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وجه النائب س���يد حسني القالف س���ؤاال الى وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 4
العبداهلل جاء فيه: قامت قناة »صفا« اململوكة لعثمان اخلميس بالتعرض ألئمة أهل البيت 
عليهم السالم كما تتعمد اثارة النعرات الطائفية والشحن الطائفي، لذا يرجى افادتي باآلتي: 

ما االجراءات التي اتخذتها وزارة اإلعالم جتاه املذكور وجتاه قناة »صفا«؟
وقامت القناة باستضافة طه التميمي الذي تعرض للشيعة وقام بتكفيرهم وإخراجهم 
من امللة والدين، كما اس���تضافت بعض املواطنني من ذوي التوجه نفس���ه فما االجراءات 

التي اتخذتها الوزارة حيال هؤالء درءا للفتنة؟

القالف: ما إجراءات وزارة اإلعالم تجاه قناة »صفا«؟

الجسار: 26 مشروعًا بقانون ناقشتهاسنوقف نزفها ألموال المواطنين دون وجه حق
»التعليمية« خالل دور االنعقاد الماضي

الطلبة الكويتيني الدارس���ني في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة.

4� ضم الكويتيني الدارسني في 
دولة اإلمارات خلطة بعثات وزارة 

التعليم العالي.
5� زي���ادة املكاف���أة للطلب���ة 
الدارسني على حسابهم اخلاص 
لتكون 250 د.ك شهريا، وزيادة 
املخصص���ات الش���هرية للطلبة 
املبعوثني بواقع 150 د.ك شهريا.
واالقتراح برغبة بشأن قيام 
العالي باعتماد  التعلي���م  وزارة 
اجلامعات العاملية العريقة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وخاصة 
كاًل من جامعة كورنيل االميركية 
في دولة قط���ر وكلية اجلراحني 
امللكية في مملكة البحرين وإيفاد 
املتفوقني من طلبة الثانوية وما 
يعادلها لتلك اجلامعات ضمن خطة 

البعثات الدراسية للوزارة.
واالقتراح برغبة بشأن: 

1� إدخال جميع موظفي وزارة 
التعليم العالي دورات تأهيلية يتم 
فيها تدريبهم على األسلوب األمثل 
للتعامل الراقي مع املراجعني سواء 
كانوا طلبة أو أولياء أمور على أن 
تتضمن هذه الدورات التدريب على 
أخالقيات العمل األمثل بالتعامل 

اإليجابي الدافع لرضا املراجع.
2� وجود مكاتب لتلقي شكاوى 
مراجع���ي وزارة التعليم العالي 
عل���ى أن يك���ون له���ذه املكاتب 
صالحي���ة إقرار اجل���زاءات على 
املوظفني الذين يسيئون التعامل 
مع املراجعني بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة.
واالقتراح برغبة بشأن إنشاء 
جامعة حكومية جديدة تضم كليات 
مبختلف التخصصات األكادميية 
التي يحتاجها سوق العمل وعلى 

وجه اخلصوص:
1� كلي���ة للزراع���ة والثروة 

احليوانية.
2� كلية لالقتصاد االسالمي.

3� كلي���ة للبت���رول والثروة 
النفطية.

لتكنولوجي���ا  كلي���ة   �4
املعلومات.

ثالثا: االقتراحات بقوانين:

التقرير اخلامس والسبعون 
للجن���ة الش���ؤون التش���ريعية 
والقانونية عن االقتراح بقانون 
في ش���أن أعضاء هيئة التدريب 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
اللجنة  والتدريب، حيث بحثته 
ورأت إحالته إلى وزارة التربية.

التس���عون للجنة  التقري���ر 
التشريعية والقانونية  الشؤون 
عن االقتراح بقانون بشأن إنشاء 
املرئي  العامة لإلع���الم  الهيئ���ة 
واملسموع، حيث ناقشته اللجنة 
بتاريخ 2010/6/7 ورأت إحالته إلى 
وزارة اإلعالم بتاريخ 2010/6/8.

املائة واحد عش���ر  والتقرير 
للجن���ة الش���ؤون التش���ريعية 
والقانونية عن االقتراح بقانون 
في ش���أن جامعة الكويت، حيث 
ناقشته اللجنة بتاريخ 2010/6/7 
التربية  إلى وزارة  ورأت إحالته 
بتاريخ 2010/6/8، وناقشته اللجنة 

بتاريخ 2010/6/13.
واقتراح بقانون بإنشاء هيئة 
االعتماد األكادميي وجودة التعليم 
والتدريب، حيث ناقشته اللجنة 
بتاريخ 2010/6/7 ورأت إحالته إلى 
وزارة التربية بتاريخ 2010/6/8، 

وصل الرد بتاريخ 2010/7/4.
واقت���راح بقانون في ش���أن 
التعليم اخلاص، حيث ناقش���ته 
اللجن���ة بتاريخ 2010/6/7 ورأت 
إحالته الى وزارة التربية بتاريخ 

.2010/6/8
االقتراح بقانون في شأن تنظيم 
العالي، حيث ناقش���ته  التعليم 
اللجن���ة بتاريخ 2010/6/7 ورأت 
إحالته الى وزارة التربية بتاريخ 

.2010/6/8
التقرير املائة واخلمسون للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية عن 
االقتراح بقانون في شأن إنشاء 
الهيئ���ة العام���ة للتدريب الفني 
واملهني، حيث ناقش���ته اللجنة 
بتاريخ 2010/6/7 ورأت إحالته إلى 
وزارة التربية بتاريخ 2010/6/8، 

وصل الرد بتاريخ 2010/7/4.

في جميع املناطق التعليمية.
3- إنشاء مركز رعاية الطالب 
الفائقني في كل منطقة تعليمية 
ورعايتهم حتى يس���تفيد منهم 

املجتمع في املستقبل.
4- حتفيز الط���الب الفائقني 
بإرسالهم لبعثات خارجية لالطالع 
على ما هو جديد في مدارس الدول 

املتقدمة واالستفادة منه.
5- رب���ط التربي���ة بحاجات 
املجتم���ع وتوجي���ه الطالب منذ 
الدراس���ية األولى نحو  املراحل 
التخصص املطلوب في س���وق 

العمل.
6- إنش���اء مدارس رياضية 
متخصصة للط���الب املوهوبني 
رياضيا في كل منطقة تعليمية 
الرياضة  وتهيئته���م ملمارس���ة 
املفضلة اليهم وإعدادهم في هذا 
املجال ليمثلوا الكويت في جميع 

احملافل الرياضية.
7- إنش���اء م���دارس فني���ة 
)صناعية � زراعية � جتارية( بعد 
املرحلة املتوسطة تكون متناسبة 
الكل���ي للطالب في  مع املجموع 
املرحلة املتوسطة لتوفير الكوادر 

في مجاالت العمل.
واالقتراح برغبة بشأن قيام 
احلكومة بإصدار مرسوم بإنشاء 
جامعات وطني���ة جديدة مكملة 
ورديفة جلامعة الكويت في ضوء 
اخلطة اخلمسية اجلديدة وبرنامج 
عمل احلكومة وذلك خالل السنة 

املالية القادمة 2011-2010.
واالقتراح برغبة بشأن: 

1� ض���رورة تفعي���ل مراجعة 
وتق���ومي املناهج بش���كل دوري 
األداء  ليتضم���ن  ومس���تمر 
واملقترحات من قبل املش���رفني 
واملدرس���ني واإلدارات املدرسية 
لتصحيح مسار املنهج من خالل 

طرق التدريس.
2� االهتم���ام مبنهج���ي اللغة 
العربية والتربية االس���المية ملا 
لهما من اهمية كبرى حيث إنهما 
ميثالن ركيزة اساس���ية في بناء 

املجتمع الكويتي.
3� تطوي���ر املناهج مبا يخدم 
املجتمع الكويتي ومعايشة املناهج 
ومتاشيها مع الواقع ومع تطور 

ومتطلبات العصر.
4� ع���دم االعتماد على مناهج 
اي دولة حيث إن بعض املناهج 
مثل اللغة االجنليزية تعتمد على 
عادات وتقاليد ومعالم بعض الدول 

األخرى.
التي تركز  املناهج  5� مراعاة 
على ش���خصية الطالب وميوله 
املواد  العمرية فتكون  ومرحلته 
التي يدرسها محببة إليه بحيث 
يكون شغوفا مبعرفة املزيد من 
التي تناسب مرحلته  املعلومات 

العمرية.
6� وضع املقررات الدراس���ية 
في »CD« حتى يتسنى لكل طالب 

مراجعتها في البيت.
واالقتراح برغبة بشأن: 

1� إدخال مادتي البيئة والصحة 
ضمن مناهج وزارة التربية بدءا 
من املرحلة االبتدائية صعودا حتى 
املرحلة اجلامعية وجعلهما متطلبا 

رئيسيا للتخرج.
العلوم  2� حتديث دراس���ات 
البيئية م���ن واقع جتارب الدول 
التي سبقتنا في هذا الشأن ورسم 
سياسة واضحة للمنهج البيئي.

واالقتراح برغبة بشأن:
1� إقرار ميزانية سنوية للنادي 

وصرفها في أسرع وقت ممكن.
2� تخصيص مقر للنادي في 

دولة االمارات العربية املتحدة.
3� توفير تأمني صحي جلميع 

املنع وضع ضوابط وقيود على 
افراد الهيئة التدريسية تصل الى 
حد توقيع عقوبة على من يقوم 
بإعطاء دروس خصوصية أو اعداد 

مذكرات وأبحاث.
واالقتراح برغبة بشأن »قبول 
خريجي اجلامعة العربية املفتوحة 
بتخصص تربية في وزارة التربية 
الوزارة«،  وتعيينهم معلمني في 
واالقتراح برغبة بش���أن »زيادة 
الرواتب الشهرية للطالب والطالبات 
الكويتيني املبتعثني مبنح دراسية 
الى جامعة السلطان قابوس في 
سلطنة عمان 180 دينارا الى 300 
دينار كويتي«، واالقتراح برغبة 
بشأن »إنشاء مراكز لتنمية املواهب 
املتميزين  الطلبة  والقدرات لدى 
في كل مدرسة حكومية يكون لها 

األهداف والضوابط التالية:
1- إيجاد فرصة مناسبة للطلبة 
املتفوق���ني واملتميزي���ن لتفعيل 

مواهبهم.
2- تطوير النشء للقيادة في 

املستقبل.
3- إب���راز دور الكوي���ت في 
احملافل الدولية اخلاصة بإبداعات 

النشء.
4- يراعى إيجاد هذه املراكز 
في كل محافظة من خالل املدارس 

وللمراحل املختلفة. 
5- تراع���ى املراكز اجلوانب 
)الدينية واالجتماعية والثقافية 

للمجتمع(.
6- االستعانة بتجارب الدول 

املتقدمة في هذا املجال.
واالقتراح برغبة بش���أن »أن 
تقوم وزارة التعليم العالي بتحديد 
الئحة اجلامعات املعتمدة عبر قرار 
موقع من وكي���ل وزارة التعليم 
العالي ويصدر القرار مرة واحدة 
فقط كل ش���هر وينشر القرار في 
اجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( 
في الي���وم األول من كل ش���هر، 
وتوزع نسخة من القرار على كل 
مراجع���ي وزارة التعليم العالي 
وينشر القرار في موقع الوزارة 
اإللكتروني، وال يجوز جتديد نفس 
القرار في نفس الشهر، ويتم إعداد 
جميع التغييرات اجلديدة لالئحة 
كي تصدر مع القرار اجلديد الذي 
الرسمية  سينش���ر في اجلريدة 
في اليوم األول من الشهر املقبل، 
العالي  التعليم  وتلت���زم وزارة 
باعتماد تس���جيل الطلبة في كل 
اجلامع���ات الواردة في آخر قرار 
منشور في اجلريدة الرسمية، وفي 
حالة صدور قرار بسحب االعتراف 
بجامعة معين���ة فإنه يقبل فقط 
الطلبة الذين قدموا أوراقهم كاملة 
قبل تاريخ نش���ر القرار اجلديد 
في اجلريدة الرسمية، كما تقوم 
الوزارة مبهام اإلرشاد األكادميي 
الراغبني بالدراس���ة في  للطلبة 
اجلامع���ات باخل���ارج بناء على 
قرارات التعليم العالي املنشورة 
واملوقعة من وزير التعليم العالي 
أو وكيل الوزارة ويحق لكل طالب 
احلصول على نسخة موقعة من 
القرار«، واالقتراح برغبة بشأن: 
1- تطبي���ق إدارة اجلامعة ما 
 Total يع���رف باالتص���ال الكامل
connectivity وه���و ان تكون كل 
مباني اجلامعة وكلياتها مربوطة 
بنظام االتصال الالسلكي لإلنترنت 

.»wireless«
القاع���ات  2- زي���ادة ع���دد 

واملختبرات.
3- توفي���ر دورات تدريبية 
مجاني���ة عل���ى أح���دث البرامج 
حتى تتم االستفادة من األجهزة 
في التحصيل األكادميي بش���كل 

إيجابي.
واالقتراح برغبة بشأن »إعداد 
وطباعة دليل للراغبني في الدراسة 
باخلارج يشمل التعريف باجلامعات 
واملعاهد والكليات املعترف بها، 
التسجيل، والتخصصات  وآلية 
املوجودة فيها ورسوم التسجيل 
الدراسة  الدراس���ة ولغة  ونظام 
وهواتها وعناوينها وشروط القبول 
على أن يت���م حتديث هذا الدليل 
سنويا«، واالقتراح برغبة بشأن 
»العمل على إبراز األضرار الصحية 
واالجتماعي���ة آلفة املخدرات في 
مناهج التعليم وتكثيف البرامج 
اإلعالمية املتخصصة في محاربة 
هذه اآلف���ة«، واالقت���راح برغبة 

بشأن:
1- إنشاء موقع الكتروني لكل 
مدرسة بحيث يتسنى لكل طالب 
الرجوع الى املوقع اخلاص باملدرسة 
واالستفادة مما يتضمنه املوقع 
من أس���ئلة مراجعة واختبارات 
سابقة ومواعيد االختبارات وكل ما 
يتعلق بأنشطة املدرسة ولوائحها 

وأنظمتها.
2- التع���رف عل���ى حاجات 
وقدرات الطالب املتعثر دراس���يا 
وتوجيهه نح���و التعليم الفني، 
وإنشاء مراكز لرعاية هذه الفئة 

تقدم���ت النائب���ة د.س���لوى 
اجلس���ار رئيس���ة جلنة شؤون 
التعليم والثقافة واالرشاد بعرض 
ملخ���ص ألعم���ال اللجنة، وذلك 
خالل الفترة من 2009/11/1 حتى 
2010/7/2، واشتمل امللخص على 
مشاريع بقانون واقتراح بقانون 
واقتراحات برغبة. وجاء في عرض 

اجلسار.

 أوال: المشروعات بقوانين:

 مش���روع قانون بضم عضو 
الى كل من املجلس االعلى للتعليم 
العال���ي ومجل���س أمن���اء معهد 
الكويت لالبحاث العلمية ومجلس 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
اللجنة  والتدريب، حيث وافقت 
بإجماع احلاضرين من أعضائها، 
مش���روع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 
في شأن التعليم اإللزامي، حيث 
وافقت اللجنة بإجماع احلاضرين 
م���ن أعضائها، مش���روع قانون 
بالسماح لغير الكويتيني بااللتحاق 
بالدراسة في مراكز تعليم الكبار 
بوزارة التربية، حيث وافقت اللجنة 
بإجماع احلاضرين من أعضائها، 
مشروع قانون رقم 219 لسنة 2008 
في شأن تعديل الفقرة الثالثة من 
املادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 
2006 في شأن املطبوعات والنشر، 
حيث وافقت بإجماع احلاضرين 
من أعضائها، مشروع قانون في 
شأن العلم الوطني للكويت، حيث 
وافقت اللجنة بإجماع احلاضرين 

من أعضائها.

ثانيا: االقتراحات برغبة:

 حي���ث متت املوافق���ة عليها 
بإجماع احلاضري���ن من أعضاء 
اللجنة، وهي االقتراح برغبة بشأن 
تشكيل جلنة مركزية عليا على 
مستوى الدولة لتحديد احتياجات 
البالد م���ن مختلف التخصصات 
العلمية واعدادها وحاجة سوق 
العمل لها، ولتنس���يق سياسات 
القبول بني مؤسس���ات  ونظ���م 
التعلي���م العالي كوزارة التعليم 
العالي وجهات االبتعاث املختلفة، 
وذلك في ظل ازدياد اعداد مخرجات 
التعليم العام على مستوى الدولة، 
وفي ضوء صدور خطة التنمية 
املرتقبة، واالقتراح برغبة بشأن 
انشاء فروع ملعاهد الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
في محافظ���ة اجلهراء، واالقتراع 
برغبة بش���أن مراجع���ة رواتب 
الطلبة املبتعثني من مؤسس���ات 
الدولة املختلفة سنويا وزيادتها 
وفق نس���بة التضخ���م في دولة 

االبتعاث.
واالقتراح برغبة بش���أن: 1 - 
الثقافية  املكاتب  تطوير منشآت 
الكويتي���ة في اخلارج )انش���اء، 
توس���عة، جتديد( مبا يتناسب 
وحجم أعمالها ونشاطاتها. 2 - 
زيادة الكوادر البشرية واالكادميية 
ف���ي املكاتب الثقافي���ة الكويتية 
الطلبة  لتعزيز متابعة ش���ؤون 
واحتياجاتهم، خصوصا املتعلقة 

بالتوجيه واالرشاد.
واالقتراح برغبة بشأن »إنشاء 
معهد دين���ي للطلبة والطالبات 
)متوس���ط � ثانوي���ة( ف���ي كل 
محافظات البالد«، واالقتراح برغبة 
بشأن تعديل االنظمة واللوائح 
مبا يسمح بإنشاء جماعات غير 
ربحية تق���دم تعليما جامعيا ذا 
جودة عالية وبأسعار مخفضة، 
واالقتراح برغبة بشأن »بث قناة 
تلفزيونية تعليمية تعنى بتدريس 
جميع املواد الدراسية املقررة على 
طالب جميع املراحل الدراس���ية 
التدريس���ية  وبأح���دث الطرق 
العاملية مع استخدام تكنولوجيا 
التدري���س عن بعد، وذلك بهدف 
رف���ع املس���توى التعليم���ي في 
البالد«، واالقتراح برغبة بشأن 
»تكويت الطاقم التدريس���ي في 
جميع مدارس املرحلة االبتدائية 
احلكومية«، واالقت���راع برغبة 
بشأن »انش���اء مرافق رياضية 
متكاملة في مركز العلوم الطبية 
الكائن مبنطقة اجلابرية«، حيث 
لم توافق عليه اللجنة، واالقتراح 
برغبة بشأن »اعطاء االولوية في 
التعيني بوزارة التربية للمدرسني 
واملدرس���ات لزوجات الكويتيني 
الكويتيات واخلليجيني  وأزواج 
واخلليجيات«، واالقتراح برغبة 
بشأن: مسارعة اجلهات املعنية 
في وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي ووزارة االعالم بإقرار خطة 
تربوية اعالمي���ة ملكافحة هاتني 
الظاهرتني عبر برامج توعوية. 
منع نش���ر االعالنات عن اعطاء 
ال���دروس اخلصوصية ونش���ر 
االعالنات اخلاصة بإعداد املذكرات 
واالبحاث في كل املطبوعات ووضع 
عقوبة على املطبوعة املخالفة لهذا 

أبورمية: ما المانع من صدور تشريع ينظم عمل
غرفة التجارة إذا كان أعضاؤها حريصين على تطبيق القانون؟

الزلزلة: غرامة 500 دينار لمن يوقف سيارته
بمواقف ذوي االحتياجات الخاصة وهو غير معاق

قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا برغبة جاء فيه: 
جميع دول العالم املتحضر والشعوب التي حتترم نفسها 
يكون للمعاق���ني دور ريادي كبير في تطورها ورقيها 
والس���بب ان هذه الدول والشعوب حتاول قدر االمكان 
ان تتناغم تشريعاتها وقوانينها مع متطلبات مواطنيها 
املعاقني وغيرهم، لذلك نرى ان هذه التشريعات تشدد 
العقوبة على كل من ال يلتزم بالقوانني التي تنظم التعامل 
والتعاطي مع احتياجات هؤالء االفراد الذين ابتلوا بهذه 

االعاقات حلكمة إلهي���ة يعلمها اهلل، وقد وضعت هذه 
القوانني جزاءات مالية وادارية تصل في بعض االحيان 
الى مبالغ طائلة وإلى الس���جن لفترات قد تطول اذا ما 
مت التصرف في حق���وق هؤالء املعاقني بصورة ظاملة،  
لذل���ك اتقدم باالقتراح بالرغبة اآلتي: »كل من يقف في 
مواقف س���يارات املعاقني وهو ليس مبعاق وال حتمل 
سيارته اش���ارة املعاقني يغرم مببلغ 500 دينار للمرة 

االولى ومبلغ 1000 دينار اذا تكرر منه ذلك«.

التي أوجدوها ألنفسهم بنفوذهم 
ال بالقان����ون. واختت����م أبورمية 
تصريحه قائال: قد رد كل من وزير 
التجارة ووزير الش����ؤون ووزير 
املالية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء على أس����ئلة النواب عن 
الوضع القانوني للغرفة وهل تتبع 
وزاراتهم فرد جميع هؤالء الوزراء 
بأن الغرفة ال تتبعهم وليس لهم اي 
سلطة رقابية عليها ولذلك سأوجه 
في األيام القادمة أس����ئلة لرئيس 
الوزراء بخصوص شرعية غرفة 
التجارة وإلى أي جهة وزارية تتبع 
ومن ميلك السلطة الرقابية عليها 
ويستطيع محاسبتها من اجلهات 
احلكومي����ة في حال اس����تبدادها 
ومخالفتها للقانون وليعلم أعضاء 
غرفة التجارة اننا لن نسكت عن 
انتهاك الدس����تور والقانون وعن 
س����لب أموال املواطنني بنفوذهم 
ومبباركة احلكومة وليعلموا انه 
قد حان وقت انتصار الدستور وان 
زمن االستهانة به قد ولى من غير 
رجعة فشريعة الغاب ال مكان لها 

مع الدميوقراطية.

التجارة كحال بقية الغرف التجارية 
بدول العالم التي حتترم تشريعاتها 
وقوانينها ومجالسها البرملانية؟

الش����عب  أبورمية: نعد  وقال 
الكويتي بأن نشرع للغرفة قانونا 
وفق ما يتيحه لنا الدستور ينظم 
عمله����ا ويوق����ف نزفه����ا ألموال 
املواطنني دون وجه حق ومن خالل 
هذا القانون سنوقف حتويل غرفة 
التجارة الى مملكة وراثية ونفتح 
املج����ال جلميع أطياف الش����عب 
الكويتي ملشاركتهم في اتخاذ القرار 
عبر انتخابات عادلة تتيح الفرصة 
للجميع للوصول لعضوية غرفة 
التجارة وهذا ما نعتقد انه صلب 
الدميوقراطية فالفرصة للجميع 

وليست حكرا على احد.
وأضاف أبورمية ان أعضاء غرفة 
التجارة يدعون من خالل تصريحهم 
أنهم »يدفع����ون أثمان الدفاع عن 
الكويت وأجيالها« وأنا  مستقبل 
أقول له����م نح����ن كممثلني لألمة 
س����نريحكم من دفع هذه األثمان 
فنحن م����ن أوكل إلينا الش����عب 
أمر الدفاع عن مس����تقبل الكويت 

ص����رح النائ����ب د.ضيف اهلل 
أبورمية بأن احلكم الذي تتباهى 
ب����ه غرف����ة التج����ارة بخصوص 
قانونية حتصيلها للرس����وم لم 
يكن س����وى حكم برفض دعوى 
الش����خص الذي ادعى ضد غرفة 
التج����ارة ألنه لم يطل����ب إحالة 
قضيته للمحكمة الدستورية ملعرفة 
الوضع الدستوري للغرفة ومدى 
شرعية حتصيلها للرسوم وهو 
ما يعد حكما برفض الدعوى لعدم 
االختصاص ولم يكن مبنطوق هذا 
احلكم أي داللة تدل على قانونية 
غرف����ة التجارة ول����م يضف هذا 
احلك����م أي صبغة ش����رعية على 

هذه الغرفة.
وأض����اف أبورمي����ة ردا على 
تصريحات غرفة التجارة واتهامها 
نواب مجلس األمة بأنهم »يدعون 
الدميوقراطية وان صدورهم أضيق 
من االستماع للرأي اآلخر«: اذا كان 
اعضاء الغرف����ة التجارية بالفعل 
القانون  حريصني على تطبي����ق 
املانع  الدميوقراطية فما  وتعميم 
لديهم من تشريع ينظم عمل غرفة 

وأجياله����ا ال أنتم وس����نعمل مبا 
يرتضيه اهلل ثم الشعب وليس كما 
هو حالكم العمل فيما يرتضيه القلة 
من التجار الذين أنهكوا الش����عب 
الكويتي بتدخلهم في السياس����ة 
في س����بيل حتقيق مكاسب مالية 
شخصية وبتمويلهم ملن يريد شق 
صف الوح����دة الوطنية لتحقيق 
أنظ����ار املواطنني  غاياتهم ولفت 
عن انتهاكاتهم حلرمة املال العام 
واالستبداد بس����لطتهم التجارية 

د.سلوى اجلسار

د.ضيف اهلل أبورمية

د.يوسف الزلزلة


