألسعار.
ولعل ما يدعم هذه التوقعات 
توافر مجموعة عوامل تتمثل في 
انخفاض حجم االنتاج العاملي من 
القمح للع����ام احلالي مع توقعات 
بارتفاع حج����م الطلب وانخفاض 
املخزون����ات وهبوط في نس����بة 
االحتياط����ي القابل لالس����تعمال، 

ويعزو أسباب ذلك الى:
- التغيرات املناخية.

والك����وارث  الفيضان����ات   -
الطبيعي����ة ف����ي آس����يا وافريقيا 

وغيرهما.
- ارتفاع تكاليف الشحن.

- تذب����ذب أس����عار العمالت 
الرئيسية.

كما تشير التقارير الدولية الى 
ان اس����عار املعادن واملواد األولية 
تتجه نحو االرتفاع مدفوعة بارتفاع 
االنتاج والطلب على الفوالذ وخام 
احلديد في الدول الصناعية السبع، 
وكذلك زيادة الطاقة االنتاجية في 
الصني حيث ازدادت واردات خام 
احلديد الى مس����تويات قياسية، 
خصوصا مع ظهور بوادر التعافي 

تأتي كإحدى القضايا التي تستحق 
النقاش وتبادل احلوار بشأنها فإننا 
نؤكد ان أيدينا ممدودة لكم متعاونني 
للوصول الى احللول واخلطوات 
املناس����بة واملمكنة التي ميكن ان 
تخفف من أي آثار سلبية قد تلقي 
بظاللها وانعكاساتها على املواطن 
ومن ثم على الوضع االقتصادي 

واالجتماعي في البالد.
وبالرغ����م م����ن ان موض����وع 
ارتفاع األسعار قد سبق ان ناقشه 
مجلسكم املوقر في جلسات سابقة، 
اال اننا نؤكد لكم اهتمام احلكومة 
مبشاركتكم على استمرار مراجعته 
ومناقشته كموضوع يتعلق بالشأن 
العام في جلسة أو أكثر يتم تبادل 
وجهات النظر فيها من خالل حوار 
بناء نصل فيه بإذن اهلل الى فهم 

مشترك.
األخوات واإلخ����وة األفاضل: 
اسمحوا لي بان أبدأ في هذا البيان 
بلمحة س����ريعة عن األسعار على 
املس����توى العاملي وانعكاس����اتها 
على وضع األسعار على املستوى 

احمللي.
ان موجة ارتفاعات األسعار التي 
عصفت بالعالم أجمع في النصف 
األول من ع����ام 2008 قد كانت لها 

قرارات خاطئة واس����جل حتفظي 
عليها.

وزير التج����ارة أحمد الهارون: 
استأذن املجلس على دخول الفريق 

احلكومي.
عادل الصرعاوي: السيد الرئيس 
لم تأخذ موافقة املجلس على دمج 

التقرير وتثبته في املضبطة.
الرئيس الرومي: ما في نصاب 
ولذلك لم استطع تثبيته وسأبدأ 

النقاش.
وتال وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون بيان احلكومة بشأن 

غالء األسعار: ونصه:
الس����الم عليك����م ورحمة اهلل 
وبركاته: يسرني في البداية ان اعرب 
لكم عن االهتمام الكبير واحلرص 
البالغ الذي تبديه احلكومة للتعاون 
والتنسيق مع مجلسكم املوقر في 
كل ما يتعلق بالشأن الذي يصب 
في مصلحة الوطن واملواطن، وان 
أؤكد لكم إمياننا العميق بضرورة 
بذل كافة اجلهود واالمكانات املتاحة 
ملواجهة وازالة كل ما ميكن ان يؤثر 
على رفاهيته وعيشه الكرمي سواء 
كان األمر يتعلق بالشأن االقتصادي 

أو االجتماعي أو غيره.
فإن كانت ظاهرة ارتفاع األسعار 

املرأة.
اخلرافي: قانون املرأة سيناقش 
في جلسة 9 يونيو، واذا تريدون 
جلسة خاصة اخلميس القادم فهذا 

ممكن.
احمد الس����عدون: بن����اء على 
طلب احلكومة أجلنا مناقشة املدن 

االسكانية ملناقشته اخلميس.
اخلرافي: ال ميكن ان نصل الى 
نتيجة بهذا األس����لوب، اآلن هناك 
اقتراح بأن موضوع املرأة لم تتم 
دراسته واآلن سنطلب التصويت 
ملناقشة موضوع املرأة في جلسة 

8 يونيو املقبل.
فيصل املسلم: البند مدرج على 
جدول األعمال، ال يجوز املناقشة 

كأن املوضوع أمامنا.
اخلرافي: موضوع املرأة موجود 

بعد تقرير ارتفاع األسعار.

بند األسعار

وانتقل املجلس الى مناقش����ة 
قضية ارتفاع أسعار املواد االنشائية 

والغذائية.
فيصل املسلم: نحن ال نفرض 
رأينا ولكن نرش����د الرئاس����ة الى 
اجراءات الئحية فم����ن الذي قدم 
األسعار على قانون اللحى؟ هذه 

لم نناقش اخلطة؟
صال����ح امل����ال: م����ع احترامي 
للبصيري كالم����ه غير مقنع الن 
اخلط����ة فيها ملي����ارات ال يجوز 

سلقها.
عادل الصرعاوي: اقترح مناقشة 
اخلطة غدا ونس����تكمل املناقشة 
االس����بوع املقبل، وبعد مناقش����ة 

األسعار نقر موضوع الشركات.
خالد الس����لطان: اعترض على 
تأجيل مناقشة اخلطة ألن تأجيل 
املناقشة يعني تأجيل امليزانية لذلك 

نطالب باملناقشة.
اخلرافي: ه����ل توافقون على 
مناقش����ة اخلطة في جلس����ة غد 
)اليوم(. ويواف����ق املجلس على 

مناقشة اخلطة غدا.
إذا أقرت  عدنان عبدالصم����د: 
اخلطة السنوية بأرقام ستغل أيدينا 
بامليزانية ولن نستطيع تغيير هذه 

األرقام في امليزانية.

إطالق اللحى للعسكريين

انتقل املجلس ملناقشة قانون 
حق اطالق اللحى للعسكريني.

د.فيصل املس����لم: حتدثت عن 
قانون املرأة ولكن الرئاسة عرضت 
اخلطة وغيرها ولم تعرض قانون 

رجال الكويت املخلصني ونشعر 
بطيبة اهل الكويت، وذاكرة الشعب 
تزخر بعطائه وس����اهم مع رجال 
الكويت االوائل في اثراء جتربتنا 
الدميوقراطية، واثرى مبداخالته 
العمل البرملاني وجلانه، ونس����أل 

اهلل ان يسكنه فسيح جناته.
النواب قدموا  اخلرافي: بعض 
اقتراح احالة املصروفات في ديوان 
ولي العهد الى ديوان احملاس����بة 
ووصل االم����ر اآلن ان قرارا اتخذ 
من سمو ولي العهد باالحالة الى 
ديوان احملاس����بة وبالنيابة عنكم 
اتقدم بالش����كر اجلزيل على هذه 
الب����ادرة الطيبة وه����ذا يدل على 

حرصه على معاجلة اي خلل.
عادل الصرعاوي: بصفتي احد 
مقدمي االقتراح اذهب الى ما ذهبت 
اليه وهذا ما عودنا عليه في حرصه 

على تطبيق القانون.
اقتراح: تقدمي تقرير جلنة البيئة 
بش����أن التلوث الذي طال منطقة 
علي صباح السالم ملناقشته بعد 

موضوع غالء االسعار.
اقت����راح: تق����دمي تقرير جلنة 
البيئة بشأن اصدار قانون حلماية 
البيئة ملناقشته في جلسة االربعاء 

)اليوم(.
محمد البصيري: قانون البيئة 
ضخ����م جدا ويحت����اج الى تركيز 
ومتعن ونح����ن امامنا امليزانيات 
ونطالب ان تك����ون خطة التنمية 

على دول اعمال جلسة اليوم.
اخلرافي: نقترح ان تخصص 
جلس����ات امليزانية ي����وم الثالثاء 
في االيام التي ليس فيها جلسات 
رسمية خالل شهر يونيو املقبل، 
ونقترح ان تكون اجللسة اخلتامية 

االول من يوليو.
التنمية  امل����ال: خط����ة  صالح 
مليارات وتريدون مناقش����تها في 
جلسة غد نريد من احلكومة منح 

املجلس الوقت للتدقيق.
احمد السعدون: لدينا قوانني 
منها ما يتعلق بانش����اء محطات 
كهرباء واملدن السكنية وقد انهينا 
املداولة االول����ى ونعتقد ان هناك 
محاولة لوقف هذا االمر ونقول اننا 

لن نسكت وسنقف بقوة.
التي ذكرها  القوانني  اخلرافي: 
السعدون يجب ان تكون لها اولوية 
فهل يوافق املجلس ان نبدأ في جلسة 
غد بالتصويت على هذه القوانني، 
ايضا خطة التنمية نقترح ان تكون 
يوم 8 يوليو املقبل، اما موضوع 
البيئة فهو مهم وال نستطيع انهاءه 

بشكل سريع.
محمد البصيري: اطمئن السعدون 
ليس لدينا حتفظ بالنسبة للشركات 
املساهمة ملدن العمالة والشبكات 
الكهربائية ولكن انا طرحت اخلطة 
السنوية الهميتها وال ادري كيف 
نبدأ املناقشة في امليزانيات ونحن 

لالقتصاد العاملي من األزمة املالية 
العاملية التي عصفت به في منتصف 

عام 2008.
وقد أكدنا في اجللسات السابقة 
ملجلس����كم املوقر على ان ارتفاع 
معدالت التضخم ف����ي االقتصاد 
الكويتي كانت في معظمها ألسباب 
وعوامل خارجية لم يكن مبقدورنا 
التحكم فيها، وذلك بسبب انفتاح 
االقتصاد والسوق الكويتي نحو 
األسواق العاملية واالعتماد بشكل 
رئيسي على االستيراد وخصوصا 
للس����لع األساسية التي تدخل في 
التجارة الدولية كاملواد الغذائية 
واملواد اخلام والزراعية واملعادن.

اضاف����ة الى بعض األس����باب 
الداخلية التي ساهمت في حينها 
في ارتفاع األسعار وارتفاعات معدل 
التضخم، ومنها السلوك الغذائي 
اإلسرافي للمستهلك لبعض السلع 
والزيادة املطردة في عدد السكان 
وتأثيرها في ارتفاع الطلب الكلي 
على السلع واخلدمات، وهذا ما أكدته 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
في تقريرها الرابع واألربعني حول 

هذه الظاهرة.
األخوات واإلخ����وة األفاضل: 
لقد كان من ثمار اجللسة اخلاصة 
التي عقدها مجلسكم املوقر بشأن 
مناقش����ة موضوع ظاهرة ارتفاع 
األسعار في 2008/6/11 والتوصيات 
التي اتخذها املجلس في حينه، ان 
قام مجلس الوزراء بتشكيل جلنة 
لدراس����ة ظاهرة ارتفاع األسعار 
برئاسة وزير التجارة والصناعة 
وممثلة من ع����دة جهات حكومية 
وبعض الشركات احلكومية، حيث 
قامت اللجنة بدراسة حجم الظاهرة 
واألس����باب التي أدت الى ظهورها 
وانتهت الى اقتراح سبل حلها واحلد 

من آثارها.
وقد اطلع مجلس الوزراء في 
حينه على التقرير اخلتامي ألعمال 
اللجنة املكلفة القتراح االجراءات 
املتعلقة مبواجهة ارتفاع أس����عار 
امل����واد االس����تهالكية وبالقرارات 
الت����ي مت اتخاذها من قبل اجلهات 
احلكومية املعنية في اطار معاجلة 
ظاهرة ارتفاع األسعار، وأكد على 
أهمية االلتزام اجل����اد بتنفيذها، 
واعتم����د املنهجي����ة الهادف����ة الى 
تشجيع املنافسة التجارية ودعم 
املواد والسلع الضرورية وتفعيل 
دور املؤسسات الرقابية، وجتنب 
االجراءات غير املدروسة التي تؤدي 
الى رفع األس����عار وزيادة األعباء 

املعيشية على املواطنني.
وفي هذا االطار اتخذت اجلهات 
احلكومية عدة قرارات كان لها أثر 
كبير في تخفيف حدة اآلثار السلبية 

لهذه الظاهرة على املواطنني.

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيات تهنئة 
الى كل م���ن رئيس مجلس االعيان ف���ي اململكة االردنية 
الهاشمية طاهر املصري ورئيس مجلس النواب ادواردو 
ألفريدو فلنر ورئيس مجلس الش���يوخ خوليو س���يزار 
كوبوس في جمهورية االرجنتني وذلك مبناس���بة االعياد 

الوطنية لبالدهم.

الخرافي هنأ رئيس مجلس األعيان األردني 
ومجلس الشيوخ األرجنتيني يغادر البالد فجر اليوم وفد الشعبة البرملانية ملجلس 

األمة برئاسة النائب علي سالم الدقباسي متوجها الى مدينة 
ريو دي جانيرو البرازيلية وذلك للمش���اركة في املنتدى 
الثالث ل���ألمم املتحدة حول حتالف احلض���ارات بعنوان 
»ملتقى الثقافات وبناء السالم« والذي يعقد خالل الفترة 
27-29 من الش���هر اجلاري، هذا ويضم الوفد إضافة الى 

الدقباسي النائب د.علي صالح العمير.

مغادرة وفد الشعبة البرلمانية إلى ريو دي جانيرو

الصرعاوي: التقرير الحكومي شّخص مشكلة التلوث في أم الهيمان

العمير: اللجنة المالية أدانت وزارة التجارة إدانة واضحة وصريحة
العدوة: الحكومة متراخية في كبح جماح األس�عار وجشع التجار

عبدالصم�د: هناك ارتف�اع مصطنع في أس�عار األراضي العقارية

البقية ص7



االربعاء 26 مايو 2010   7مجلس األمة

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول الشيخ جابر املبارك أثناء دخولهما القاعةالشيخ أحمد الفهد ود.روال دشتي ود.معصومة املبارك خالل اجللسة سمو الشيخ ناصر احملمد مصافحا صالح عاشور

الغذائية ال يشكل املصدر الرئيسي 
للضغوط التضخمية في الكويت 
في تلك الفترة، وتشير احصائيات 
االدارة املركزية لالحصاء من خالل 
امللخص التحليلي لتحركات االسعار 
والتغيرات النس����بية ف����ي الرقم 
القياسي العام الى ان معدل التضخم 

في ديسمبر 2009 قد بلغ %4.
االخوات واالخوة االفاضل:

ان وزارة التج����ارة والصناعة 
� ومن خ����الل جهودها في متابعة 
قياس مستويات االسعار في البالد 
ومقارنتها مع دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي � لم تت����ردد في اتخاذ 
االجراءات والتدابير الالزمة بهذا 
الش����أن، فقد ارسلت مجموعة من 
موظفيه����ا الى جميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي للتعرف ورصد 
اس����عار بعض املواد االساس����ية 
الغذائية واالنشائية متهيدا الجراء 
املقارنات مع اسعار السلع املشابهة 
له����ا في الكويت كاالرز والس����كر 
والشاي والعدس وزيوت الطبخ 
والطحني واحلليب واللحوم واحلديد 

واالسمنت »مرفق 6 + 7«.
حيث اظهرت املقارنات تقارب 
اس����عار بعض املواد الغذائية بني 
دول مجل����س التعاون � رغم دعم 
اسعار بعض املواد � وان الفروقات 
احيانا بسيطة جدا مع التأكيد على 
ان هناك بعض االصناف من املواد 
الغذائية تباع في اسواق الكويت 
ارخص من مثيالتها في دول مجلس 
التعاون مع االخذ باالعتبار ايضا ان 

فق����د قام����ت وزارة التج����ارة 
والصناع����ة بإص����دار حزمة من 
الق����رارات بش����أن إدراج أصناف 
غذائية جديدة، وكذلك أصناف من 
حليب ومغذي����ات األطفال ضمن 
مواد البطاق����ة التموينية، كما مت 
إصدار قرار بش����أن حظر تصدير 
األغنام احلية واملذبوحة )املبردة 
واملجمدة( وحظر تصدير الدجاج 
املجمد واملبرد اضافة الى حتسني 
نوعية بعض األصناف في املواد 

املدعومة كاألرز )مرفق رقم 3(.
أما بالنسبة لدعم املواد االنشائية 
املقدمة للمستفيدين من القروض 
العقارية من بنك التسليف واالدخار 
بغرض البن����اء من مادتي احلديد 
واالس����منت والطابوق اجليري، 
فقد مت اص����دار قرار بإضافة مادة 
الطابوق االبيض العازل ضمن املواد 
االنشائية املدعومة وحتديد كميات 
مواد البناء املصرح بها للمستفيدين 
من قروض بنك التسليف واالدخار 
العقارية )مرفق رقم 4(. وقد يكون 
من املالئم ان نب����ني هنا مقدار ما 
تتحمله الدولة من دعم لهذه املواد 
حيث يبلغ دع����م البناء للمواطن 
14.455/500 دينار ويبلغ في حالة 
الترميم 7.985/500 دينار )مرفق 
رقم 5(. ونظرا للدور الكبير الذي 
تقوم ب����ه اجلمعي����ات التعاونية 
االستهالكية باعتبارها أكبر منافذ 
البيع بالس����وق احمللي في وضع 
الضوابط املناسبة للحد من ظاهرة 

ارتفاع األسعار، فقد أصدر وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل حزمة 
من القرارات في عام 2008 كان لها 
أثر إيجابي في تفعيل دور اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية مثل تنظيم 
عمليات الشراء واالستيراد اجلماعي 
وذلك به����دف الوصول الى أفضل 
ال����ى مراقبتها  األس����عار، اضافة 
للحيلولة دون ظه����ور أي زيادة 
مفاجئة أو غير حقيقية لسعر أي 
سلعة أو خدمة يتم بيعها للجمهور، 
كما سمح للجمعيات التعاونية بان 
تقيم مهرجاناتها التسويقية في أي 
وقت من السنة بدال من حتديدها 
مبرتني خالل العام الواحد، وغيرها 
من القرارات التي كان لها دور مباشر 
وملحوظ في استقرار األسعار في 

األسواق.
كما أص����درت الهيئ����ة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
حزمة من الق����رارات تتعلق بدعم 
األعالف ودعم احللي����ب الطازج 
ودعم االنتاج النباتي والس����مكي 
وتس����ويق املواد السمكية. كما ال 
ميكن اغفال اجلهود التي قامت بها 
بعض اجلهات احلكومية األخرى 
كبن����ك الكويت املرك����زي ودوره 
في ترشيد السياسات االئتمانية 
لوحدات القطاع املصرفي واملالي 
وتنظيم مستويات السيولة احمللية. 
وكذلك وزارة اإلعالم بقيامها بحمالت 
إعالمية ترشيدية مكثفة وتوعية 
التبذير  املواطن بش����أن خطورة 

واإلسراف.

اغلب املواد الغذائية االساسية في 
الكويت يتم صرفها بنظام البطاقة 
التموينية للمواطنني واملستحقني 
بأسعار مدعومة مبا يخفف من آثار 

اي ارتفاعات في اسعارها.
ولعلي اجد من املناسب هنا ان 
اؤكد على ان نهج انفتاح االقتصاد 
الكويتي نحو االسواق العاملية وفتح 
باب االستيراد من اخلارج واطالق 
وكفالة حرية املنافسة ملن يزاول 
النش����اط التجاري في البالد مما 
شجع على دخول اصناف عديدة 
من السلع والبضائع التي تتفاوت 
في اش����كالها وجودتها واسعارها 
لتكون متوافرة في االسواق العامة 
واملوازية واجلمعيات التعاونية 
االس����تهالكية وتلبي احتياجات 
جميع املس����تويات املعيشية مما 
يتيح للمستهلك حرية االختيار بني 
هذه البدائل من السلع واخلدمات،  
وهو نهج ناجح يؤكده ما تش����ير 
اليه مفاهيم التضخم من ان زيادة 
املس����توى العام لالسعار ال يعني 
ان كل اسعار السلع واخلدمات قد 
ارتفعت بل قد يك����ون الى جانب 
ارتفاع اس����عار بعضه����ا ان هناك 
سلعا وخدمات اخرى قد انخفضت 

اسعارها او لم تتغير.
االخوات واالخوة االفاضل:

لعله لي����س بتكرار اذا قلت ان 
التي بذلتها احلكومة في  اجلهود 
متابعة ظاهرة االسعار وارتفاعاتها 

األخوات واإلخوة األفاضل: لقد 
كان للجهود احلثيثة التي بذلتها 
احلكومة في حينه أثر واضح في 
انخفاض معدالت األسعار اضافة 
الى انخفاض هذه املعدالت عامليا 
من خالل ما أظهرته االحصائيات 

واملؤشرات بهذا اخلصوص.
وهنا يجب ان نؤكد على استمرار 
التزام احلكومة ومنذ سنوات عديدة 
وحتى اليوم بتخصيص االعتمادات 
املالية في امليزانية العامة للدولة مبا 
يكفل التخفيف عن كاهل املواطن 
وحتقيق رفاهيته من خالل مبالغ 
الدعم املباش����ر والذي يتمثل في 
تغطية خفض تكاليف املعيش����ة. 
ولعله من املالئم االش����ارة الى ان 
احلكومة رص����دت مبلغا إجماليا 
مقدرا لبند خفض تكاليف املعيشة 
من خالل نظام البطاقة التموينية 

للسنة املالية 2010 – 2011 بحوالي 
125 مليون دينار كويتي اضافة ملا 
هو مقرر لدعم مادة الطحني حيث 
مت رصد مبلغ إجمال����ي مقدر 50 
مليون دينار عن السنتني املاليتني 
2007/ 2008 – 2008/ 2009. وذلك 
بخالف م����ا تقدمه الدولة من دعم 
يزيد على 29 مليون دينار للمزارعني 
واألعالف وصيادي األسماك. علما 
بأن عدد البطاقات التموينية التي 
أصدرته����ا الوزارة حتى 30 أبريل 
2010 بلغ 178.923 بطاقة حيث بلغ 
عدد األفراد املس����جلني في النظام 

1.494.230 فردا.
اما اجمالي الدعوم التي تقدمها 
الدولة للمواطن����ني، فقد مت رصد 
مبلغ 4.4 مليارات دينار للصرف 
منها على مجمل انواع الدعم ضمن 
مشروع امليزانية لعام 2011/2010.

االخوات واالخوة االفاضل:
من خالل متابعة وزارة التجارة 
والصناعة لدراسات بنك الكويت 
املركزي واهتمامه باملستوى العام 
لالسعار احمللية، فقد اشار البنك الى 
حدوث تباطؤ ملموس في معدالت 
التضخم في املستوى العام السعار 
املس����تهلك بالكويت خالل الفترة 
منذ ش����هر س����بتمبر 2008 حتى 
شهر ابريل 2009، وهو االمر الذي 
يستدل منها حسب تعبير البنك على 
انحسار موجة االرتفاع املتواصل 
الذي ش����هدته تلك املعدالت خالل 
االش����هر الثمانية االولى »يناير � 
اغسطس« من عام 2008، وميكن 
االشارة في هذا املجال الى ان معدل 
التضخم في الرقم القياسي العام 
الس����عار املس����تهلك بالكويت قد 
انخفض مبقدار 4.4 نقاط مئوية 

ليصل الى نحو 5.9% خالل الفترة 
»يناير � ابريل« من عام 2009 مقارنة 
بنحو 10.3% خالل الفترة املقابلة 
»يناير � ابريل« من عام 2008، وقد 
عزا البنك املركزي ذلك االنحسار 
في معدالت التضخم في املستوى 
العام السعار املستهلك الى تضافر 
مجموعة من التط����ورات احمللية 
واخلارجية، ويرتبط جزء اساسي 
من تلك التطورات باالنعكاس����ات 
املؤثرة الستمرار تفاقم تداعيات 
االزمة املالية واالقتصادية العاملية 
والتي برزت افرازاتها على االوضاع 
احمللية بدرجة واضحة اعتبارا من 
بداية الربع االخير من عام 2008، 
كم����ا اكد على انه طبقا للمقاييس 
االحصائية العاملية املتعارف عليها 
لرصد ظاهرة التضخم، فإن االرتفاع 
في اس����عار املواد االس����تهالكية 

الدقباسي: بيان الحكومة عن غالء األسعار إنشائي 
وغير دقيق ولدينا الدليل المادي

الحربش: الحكومة ضربت عرض الحائط بتوصيات مكافحة غالء األسعار

الس�لطان: وزير التجارة فشل في الس�يطرة على ارتفاع األسعار
جوهر: هناك قوانين يجب إقرارها كحماية المستهلك ومنع االحتكار

مزي�د: بع�ض التج�ار يلعب�ون بالبل�د دون حس�يب أو رقي�ب

دليهي: مساءلة وزير الشؤون في حال عدم تطبيق
األحكام القضائية الخاصة بعودة الفالح مديراً لهيئة الرياضة

»االستئناف« تلغي حكم أول درجة الصادر في دعوى 
العدوة ضد وزير الداخلية وتعيدها لمحكمة أول درجة

اكد امني س����ر مجلس االمة دليهي الهاج����ري انه وعددا من النواب 
سيفعلون ادواتهم الدس����تورية مبا فيها اداة االستجواب جتاه وزير 
الش����ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي في حال عدم تطبيقه 
االح����كام القضائية التي تنص على عودة ف����ؤاد الفالح مديرا للهيئة 
العامة للشباب والرياضة والشيخ طالل الفهد رئيسا لالحتاد الكويتي 

لكرة القدم.
وقال الهاجري، في تصريح للصحافيني مبجلس االمة: اعتز بالقضاء 
الكويتي الذي انصفنا وازيد من الش����عر بيت����ا ان محكمة الكاس هي 
االخرى انصفتنا في الوقت الذي كان مجلس االمة غير منصف في هذا 
اجلانب، مش����ددا على انه آن االوان القصاء فيصل اجلزاف من منصبه 
في ادارة الهيئة العامة للش����باب والرياضة وتطبيق احلكم القضائي 

باعادة فؤاد الفالح الى منصبه.

واضاف: اوجه خطابي الى سمو الرئيس والى وزير الشؤون بضرورة 
ابعاد اجلزاف وتطبيق احلكم القضائي، ألن هذا هو قرار القضاء الكويتي، 
مشيرا الى ان لديه معلومات ان اجلزاف يداوم في ستاد جابر من اجل 
االبتعاد عن الصورة وه����ذا امر غير قانوني. وذكر انه ومجموعة من 
النواب وجهوا اس����ئلة لوزير الشؤون بهذا اخلصوص وانهم بانتظار 
الرد، مؤكدا انه واولئك النواب س����يفعلون ادواتهم الدستورية جتاه 

وزير الشؤون في حال عدم تطبيقه االحكام القضائية.
ومضى محذرا: اوجه حتذير رسمي لوزير الشؤون واخاطب سمو 
الرئيس انه آن االوان لتفعيل االحكام القضائية وعودة االدارة الشرعية 

لالحتاد الكويتي لكرة القدم.
وحمل الهاجري العفاسي مسؤولية مناقشة تعديل القوانني الرياضية 

بعد ان وعد باحالتها الى املجلس.

قضت محكمة االستئناف الدائرة استئناف مدني/2، بإعادة دعوى 
عضو مجلس األمة خالد العدوة ضد وزير الداخلية حملكمة اول درجة 
الختصاصها بنظر الدعوى وحددت جلسة 2010/6/16 أمام الدائرة جتاري 
كلي حكومة/4 )الدائرة التي اصدرت حكم أول درجة(. وكانت محكمة 
أول درجة قض����ت بعدم اختصاصها والئيا بنظر الدعوى. هذا، وكان 
احملامي محمد منور املطيري قد طعن على حكم اول درجة واس����تند 
في اس����باب طعنه على اخلطأ في تطبيق القانون لقضاء احلكم بعدم 
االختصاص الوالئي جلميع اجلهات القضائية على الرغم من ان قرارات 
واعمال جلنة االنتخاب ليست من اعمال السيادة او ذات طبيعة خاصة 
مس����تثناة من اخلضوع للرقابة القضائية، وكذا ان دعوى املسؤولية 
ال ترتبط بقرار إداري تختص به احملكمة اإلدارية وإمنا يرتبط بعمل 
م����ن اعمال االدارة. هذا، وقد قام احملام����ي محمد منور املطيري وكيال 
ع����ن النائب خالد العدوة برفع دعوى تعويض مببلغ 200.000 دينار 
ف����ي مواجهة وزير الداخلية بصفته عن األضرار املادية واألدبية التي 

حلقت به جراء العمل اإلداري اخلاطئ الذي وقع في اللجنة الرئيسية 
لتجميع اصوات الناخبني مم����ا ادى الى حرمانه من التمتع بعضوية 
مجل����س األمة � التي يس����تحقها � ملدة اربعة اش����هر من تاريخ اعالن 
نتائج االنتخابات وحتى صدور حكم احملكمة الدستورية في الطعن 
رقم 2009/17 طعون انتخابية والذي اثبت خطأ اللجنة الرئيسية في 
إحصاء االصوات اخلاصة بالنائب خالد العدوة ومن ثم أحقيته بعضوية 
مجلس األمة. وصرح احملامي املطيري عقب صدور حكم االس����تئناف 
بأن ذلك احلك����م قد اصاب صحيح القانون بإلغائه حلكم محكمة اول 
درجة، حيث ان احلكم املس����تأنف قد حجب نفسه عن بحث موضوع 
الدعوى مخالفا بذلك القاعدة العامة في الوالية القضائية لكون القاضي 
العادي هو القاضي الطبيعي املختص اصال بحس����م هذه اخلصومة، 
تأسيس����ا على ان احلالة التي اثارتها تلك الدعوى هي مسؤولية جهة 
اإلدارة عن عمل مادي محض سلكت بشأنه اإلدارة مسلكا خاطئا يوجب 

املسؤولية والتعويض.

تتمة المنشور ص6

البقية ص8

لقطات

إشادة
اش���اد رئيس مجلس األمة جاس���م اخلراف���ي بجه��ود 
أعض��اء جلنة املرأة في اجن��از قان��ون احلق��وق املدني��ة 
واالجتماعي�����ة للمرأة، مضيفا انه بالرغ���م من ان هناك 
عدة قواني��ن واقتراح��ات اال انهم بذلوا الكثير من اجلهد 
ويش���كرون عليه الفتا الى ان تقرير املرأة س���يوزع على 

االعضاء.

ح بالخير خلنا نصبَّ
طال��ب النائب د.فيصل املسلم مبناقشة تقرير احلقوق 
املدني��ة واالجتماعي��ة للم��رأة اال ان الرئي��س اخلراف��ي 
اصر على ع���دم طرح التقرير ما اثار ج���دال بني الرئيس 
والنائب املسلم ما حدا بالرئيس اخلرافي ان يوجه كالمه 

للمسلم قائال: »فيصل خلنا نصبح باخلير«.

عادل ما صارخ
اعترض النائب خالد الس���لطان على عدم اعطاء الرئيس 
نقطة نظام له، فقال الس���لطان »أنا أول واحد« فرد الرئيس 
اخلرافي »ال مو ان���ت اول واحد، عادل قبلك وهو ما صارخ« 
فعقب الصرعاوي ش���اكرا الرئيس: »شكرا على شهادتك لي 

أني ما أصارخ«!

ربع ساعة عالراحة
بعد أن أعطى رئيس اجللس���ة عب���داهلل الرومي احلديث 
للنائب عادل الصرعاوي خاطبه قائال »رجاء االختصار« فرد 
الصرعاوي بقوله »ربع س���اعة عالراحة« فضحك احلضور. 
وكان املجل���س قد اضطر لتمديد م���دة 15 دقيقة حلديث كل 
نائب طبقا ملا جاء في نص الالئحة نظرا لعدم وجود نصاب 

للتصويت على حتديد مدة أقل للحديث لكل نائب.
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املجلس يصّوت على أحد االقتراحات

روضان الروضان متوسطا سعد اخلنفور وعسكر العنزي خالد السلطان متحدثا

التعاونية ولم تتجاهل احلكومة 
توصيات ميكن تنفيذها. والدعوم 
التي قدمته����ا احلكومة لو وزعت 
على املواطن����ني تكون 300 دينار 
لكل مواطن وال يوجد بلد في العالم 
يدعم امل����واد الغذائية كما تدعمها 
الكويت والدولة ترعى من خالل 10 
مواد مليونا ونصف مليون مواطن 
يعيش على أرضها، هذه الدعوم 
ليست منة للحكومة وامنا حق من 
الدولة للمواطن. لسنا مبعزل عن 
العالم نستورد معظم أو كل املواد 
وتأثير األسعار في اخلارج ينعكس 
على الكويت، وكل دوالر يزداد في 
اخلارج ينعكس 82% على أسعارنا 
الفاو وصندوق  بالداخل، منظمة 
النقد الدولي في دراستهما يريان 
ان هذا التضخم آت ولكن الكويت 
ستكون أقل دولة تأثرا بهذا التضخم 
نتيجة السياسات الرادعة ملستوى 

التضخم.
هناك قرارات عديدة صدرت عن 
الوزارة تنفيذا لتوصيات مجلس 
األمة، قانون حماية املنافسة نعمل 
على تفعيل����ه وطلب رصد مبلغ 

للميزانية لهذا املركز.
وال يوجد شيء بالكويت اسمه 
احتكار فقانون الوكاالت أكد حق 
احلري����ة ومنع االحت����كار، قدمت 
احلكومة تعديال على قانون عدم 
االحتكار وهو موجود أمام املجلس 
املوق����ر. وُذكر أن����ي آت من غرفة 
التجارة وأتشرف بذلك وأتشرف 
بأني كنت موظف����ا فيها ولم أحد 
بعملي في ال����وزارة او في غرفة 
التجارة وأديت عملي وفقا لقسمي 
الذي أقس����مته أمامكم والقانون 
طبقته عل����ى اجلميع. واحلكومة 
أخذت قرارا بتخصيص مساحات 
للتخزي����ن بعد الدائري الس����ابع 
وقرارا آخر بتشكيل فريق لبحث 
مساحات التخزين التي لم تستغل 
االس����تغالل األمثل، املستودعات 
اجلمركية بالش����مال صدر قانون 
حدد آلية لتنفيذها وسترى النور 

قريبا خالل أشهر.
مستوى املواد الغذائية املدعومة 
مثل »العيش« نتمنى ان نحصل 
على نفس النوعي����ة اجليدة في 
الفترات املقبلة، وبأسعار مناسبة، 
حريصون على تق����دمي املعلومة 
الصحيحة والدقيقة والتفاوت في 
األسعار يتفاوت من جمعية الى 

جمعية ومن سوق الى سوق.

مؤثرات منظمة الفاو

خالد السلطان )نظام(: هناك 
نقص ف����ي التقرير ال����ذي قدمه 
وزي����ر التج����ارة مثل مؤش����رات 
منظمة الفاو ونقصه من مقارنات 
التقارير اخلارجية بأسعار الكويت 
ولكن الوزير فش����ل في السيطرة 
على كبح جماح األس����عار وهناك 
احتكار، والدولة لم تؤمن البلد من 
هذا الغالء وكان املفترض ان تؤمن 
مخزونات اس����تراتيجية لبعض 
السلع الرئيسية اضافة الى احلديد 
واألسمنت وما يحدث والنقاش الذي 
يدور لم يكن له نتيجة مستقبلية، 
أرجو من الوزير واحلكومة وضع 
تخطيط وتفكير يعالج املش����كلة 

تعزز من خ����الل اتخاذ حزمة من 
الوقائية  االج����راءات والتدابي����ر 
البطاقة  والق����رارات مثل نظ����ام 
التموينية ودعم املواد االنشائية 
املقدمة للمستفيدين من القروض 
العقارية من بنك التسليف وتوفير 
املخزون االس����تراتيجي من املواد 
الغذائية للكويت ومبعدالت تفوق 
احيانا املعايير الدولية ومتابعة هذا 
املخزون، اضافة الى منع تصدير 
الغذائية واالنشائية  بعض املواد 
حفاظا عل����ى املعروض منه داخل 
الس����وق احمللي، واالستمرار في 
انفتاح االقتصاد الكويتي بتبنيه 
نظام االقتصاد احلر الذي عماده 
مبدأ املنافسة احلرة وحمايتها ومبا 
يؤدي الى اتاحة املجال لالستيراد 
جلميع املواد والسلع ومنع االحتكار 
واالستغالل، وهي اجراءات ساعدت 
على حتقيق اس����تقرار مستويات 
بعض االسعار. وهنا اود ان اؤكد 
على ال����دور الريادي الي تقوم به 
وزارة التجارة والصناعة من خالل 
جهازها الرقابي الذي يتوزع على 
جميع محافظات الكويت للمراقبة 
وضبط املخالفات من خالل تنفيذ 
ما نظمه املرس����وم بالقانون رقم 
10 لس����نة 1979 بش����أن االشراف 
على االجت����ار بالس����لع وحتديد 
اس����عار بعضها � والذي مت تقدمي 
مشروع قانون لتعديله ليكون اكثر 
انضباطا وفاعلية بعد ان اس����فر 
التطبيق الفعلي لهذا القانون عن 
احلاج����ة لتعديله، وهو معروض 
على مجلسكم املوقر، اضافة الى 
حزمة من القرارات الوزارية التي 
صدرت تنظيما ومراقبة لالسعار 
والس����لع ومعاجلة اي اختالل في 
االسواق، ونتيجة لذلك مت ضبط 
744 حالة تالعب باالسعار وذلك 
خالل الفترة م����ن 2009/1/1 لغاية 
2010/4/30 واحالة مرتكبيها الى 
اجلهات املختصة للتحقيق متهيدا 
لتطبيق اجلزاءات بحقهم حسب 
نص����وص القان����ون والق����رارات 

املنظمة.
االخوات واالخوة االفاضل:

ان طرح موضوع االسعار في 
جلسة اليوم )امس( ليعطي داللة 
واضحة على حرص مجلسكم املوقر 
وحرصنا معكم على االهتمام الكبير 
بهذا املوضوع ملا له من تأثير كبير 
على جميع املواطنني، مؤكدين ان 
هدفنا جميع����ا التعاون للوصول 
الى ما يحقق رفاهيتهم وعيشهم 

الكرمي.
آملني بعد استكمال املناقشة ان 
ننتهي الى فهم مشترك ملعاجلة مثل 
هذه الظواهر واتخاذ التوصيات 
املناسبة واملمكنة مبا حتقق املصلحة 

العامة وخير البالد.
والس����الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
علي الدقباسي: نحن أمام قضية 
غاية في االهمية، وأشكر الوزارة 
ونش����يد بدور املجتهد منهم، لكن 
حضرنا جلس����ات متعددة وبيان 
احلكومة انشائي مثل بقية بيانات 
احلكومة وبه مبالغة وغير دقيق 
ولدينا الدلي����ل املادي املتمثل في 
تردي اخلدمات وجودة السلع. فمثال 
شركة املخازن خاطبتكم ملدة عامني 
لتوفير املخازن لها ولم تتجاوب 

وزارة التجارة.
فلو كان هناك جدية ملا جاء هذا 
البي����ان، وامنا تخصص االراضي 
للمخ����ازن لتخزين املواد، خاصة 
ان منطقتن����ا اقليمية وقد حتدث 
كوارث أو حروب ومعرضة للتهديد، 
فماذا فعلت وزارة التجارة. ومن 
أمن العقوبة أس����اء االدب، فهناك 
الكثير من املخالفات التي حفظتها 
»التجارة« ولم حتولها الى النيابة 
العامة، فاملفروض ان يكون هناك 
تس����ريع لالجراءات واالحالة الى 
النيابة العامة ليعرف ان هناك دولة 
ورقابة وحسابا، فلماذا تتزايد هذه 

املخالفات؟
ودور الوزارة في حماية املستهلك 
هو دور اس����تباقي وقائي، ولكنه 
لالس����ف معدوم من قبل الوزارة 
في عدم معرفة منش����أ الكثير من 
البضائ����ع التي تدخل الكويت، ما 
يؤدي الى انتشار الغش وارتفاع 
االسعار وديدنا هو إرهاق االسرة 

الكويتية.
وأطالب مبنح كل رب اسرة ال� 
300 دين����ار التي قال عنها الوزير 
وال نريد بطاقة التموين هذه. وال 
نقبل الضرر الواقع على اخلزانة 

العامة للدولة. قضية أسعار املواد 
االنشائية ومقارنة الوزير أوضحت 
أن أسعار احلديد في اخلليج أرخص 
من الكويت، وهذا واضح، كما ان 
القرض الذي قيمته 70 ألف دينار ال 
تكفي لبناء قسيمة للمواطن بسبب 
ارتفاع اسعار احلديد خاصة، هذا 
ما يعني ان هناك عدم استقرار في 
االس����عار، فلو كان هناك مخزون 
ل����كان االمر حتت  اس����تراتيجي 
»الكونترول« لو كان هناك مخازن 

لكان هناك استقرار في االسعار.
التقرير  ع����ادل الصرع����اوي: 
احلكومي ش����خص القضية لكنه 
لم يقدم االج����راءات، فهناك ارقام 
نستند اليها في تشخيص الوضع 
ولكنها مفقودة، اللجنة املالية قدمت 
عمليات مسح في تقريرها منذ 10 
سنوات فكيف نضع لهذه املشكلة 
حلوال من دون مسح دوري، نعم 
نحن أقررنا بوجود مشكلة، لكن 

أين االجراءات؟
نح����ن نحتاج ش����يئا يعكس 
اجراءات اتخ����ذت تفعل القرارات 
القائمة، ش����ركة واح����دة تتولى 
عملية التخزين فأين الس����احات 

التخزينية؟
وهن����اك ارتفاع ف����ي معدالت 
التضخم أعقبه انخفاض في معدالت 
التضخم واحلكومة حتاول تبرير 
ذلك بارتفاع االسعار، هناك عمليات 
انفاق في غير اجتاهها الصحيح.

تقرير اللجنة املالية يس����تند 
الى بيان����ات منذ 2007، فيجب ان 
يكون هناك حتديث لهذه البيانات، 
ويش����ير بشكل مباش����ر بتعديل 
قان����ون اجلمعي����ات التعاونية، 
وهن����اك توصي����ات تش����ير الى 
جتاوزات ومخالفات في اجلمعيات 
التعاونية، ما يؤدي الى القاء العبء 
على املس����تهلك. واذا كانت هناك 
تصورات طيبة لكن ما اسقاطاتها 
على الوضع احلالي ويجب حتديث 
التقارير املوجودة لدينا،  بيانات 
ويجب ايضا تنبيه البنك املركزي 
فهو الذي يبني معدالت التضخم، 
فهدف هذه اجللس����ة املفروض ان 
يكون تفعيل القانون ملعاجلة هذه 

القضية.

تقصير

خالد العدوة: االخوان في الوزارة 
مقصرون ودليل ذلك هو ما انتهت 
اليه اللجن����ة املالي����ة التي قالت 
»توصلت اللجنة الى تراخي الوزارة 
في مواجهة هذه الظاهرة« فالوزارة 
متراخية وليس لها دور اطالقا في 
كبح جماح اجلشع وارتفاع االسعار، 
والكالم اننا أرخص من دول التعاون 
هذا ال����كالم عار عن الصحة متاما 
وي����دل على ان الوزارة »نائمة في 
العسل« فاملواطنون يذهبون الى 
حفر الباطن من اجل الهروب من 
غول الغالء في الكويت. والوزير 
جاء من غرفة التجارة والصناعة 
وممث����ل للتجار، فهذا هو الصراع 
األزلي بني التاجر واملستهلك. حتى 
السيارات املستعملة التي بحالة 
جيدة تأخذ قرارا بعدم استعمالها 

من أصحاب الوكاالت.
 وكم يكلف البيت في اقرب دولة 

من أساسها، هناك قصور وفشل 
في تسلس����ل احلكومات، فالدول 
تؤمن شعوبها باألسعار، لم نؤمن 
مستقبل الكويت الغالئي وهناك 
احتكار وهناك تخليص معامالت 

في وزارة التجارة.
جمعان احلربش: األخ الوزير 
اتهمنا باملزاي����دات نحن لم نزايد 
نحن نتكلم عن غالء أسعار، أين 
مركز معلومات����ك؟ ال نأتي بكالم 
التعاونية  دون دليل، اجلمعيات 
هي التي توفر أرخص األس����عار 

ولكن ما يحدث هو العكس.
وقدمنا طلب����ا باعتبار اللجنة 
املالية جلنة حتقيق في كل الوزارات 
املعنية باألسعار، الصحة والتجارة 
واملالية وكل الوزارات وس����تقدم 
تقريرها كل دور انعقاد وبناء عليه 

سيكون موقفنا.
تستثني بعض مواد االنشاء 
لتخرج من الكويت، اذا كان تقرير 
اللجنة املالية أدانكم، نحن نؤمن 

بالشراكة.
وزير التجارة: نعم زودنا حليب 
األطفال لكنن����ا باملقابل أضفنا 4 
أصناف اضافية الى بطاقة التموين، 
فنحن اآلن أمام أمرين اما ازالتها من 
البطاقة او ان يتحمل املواطن جزءا 

واحلكومة تتحمل اجلزء اآلخر.
اللجنة املالية عتبت على الوزارة 
انها ل����م حتض����ر، ال، فاحلكومة 
اللذين  حضرت ف����ي االجتماعني 
نوقشت فيهما قضية غالء األسعار، 
لم نتهرب ومن أكثر الوزراء حضورا 
في اللجنة املالية هو وزير التجارة، 
ومستعدون ان نأتي بكل األسعار 
التي أرخص منها في الكويت في 

دول اخلليج كلها.
جمعان احلربش: نحن نختلف 
املالية  اللجنة  على مصلحة بلد، 
تكلمت عن تراخي وزارة التجارة 
ول����و نبحث ع����ن زالت الكتفينا 

بتقرير اللجنة.
د.علي العمير: ما في دولة تقول 
اننا في مستوى تضخم منخفض، 
واالسعار بهذا الشكل، فما بالنا اذا 
زاد معدل التضخم؟ االحتكار قائم 
وموجود، وهناك تالعب واهمال 
وتنفع ف����ي اجلمعيات التعاونية 
وانتم تتفرج����ون، كيف يختلف 
الس����عر على املنتج نفسه؟ كيف 
تقبل هذا في اجلمعيات التعاونية 
ايها االخ الوزير؟ فهذا الكالم غير 

مقبول.
التعاونية امر  حل اجلمعيات 
مقبول في ظل تطبيق القوانني، وفي 
ردك الثاني لم توضح ما القوانني 
التي قلت عنها انها ستطبق، نحن 
ال نريد نوعا من االستعراض امنا 
نريد خالل الدور املقبل بعد فترة 

الصيف ان تطبق القوانني.

غرفة التجارة

خالد العدوة: يا وزير التجارة 
اخرج من جلب����اب وظيفة غرفة 
التجارة، كيف تراقب االسعار يا 
وزي����ر التجارة؟ ان����ت تتمنى ان 
نطريك، انت وزير متقاعس. بيانات 
احلكومات املتعاقبة واملدبلجة عفى 
عليها الزمن، املواطن يدهس بعجلة 
احلكومة، خل املواطن يلمس ان 
هناك حراكا حملاص����رة ومراقبة 

االسعار.
حسني مزيد: ارتفاع االسعار هم 
املواطن، والعملية عملية فوضى 
ووزارة التجارة مسؤولة عن هذا 
االمر، كونها اجلهة املعنية بضبط 
االسعار، مبعنى ان اصحاب الدخول 
احملدودة لن مير يوم 10 في الشهر 
اال ومرتباتهم منتهية، ال نحاول 
التنصل من املسؤولية وإلقاءها 
على اطراف اخرى والتجار يلعبون 

بالبلد دون حسيب او رقيب.
علي الدقباسي: هل هناك حاالت 
مت حفظ قضاياها؟ وهل هناك توفير 
للمخازن االستراتيجية والتأكد من 
سعر املنشأ؟ ونحن مع ان تقوم 
اللجن����ة املالية بالتحقيق في هذا 
اجلانب، فمش����كلة الغالء يدركها 

اجلميع.
اخلرافي: النقاش الذي يدور غير 
صحيح ألن املجلس اقر ساعتني 

فقط.
حسن جوهر: الوزير خرج بكالم 
غري����ب عجيب، املجلس يقول ان 
هناك غالء اسعار والوزير يقول 
انه ليس هناك غالء اذن ما فائدة 
اجللسة؟ الوزير يقول نفذنا كل 
التوصيات في املجلس الس����ابق 
والنواب يقول����ون ان التوصيات 

يسعدني ان ارحب بالدكتور اياد 
السامرائي رئيس مجلس النواب في 
جمهورية العراق وال شك ان مثل 
هذه الزيارات ترسخ عرى التعاون 

بني شعبينا الشقيقني.
روضان الروضان: وباسم رئيس 
احلكومة واعضاء احلكومة نرحب 
برئيس مجل����س النواب العراقي 
د.اياد الس����امرائي والوفد املرافق 

له.
د.جمعان احلرب����ش: االفكار 
املطروح����ة هي نفس ما قلناه في 
مناقشة القضية نفسها ايام الوزير 
الهاجري ثم باقر واآلن نحن امام 
توصيات لم تنفذ، تأسيس شركات 
للتخزين فاملتر املبرد وصل الى 6 
دنانير كسعر تخزين لدينا بينما 
في اخلفجي نحو نصف دينار او 
دينار، وسعر اخلروف وصل الى 
80 دينارا واالسترالي وصل الى 
30 دينارا واحلكومة ضربت عرض 

احلائط بالتوصيات النيابية.
الوزير كان مدي����ر عام غرفة 

التجارة واآلن اصبح وزيرا.
الوزير كان امام حتد هل جنح 
بالوزارة. انت يابوحمد أهل لكل 
وزارة لكن ماذا فعلت بالتجارة، 
مقارنة بني الس����لع ف����ي الكويت 
والسعودية على 30 سلعة 28 سلعة 
نحن اغلى وسلعتان فقط هم اغلى 
منا، وفي السوق البحريني وهو 
سوق صغير من ال� 30 سلعة نحن 
اغلى ب� 25 سلعة، الناس تتسوق 
اآلن بالسعودية فتطبيق القانون 
ص����وري ألن اإلح����االت للنيابة 
تكون معلوماتها ناقصة، وما هو 
املطلوب: ه����ل املطلوب ان نذهب 
للمساءلة هل هذا هو احلل؟ ال نريد 
ان نصل لالصطدام مع ش����خص 
ال ن����ود االصطدام معه، هل هناك 
اشخاص مسؤولون عن الرقابة على 
الشركات لديهم شركات؟ ما يحدث 

في الكويت محرقة للمواطنني.
الوزير فالح الهاجري اهلل يذكره 
باخلي����ر رفع س����قف دعم حليب 
االطفال ووصل س����عره الى 760 
فلسا جاء بعده الوزير احمد باقر 
فاضاف الدجاج واجلنب للبطاقة 
التموينية ويذكر له ذلك، وكذلك 
.A العيش رفع تقييمه الى جريد

لكن لألسف يابوحمد في عهدك 
اليوم الكويتيون يشترون العيش 
من خ����ارج البطاق����ة التموينية. 
ممكن االخوان يروحون احلساوي 
يس����كرون مطعما هنديا وممكن 
يروحون اجلهراء لكن هل اغلقوا 
محالت لتجار مهمني. ونحن نريد 

تكليف اللجنة املالية بان حتقق في 
املوضوع وليس دراسته ووزير 
الشؤون اكثر واحد حل مجالس 
جمعيات وهذا يعني ان هناك فسادا 
واذا لم يؤد الوزير واجبه فنحن 

سنؤدي واجبنا.
الحكومة تتجاهل التوصيات

د.حس����ن جوهر: ه����ذه ثالث 
جلس����ة خاص����ة ملناقش����ة غالء 
االسعار على مدى املجالس الثالثة 
السابقة وتصدر املجالس توصيات 
واحلكومة تتجاهل نحن لدينا بحمد 
اهلل القوان����ني ويج����ب تطبيقها، 
الالئحة التنفيذية لقانون حماية 
املستهلك تصدر بعد 3 سنوات من 
اقرار القانون ولدينا خطة تنمية 
ميزانيتها نحو 30 مليارا وعمرها 5 
سنوات لكن نحن ال نرى ان هناك 
اجراءات جدية من احلكومة ملواجهة 
غالء االسعار فماذا مينع التجارة او 
احلكومة من انشاء شركات لألدوية 
او املواد الغذائية ففي السبعينيات 
كانت لدينا مصانع ادوية واليوم 
نستورد االدوية من دول اخلليج 
»مو عيب علينا ه����ذا«، اكثر من 
تسع توصيات اقرها املجلس لم 
ينفذ منها اثنتان. نتمنى من الوزير 
سحب بيانه وتعديل هذه االرقام 
بأرقام حقيقية ويكلف فريق عمل 
لتقدمي بيانات جديدة، االخ الوزير 
انت تساعد على اضمحالل الطبقة 
املتوسطة في املجتمع. وزير التجارة 
والصناعة: أقدر ما طرح من آراء 
وانتقادات وأفكار ويفترض انها 
انتقادات بناءة تصب في الصالح 
الع����ام وتصح����ح اي مخالف����ات 
حدثت في ه����ذه القضية املهمة. 
ُذكر أن الكويت تعاني من مشكلة 
تخزينية لكن خالل الفترة املاضية 
سعت احلكومة لتوفير مساحات 
من التخزين وف����ي عام 2003 مت 
توقيع عقد مع ش����ركة املطاحن 
يعزز املخزون االستراتيجي والتي 
معدالته أفضل وأعلى من معدالت 
العالم تصل الى س����نة اذا أحسنا 
ترش����يد التخزين. وكل مخالفة 
يتم تسجيلها يتم التحقيق فيها 
ويحال املخالف الى النيابة وقد مت 
تسجيل 744 مخالفة فقط لألسعار 
أحيل منها 126 مخالفة الى النيابة. 
وكثير من التوصيات التي أقرها 
املجلس في جلستني سابقتني مت 
أخذها باالعتبار وصدرت الوزارة 
م����ا يزيد عل����ى 15 ق����رارا وزاريا 
يتعلق باألس����عار و4 قرارات من 
وزارة الشؤون تتعلق باجلمعيات 

مجاورة لنا وظروفنا نفس ظروفها؟ 
فالبيت هنا يكلف 120 أو 200 الف 

وفي السعودية يكلف 50 ألفا.
ومتنيت ي����ا معالي الوزير ان 
حتضروا ال����ى اللجنة، بل ذهبتم 
الى »فيلكا« في محاولة لتشجيع 
القطاع اخلاص والتجار اال تعرف 
ايها الوزير ان الغالء في الكويت 
ينقس����م الى محورين، اولهما ان 
بعض التجار يستطيع ان يصول 
ويجول في اروقة وزارة التجارة 
ويس����تطيع ان يتالع����ب بقائمة 
االسعار في وزارة ليس لها مؤشر 
سعري، وبيانك يبني انكم متراخون 
وقصرمت في دوركم وفشلتم في كبح 
جماح االسعار ونحن نعول على 
هذه اجللسة لعل وعسى ان تصدر 
بها ق����رارات ونتائج حتد من هذا 
الغالء، وامتنى على احلكومة دعم 
السلع االستهالكية الرئيسية وليس 
املواد التموينية الرديئة، اذا كانت 
احلكومة لم تستطع دعم االعالف 
فماذا ستفعل في باقي االسعار؟ نحن 
امام فشلني: فشل وزارة التجارة، 

وفشل وزرة الشؤون.
د.علي العمير: بيان الوزير لم 
يقدم اي اجراءات اتخذتها وزارة 
التجارة جتاه القضية التي تغرق 
املواطن فتقري����ر اللجنة به ادانة 
واضحة وصريح����ة فقد اكد على 
تراخي وزارة التجارة وعدم تفعيل 
حماية املستهلك لالرتفاع املصطنع 
لالسعار فكل هذه ادانات واضحة، 
وكنا نتمنى ان تقول ان التقرير غير 
صحيح ولكن لالسف تقرير اللجنة 
املالية صحيح. وتوصيات جلسة 
مجلس 2008 عددها 9 توصيات لم 
تنفذ منها اال توصيتان فقط فماذا 
فعلت، االخ الوزير، منذ ان استلمت 
الوزارة؟ توصيات وقرارات مجلس 
الوزراء ومجلس االمة لم ينفذها 
الوزير وال »التجارة«. االخ الوزير 
هذا امر مؤسف وتأتي اليوم ببيان 
به الكثير من املغالطات، »ش����يء 
مؤس����ف« ان تأتي اليوم من دون 
شيء تقدمه للمجلس بال ضبطيات 
للغش التجاري، اين تطبيق قانون 
حماية املستهلك الذي اقر في عام 
2007؟ وبال البطاقة العائلية الذكية 
وب����ال اراض تخزينية لتخفيض 

تكلفة السلع؟ اين كل ذلك؟
وملاذا ال يكون هناك تنس����يق 
بني الوزارة وب����ني البنك املركزي 
ليكون هناك خفض ملعدالت التقدم 
واملفروض ان انخفاض معدل التقدم 
احلاصل اليوم ينعكس ايجابا على 
اسعار الس����لع، وما فائدة الفريق 

الذي جال في دول اخلليج ورجع 
بتقرير غير حقيقي؟ فكيف يكون 
الفريق الوزاري هو احلكم واخلصم 

في آن واحد؟
االخ الوزير، املسؤولية واضحة 
جدا عليك وعلى وزارتك فالبد من 
تطبي����ق قوانني كس����ر االحتكار 
وحماية املنافسة وتطبيق البطاقة 
الذكية، واملس����ؤولية قائمة على 

الوزير والوزارة.
عدنان عبدالصم����د: يجب أن 
تكون هناك إجراءات تتخذ من قبل 
احلكوم����ة، بعض الناس يذهبون 
الى الدول املجاورة لش����راء املواد 
الغذائي����ة واألدوي����ة وال أعلم من 
اي����ن ات����ت وزارة التج����ارة بهذه 
التقرير والس����ؤال:  البيانات في 
م����ا دور اجلمعيات التعاونية في 
قضية غالء األسعار؟ نحن لدينا 
نحو 50 جمعية واالستيراد لدينا 
يكون بشكل جماعي فما مبرر غالء 
األسعار؟ هناك بعض اجلمعيات 
التعاونية اصبحت مرتعا للفساد 
يقال ان بعض جلان املش����تريات 
يدخله����ا البعض ب� »قفلية«، عند 
انخفاض الدوالر ملاذا ال تنخفض 
األسعار فعندما يرتفع ترتفع لدينا 

األسعار!
التحجج بالعوامل اخلارجية 

غير منطقي وغير مقبول.
هل يعقل ان األراضي املستثمرة 
اقل من 15% من مساحة الكويت هناك 
ارتفاع مصطنع في قضية ارتفاع 
األس����عار اخلاصة باألراضي حل 
مشكلة االراضي بيد احلكومة، بيعوا 
اراضي للقطاع اخلاص لتنخفض 
االسعار. وبالنسبة للمواشي ملاذا 
ال نشرع في إنشاء شركة مواشي 
جديدة لتنخفض اسعار اللحوم، 
وانا قدمت اقتراحا بقانون إلنشاء 
ش����ركة مواش����ي جديدة وقضية 
االدوية ملاذا مننع اس����تيرادها اال 
من خ����الل املتخصصني إذا كانت 
لدينا رقابة، تأسيس جمعية حلماية 
املستهلكني، احد كبار التجار يرأس 
جمعية حماية املستهلك، اهلل اكبر 
كيف يكون ذلك، شخص اسمه رالف 
نادر اصله عرب����ي ماذا يعمل في 
أميركا »فابصهم«  هناك مبجرد ان 
يرى ارتفاعا في سعر مادة يرفع 
قضايا ويعمل »خبصة« عندهم وهو 
شخص واحد في املجتمع االميركي، 
نحن لدينا فكر استهالكي زائد دون 

توعية.

ترحيب بالسامرائي

الرئيس اخلرافي: باسمكم جميعا 

حماد: قانون حماية البيئة يعطي صالحيات مطلقة للهيئة العامة للبيئة

الحويل�ة: هناك من يحاول إلق�اء اللوم على المنش�آت النفطية
الغانم: ه�ل نقل مصان�ع أم الهيم�ان س�ينقذ أرواح األطفال؟!

الحريت�ي: ض�رورة تضافر الجه�ود إلق�رار قانون حماي�ة البيئة
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الشيخ أحمد الفهد في حديث جانبي مع مرزوق الغامن
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لم تسجل في  املضبطة.
الصرعاوي: ال نختزل القضية 
في س����عر العيش، القضية اكبر 
من ذلك، والبد من تفعيل القانون 
القانون يحتاج الى لفة  وتعديل 

مركب.
الرئيس: لم يبق وقت واطلب من 
املجلس متديد اجللسة حتى الساعة 

3.30 ملناقشة موضوع البيئة.
موافقة، موافقة.

عبدالصمد: االسبوع املقبل لدينا 
ميزانيات.

الرئيس: سنبدأ اخلميس املقبل 
بجلسة خاصة للميزانيات ويكون 
االسبوع املقبل الثالثاء واالربعاء 
لكم في اللجنة النهاء عملكم، وهذا 

االسبوع الذي يليه.
االمني العام يتل����و توصيات 
حول موض����وع غالء االس����عار: 
انشاء ش����ركات للتخزين وزيادة 
الدعم على االعالف وزيادة املواد 

التموينية.
الهارون: نطلب احالة التوصيات 
للجنة املالية لدراس����تها وتقدمي 

تقرير بها.
الرئيس: موافق����ة، هل يوافق 
املجلس على احال����ة التوصيات 

الى اللجان املختصة؟
موافقة، موافقة.

 البيئة

انتقل املجلس ملناقشة قضية 
التلوث في أم الهيمان.

الرئيس: احلديث 5 دقائق لكل 
نائب.

احلربش: لدينا خالف مع وزير 
التجارة وقدمنا طلبا لتكليف اللجنة 

املالية بالتحقيق في القضية.
الرئيس: يتلى الطلب.

األمني الع����ام يتلو طلب كتلة 
التنمية واالصالح بتكليف اللجنة 
املالية بالتحقيق في قضية غالء 
األس����عار على ان تقدم تقريرها 

خالل شهرين.
الرئيس: موافقة باإلجماع.

الدقباسي: نحن نعلم ان يوم 
8 يونيو جلس����ة خاصة ملناقشة 

قضية البطالة.
الرئيس: هذا التاريخ لم نأت له 

سياسية مع النواب فحينما يقول 
النواب ان هناك شركات ومصانع 
مخالفة احلكومة تغمض عينيها 
لكن لكي »اسكت« االعضاء تسكر 
املصانع وتلعب سياسة عن النواب. 
وتوصلت الى ان نسبة التلوث هي 
70% من املصافي واملنشآت النفطية 
و30% من املصانع وهذا يا إخوان 
وفق كالم الدكتور صالح املضف، 
وهناك دول اوروبية تكون فيها 
املصانع جنبا الى جنب مع املناطق 
السكنية، ولكن التكنولوجيا تلعب 
دورا مهم���ا في الفصل واحلد من 

هذه امللوثات.
التقارير  عدنان عبدالصم���د: 
البيئية تثبت ارتف���اع امللوثات 
سواء من االنشطة الصناعية او 
امللوثات الكيميائية والعضوية 
والفورمالدهايد ويفترض ان هذا 
املوضوع يدركه االخوان في البيئة، 
احلم���ل البيئي ال يتحمل نقل اي 
انشطة صناعية الى املنطقة، وكان 
هناك نية من وزير الصناعة األسبق 
بتوزيع 14 قسيمة، لتكون مصانع 
جديدة. وهناك توصية مهمة وهي 
إجراء مسح صحي كامل وشامل 
لسكان ام الهيمان. لو كل املصانع 
مت اغالقها يبقى هناك تلوث بيئي 

من جراء املنشآت النفطية.
عبدالرحمن العنجري: هناك 
ش���ركات عاملية متخصصة في 
هذا امليدان لعمل دراسات لتحديد 
مخاطر امللوث���ات البيئية ممكن 
ان نس���تعني بها لعمل دراس���ة 
للحالة البيئية في الكويت ككل، 
التي قدرت  النفطي���ة  البحيرات 
مبلي���ون كيلومتر مرب���ع جراء 
الغزو العراقي الغاشم واحلكومة 
لم تتقدم ولم تفعل شيئا. لو سكرنا 
كل مصانع القط���اع اخلاص هل 
بهذا سنقلل التلوث في أم الهيمان 
امتنى من احلكومة ان تس���تعني 
بأكبر الشركات وال احد »يدودهك« 
وتستعني بشركات لعمل دراسة 
لهذه املنطقة مبنية على أس���س 

علمية فنية بحتة.
فالح الصواغ: مصافي البترول 
مضى عليها فترة من الزمن، فهل 
اش���تكى اهالي الش���اليهات من 
البترولية؟  التلوث من املصافي 

بعد يتلى الطلب. األمني العام يتلو 
طلبا لتحديد ساعتني من جلسة 
8 يونيو ملناقش����ة فرص العمل 

للكويتيني.
الرئيس: موافقة. موافقة.

الع����ام يتل����و اقتراحا  األمني 
بتكليف جلن����ة الداخلية والدفاع 
اللجنة  انهاء تقريرها عن تقرير 
التشريعية عن ضم ادارة التحقيقات 

للنيابة العامة.
احلريتي: ه����ذا الطلب غريب 
وكانت لدينا جلسة ولدينا اخلبراء 
وقانون تنظيم القضاء وهذه محالة 
للجنة املشتركة لذلك اقترح ضم 

هذا املوضوع لهم.
الرئيس: ال يوجد نصاب سأبدأ 

النقاش في موضوع البيئة.
علي الدقباسي: بسبب قضية أم 
الهيمان أصبحت األجواء السياسية 
ملب����دة بالغي����وم وكل اجراءات 
احلكومة عبر الس����نوات املاضية 
في هذا الشأن لم تكن كافية السيما 
مع وجود كوارث في منطقة علي 
صباح الس����الم وهو ما دفع كتلة 
العمل الشعبي الى تبني استجواب 
رئيس ال����وزراء. ونقل مصنع أو 
إغالقه ملدة أيام ال يسمن وال يغني 
من جوع، فإما ان تتخذ اجراءات 
رادعة أو انها تواجه االستجواب 
املزمع والبد على املجلس ان يتحمل 

مسؤولياته.
سعدون حماد: التلوث البيئي 
موجود في ه����ذه املنطقة منذ 94 
بحك����م املصافي املوج����ودة بها، 
وقرارات اغالق املصانع الصادرة 
من الهيئة العام����ة للصناعة ألن 
مجلس ادارتها أغلبه من أصحاب 

املصانع.
وقانون هيئة الصناعة يجيز 
اغالق املصانع مرة أخرى، وأغلقت 
املصانع املخالفة مرة أخرى وأقررنا 
قانون حماية البيئة الذي يعطي 
صالحيات مطلقة للهيئة العامة 
للبيئة الغالق هذه املصانع مباشرة، 
ومصادر التلوث هي ليست فقط 
الشعيبة الغربية بل من املنشآت 
والشركات النفطية ومراكز جتميع 
النفط في أم الهيمان والوفرة بسبب 
انبعاث أكبر نسبة من أشعة جاما 
وألف����ا وبيتا لذا فه����ي تؤثر على 

القرار ق����راره عليه����ا. نحن مع 
تطبيق القان����ون بأقصى حدوده 
وفق دراس����ات جيدة وكثير من 
االج����راءات حتتاج ال����ى قرارات 
استثنائية ملموسة ال بيانات لكي 
نعيد االمور الى نصابها الصحيح 
ويجب احالة التوصيات املشمولة 
في التقرير الى احلكومة حتى تقدم 

تقريرها في الدور املقبل.
مرزوق الغامن: القضية مهمة 
جدا ولكن نقل املصانع هل ستحل 
املشكلة وتنقذ ارواح االطفال؟ وهذا 
السؤال لم جند اجابة له من االخوان 
في البيئة. نتكلم عن جهة متثل 
20% وتنزلق اجله���ة الكبرى، ال 
نقبل بأي مصنع او منشأة تخالف 
القانون، لكن ال انظر بعني واترك 
بع���ني والحظت ان الهيئة العامة 
للبيئة هي احلكم واخلصم وتنفذ 
عقودا باالشراف مع القطاع النفطي، 
القضية ليست بيع شعارات مع 
الناس وكما عودتنا احلكومة بأن 
تعاملها مع االمور يكون تعامل رد 

فعل وليس مبادرة.
حسني مزيد: هناك استفسارات 
لم نلق اجابات عنها من االخوان 
في البيئة، فهناك ملوثات في كل 
مناطق الكويت، اجراءات احلكومة 
ال بأس بها لكن ال ترقى الى مستوى 
الطم���وح فهي اجراءات يرثى لها 
سواء من الهيئة العامة للبيئة او 
الهيئة العام���ة للصناعة وايضا 
وزارة الصحة. فاذا كان نقل املنطقة 
هو احلل ال بأس بذلك، احلكومة 
تتفرج على الوضع املأساوي كما 

موظفي الشركات النفطية.
النائب األول الشيخ جابر املبارك: 
النواب  سعيد ومسرور باهتمام 
بالشأن البيئي، نحن اليوم نناقش 
تقرير اللجنة وأمتنى ان يستمعوا 
الى شرح الفريق احلكومي أوال ثم 
يعلقوا على الشرح ألن فيه اجابة 
الفريق  عن كل تساؤالتهم. وقام 
احلكومي بش����رح تقرير مفصل 
الجراءات احلكومة حول هذا األمر. 
شكلنا فرق تفتيش على املصانع 
املخالفة ف����ي أم الهيمان وانتهت 
املرحل����ة األولى من احلملة وجاء 

التقرير التالي:
هناك مجموعة من االجراءات 
مثل: عدم توطني أي صناعات جديدة 
غير صديقة للبيئ����ة في منطقة 
الشعيبة. تشجير املنطقة العاشرة 
بني الش����عيبة وأم الهيمان، عدم 
التوطني أو املوافقة أو الترخيص 
ألي صناعات جديدة أو توسعات 
ألنش����طة قائمة فع����ال. املتابعة 
واالشراف على تنفيذ واستكمال 
املنطق����ة الصناعية بع����د اعتماد 
املوازنات املطلوبة، دراسة تقييم 
بيئي للموق����ع املقترح وتأثيراته 
البيئية على املنطقة احمليطة، آلية 

نقل املصانع املقترحة.
خالد العدوة: هذا التقرير يبني 
فشلني للهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العامة للصناعة ونطالب باقرار بأن 
ام الهيمان منطقة منكوبة وبإجراء 
بحث صحي على املواطنني جميعا 
التراخيص من املصانع  وسحب 
ذات االحم����ال الثقيلة للبيئة. ما 

ان اخلطر ليس على فرد أو شخص 
معني وامنا على البلد ككل.

د.محمد احلويلة: الكويت كلها 
تتفق على ان هناك كارثة بيئية 
منذ 15 سنة وتزامن هذا النقاش 
مع ع���دم االهتمام بصحة الناس 
ويزيد م���ن حجم املعاناة ملنطقة 
ام الهيم���ان وهذا التقرير نتيجة 
للتحقيق مع املؤسسات التي لها 
عالقة بالبيئ���ة يوضح تقصيرا 
كبيرا، وهناك من يحاول ان يلقي 
اللوم عل���ى املنش���آت النفطية، 
فظهرت ام���راض خطيرة نتيجة 
عدم احترام القانون وعدم االهتمام 
بصحة الناس، واالشتراطات للبيئة 
حددها القانون الذي لم يلتزم بها 

الكثير من املصانع.
حسني احلريتي: يجب تضافر 
اجلهود من أجل اقرار قانون البيئة 
الذي من خالله ميكننا القضاء على 
كل الس���لبيات، فليست املشكلة 
في أم الهيمان فقط وإمنا في كل 
املناط���ق، وينتج ع���ن ذلك رفع 
دعاوى من قبل املتضررين والبد 
من االستعجال في اقرار القانون، 
ومتفائلون بأن هناك جهودا سواء 
من خالل اجلمعيات املعنية بالبيئة 
ومجلس الوزراء ايضا حترك اليوم. 
املنطقة إذا أزلناها فهناك مناطق 

اخرى يجب ان تزال.
محمد املطير: يجب ان ننظر 
الى املوضوع نظرة واقعية دون 
مزايدات سياسية خاصة ان التلوث 
البيئي في ازدياد واحلكومة متخاذلة 
وال تطبق القوانني بل وتلعب لعبة 

املشكلة؟ هل نحن نتكلم عن اقتصاد 
ياباني؟ ال نحن نتكلم عن اقتصاد 
يترنح وهناك تدمير لصحة االطفال 
في ام الهيمان وهي آخر اهتمامات 
جريئة.  يا وزير الدفاع اقتلع هذه 
املصان����ع وابعدوها كل البعد عن 
املناطق املأهولة، ال توجد حدائق 
أو خضرة ب����ل كل ما هو موجود 
مدمر للبيئة، ويجب ان نتصالح 

مع البيئة.
د.علي العمير: من يقرأ التقارير 
العلمية يج����د ان مصادر التلوث 
ليست فقط مصانع ام الهيمان وال 
نغمض اعيننا عن القطاع النفطي 
والهيئة العامة للبيئة وقعت عقدا 
مع القطاع النفطي ب� 3 ماليني دينار 
ويزيد، لكن سحب التراخيص لن 
يحل املشكلة. بعض املخصصات 
التي خصصت لتشجير املنطقة 
وهي 750 الف دينار لم تنفذ ولم 
نعرف اين ذهبت ه����ذه االموال، 
وضمنا من التقرير ان تنقل املنطقة 
او تس����حب املصانع ولكن وفق 
دراسات ولكن ال توجد اي دراسة 

في هذا اخلصوص.
عادل الصرعاوي: هناك وعود 
حكومية كثي����رة ولم نتلمس اي 
جوان����ب ايجابية في هذا اجلانب 
ويجب ان نكلف احلكومة بتقدمي 
تقرير ف����ي دور االنعقاد والقادم 
متضمن����ا كل اجراءاتها حول هذا 
االمر، كي����ف يزاول مصنع مهامه 
دون ترخيص بيئ����ي او مردوده 
البيئة. نحتاج الى عمليات  على 
مسح علمية حتى يبني صاحب 

واملشكلة األساسية هي من املصانع 
الغربي���ة واكبر دلي���ل توصية 
الربو  احلكومة مبعاجلة مرضى 

والسرطان.
حسن جوهر: قضية ام الهيمان 
من القضايا املهمة وتقع مسؤولياتها 
على اعناقنا جميعا ودفاعا ليس 
من خالل الشعارات وامنا من خالل 
اجراءات حكومية محددة وإجراءات 
واضحة، رغم كل ما قيل لم نر اي 
دراس���ة تقوم بها وزارة الصحة 
للتأكد من احلقيقة الواضحة املوثقة 
باألمراض فأمراض الربو والسرطان 
في ازدياد بش���كل عام ولكن هل 
هناك صلة بني املناطق اجلغرافية 

وانتشار هذه األمراض؟
س���الم النمالن: استغرب هذا 
التباي���ن في موق���ف احلكومات 
املتعاقبة منذ عام 1994 قبل إنشاء 
منطقة علي صباح السالم هناك 
توصيات بع���دم صحة املنطقة، 
والنواب يقولون ع���ن املصانع 
األهلي���ة واآلخ���رون يقولون ان 
املشكلة تكمن في املنشآت النفطية 
وانا اقول وماذا بعد؟ كل واحد يلقي 
املسؤولية على اآلخر، والضحية 
اهالي ام الهيمان. نريد حال لهذه 
القضية؟ ملاذا نضحك على بعض. 

اتقوا اهلل في اهالي الكويت.
النائ���ب األول وزي���ر الدفاع: 
االخ���وان كفوا ووفوا وس���نأخذ 
بع���ني االعتبار كل م���ا قالوه من 
اقتراحات وقب���ل ان تتخذ قرارا 
في هذا الشأن هناك امران اولهما 
التراخيص او االغالق  ان سحب 
يج���ب ان نراعيه قانونيا ويجب 
اال نضعه مكافأة بدال من ان يكون 

معاقبة.
واألمر اآلخر التنمية واالهتمام 
به���ا وس���يؤخذ كل ال���كالم في 

االعتبار.
علي العمير: بادر معالي النائب 
األول بأن احلكومة جادة في تنفيذ 
التوصي���ات وتعهد وزير الدولة 
باطالعنا بكل التوصيات في دور 

االنعقاد املقبل.
الصرع���اوي: امتنى ان يحال 

التقرير الى احلكومة )موافقة(.
الهاجري: ترفع اجللسة الى غد 

وكانت الساعة 3و42 دقيقة.

المطير: الحكومة متخاذلة في قضية أم الهيمان وتلعب لعبة سياسية 

الص�واغ: الملوث�ات األساس�ية تأت�ي م�ن المصان�ع الغربي�ة
العنجري: االستعانة بشركات عالمية لتحديد مخاطر الملوثات البيئية

النمالن: أهالي أم الهيمان ضحايا تقاذف المس�ؤوليات حول التلوث

موجز لما توّصلت إليه لجنة المرأة واألسرة بشأن الحقوق المدنية واالجتماعية للمرأة
تلقت اللجن��ة )23( اقتراحا بقانون تقدم بها النواب 
يس��تهدفون من خاللها حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص 

واإلنصاف للمرأة الكويتية.

ثامنا: التقرير الثامن عشر

دراسة االقتراحات بقانون بشأن منح املرأة الكويتية 
التي ال تعمل مكافأة شهرية وانشاء حضانات االطفال 

في القطاع احلكومي
انتهت اللجنة الى عدم املوافقة على االقتراحات بقوانني 
بشأن منح املرأة الكويتية التي ال تعمل مكافأة شهرية من 
حيث املبدأ السباب دستورية وقانونية وعملية وشرعية 
عدي��دة اولها مخالفة ذلك لقاعدة األجر مقابل العمل، اذ 
ال يجوز ان متنح الدولة مبالغ مالية على سبيل املكافأة 
لربة العمل نظير عدم انخراطها في سوق العمل، اما في 
حالة حاجة املرأة الكويتية لرعاية مادية تكفل لها العيش 
الكرمي فإن مجال ذلك هو قانون املساعدات العامة رقم 
22 لس��نة 1987 والقوانني املعدلة ل��ه، والذي مبقتضاه 
توفر الدولة املساعدات لألسر واالفراد الكويتيني ومنهم 

املرأة الكويتية.
ومتتد مظلة املساعدات العامة لتشمل املطلقة واالرملة 
الكويتية واوالدها غير الكويتيني وكذلك الكويتية املتزوجة 
م��ن غير كويتي وذل��ك اعماال بنص امل��ادة الثالثة من 

القانون سالف الذكر.
كم��ا ان منح��ة ربة املنزل تخل مببدأ املس��اواة في 
احلقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بني اجلنسني املكفولة 
دس��توريا اذ ال يجوز منح امل��رأة التي ال تعمل مكافأة 
وحرمان الرجل من هذا احلق في حالة تش��ابه الظروف 

االجتماعية.
هذا، وقد اخذت اللجنة بعني االعتبار خصوصية املرأة 
الكويتية العاملة بحاجتها للتوفيق بني عملها ورعايتها 
الس��رتها حيث تقدمت اللجنة باالقتراح بقانون بشأن 
التعديل على قانون اخلدمة املدنية بتوفير اجازات للمرأة 
متكنها من القيام بواجبها لرعاية االسرة في مجاالت عدة 
منها على سبيل املثال اجازة لرعاية االمومة والطفولة، 
وتخفيض ساعات العمل للمرضعة ملدة سنتني، اجازة العدة 
الشرعية للمتوفى عنها زوجها، واجازة مرافقة الزوج حال 

السفر واملرض، وكذلك إلزام اجلهات احلكومية بتوفير 
حضانات لالطفال في مراكز العمل، هذا بالنسبة للقطاع 
العام، اما فيما يخص املرأة العاملة في القطاع اخلاص فانه 
تخضع لقانون العمل في القطاع االهلي والذي حتتوي 
بنوده على مراعاة خلصوصية وضع املرأة وتساعدها 

على التوفير بني التزاماتها العملية واالجتماعية.
كما رأت اللجن��ة ان هذه املقترحات اخلاصة مبنحة 
ربة املنزل تعمل على تشجيع العنصر النسائي على عدم 
االنخراط في سوق العمل مما يعد هدرا في موارد الدولة 
املادية والبش��رية، حيث توفر الدولة الرعاية التعليمية 
املجانية للعنصر النسائي منذ مراحل التعليم االولى حتى 

التعليم اجلامعي والعالي، مبا فيه االبتعاث للخارج.
لذا فانه من غير املناسب بعدما تتكلف به الدولة من 
مصروفات وتبذله الطالبات من جهد وعناء اثناء التحصيل 
العلمي ان ينتهي ذلك بعد انخراط املرأة في سوق العمل 
خاصة ان النس��اء تشكل الغالبية العظمى من منتسبي 

جامعة الكويت والتعليم التطبيقي.
وان تش��جيع املرأة على ترك العمل ومنحها مقابل 

مادي له آثار س��لبية على س��وق العم��ل وعلى اجهزة 
الدولة املختلفة، حيث تشكل املرأة الشريحة الكبرى من 
العاملني في قطاعات عديدة من مؤسسات الدولة، فضال 
عن اثر ذلك في التركيبة الس��كانية للمجتمع الكويتي، 
حيث قد حتل العمالة الوافدة جلنس��يات مختلفة محل 

العمالة الكويتية واملوظفات الكويتيات.
هذا، فضال عما يترتب على ذلك من تكلفة مادية لها 
بالغ االثر على موارد الدولة وميزانيتها واالحتياطي العام 
لالجيال املقبلة. ان قرار اللجنة برفض االقتراح ال يعني 
حرمان املرأة الكويتية من حق االختيار بني االنخراط في 
سوق العمل من عدمه، فللمرأة الكويتية مطلق احلرية في 
اختيار عدم االلتحاق بالعمل، وفي هذه احلالة ومن ناحية 
شرعية فإن رب االسرة هو املسؤول شرعا عن االنفاق 
على زوجته واوالده ويتلقى اثر ذلك مساعدة من الدولة 

تتمثل في العالوة االجتماعية وعالوة االوالد.
لكل ذلك ارتأت اللجنة بإجماع آراء اعضائها احلاضرين 
عدم املوافقة على ما ورد في االقتراحات من منح املرأة 

التي ال تعمل مكافأة شهرية تلتزم بها الدولة.

ووافقت اللجنة بإجماع آراء اعضائها احلاضرين على 
االقتراح بقانون بإنش��اء حضانات االطفال في القطاع 
احلكومي كالنص التالي »تنش��أ ف��ي كل جهة حكومية 
دار حضانة لالطفال اقل من اربع س��نوات اذا كان عدد 

املوظفات بها يجاوز خمسني موظفة«.
ويقصد باجلهات احلكومية في تطبيق احكام هذه املادة 
الوزارات واالدارات احلكومية واجلهات ذات امليزانيات 

امللحقة واملستقلة.
وتضع كل جهة القواعد اخلاصة في نظام العمل في 
الدار وش��روط القبول بها عل��ى النحو املبني باجلدول 

املرفق في الصفحات 1 و36.
وخالص��ة ذلك تكون اللجنة قد انتهت الى دراس��ة 
ومناقشة جميع النصوص واملواد التي وردت في اقتراحات 
السادة االعضاء البالغة 23 اقتراحا بقانون وانتهت الى 
اعداد سلس��لة من التقارير تناولت بالتعديل واالضافة 
على التشريعات القائمة واقترحت اقتراحني بقانون وذلك 
ابتغاء توفير كامل الرعاية للمرأة وحتقيق مبدأ املساواة 

وتكافؤ الفرص واالنصاف لكامل حقوقها.


