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قدم النائب س����عدون حماد ثالثة اقتراحات 4
برغبة جاء في االول: استبدال االشارات املرورية 
ف����ي املناطق التالي ذكرها بال����دوارات املرورية: 
»الس����رة � الس����الم � حطني � الشهداء � الزهراء � 

الصديق«.
وج����اء في اقتراحه الثاني: نظرا ملا تس����ببه 

اب����راج وخط����وط الضغ����ط العالي م����ن تلوث 
كهرومغناطيسي لذا فانني اتقدم باالقتراح برغبة 
ليتم اس����تبدال خطوط الضغط العالي الهوائية 
بخط����وط ارضية، تدفن ف����ي باطن االرض على 
اعماق كبيرة ومبقاييس ومواصفات عاملية وال 
تس����بب تلوثا كهرومغناطيسيا، وال تؤثر على 

صحة االنسان. وجاء في اقتراحه الثالث: نظرا 
للكثافة السكانية مبنطقة اجلابرية، وحلاجة اهالي 
املنطقة النش����اء صالة افراح متعددة االغراض 

تخدم اهالي املنطقة.
لذا فانني اتقدم باالقتراح برغبة النشاء صالة 

افراح متعددة االغراض مبنطقة اجلابرية.

حماد: استبدال اإلشارات المرورية في مناطق جنوب السرة بدوارات

روال: سنراقب مدى التزام الحكومة 
بتعهداتها لمجلس حقوق اإلنسان

العدوة يؤيد مطالب جمعية المعلمين 
والنقابة في رفض إطالة اليوم الدراسي

استغرب قرارات »التربية«

الطبطبائي لـ »األنباء«: عار عن الصحة 
إغالق مبرة األعمال الخيرية

أكد أن ما نشر تسريبات هدفها تشويه العمل التطوعي

بها لتعزيز حقوق االنسان.
واستكملت دشتي حديثها 
اننا سنراقب ونتابع  بالقول: 
االجراءات احلكومية للتأكد من 
مدى التزام احلكومة بتعهداتها 
امام مجلس حقوق االنس����ان 
الدولي ولن نقبل التهاون في 
هذا امللف الذي ميس مصداقية 
الكويت وسمعتها اخلارجية امام 
دول العالم واملؤسسات الدولية. 
واضافت انه من غير املقبول، 
فيما يتعلق بحقوق االنسان، ان 
تتعهد وزارة اخلارجية الكويتية 
للمؤسسات احلقوقية الدولية 
ش����يئا ثم االجهزة احلكومية 
الداخلية تتصرف بش����يء من 
الالمباالة وتنته����ج اجراءات 
واس����لوب عم����ل يخالف هذه 
التعهدات، الفتة الى انه ال ميكن 
قبول ح����دوث اي تناقض بني 
خطابنا اخلارجي الرسمي وبني 
ما تتخذه احلكومة من اجراءات 

محلية داخل الكويت.

املعلم����ني ممثل����ة بالكوادر 
التعليمية من اخواننا املعلمني 
ان  اكدوا  واخواتنا املعلمات 
الدراس����ي بوضعه  ال����دوام 
احلالي يكفي البنائنا الطلبة 
الس����تيعاب املنهج الدراسي 
كامال، مشيرا الى حتمية اشراك 
الوزارة جمعية املعلمني التي 
تعتبر � املمثل الرسمي الهل 
املهمة  القرارات  � في  امليدان 
التي تخص الوضع التعليمي 
في البالد. وطالب العدوة في 
ختام تصريحه وزارة التربية 
بعدم اطالة اليوم الدراسي وان 
تسعى جاهدة الن تكون لديها 
رؤية استراتيجية واضحة 
التعليم والنهوض  لتطوير 
بالعملية التربوية بشكل عام، 
وان تعمل وبشكل عملي على 
القرارات العشوائية  ايقاف 
التي تفتقد مباركة اهل اخلبرة، 
والتي كانت سببا رئيسيا في 
ان جتعل من مدارسنا حقول 
جتارب لالفكار العابرة، فضال 
عن جعل مهنة التدريس مهنة 

طاردة للكفاءات الوطنية.

معلوم���ات صحيحة وملاذا ال 
ينفون وال يؤكدون؟!

فحسناتنا تفوق االخطاء ، 
وان كان هناك خطأ فهو نقطة 
في بحر، ومل���اذا ال يرصدون 
احلسنات، وزاد ان ما تقوم به 
ادارة اجلمعيات اخليرية شغل 
اطفال، قاعدين متسلطني على 
العمل اخليري وبهذا لن يتطور 

العمل اخليري في الكويت.
واشار د.الطبطبائي إلى ان 
اسرائيل لديها 40 ألف جمعية 
نفع عام ونحن في الكويت لدينا 
200 جمعية فبدال من تصيد 
االخطاء وتش���ويه س���معتنا 
عليكم ان توف���روا جمعيات 
للمتقاعدين وللمعاقني ولالسرة 
فهم ن���اس لديهم طاقة وتريد 
ان تعمل وفق القانون وهناك 
من يريد جمعي���ات للتاريخ 
واملخطوطات والطلبات تصلنا 
كثيرة ولكن احلكومة مضيقة 

على العمل اخليري.
واكد ان محاربة الدولة للعمل 
التطوعي ستجعلنا نكف عن 
عملنا، مشيرا  انه لو مت العمل 
من دون ترخي���ص قد يكون 
افضل حي���ث انهم ال يعطون 
مقرا وال دعم���ا وهذا مخالف 
للدس���تور حي���ث ان قضية 
تشكيل اجلمعيات والنقابات 

حق دستوري.

بحقوق االنسان بني دول العالم 
القضاي����ا املتعلقة  وخاص����ة 
بالتمييز ض����د املرأة وحقوق 
العمالة املنزلية وغير محددي 
اجلنس����ية. واش����ارت دشتي 
الى ان مصداقية الكويت امام 
املجتمع الدولي على احملك النه 
بعد عامني من املفترض ان تأتي 
الكويت مبا يؤكد اتخاذها جميع 
التدابير واالجراءات التي وعدت 

واعاقة اخلطط االستراتيجية 
للبالد، والتي تأتي على رأسها 
مشاكل عديدة كتطوير اخلطط 
الدراس����ية واملناهج، وشكل 
الكتاب املدرس����ي والوسائل 
التعليمية، فضال عن تهيئة 
االجواء التربوية املناس����بة 
للطلبة، وقبل كل ذلك تنمية 
وتطوي����ر وتدريب العنصر 
البش����ري � املعلم � الذي هو 
التعليمية  العملية  اس����اس 

بشكل عام.
وقال الع����دوة ان جمعية 

واكد النائب د.الطبطبائي ان 
مبرة االعمال اخليرية مازالت 
تعم���ل في عمله���ا التطوعي 
اخليري ولها نشاط كبير ولها 
دور واضح وبارز حيث اشرفت 
على جائزة الشهيد فهد األحمد 

العاملية.
واش���ار الى ان كل انسان 
يعمل ويجتهد قد يكون معرضا 
للخطأ ولو اخط���أ واحد من 

ضمن الف، فما يضر؟
واكد ان ما نشر في بعض 
الصحف احمللية تشويه لسمعة 
املبرة وان  النائب ولس���معة 

اخلبر غير صحيح.
النائ���ب  واس���تنكر 
د.الطبطبائي ما تقوم به ادارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات 
وقال اذا ارادت ادارة املبرات ان 
تخدم نفسها فعليها ان تنشر 

اشادت النائبة د.روال دشتي 
بالدور الذي بذله املندوب الدائم 
لدول الكويت لدى االمم املتحدة 
في جنيڤ السفير ضرار الرزوقي 
والبعثة الديبلوماسية الكويتية 
التي حضرت اجتماع مجلس 
حق����وق االنس����ان الدولي في 
جنيڤ وهو ما ادى في النهاية 
الى صدور ق����رار من املجلس 
باعتماد تقرير الكويت الوطني 
حلقوق االنسان املقدم للفريق 
العامل مبجلس حقوق االنسان 
املعني بعملية االس����تعراض 

الدوري الشامل.
وطالبت دش����تي احلكومة 
بتنفيذ تعهداتها التي تقدمت بها 
خالل االجتماع االخير ملجلس 
حقوق االنسان الدولي في جنيڤ 
قبل ايام والذي تضمن قبول 114 
توصية، واضافت دشتي انه آن 
االوان أن نعمل جميعا بجدية 
والتزام لتعزيز مركز وترتيب 
الكويت ف����ي القضايا املتعلقة 

أكد النائ����ب خالد العدوة 
تأيي����ده املطل����ق للمطالب 
املشروعة جلمعية املعلمني 
الكويتية ونقابة العاملني في 
وزارة التربي����ة خاصة فيما 
يتعلق مبوقفهما الرافض الي 
خطوة تهدف الى اطالة اليوم 
املدرسي وزيادة عدد ساعاته 
في ظل االوض����اع التربوية 

احلالية.
واس����تغرب الع����دوة من 
التربي����ة  وزارة  ق����رارات 
املتعلق����ة ف����ي ذلك الش����أن 
والتي ركزت في قرارها على 
ش����كل العملي����ة التعليمية 
وظاهره����ا دون التطرق الى 
املضم����ون واجلوه����ر، لكي 
تتماشى قراراتها مع املعايير 

الدولية.
واض����اف العدوة انه كان 
من االولى ان تكرس وزارة 
التربي����ة مجهوداته����ا على 
الرئيسية  التعليم  مش����اكل 
والتي اعتبرها خبراء التعليم 
واالكادمييون سببا مباشرا من 
اسباب تأخر مشاريع التنمية 

ليلى الشافعي
اس���تنكر النائ���ب د.وليد 
الطبطبائي ما نسب الى مبرة 
األعمال اخليرية من مخالفات 
او اغالق ملفها، مؤكدا ان هذه 
تسريبات هدفها تشويه سمعة 

العمل اخليري التطوعي.
ان���ه لم يبل���غ بأي  وقال 
شيء، وان هناك اعداء للنجاح 
وخصوما يترصدون االخطاء 
وان البعض يطير فرحا بأي 
خطأ ويغطي عني الشمس عن 
االجنازات والعمل واحيانا من 
يعمل يخطىء ومن ال يعمل ال 

يخطئ.
وردا على سؤالنا ما اخلطأ 
الذي قامت به مبرتكم؟ اجاب 
النائب: رمبا االعالن في اجلريدة 
م���ن دون ترخيص، مؤكدا ان 
العم���ل اخليري التطوعي في 
الكوي���ت مقيد بش���كل كبير 
وان املراقبة الالحقة يجب أال 
تكون مراقبة مس���بقة فهناك 
عطل رس���مية في الدولة فاذا 
مت االس���تعداد لندوة البد من 
االبالغ مسبقا متى تكون ومن 
سيتحدث وما املوضوع وماذا 
سيقال في الندوة؟ وهذا شغل 
اطفال، ملاذا ال تقدم الندوة ثم 
بعد ذلك تكون املراقبة الالحقة 
فالدولة هي املختصة وهي التي 
حتاسبني بعد أداء العمل وليس 

قبله.

د.روال دشتي

خالد العدوة

د.وليد الطبطبائي

المويزري: ما أسس إلحاق بعض ضباط 
الصف بأكاديمية سعد العبداهلل؟

استهدفه القانون 2 لسنة 2010، 
االمر الذي يستوجب التوقف امامه 
والسؤال عن اسبابه ودواعيه، لذا 
يرجى التكرم بالرد على االسئلة 
التالية على ان يأتي الرد مدعما 

باملستندات ذات الصلة.
ما االسس والضوابط التي يتم 
على اسسها احلاق بعض ضباط 
الصف بالدورة التدريبية املطلوب 
اجتيازها والتي تعقد بأكادميية 
سعد العبداهلل للعلوم االمنية؟

وم����ا االس����باب الختيار فئة 
معين����ة دون غيره����ا باملخالفة 

لقواعد العدالة واملساواة؟
وما املدة التي تستغرقها الدورة 
التدريبي����ة املطل����وب اجتيازها 
كشرط للترقية من رتبة ضابط 

صف الى رتبة مالزم؟
ما عدد الدورات التدريبية التي 
تعقدها اكادميية سعد العبداهلل 
للعل����وم االمنية س����نويا لهذه 
الدورة؟ ما القدرة االس����تيعابية 
لالكادميية لعقد مثل هذه الدورات 

سنويا؟

وجه النائب شعيب املويزري 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد جاء في����ه: بالرجوع الى 
التعديالت التي متت على بعض 
احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 
بشأن نظام قوة الشرطة والتي 
متت مبوجب القانون رقم 2 لسنة 
2010 والتي استهدفت تقليل الفترة 
الزمني����ة الالزمة لترقية ضباط 
الص����ف احلاصلني عل����ى مؤهل 
جامعي عال اثناء اخلدمة من عشر 

سنوات الى خمس سنوات.
منى الى علمنا ان عدد ضباط 
الص����ف احلاصلني عل����ى مؤهل 
جامعي اثناء اخلدمة واملرشحني 
للترقي الى رتبة ضابط قد بلغ 

291 ضابط صف.
الدورات  ومل����ا كان اجتي����از 
التدريبي����ة املؤهل����ة للترق����ي 
شرطا اساسيا واجبا استكماله 
فق����د كان لزاما اتاح����ة الفرص 
الكامل����ة واملتس����اوية لكل من 
يتمتع بالشروط لاللتحاق بتلك 

الدورات.
اال انه ق����د منى الى علمنا ان 
وزارة الداخلي����ة تخطط الحلاق 
85 ضابط صف بالدورة التدريبية 
التي تعق����د بأكادميية  للترقية 
س����عد العبداهلل للعلوم االمنية 
االمر الذي يعني بقاء 206 ضباط 
صف حاصلني على مؤهل جامعي 
اثن����اء اخلدم����ة وميتعون  عال 
بكافة ش����روط الترقية بعيدين 
عن فرص����ة االلتح����اق بالدورة 
التدريبي����ة املذك����ورة وتأخ����ر 
فرصتهم في الترقية ملدة زمنية 
قد تط����ول او تقصر، وهو االمر 
الذي يتعارض ويأتي باملخالفة ملا 

شعيب املويزري

الهاجري: زيادة رواتب العسكريين 
واإلطفاء استحقاق تأخر كثيراً

شاقة تتطلب منهم الكثير من 
اجلهد وتتعرض حياتهم دائما 
للخط����ر فمن االج����دى بنا ان 
جنازيهم مبثل هذه الزيادات التي 
تخفف عنهم العبء املادي الذي 
يتحملونه جراء غالء املعيشة 
وتزاي����د التكاليف املادية على 
األسر الكويتية، مشيرا الى ان 
حتسني االمور املادية واملكافآت 
اخلاصة بوزارات الدفاع سيساهم 
في اقبال الكثير من الش����باب 
عليها بعد العزوف الذي شهدته 
الوزارات خالل السنوات  هذه 

املاضية.
وتابع، ففي السابق عانت هذه 
القطاعات من عزوف الش����باب 
الكويتي وتوجه اكثرهم لالعمال 
املدنية او القطاع اخلاص وذلك 
الن الرواتب والعالوات افضل 
الدف����اع والعمل  م����ن وزارات 
اقل جه����دا فيها ولكن بعد هذه 
الزيادات س����يكون هناك اقبال 
كبير على ه����ذه القطاعات من 
الش����باب الكويتي الذي عزفوا 

عنها في السابق.
واعرب الهاجري عن شكره 
القطاعات العسكرية  لقيادات 
واالطف����اء على ه����ذه املبادرة 
التي ساهمت في رفع معنويات 
الكويتي من منتسبي  الشباب 
هذه القطاعات، مؤكدا على اهمية 
ان يتم تعاون الس����لطتني في 
املستقبل الجناز كل املواضيع 

املعلقة.

طالب امني سر مجلس االمة 
النائب دليهي الهاجري بسرعة 
اقرار زيادة رواتب العسكريني 
املنتسبني لقوات الدفاع، مؤكدا 
الزيادة مستحقة  على ان هذه 
وتأخر اقرارها كثيرا ويجب ان 
يتم اجنازها في اسرع وقت ممكن 

لكي تصرف ملستحقيها.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي اننا س����عيدون القرار 
الدف����اع االعلى زيادة  مجلس 
رواتب العس����كريني املنتسبني 
لش����تى قطاعات الدفاع ونحن 
بدورنا كاأضاء في مجلس االمة 
سنعمل على اقرارها فور ادراجها 
على جدول االعمال في مجلس 
االمة، مبينا ان االخوة في جلنة 
الدف����اع والداخلية اجنزوا كل 
االعمال املتعلقة بهذه الزيادات 

ادراجها على  وس����نقرها فور 
اجلدول.

واضاف ان تعاون السلطتني 
واتفاقهم����ا عل����ى اس����تحقاق 
الزيادات  العسكريني ملثل هذه 
التي تأخ����رت عنهم كثيرا كان 
له االث����ر االبرز في اقرارها من 
قبل املجلس االعلى للدفاع واآلن 
الدفاع في  املوضوع في جلنة 
مجلس االمة وس����نعمل على 
اقرارها فور ادراجها على جدول 
جلس����ة مجلس االمة وسندفع 
بتنفيذ القرار بأسرع وقت ممكن 
لكي ال يحرم العس����كريون من 
التمتع به����ذه الزيادة اكثر مما 

تأخروا.
وذكر الهاجري ان منتسبي 
وزارت����ي الداخلي����ة والدف����اع 
ومنتس����بي احل����رس الوطني 
ورجال االطفاء يقومون باعمال 

العمل شاق في هذه القطاعات وتتعرض حياتهم دائماً للخطر

دليهي الهاجري

عاشور: الرقابة مفقودة وارتفاع األسعار
بلغ حداً ال يمكن السكوت عنه

إثارة ملف احلدود مع  استمرأوا 
الكويت وغضوا الطرف عن املشاكل 
العالقة مع الدول املجاورة لهم، فلم 
نس����مع عن إثارة مشكلة احلدود 
مع الس����عودية او ايران او تركيا 
او االردن او سورية، وذكر عاشور 
ان الكويت لم تقصر مع العراق، 
اذ وضعت كل امكانياتها من اجل 
حرب حترير العراق، ولوال موافقة 
الكويت على فتح املعابر احلدودية 
للجيوش الغربية بقيادة الواليات 
املتحدة االميركية ملا اسقط حكم 
صدام حسني البعثي، والبد ان يقدر 
املوقف الكويتي بدال من اجلحود 
الذي نسمعه، وال ريب انه ال يساعد 
على رفع اسم العراق من الفصل 
السابع بالنس����بة لقرارات األمم 

املتحدة.

التعاوني����ة اال تزيد على 15% من 
سعر املورد والبد ان تلغي التجارة 

االحتكار على بعض املواد.
وبني عاشور ان اجللسة التي 
عقدت من اجل ارتفاع االس����عار 
جنمت عنه����ا 12 توصية لم تنفذ 

التجارة إال 3 توصيات فقط.
إلى ذلك أكد عاشور ان النواب 
اقبال  ل����م يكون����وا وراء ع����دم 
املقترض����ني على االنخ����راط في 
صندوق املعس����رين، لكن هناك 
بعض املواطنني راجعوا الصندوق 
واتضح له����م انه وضع ملصلحة 
املواطنني وم����ن الناحية العملية 

لن يفيد املقترضني.
وجدد عاشور بتبنيه لقانون 
ش����راء فوائد القروض واذا كانت 
احلكومة ج����ادة في حل القضية 

فعليها ان تع����رض على البنوك 
مخالفتها للقانون، فالقرض يجب 
أال يتعدى 15 عاما وان تعدى تصبح 
مسؤولية البنوك، والقسط يجب 
اال يتجاوز 50% واالمر ينسحب 

على حجم الفائدة فالبد اال يتجاوز 
احلجم االصلي للقرض.

وشدد عاشور على ان التعديالت 
التي قدمت على صندوق املعسرين 
لم حتل املشكلة، ولم تأت بجديد 
ولم ت����زل البنوك متعس����فة في 
التعامل مع املقترضني، والصندوق 
جاء حلل مش����كلة البنوك وليس 

اصحاب الديون.
واستغرب عاشور جتدد مشكلة 
العراقية،   � الكويتي����ة  احل����دود 
واملش����كلة تكمن في عدم وجود 
حكومة مركزي����ة عراقية وتاليا 
وجود تضارب واضح بني التيارات 
السياس����ية خصوصا ان قضية 
احل����دود تدغدغ مش����اعر بعض 

العراقيني.
واشار عاشور الى ان العراقيني 

حض النائب صالح عاش����ور 
القي����ام  التج����ارة عل����ى  وزارة 
بدورها، ومراقبة ارتفاع االسعار 
الذي بلغ حدا ال ميكن الس����كوت 
الرقابة راهنا  ان  عنه، خصوصا 
مفق����ودة فضال عن ع����دم وجود 
مراقبني حقيقيني يتابعون ارتفاع 
االسعار في اجلمعيات التعاونية 

واالسواق.
وقال عاش����ور ف����ي تصريح 
للصحافيني ان املواطن تولد لديه 
شعور بأن احلكومة ال تساهم في 
ضبط األسعار، ما حمل السلطة 
التنفيذية املس����ؤولية السيما ان 
قرارات وزارة التجارة غير قادرة 

على السيطرة على األسعار.
وطالب عاشور وزارة التجارة 
بضرورة الفرض على اجلمعيات 

أبدى استغرابه لتجدد مشكلة الحدود مع العراق

صنـدوق المعسـرين لن يفيـد المواطنيـن ونجـدد تبنينا لقانون شـراء فوائـد القروض

صالح عاشور

منزل للإيجار

حل�ضــانــة
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جوهر يتوعد وزير التجارة بدور انعقاد ساخن
على خلفية قانون غرفة التجارة والصناعة

وبش����كل غير مسبوق في تاريخ 
الكويت، حيث فاقت جميع املعدالت 
املنطقية واملقبول����ة وبلغت حد 
استغالل حاجة الناس في املواسم 
املهمة مثل ش����هر رمضان املبارك 
املدارس، مضيفا  افتتاح  وموسم 
ان اجللس����ة البرملاني����ة اخلاصة 
بش����أن ارتفاع األس����عار وتقرير 

ال����وزراء وتأكيداته على  رئيس 
أن احلكوم����ة تتعامل مع تطبيق 
القوانني وفق مسطرة واحدة وعلى 

الكبار قبل الصغار.
من جانب ثالث، كشف جوهر عن 
معلومات ووثائق وصلت اليه بشأن 
إدارية ومالية صارخة  جتاوزات 
في العقود والتعيينات والترقيات 
في وزارة التجارة والصناعة ذات 
صبغة تنفيعية واضحة وضاربة 
بعرض احلائط أص����ول القانون 
العدالة واالس����تحقاق  ومب����ادئ 
وتكافؤ الفرص، وسيقوم بتوجيه 
حزمة من األسئلة البرملانية بشأنها 
قريبا. وختم جوهر بالقول ان عجز 
الوزير وفش����له في التصدي ملثل 
هذه امللفات املهمة والوقوف موقف 
املتفرج على العبث مبصالح الناس 
وحقوقهم جتعله أمام خيارين ال 
ثالث لهما فإما الرحيل وإما مواجهة 
مسؤولياته السياسية حتت قبة 

البرملان.

مواجهة هذا التمادي رغم التنبيهات 
املتكررة واآلراء القانونية التي تؤكد 

هذا التجاوز القانوني الصارخ.
واس����تغرب د.جوهر املوقف 
السياسي للوزير الهارون ورضوخه 
لضغوطات بعض كبار التجار في 
تعطيل مناقشة وإقرار تقرير جلنة 
الش����ؤون املالية في مجلس األمة 
بشأن القانون املقدم من احلكومة 
بش����أن الغرفة، إضافة الى وجود 
3 قوانني نيابية في ذات الش����أن، 
وطالب رئي����س وأعضاء اللجان 
البرملانية بتحمل مس����ؤولياتهم 
والتزاماتهم أمام املجلس واحترام 
املواعيد الزمنية احملددة لالنتهاء 
من هذا التقرير في ش����هر ابريل 

املاضي.
م����ن جانب آخر، ق����ال النائب 
جوه����ر ان وزير التج����ارة أثبت 
عجزه الواضح في مواجهة االرتفاع 
املقنن واملنظم ألسعار السلع خاصة 
االس����تهالكية والرئيس����ية منها 

اللجنة املالية قد كش����فا تضليل 
التجارة ألعضاء احلكومة  وزارة 
والبرملان والشعب الكويتي على 
حد س����واء بدليل تخويل اللجنة 
املالية بالتحقيق في بيانات الوزير 
املضللة. وأضاف جوهر ان الوزير 
قد أعطي الفرصة الكافية للتصدي 
بجدية وحزم لهذا امللف احلساس 
ان يك����ون على رأس  واملفترض 
أولويات احلكومة في الدفاع عن 
حقوق الشعب بشرائحه املختلفة 
ولكن املمارسات العلمية تثبت تعمد 
الوزير في إهمال هذا املوضوع بدليل 
التنفيذية  اللوائح  عدم استكمال 
لقانون منع االحتكار الصادر قبل 
عدة س����نوات، وأيضا اس����تجابة 
وترضية لكبار التجار واملتنفذين، 
واعتبر جوهر تصريحات الوزير 
الش����كلية ال  العابرة وحتذيراته 
تتجاوز فقاعات إعالمية ال تسمن 
وال تغني من جوع، مش����يرا الى 
تناقض سلوك الوزير مع تعليمات 

توعد النائب د.حس����ن جوهر 
التج����ارة والصناعة بدور  وزير 
انعقاد ساخن يضع خالله النقاط 
على احلروف فيما يتعلق بجملة من 
امللفات املهمة وفي مقدمتها قانون 
الكويت  غرفة جتارة وصناع����ة 
وظاهرة غالء األسعار، اضافة الى 
التي  اإلدارية واملالية  التجاوزات 
تش����هدها الوزارة وبشكل صارخ 
ف����ي عه����د الوزير احلال����ي أحمد 

الهارون.
وأضاف د.جوهر في تصريح 
الهارون قد  الوزي����ر  ان  صحافي 
املتنفذين  جند نفس����ه حلماي����ة 
وبعض كبار التجار املس����تمرين 
في استنزاف املاليني من الدنانير 
من أم����وال املواطن����ني من خالل 
الرسوم واإلتاوات املفروضة على 
أرباب العمل وأصحاب التراخيص 
التجارية والشركات واملؤسسات 
التجارة دون  املسجلة في وزارة 
سند قانوني، مؤكدا عجز الوزير في 

الهارون أثبت عجزه في مواجهة ارتفاع األسعار

د.حسن جوهر


