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الشيخ صباح العبداهلل

الكوي����ت ممثلة  احتفظت 
مبدير إدارة املتقاعدين والعالج 
في اخلارج ف����ي وزارة الدفاع 
العبداهلل امس  الشيخ صباح 
مبنصب النائب األول لرئيس 
االحت����اد العرب����ي للمحاربني 

القدماء وضحايا احلرب.
وقال الشيخ صباح ل� »كونا« 
امس انه حصل في انتخابات 
اجلمعية العمومية 22 لالحتاد 
العربي الت����ي تعقد حاليا في 
دولة االمارات على 9 أصوات 
م����ن أصل 11 صوت����ا ليحتفظ 
مبنصب النائب األول لرئيس 
االحت����اد العرب����ي للمحاربني 
القدماء وضحايا احلرب الذي 
يعمل حتت مظلة جامعة الدول 

العربية.
واضاف ان الكويت نتيجة 
للعالقات الطيبة التي تتمتع بها 
مع الدول األعضاء في االحتاد 
والتحركات التي قامت بها كان 
له����ا نصيب في حصول جلنة 
املرتهنني الكويتية على منصب 
رئي����س اللجن����ة االقتصادية 
واالجتماعية في االحتاد. وقال 
ان املقترح����ات الكويتية التي 
قدمت في االجتماعات لالحتاد 
العربي التي بدأت في 10 اجلاري 
كان لها صدى بني املش����اركني 
العرب والتفاعل معها والتأييد 
في اقرارها مثل تغير مس����مى 

املقررة في السنة بهدف التعريف 
والتذكير بالدور الكبير الذي قام 
به الشهيد العربي واحملاربون 
القدماء في الدفاع عن س����يادة 

وكرامة األمة العربية.
ومن جهة آخر، قال الشيخ 
صباح ان ادارة العالج باخلارج 
في وزارة الدفاع تدرس مقترحات 
خاصة بعالج أهالي املتقاعدين 
في اخلارج حيث من املقرر ان 
تنتهي الدراسة لرفع توصياتها 

خالل ال� 6 األشهر املقبلة.
الذي  الكبير  وأشاد بالدعم 
يلقاه متقاع����دو وزارة الدفاع 
وأهاليهم من قبل النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك من 
خالل توفير سبل الراحة لهم 
والعيش الكرمي وحرصه على 
عالجهم ف����ي اخلارج للحاالت 
التي تتطلب ذلك. وقال انه من 
األفكار اجلديدة والتوجيهات 
التي قدمها النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك لتطوير 
وتنظيم الع����الج في اخلارج، 
رفع كفاءة مس����توى اخلدمات 
الطبية التي يقدمها املستشفى 
العسكري التابع لوزارة الدفاع 
من خالل اس����تقدام وفد طبي 
أميركي في 29 اجلاري للعمل 

في املستشفى.

االحت����اد احلال����ي بآخر جديد 
ليكون مسماه: االحتاد العربي 
للش����هيد واألسرى واحملاربني 

القدماء.
وأوضح ان الكويت تقدمت 
باقتراح ومت إقراره وهو اقامة 
مسابقة باسم جائزة »أم الشهيد 
املثالية« التي تتطلب ان ترشح 
كل دولة احد األسماء ويتم إجراء 
القرعة بني املرشحات الختيار 
أم واحدة وتكرمي الباقني وانه 
سيجري إنشاء صندوق مالي 

خاص في تلك اجلائزة.
وأشار الى انه جرى التنسيق 
مع االحتاد لرفع توصية ألمانة 
جامعة الدول العربية من أجل 
تخصيص يوم موحد للشهيد 
في العالم العربي أسوة باأليام 

العبداهلل يحتفظ للكويت بمنصب النائب األول 
لرئيس االتحاد العربي للمحاربين القدماء

تفعيل خصم الـ 30% من إيرادات األفرع وتحويله إلى »التجارة« لدعم األسعار

»الشؤون«: زيادة نسبة الـ 7% من أرباح التعاونيات
إلى 15% لدعم أسعار السلع الضرورية

بشرى شعبان
ان  الش����ؤون  أعلن����ت وزارة 
مجلس الوزراء وافق على تفعيل 
قرار املجلس بشأن نسبة ال� %30 
الت����ي تخصم من اي����رادات أفرع 
اجلمعي����ات التعاوني����ة املؤجرة 
وحتويلها الى وزارة التجارة لدعم 
أسعار الس����لع، كما سيتم زيادة 
نسبة ال� 7% من أرباح اجلمعيات 
التعاونية واملخصصة لصندوق 
التعاون لتك����ون 15% وذلك لدعم 
أسعار املواد الضرورية مبا يحقق 

مصلحة املواطن.
وكان وزير الش����ؤون د.محمد 
العفاسي قد رفع الى مجلس الوزراء 
مقترحا بذلك طالبا اعتماده، وجاء 
فيه: يرجى اإلحاطة بأن اجلمعيات 
التعاونية يس����تقطع من أرباحها 
الصافي����ة نس����بة 7% تخصص 
لدعم أسعار السلع في اجلمعيات 
التعاونية وفقا ملا نص عليه القرار 
الصادر عن مجلس الوزراء املوقر 
رقم 1067/ثالثا املتخذ باجتماعه 
رقم 49-2007/3 بتاريخ 2007/11/12 
وما نص عليه القرار الوزاري رقم 
37 لسنة 2008 الصادر وفقا لقرار 
مجلس الوزراء املشار اليه، كما انه 

يس����تقطع من تلك األرباح نسبة 
25% من النسبة املخصصة للصرف 
على اخلدمات االجتماعية والثقافية 
والترفيهية في منطقة عمل اجلمعية 
لصالح أعضائها، فضال عما قرره 
مجلس الوزراء بقراره رقم 1067/

ثالثا املشار اليه بشأن إلغاء نسبة 
خصم 30% التي تخصم من ايرادات 
إلى  األفرع املؤجرة والتي حتول 
وزارة املالية. وفي إطار اجلهود التي 
تبذلها وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل لتخفيض اسعار السلع ومبا 

يخدم مصلحة املواطنني واستكماال 
للخطوات التي بدأتها الوزارة في 
هذا الشأن � لذا نقترح تفعيل قرار 
مجلس الوزراء رق����م 1067/ثالثا 
بشأن نسبة 30% التي تخصم من 
إيرادات األفرع املؤجرة وحتويلها 
الى وزارة التجارة لدعم أس����عار 
السلع وزيادة نسبة 7% من أرباح 
اجلمعيات التعاونية واملخصصة 
لصندوق التعاون لتكون 15% وذلك 
املواد الضرورية ملا  لدعم أسعار 

يحقق مصلحة املواطنني.

أحمد الصانع د.محمد العفاسي

مقترح بتقديم كشف حساب لتحليل بنود الميزانية

الصانع: إقفال حسابات 15 مبرة خيرية 
وإنذار 20 أخرى لتالفي المخالفات

بشرى شعبان
كش���ف مراقب ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات احمد 
الصانع عن اقفال حسابات مصرفية ل� 15 مبرة خيرية نتيجة 
عدم التزامه���ا باللوائح والقوانني ومخالف���ة األهداف التي 
أشهرت على أساسها. وقال الصانع في تصريح ل� »األنباء« 
ان الوزارة وجهت انذارات الى 20 مبرة خيرية أخرى لتالفي 
املخالفات، وفي حال عدم التزامها بإزالة تلك املخالفات سيتم 

ايقاف حساباتها البنكية.
ومتن���ى الصانع من اصحاب املب���رات اخليرية مراجعة 
االدارة لالطالع على ملفاته���م واالجراءات الواجب اتخاذها 
من قبلهم إلعادة العمل في حساباتهم البنكية. وأشار الى ان 
جلنة متابعة النشاط امليداني للعمل اخليري ستعقد اليوم 
اجتماعا في الوزارة ملناقش���ة التقري���ر اخلاص باملخالفات 
التي سجلت خالل شهر رمضان املبارك العتماده ورفعه الى 
مسؤولي الوزارة التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بشأن 
اجلهات املخالفة. وأضاف انه سيتم التطرق خالل االجتماع 
ملناقشة املقترح املقدم بشأن تقدمي اجلمعيات كشف حساب 
يبني حتليل بنود امليزانية العمومية للجمعيات قبل اعتمادها 

من قبل مكتب التدقيق احملاسبي.

خالل اجتماع تشاوري عقد بديوان محمد الصقر في الشامية أمس شُكّلت من خالله لجنة لتدارس تداعيات القانون

لقاء الصقر: غرفة التجارة قانونية وشرعية وأعضاؤها أسّسوا الدستور
سامح عبدالحفيظ

اللقاء  ف����ي  قرر املش����اركون 
التجارة  التش����اوري لدعم غرفة 
جلن����ة  تش����كيل  والصناع����ة 
برئاس����ة النائب الس����ابق محمد 
الصقر وعضوية خالد املش����اري 
وفيصل الشايع وشيخة النصف 
وعبداحملس����ن جمال وخالد هالل 
املطي����ري ود.محمد املقاطع وبدر 
الس����ميط وعلي املت����روك، وذلك 
لدراسة كل التوصيات واملقترحات 
التي طرحت في اللقاء الذي عقد 

بديوان الصقر.
وأك����د الصقر ان هذا االجتماع 
هدف����ه الدفاع ع����ن تاريخ وتراث 
الكويت السياسي، مشيرا الى ان 
ما يحدث م����ع الغرفة وأعضائها 
شيء خطير، اذ ان بعض اعضائها 
كانوا مؤسس����ني للدس����تور وان 
االجتماع هدف����ه رفع احلرج عن 
رئي����س وأعضاء الغرف����ة. وأكد 
الصقر ان اللجنة ستشكل وفودا 
لزيارة رئيس احلكومة واللقاء مع 
املسؤولني في الدولة كما ستشكل 
وفدا رفيع املستوى للقاء صاحب 
السمو األمير. وقال الصقر: إن ما 
يحدث في البلد ش����يء خطير ان 
يستعمل التشريع في التسييس 
من قبل أعضاء مجلس األمة الذين 
يستخدمون خالفاتهم الشخصية 
للص����راع مع خصومه����م، مبديا 
خشيته من أن يكون التشريع أداة 
حملاربة اخلصوم. وأضاف الصقر 
ان هذا االجتماع ليس هدفه الصراع 
مع األطراف األخرى وليس مواجهة 
ألطراف من الش����عب فنحن لسنا 
قبليني ولسنا طائفة ضد طائفة، 
الفتا الى ان املؤسسات التي بناها 
أهل الكوي����ت هي أهداف لالنتقام 
السياس����ي. وأشار الى ان الغرفة 
ليست فقط املستهدفة وامنا ايضا 
اللجنة الشعبية جلمع التبرعات، 
مستدركا: »ميكن ان الغرفة بها 24 
عضوا يتغيرون كل س����نتني لكن 
اللجنة الشعبية جلمع التبرعات 
التي  أعضاؤها منزهون والنقود 
جتمع ال تس����تثمر وال أحد يقدر 

يتكلم عن هؤالء األشخاص«.

تراث الكويت

وأضاف الصقر ان هذا اللقاء هو 
للدفاع عن تاريخ الكويت وتراث 
الكويت السياس����ي، مضيفا ان ما 
يحدث مع الغرفة اآلن هو ش����يء 
مرف����وض، إذ انه كان يفترض أن 
يكون جزاؤها اإلحس����ان بعد ان 
خرج من رحمها الدس����تور ومن 
بع����ض أعضائها وبع����د ان خرج 
من رحمها مؤمتر جدة، ومبايعة 
الصباح خرجت من غرفة التجارة، 
كما ان الشرعية الدستورية حماها 
رج����ال الغرف����ة، فهل ه����ذا جزاء 
اإلحسان؟!. وزاد: نحن لن نتكلم 
عن مجل����س اإلدارة احلالي ولكن 
نتكلم عن تراث الغرفة ومستقبلها، 
منتقدا ما قامت به اللجنة املالية 
البرملانية قائال: »في ليلة ظلماء 
وفي اجتماع غي����ر قانوني من 4 
أعض����اء قاموا بإلغاء الرأي اآلخر 
وأخرجوا قانونا مسلوقا«، الفتا 
الى انهم يريدون منع الغرفة من 
أن يكون لديها اشتراكات. وقال: 
خرجت الصحف لتقول ان إيرادات 
الغرفة خالل 50 سنة فوق املليار 
ضرار الغامن بديوان الصقرجانب من احلضور خالل اللقاء التشاوري حول قانون غرفة التجارة والصناعةدين����ار وامنا احلقيق����ة كانت 70  طالل البحر وطالل اخلرافي في حديث مع وفاء القطامي

)هاني الشمري(جانب من االجتماع التشاوري الذي عقد بديوان محمد الصقر أمس لبحث قانون غرفة التجارة محمد الصقر أثناء حديثه عن غرفة التجارة

مليون طوال 50 س����نة. وبنينّ انه 
دعا الى هذا االجتماع للتباحث حول 
ما ميك����ن فعله »وليعرف أعضاء 
مجلس األمة انه إذا كنا س����اكتني 
في السابق فالسكوت والهدوء ال 
ميكن ان يستمرا كما انني دعوت 
الى هذا االجتماع لرفع احلرج عن 
رئيس وأعضاء غرفة التجارة ألنهم 
لم يستطيعوا عقد هذا االجتماع 
ألنه من املمكن ان يقال عنهم انهم 

أصحاب مصلحة«.

شرعية الغرفة

من جانبه، قال خالد اخلرافي 
ان قبول احلكوم����ة بالتعامل مع 
الغرفة هو اعتراف منها بشرعيتها 
ملا لها من تأثير كبير من الناحية 
االقتصادية من خالل تعاملها مع 
الغرفة  الوزارات، متس����ائال: هل 
أضرت بالكويت أم نفعت الكويت؟ 
وأش����ار الى انه كانت تأتي وفود 
كثي����رة من اخلارج، وكانت تزور 
الغرفة كما ان مش����اكل التجار ال 
يحلها إال غرفة التجارة، وال أعرف 
السبب في اثارة موضوع الغرفة 

هذه األيام.

وجه حضاري

بدوره، أكد سعد الناهض انه 
شهد ما كانت تقوم به الغرفة من 
جهود فهي وجه الكويت احلضاري، 
مضيفا ان أي مشروع كان يعرض 
على مجلس األمة سابقا واآلن كان 
يعرض على الغرفة فلها أكثر من 
45 جلنة حكومية مشاركة فيها، 
الفتا الى ان هذا اجلهد الكبير محل 
إش����ادة من الدول األخرى، كما ان 
لها الفضل في إنش����اء أكثر من 3 

واقع مرير يجب ان نتعايش معه 
ويجب عل����ى الش����عب ان يعتز 
مباضيه وإذا ل����م يعتز مباضيه 
فليس له أول وال آخر، داعيا الى 
الوفاء ملن ساهموا في نشأة الكويت 
وإذا كانت الغرفة ليس لها قانون 
فيجب ان ننشئ لها قانونا وعلينا 
أال نترك دور الغرفة ودور رجال 

الغرفة«.

إرث سياسي

من ناحيتها، أوضحت س����عاد 
املعجل: إذا كان عدد سكان الكويت 
قد تضاع����ف وتغي����رت تركيبة 
املجتم����ع فهذا لي����س خطأ ولكن 
التضاعف  اخلطأ اس����تخدام هذا 
والتزايد والتطور في أشياء تضر 
املواطن، الفتة الى ان هذا التغير 
اجلميع مسؤول عنه من ناحية عدم 
توطينه، كما ان هناك شرخا كبيرا 
في املجتمع ساهمنا في سلبياته 
بعاداتنا وأسلوبنا، فلماذا ال نتوسع 
في العدد والكيف بطريقة إيجابية؟ 
وقالت ان الهجوم على ارث الكويت 
هو شيء متعمد متسائلة: »فمن 
املسؤول ومن له مصلحة من وراء 
هذا الهجوم؟«. أما خالد املشاري 
فقال: »ان اللجنة املالية التي أقرت 
الغرفة اجلديد مكونة من  قانون 
4 أعضاء محسوبني علينا وعلى 
رأس����هم النائب أحمد الس����عدون 
الذي باقتراحه هذا يضرنا ضررا 
بالغا«، ودعا املشاري الى مناقشته 
مناقشة صريحة. وأكد ان النائب 
الكويت  السعدون رمز من رموز 
وهو متزعم هذا القانون مستدركا: 
»فالب����د ان نراجع����ه أو نذهب له 
ونس����معه وجهة نظرنا جتاه ما 

الغرفة. وأكد ان »التعامل مع الغرفة 
أخ����ذ منحى صراعي����ا وانتقاميا 
وتكسير رأس وهو ما يتألم منه 
التجار في الكويت«، مش����يرا الى 
»اننا أم����ام إدارة ضعيفة، وقوى 
سياسية متزق املجتمع وجتعله 
ينزلق حتى أصبحنا بحاجة الى 
كيفية التصدي لهذا ال� »تسونامي 

القادم«.

فوضى سياسية

ان ما  عبداحملسن املدعج قال: 
يحدث في الكويت اآلن غير مسبوق 
من حي���ث االحتقان السياس���ي 
والفوضى السياسية، مضيفا ان 
العقالء وطبقة املثقفني واخلائفني 
عل���ى البل���د غابوا عن الس���احة 
السياسية. وأكد ان من يدير البلد 
املال  هي مؤسسات فس���اد لديها 
واإلعالم والنف���وذ حتى أصبحت 
تتحكم في اختي���ار الناس ملقيا 
باللوم على احلكومة التي ال تتدخل 
في مث���ل هذه القضايا بقوة وامنا 
تقدم رجال وتؤخر األخرى. وقال: 
»ان من يلعب بالسياسة الداخلية 
اليوم هم صبيان ويجب ان نكشف 

عن رؤوسنا ملصلحة البلد«.

القطاع الخاص

م���ن جانبه، أك���د وزير املالية 
السابق بدر احلميضي ان الغرفة 
ليست احللقة األولى وال األخيرة، 
مبينا ان املستهدف من كل ذلك هو 
احملرك األساسي القتصاد البلد وهو 
القطاع اخل���اص، والصراع ليس 
جديدا ولكنه ظهر على الس���طح 
أخيرا ألسباب معينة منها ضعفنا 
في التص���دي ملثل هذه املواضيع. 
وتس���اءل: »من قام بإب���راز دور 
القطاع اخل���اص؟«، مؤكدا انه لم 
تكن هناك دعوات إلبراز دور القطاع 
اخلاص الذي أنشأ املؤسسات مثل 
الكويتية والناقالت وغيرها، امنا 
كانت هناك محاوالت لتهميشه.أما 
ناصر الس���اير فقال: انه يجب ان 
»نخرج من اجتماعنا هذا بتوصيات 
أو بخطوات سريعة وعملية والبد 

أن نصل الى نقاط محددة«.

حلبة صراع

أما أحمد اجلاس����ر فق����ال: ان 
القيادة السياسية كانت تستأنس 
برأي جتار الكوي����ت في الغرفة، 
محذرا من ان تكون الغرفة حلبة 
للصراع وداعيا إلى ان نحافظ على 

مؤسساتنا الوطنية.

لجنة شعبية

بدوره، قال يوس���ف النصف: 
يجب ان نبحث الش���كل القانوني 
ونشكل وفدا لالتصال باملسؤولني 
وباحلكومة كما يجب ان نشكل وفدا 
رفيع املستوى ملقابلة صاحب السمو 
األمي���ر وكذلك لاللتق���اء بأعضاء 
مجلس األمة لتشكيل ضغط عليهم. 
صالح اجلري اقترح تشكيل جلان 
لدراس���ة املقترحات واألطروحات 
الت���ي طرحت في ه���ذا االجتماع 
وملتابعة أوضاع الغرفة املستهدفة. 
أما عادل اليوسفي فقال ان الغرفة 
بداية وليست نهاية »والبد ان نأخذ 
دروس���ا من الدوائر ال� 5 ويجب 
تشكيل جلنة مصغرة شعبية جتمع 
نقودا م���ن التجار وتصرفها على 

مؤسسات النفع العام«.

غرف خليجية.

مصالح انتخابية

وبنينّ الناهض ان الغرفة تعني 
الذي أسسه  كل اجلهود والتراث 
الرواد األوائل رافضا ما يقال عن 
ان مرسومها لم يصدق عليه، مؤكدا 
ان الغرف����ة باقية وموجودة على 

أرض الواقع.
وقال الناهض ان املوضوع ليس 
موضوع الغرفة، إمنا هو موضوع 
استهداف املؤسسات الوطنية التي 
بناها الرواد و»نراها اليوم تهدم 
بسبب خالفات شخصية ومصالح 
الدس����توري  انتخابية«. اخلبير 
د.محم����د املقاطع رفض مقولة ان 
قانون الغرفة لم يوقع عليه، مبينا 
ان هذا احلديث كان عندما لم تكن 
هن����اك إجراءات معين����ة لصدور 
القان����ون في البل����د، ولكن كل ما 
كان يحتاج اليه لصدور القانون 
هو موافقة األمير، مشيرا الى ان 
هناك 8 قوانني صدرت بهذا الشكل 
مثل قانون البلدية واجلمارك العام 

واملوانئ واملالحة.

قوانين نافذة

وقال: »ان من وضع الدستور 
كان يعي أسلوب صدور القوانني 
ف����ي ذاك الوق����ت«، الفت����ا الى ان 
القانون كان من املمكن ان يصدر 
بقرار م����ن وزير معن����ي، كما ان 
من يطلع ويراج����ع املادة 181 من 
الدستور يجد انها تعالج أو تنص 
على »ان كل املراس����يم والقوانني 
الصادرة قبل الدستور تعتبر نافذة 
الدس����تور  اذا كانت متوافقة مع 
اجلديد«. ورفض د.املقاطع إحلاق 

الغرفة بجهة حكومية معينة ألن 
»الغرفة ليست مؤسسة حكومية 
مثل املجل����س األعل����ى للبترول 
أو مؤسس����ة التأمين����ات وإمن����ا 
الغرفة مؤسس����ة أهلية وال ميكن 
إحلاقه����ا بجهات حكومية، كما ان 
القانوني اخلاص  النظام  طبيعة 
باجلمعيات األهلية تنص على ان 
تكون املؤسسات األهلية لها كيانها 
املستقل وعلى ذلك فإن موضوع 
الغرف����ة محس����وم م����ن الناحية 

الشرعية أو الدستورية.

احترام القوانين

من ناحيته، قال فيصل املرزوق 
ان من أوصلنا الى موضوع الغرفة 
ه����م أعضاء مجل����س األمة الذين 
املال  أقس����موا على احلفاظ على 

العام. وأضاف ان هناك قانون إزالة 
التعديات على أمالك الدولة الذي 
هاجمه الن����واب ألن لهم مصلحة 
في����ه، كما ان هناك ع����دم احترام 
التي يش����رعها مجلس  للقوانني 
األمة، منها منع املرأة املنتقبة من 
قيادة السيارة، ومنع التدخني في 
األماكن العامة. وأرجع السبب في 
عدم احت����رام القوانني الى ضعف 
احلكوم����ة ومحاولته����ا ترضية 
أطراف والس����بب اآلخر ان الوالء 
أصبح للقبيلة أو للطائفة، مبينا 
ان »غرف����ة التجارة ه����ي البداية 
واللجنة الشعبية سيصلون اليها 
ال محالة ما لم نض����ع أيدينا في 
أيدي بعضنا البعض، فالغرفة هي 

البداية وليست النهاية.
وقال علي املتروك: »نحن في 

يطرح«، مضيفا ان »اللجنة املالية 
وأعضاءها األربعة ومحركهم أحمد 
السعدون يضروننا ضررا بالغا 
ويجب ان يكون لنا صوت ونقوم 

بإيصال رسالة لهم«.

قضية مسلم بها

من ناحيته، بني عبداحملس����ن 
جمال انه »إذا وصلت املسألة الى 
توضي����ح الواضح����ات أو الدفاع 
عن قضية مس����لم بها فهذا شيء 
الغرفة  ان  ال����ى  مرفوض«، الفتا 
ُوجدت قبل الدستور. وأضاف انه 
كان مرافقا لوفد جتاري خارجي 
وكان من ضمن جدول أعمال الوفد 
الغرفة متس����ائال: »أليس  زيارة 
ه����ذا دليال على ش����رعية الغرفة 
وقانونيته����ا؟«. وزاد: »يجب ان 
ننطلق من أن الغرفة دس����تورية 
ر عل����ى ذلك«،  وقانوني����ة ونصنّ
الفتا الى ان »اللجان البرملانية لم 
تعودنا على صدور تقارير مهمة في 
العطلة، معتبرا ان ما حدث مؤشر 
على تسييس قضايانا التجارية«، 
منتقدا اجتماع جلنة غاب نصف 
أعضائها، كما ان اللجنة لم حتترم 
رأي الوزير املعني بالقضية.واقترح 
جمال مقابلة سمو رئيس الوزراء 
لتعزيز رأي الوزير املختص وسحب 
التقرير حتى نترقب من هم أعضاء 

اللجنة اجلدد في الدور املقبل.

تفجير صراع

النائب السابق عبداهلل النيباري 
رأى ان املوض����وع ليس موضوع 
الغرفة وامن����ا هو تفجير صراع، 
مؤكدا ان املذكرة التفسيرية للقانون 
اجلديد تنضح بذلك، كما انه يضر 

عبدالعزيز الش��ايع، اسامة النصف، يوس��ف النصف، احمد القضيبي، 
خالد املشاري، عبدالرزاق معرفي، بدر السميط، ضرار يوسف الغامن، حسني 
اخلرافي، عبداحملسن جمال، يوسف اجلاسم، خالد الصقر، بدر العجيل، علي 
املتروك، بدر احلميدي، د.عبداحملس��ن املدعج، ناصر مس��اعد الساير، خالد 
اخلرافي، خالد اخلالد، خال��د عبدالرزاق اخلالد، علي تيفوني، انس الصالح، 
عادل الصبيح، س��عد علي الناهض، صالح السلطان، صالح خليفة اجلري، 
فهد اجلوعان، عبداهلل النيباري، احمد اجلاس��ر، عادل اليوسفي، عبدالوهاب 
الهارون، خليفة الرومي، محمد الفجي، احمد بهبهاني، صالح الفضالة، طارق 
املطوع، ساير الساير، مشاري العصيمي، نايف الالفي، فيصل املطوع، علي 
الب��در، محمد الصايغ، قيس ثنيان الغامن، يعق��وب الفليج، مصطفى بودي، 
عبدالعزيز الفليج، بدر احلميضي، جواد بو خمس��ني، يوس��ف املخلد، انس 
الرش��يد، فيصل املرزوق، ش��يخة النصف، نورية الصبيح، وفاء القطامي، 
اقب��ال االحمد، رباح الرباح، محمد املقاط��ع، عبدالرحمن الغنيم، عبدالعزيز 
الغنام، طالل اخلرافي، عيس��ى الكندري، عبداهلل املال، دالل املش��عان، دالل 
الزبن، س��عاد املعج��ل، خالد الغامن، احمد بش��ارة، عبدالوهاب الوزان وعلي 

الزميع.

أسماء الحضور


