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تقدم النائب خالد العدوة 
باقت���راح برغب���ة طالب فيه 
التج���ارة والصناعة  وزارة 
بتقدمي تقرير كل 3 أشهر عن 
اجراءاتها ملواجهة ظاهرة غالء 

األسعار.
وقال العدوة في اقتراحه: 
نظرا لعمليات التالعب التي 
تتم في اسعار السلع الغذائية 
بشكل مستمر، ووقوف وزارة 
التجارة والصناعة أمام ذلك 
التالعب مكتوفة األيدي، مع 
اكتفائها فقط بالتصريحات 
االنش���ائية دون اتخاذه���ا 

خلطوات عملية حتد من ذل���ك االرتفاع، والذي أدى الى عدم 
استقرار اسعار السلع الغذائية فضال عن تهديد قضية األمن 

الغذائي الكويتي بأكملها. 
ونص االقتراح على الزام وزارة التجارة والصناعة بتقرير 
دوري كل ثالثة شهور لعرضه على املجلس حتدد فيه الوزارة 
باألرقام واالحصائيات اخلط���وات التي اتخذتها عمليا حيال 
ظاهرة غالء األسعار، مع ارفاق جدول تبني فيه الوزارة ايضا 
اس���عار اهم 30 س���لعة غذائية ومقارنتها باألسعار السابقة 
للج���داول األخرى التي قدمتها ال���وزارة للمجلس، لكي يقف 
املجلس على خط�����وات الوزارة حي������ال معال��جتها لتل��ك 
ال���ظاهرة من ج��انب ودراس�����ة م��دى است���قرار األس���عار 

من جانب آخر.

أوضح النائب د.ضيف اهلل أبورمية ان إعالن وزير التجارة 
احمد الهارون بأن أسعار املنتج الكويتي التي تباع في دول 
مجلس التعاون اخلليجي أقل من أسعارها داخل الكويت، يؤكد 
صحة ما ذهبنا إليه س����ابقا من ان املواطنني يضطرون الى 
شراء سلعهم من األسواق اخلليجية القريبة، والذي نفاه وزير 
التجارة سابقا. وأضاف أبورمية ان وزيرة التجارة ومنذ فترة 
اعتاد التصريح على انه سيطبق القوانني بحزم ضد املخالفني 

من التجار ويهددهم باإلحالة الى النيابة، خصوصا املتالعبني 
باألسعار خالل ش����هر رمضان، مخاطبا الوزير بقوله: »انت 
وزير وبيدك القوانني فلماذا التهديد بتطبيقها ويفترض منك 
ان تطبق القانون على املخالفني وليس التهديد بتطبيقه فهذا 
هو صميم عملك كوزير للتجارة وبالنسبة لتحديد فترة شهر 
رمضان والوعد باحلزم بعدم زيادة األسعار في هذا الشهر، 
فماذا عن باقي األش����هر يا وزير التجارة؟ فهل أنت وزير في 

حكومة رمضانية فقط؟ أم ماذا؟«. واختتم أبورمية تصريحه 
قائال: يا وزير التجارة سنتابع وضع أسعار السلع في شهر 
رمضان وطوال أش����هر العام وأي تقصير منك جتاه ردع من 
تس����ول له نفسه من التجار برفع أسعار السلع االستهالكية 
دون مبرر مقنع فس����نقابله بحزم ونقوم بدورنا التشريعي 
والرقابي املوكول لنا من الشعب فإذا كنت تخاف من تطبيق 

القوانني على بعض التجار فنحن ال نخشى إال اهلل.

أبورمية للهارون: سنتابع وضع أسعار السلع في شهر رمضان

أكد للمفوضة السامية لحقوق اإلنسان أن االعتداءات الصهيونية نتيجة عدم صدور قرارات رادعة من قبل المؤسسات الدولية

الخرافي خالل لقائه بيالي: ضرورة إنهاء االنتهاكات اإلسرائيلية
 تجاه الفلسطينيين واإلساءة لحقوق اإلنسان في قطاع غزة

جنيڤ � كونا: أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلراف����ي امس أمام املفوضة الس����امية حلقوق 
االنسان نافي بيالي على ضرورة انهاء االنتهاكات 
االسرائيلية جتاه الفلسطينيني واالساءة البالغة 
حلق����وق االنس����ان في قط����اع غ����زة على وجه 

اخلصوص.
وقال اخلرافي ل� »كونا« اثر لقائه مع املفوضة 
السامية أنه ابلغها بأن تلك االنتهاكات التي حتدث 
بحق الش����عب الفلسطيني ما هي اال نتيجة عدم 
صدور قرارات رادعة من قبل املؤسسات الدولية. 
واك����د على وجوب تواجد واض����ح من املفوضة 
السامية جتاه هذا امللف آمال في ان تتم ترجمة هذا 
في مواقف واضحة من قبل املنظمة الدولية. كما 
اوضح ان احلوار تناول املواضيع املعنية مبلفات 
حقوق االنسان في الكويت وحرص الكويت على 
االلتزام بها مبينا ما تقوم به جلنة حقوق االنسان 

التابعة للبرملان في مجال حقوق االنس����ان التي 
تسري على املواطنني واملقيمني على حد سواء. 
وتناول اللقاء بني اخلرافي وبيالي تقرير زيارتها 
األخيرة الى الكويت ونزاهته في التعامل مع ملف 

حقوق االنسان في البالد.
وحضر االجتماع مندوب الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة في جنيڤ ضرار رزوقي واملستشار 
صادق معرفي واملستشار طالل املطيري ورئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس األمة مرزوق 
الغامن. وكان اخلرافي قد شارك في املؤمتر الدولي 
الثالث لرؤساء البرملانات في الفترة ما بني 19 و21 
يوليو حيث ترأس اجتماع املجموعة اخلليجية 
التي وضع����ت موقفا متضامنا في البند املتعلق 
بتحويل االحتاد الى منظمة تابعة لألمم املتحدة 
وقامت بتنس����يق اجلهود مع املجموعة العربية 
وبقية املجموعات ذات االهتمام املشترك مما افضى 

الى حذف تلك الفقرة من البيان اخلتامي للمؤمتر.
من جانب آخر أقر البيان اخلتامي للمؤمتر الدولي 
الثالث لرؤساء البرملانات الذي اختتم اعماله هنا 
الليلة املاضية ان »حلول املشكالت التي مير بها 
العالم التزال عصية على اجلميع« حيث يش����هد 
العالم أزمات متعددة على نطاق لم يس����بق له 

مثيل وكما لم يحدث من قبل.
واكد البيان أن العالم ش����هد تغيرا كبيرا منذ 
القمة الثانية التي انعقدت في نيويورك عام 2005 
تغيرات وصفها ب� »معقدة وعميقة في عالم متعدد 
القطبية تغلغلت فيه العوملة االقتصادية فأحدثت 
تغيرات جذرية في العالقات االقتصادية الدولية 

وموازين القوى«.
ورأى رؤساء برملانات العالم ان عملية النمو 
االقتصادي والتنمية »قد تعثرت بشكل بالغ اثر 
تداعيات األزمة االقتصادية العاملية التي كشفت 

عن ضعف األس����س االقتصادية وعدم التصدي 
للمشاكل الهيكلية املتعلقة بها«.

واعرب الرؤساء عن قلقهم من »اتساع فجوة 
التنمية العاملية وتأثير التحديات التي تفرضها 
التغيرات املناخية على الوضع االقتصادي العاملي 
وأمن الغذاء والطاقة واالجتار بالبشر والهجرة 
والصحة العامة وانتشار الكوارث الطبيعية املدمرة 
وظهور تهديدات أمنية غير تقليدية وزيادة جتارة 
املخدرات والقرصنة وغيرها من أشكال اجلرمية 
املنظمة«، مشيرين الى ان عددا كبيرا من أهداف 
األلفية االمنائية لن يتحقق اذا ما استمرت وتيرة 
التعام����ل معها كما هي اذ يج����ب على حكومات 
الدول الصناعية الوفاء بالتعهدات التي قطعتها 
لتمويل هذه اجلهود على الرغم من الصعوبات 
التي ولدتها األزمة املالية واالقتصادية، إال أنهم 
أعربوا في الوقت ذاته عن »تفاؤل مشوب باحلذر« 

اذ هناك »تفاهم مش����ترك ان العمل اجلماعي هو 
الذي ميكنه معاجلة هذه التحديات وبنجاح وجعل 

العالم مكانا أفضل جلميع الناس«.
ومن بني تلك احللول اجلماعية يرى رؤساء 
البرملانات أهمية جع����ل برملاناتهم أكثر متثيال 
وشفافية ومسؤولية وفعالية مع متكني مختلف 

مكونات املجتمع من املشاركة في السياسة.
وتعهدوا في بيانهم اخلتامي بتعزيز معايير 
نزاهة البرملانات وأعضائها مع االعتراف ان عضوية 
البرملان هي أوال وقبل كل شيء خدمة عامة تلتزم 
بأعلى معايير األخالق والنزاهة في احلياة العامة. 
واكد البرملانيون أهمية تش����جيع الشباب على 
استثمار طاقاتهم في االبداع في مجال النهوض 
مبجتمعاتهم وتعزيز التفاهم املتبادل وضرورة 
معاجلة شواغلهم وتطلعاتهم وتشجيع مشاركة 

الشباب في احلياة العامة.

وش����ددوا على حاجة األمم املتحدة الى مزيد 
من االصالحات لتعزيز شرعيتها وفعاليتها من 
خالل جعلها أكثر دميوقراطية ومتثيال عن طريق 
تنشيط اجلمعية العامة لألمم املتحدة واصالح 
مجلس األمن ليأخذ في االعتبار واقع اليوم وزيادة 
االستثمار في التنمية والسالم واألمن العامليني 
وحقوق االنسان وادماج املساواة بني اجلنسني 

في جميع برامج األمم املتحدة وأنشطتها.
ادراج  البرملانات ضم����ان  ويعتزم رؤس����اء 
برملاني����ني ضمن الوفود الوطنية املش����اركة في 
االجتماعات الرئيسية لألمم املتحدة واملنظمات 
املتعددة األط����راف. ويعتقد البرملانيون أن نظم 
اليوم متعددة األطراف ينبغي أن تسمح للنظر 
بحيز أكبر ألفكار ومش����اعر وتطلعات الشعوب 
التي ال يس����مع صوتها أحد وهي اخلطوة التي 

يصفونها بالقفزة من احللم الى الواقع.
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الدكتورة/ �سو�سن عبدالعزيز ما�سي
د.سلوى اجلسار

النائبة د.س���لوى  قدمت 
اجلسار اقتراحا برغبة جاء في 
مقدمته: نظرا النتشار جرائد 
اإلعالنات املجانية األسبوعية 
وشبه األسبوعية بشكل كبير 
ج���دا، والتي حتت���وي على 
إعالن���ات خلدمات ومنتجات 
متنوعة في مختلف اخلدمات 
واملجاالت الصحية والتعليمية 
والترفيهية وغيرها،  وكثير 
من تلك املنتجات تباع بطريقة 
التوصيل للمنازل ودون وجود 
شركات مرخصة أو دون اتباع 
كثير من تلك اإلعالنات للقوانني 
واللوائح واملعايير املنظمة لها، 
كما ان كثيرا من تلك اإلعالنات 
ال حتمل اي ترخيص قانوني، 
باالضافة الى بيعها منتجات 
غير مرخصة وقد تكون مهربة 
الكويت بطريقة غير  لداخل 
قانوني���ة. وأضافت: ومبا ان 
كثيرا من تلك املنتجات املعلن 
ع���ن متثل مخاط���ر موجهة 
للش���باب والفتيات بش���كل 

من الوزارات التالية: الداخلية، 
التعليم  التربي���ة،  الصحة، 
العالي، وبلدية الكويت وغيرها 
الوزارات واإلدارات ذات  من 
العالقة ليقوم بالتدقيق على 
تلك اإلعالنات ومنع اإلعالنات 
املخالف���ة منه���ا، ومصادرة 
املنتجات غي���ر املرخصة او 
املسببة ألمراض ومضاعفات 
تضر بصحة املواطنني وإحالة 
اإلعالنات التي تعرض خدمات 
تخالف القوانني الى اجلهات 

املعنية.
وكذلك قيام وزارة اإلعالم 
بإصدار قرارات منظمة تضبط 
اإلعالن في جرائد اإلعالنات 
املجانية األسبوعية التي تلزم 
صاحب اجلريدة بأن يتحقق 
من وجود ترخيص قانوني 
لنش���ر اإلعالن فيما يتعلق 
التي  باملنتج���ات واخلدمات 
حتتاج الى ترخيص قانوني 

لتداولها.

خاص والنساء والرجال بشكل 
عام بالذات املنتجات السلبية 
منها كما ان بعض اخلدمات 
املعروضة تقدم خدمات مخالفة 
للقانون كبيع اإلقامات وغيرها 
املتعلقة ببيع  من املخالفات 

وإجناز الرخص التجارية.
ونص االقتراح على: قيام 
وزارة اإلعالم بتشكيل جهاز 
فني بالتنسيق واملتابعة مع كل 

الجسار لتشكيل جهاز فني للتدقيق
على اإلعالنات في الجرائد األسبوعية المجانية

العدوة يطالب بتقرير دوري
 من »التجارة« حول »األسعار«

خالد العدوة

وّجه سؤااًل إلى 14 وزيرًا حول العقود والمناقصات التي حصل عليها أعضاء مجالس عليا أو مجالس إدارات أو أعضاء لجان تابعة لوزاراتهم

السعدون يحّذر الشمالي ومحافظ »المركزي« من إدخال فئات جديدة لالستفادة من قانون صندوق المعسرين
حذر النائب احمد الس����عدون وزير املالي����ة ومحافظ البنك املركزي 
واحلكومة من محاوالت إدخال فئات جديدة لالستفادة من قانون صندوق 

املعسرين الذي اقره مجلس األمة اخيرا.
واعتبر السعدون في تصريح للصحافيني أمس أن اي محاولة للخروج 
عن التعريف اخلاص باملعس����ر وفقا ملا نص عليه القانون هي مبثابة 

محاولة متعمدة لتسهيل االستيالء على املال العام.
ورأى ان هن����اك محاولة واضحة لتوس����يع قاعدة املس����تفيدين من 
القانون بهدف إدخال فئات وعناص����ر جديدة ال تدخل ضمن التعريف 

اخلاص بالشرائح املستفيدة.
وقال الس����عدون إن بعض الصحف حتدثت ع����ن توجه لدى وزارة 
املالي����ة يتعلق بتعريف املديونية املتعثرة في محاولة واضحة إلدخال 
فئات جديدة لم ينص عليها القانون الفتا إلى أن اللجنة املالية ناقشت 
هذا املوضوع عند مناقش����ة القانون ملعاجلة التجاوزات الواضحة في 

القانون السابق الرقم 28 لسنة 2008.
وأشار الى ان القانون اجلديد جاء بنصوص واضحة وصريحة بعد 
حتديد تعريف املديونية املتعثرة وبيان القروض االستهالكية واملقسطة 
الفتا الى ان اللجنة املالية س����بق أن اطلعت على التسويات التي متت 

وفق القانون السابق ورأت حجم التطبيق السيئ.
ودعا السعدون البنك املركزي الى حتمل املسؤولية في تطبيق القانون 
وإعداد منوذج التس����وية ليتضمن التعريف احملدد عن القروض التي 
تضمنها القانون حتى ال تدخل قروض أخرى مثل قروض االستصناع 

وغيرها وحتى يكون عمل جلان التسوية واضحا ومحددا.

وكرر الس����عدون تأكيده على ان القانون السابق 
املتعلق بصندوق املعس����رين طبق بشكل سيئ من 
خالل مناذج التس����ويات فاحدى احلاالت دفعت 149 
الف دينار وهي كامل املديونية رغم انه كان يفترض 

أال يتم جتاوز املبلغ احملدد من البنك املركزي.
وحتدث الس����عدون ايضا عن محاوالت الترويج 
عن توجه����ات إلدخال فئات جدي����دة وهو ما يعتبر 
جتاوزا ملا ورد في املذكرة التفس����يرية أو انها بالون 
اختبار وإذا كان كذلك فهذا »البالون راح نفشه« واال 
فسنقول للحكومة استعدي للمواجهة ألننا لن نقبل 
أي محاولة لتسهيل االستيالء على املال العام لصالح 

أطراف معينة وحاالت عرضت علينا.
وأش����ار الى ان منوذج التسوية يجب أن يتضمن 
التعريف ويح����دد كل اإلجراءات حتى تكون العملية 

واضحة وسهلة للجان التسويات وحتى ال يوضع القضاة أمام حاالت 
يجهلونها وكذلك حتى ال تتكرر التجاوزات والتسويات السابقة، السيما 
بعد ان أصبحت جلان التسوية ال تضم أي احد من اجلهات الدائنة وفقا 

ملا جاء في القانون اجلديد.
وأكد ضرورة ان تعمل جلان التس����ويات وفق التعريف وأن تتعامل 
مبس����طرة واحدة مع اجلمي����ع، داعيا البنك املرك����زي الى تزويد جلان 
التس����وية بنموذج تسوية يتضمن تعريفا للمديونية املتعثرة وما هو 
القرض االستهالكي وما هو القرض املقسط. من جانب اخر وجه النائب 

احمد السعدون سؤاال الى جميع الوزراء أكد فيه ان 
من أخطر األمور ومما يثير الش����بهات دائما وجود 
مسؤولني في مواقع املس����ؤولية املهمة واحلساسة 
اذا كان م����ن بني هؤالء املس����ؤولني املخولني باتخاذ 
القرار من ل����ه ارتباطات ومصالح او يدخل في مثل 
هذه االرتباطات واملصالح في اجلهة التي يشارك في 
اتخاذ القرارات املتعلقة بشؤونها. وأضاف السعدون 
انه وبالنظر الس����تفحال هذا األمر، وما تكشف عنه 
من حقائق في بعض اجلهات، ورغبة في متابعة ذلك 
واستكمال حقيقته في مختلف اجلهات متهيدا للعمل 
على وضع حد ألسباب وقوع هذه املمارسات، واتخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة في الوقت املناسب قبل 
ف����وات الفرصة متى كان ملثل ه����ذه االجراءات داع، 
مطالبا بافادته ما اذا كان ألي عضو في مجلس أعلى، 
أو ألي عضو في مجلس ادارة، او ألي عضو في اللجان املكلفة من قبل 
هذه املجالس مبا في ذلك اجلهات ذات امليزانيات امللحقة او املس����تقلة 
والشركات اململوكة للدولة التابعة لهذه اجلهات التي تقع حتت اشرافكم 
اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في املناقصات او املمارسات او اي 
عقود استشارية او قانونية او مالية او فنية او غير ذلك من العقود او 
املصالح من اي نوع وفي داخل الكويت او خارجها، س����واء كان ذلك مع 
الوزارة او اجلهة ذاتها او مع اي من الش����ركات اململوكة للدولة التابعة 
له����ذه اجلهات على ان يش����مل ذلك ايضا قرارات اس����تثمار أموال هذه 

اجلهات لدى الغير اذا كانت للعضو اي مصلحة مع االطراف التي تقرر 
استثمار اموال اجلهة لديها، مع موافاتي باسم العضو وطبيعة االرتباط 
والتعاقد وتاريخه في جميع األحوال. ووجه النائب الس����عدون سؤاال 
ال����ى كل من النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
)وزارة العدل(، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والش����ؤون اإلسالمية )وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية(، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان )وزارة التنمية(، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان )وزارة اإلسكان(، ووزير التجارة 
والصناعة، ووزير النفط ووزير اإلعالم )وزارة النفط(، ووزير النفط 
ووزير اإلعالم )وزارة اإلعالم(، ووزير الكهرباء واملاء، ووزير الداخلية، 
ووزير الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لألشغال العامة 
ووزير الدولة لش����ؤون البلدية )وزارة األشغال العامة(، ووزير الدولة 
لألش����غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية )وزارة البلدية(، وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة )وزارة املواصالت(، ووزير 
املواصالت ووزير الدولة لش����ؤون مجلس األمة )وزارة الدولة لشؤون 
مجلس األمة(، ووزير الشؤون االجتماعية والعمل، ووزير املالية، ووزير 
التربية ووزير التعليم العالي )وزارة التربية(، ووزير التربية ووزير 

التعليم العالي )وزارة التعليم العالي(، ووزير الصحة.

الرئيس جاسم اخلرافي يهدي بيالي مجسما ملجلس األمة الرئيس جاسم اخلرافي في صورة جماعية مع املفوضة السامية حلقوق االنسان ويبدو النائب مرزوق الغامن وسفيرنا في جنيف ضرار رزوقي

احمد السعدون


