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عليهم«، مشيدا بالتصريح 
الذي ادلى به املدعج اول من 
امس، والذي كشف فيه عن 
اخلطوات التي اقدم عليها من 
التي  اجل مالحقة الشركات 
بالزي����ادة املصطنعة  قامت 

للمواد االنشائية«.
اللغيصم على  ومتن����ى 
الوزي����ر املدعج اصدار بيان 
قريبا يكشف فيه عن اسماء 
الش����ركات املخالفة التي مت 
رصدها وماهية القرارات التي 
اتخ����ذت بحقها، حتى تكون 
عبرة لغيرها، مش����ددا على 
ان نواب االمة لن يقبلوا بأي 
حال ان يكون املواطن فريسة 

جلشع التجار.
كما طال����ب النائب طالل 
اجل����الل احلكومة ممثلة في 
التج����ارة والصناعة  وزارة 
بتفعي����ل دورها م����ن اجل 
الزي����ادة غي����ر  مواجه����ة 
املبررة في املواد االنشائية، 
املصاحبة لقرار زيادة السوالر 

والكيروسني.
وقال اجلالل في تصريح 
له: لقد حدث اليوم ما كنا نحذر 
منه باالمس، حيث اس����تغل 
ق����رار وزارة  التجار  بعض 
التجارة والصناعة املستحق 
في رفع اس����عار الديزل في 
زيادة مصطنعة لالسعار في 

املواد االنشائية.
وشدد اجلالل على ضرورة 
ان تقوم ادارة حماية املستهلك 
بالدور املنوط بها، من اجل 
التجار، وان  مواجهة جشع 
تطبق القانون على الشركات 
التي جرأت على اتخاذ قرار 
زيادة االسعار منفردة، حتى 
تكون عبرة لغيرها، مؤكدا ان 
مجلس االمة ستكون له وقفة 
مع هذا املوضوع. وثمن اجلالل 
تصريح نائب رئيس الوزراء 
التج����ارة والصناعة  وزير 
الذي  عبداحملس����ن املدعج، 
اعلن فيه إصدار توجيهاته 
إلى إدارة حماية املس����تهلك 
التي قامت  بتحديد اجلهات 
بزيادة مصطنعة على املواد 
اإلنشائية، وتطبيق القانون 
على كل متجاوز، مشيرا الى 
اننا بانتظ����ار ترجمة هذه 

التصريحات الى افعال.
وذكر اجلالل الوزير املدعج 
بحديثه خالل مناقشة قانون 
القرض االسكاني 30  زيادة 
الف دينار تص����رف كمواد 
انشائية، حيث تعهد خالله 
مبنع اي زيادات في اسعار 
املواد االنش����ائية، لذا فانه 
مطال����ب بالتص����دي لهؤالء 
التجار وعدم التراخي معهم، 
وتطبي����ق القان����ون عليهم 
بحذافيره. وشدد اجلالل في 
ختام تصريحه على رفضه 
الي زيادة في املواد االنشائية 
حتت اي ذريعة كانت، مؤكدا 
ان مجلس االمة س����يراقب 
اداء اجلهات املعنية من اجل 
منع هذه الزيادات التي تزيد 
االعباء على املواطن، حيث ان 
وزارة التجارة والصناعة امام 
اختب����ار صعب، ونتمنى ان 
تكون ثقتنا بالوزير املدعج 
في محلها، من خالل منع هذه 
الزي����ادات املرفوضة جملة 

وتفصيال.

مؤكدا في الوقت ذاته انه إزاء 
هذه القضية لن يتم الوقوف 
موقف املتفرج وسيتم تفعيل 
األدوات الرقابية والتشريعية 
ملواجهة أي زيادات مفتعلة 
على املستهلك في ظل العجز 

احلكومي.
وقال العبداهلل في تصريح 
صحافي يوم أمس »سبق ان 
حذرنا احلكومة من نتائج أي 
خطوة غير مدروسة وها نحن 
اليوم نرى نتائج رفع الدعم 
عن الوقود الديزل وانعكاسه 
على أسعار مواد البناء على 

املواطن«.
انه  العب����داهلل  وأوضح 
عند إص����دار مثل هذا القرار 
املفترض  احلكومي كان من 
أن تصحبه حزمة قرارات من 
شأنها حماية املستهلك من 
التجار  جشع وطمع بعض 
مم����ن دأبوا على اس����تغالل 
اي زي����ادة او أي مبرر لرفع 
األسعار على املستهلك مبينا 
انه بات من الواضح ان بعض 
هؤالء التجار يعلمون حجم 
الضع����ف احلكومي لذلك ال 
يتوان����وا عن اس����تغالل اي 
فرص����ة لتضخيم أرصدتهم 
على حساب املستهلك »وإال 
ملا جترأوا على هذه الزيادات 

املفتعلة«.
انه  إلى  العبداهلل  وأشار 
ازاء ه����ذا الضعف والصمت 
احلكوم����ي لن يقف مكتوف 
األيدي وسيتم تفعيل األدوات 
الرقابية والتشريعية حلماية 
املس����تهلك من جشع بعض 
التجار وأي زيادات مفتعلة 

ومصطنعة.
النائب س����لطان  وأبدى 
اللغيصم رفضه املطلق ألي 
زيادة على املواد االنشائية، 
التج����ارة  وزارة  مطالب����ا 
والصناع����ة ممثلة في ادارة 
حماية املستهلك بتفعيل دورها 
من اجل منع هذه الزيادات، 
واتخاذ االجراءات القانونية 

حيال هذه الشركات.
اللغيصم في  واستغرب 
تصريح له استغالل بعض 
ق����رار احلكومة  الش����ركات 
اخل����اص برف����ع الدعم عن 
الس����والر والكيروسني، في 
زيادة املواد االنشائية، مشيرا 
الى انه لو قامت ادارة حماية 
املستهلك بدورها على الوجه 
االكمل ما اقدمت هذه الشركات 
على اتخاذ مث����ل هذا القرار 

غير املبرر.
 وشدد اللغيصم على ان 
زيادة اسعار املواد االنشائية 
لن متر مرور الكرام، وسيكون 
لنا في مجلس االمة وقفة جادة 
معها ولن نس����مح باملساس 
باحتياجات املواطن االساسية 
العبء عليه، وعلى  وزيادة 
التج����ارة والصناعة  وزارة 
دور كبير اآلن ليس فقط في 
منع حدوثها، وإمنا ايضا في 
محاسبة من اقدم على هذه 

اخلطوة دون مبرر.
وق����ال اللغيص����م »كلنا 
ثقة في ق����درة نائب رئيس 
ال����وزراء وزي����ر التج����ارة 
والصناع����ة عبداحملس����ن 
املدعج ف����ي التصدي لهؤالء 
التج����ار وتطبي����ق القانون 

صحاف���ي إن الوزير املدعج 
أبلغن���ي من خ���الل اتصال 
التجارة  هاتف���ي إن وزارة 
الرقابة  إدارة  ف���ي  ممثل���ة 
وحماية املستهلك حتركت 
فور شيوع خبر زيادة مواد 
البناء حلصر الشركات التي 
عمدت إلى الزي���ادة متهيدا 
إل���ى إحالتها إل���ى القضاء 
واتخاذ اإلج���راءات بحقها 
املدع���ج أخبرني  مؤكدا أن 
بأن القانون س���يطبق على 
جميع املتجاوزين واملخالفني 
للتعليم���ات الص���ادرة من 
التجارة خصوصا أن ما قاموا 
به مخالفة للقانون وللمادة 
44 من قانون الصناعة املتمثل 

في السعر املرتفع.
وذكر طنا أن اس���تغالل 
زيادة أسعار بعض احملروقات 
ورفع األس���عار على بعض 
الس���لع يتطلب تفعيل دور 
الضبطية القضائية وعدم 
التساهل مع شركات البناء 
التي برعت في زيادة أسعار 
املواد اإلنشائية الفتا إلى أن 
الوزير املدعج تعهد في جلسة 
مناقش���ة قانون زيادة دعم 
املواد اإلنش���ائية مبنحة ال� 
30 ألف دينار بدال من زيادة 
القرض اإلسكاني من 70 إلى 
100 أل���ف دينار تعهد مبنع 
أي زيادة تط���رأ على املواد 
اإلنش���ائية ونحن سنراقب 
األمر ولن نت���رك املواطنني 
فريسة جلشع بعض التجار 

اجلشعني.
وفي الس����ياق ذاته، قال 
النائب د.عبداهلل الطريجي، 
سمو الرئيس: يوما بعد يوم 
يتضح للشعب الكويتي أن 
األخ وزي����ر التجارة لم يكن 
الشخص املناسب في املكان 
الذي  الوقت  املناسب.. ففي 
مت فيه رفع الدعم عن الديزل 
وما ترتب عليه من ارتفاع في 
أسعار املواد اإلنشائية والتي 
س����تتلوها منتجات أخرى 
اتضح أن األخ وزير التجارة 
أبعاد وآثار  لم يقم بدراسة 
رفع الدعم عن املس����تهلكني 
ولم يقدم تصوراته ملجلس 
الوزراء في هذا الشأن والدليل 
على ذل����ك قيام منتجي هذه 
الس����لع برفع األسعار فورا 
وما صاحبه����ا من ردة فعل 
الوزير التي تبني أنه فوجئ 
بهذه الزيادة وفوجئ باالتفاق 

بني املنتجني.
إن م����ا ج����رى يا س����مو 
الرئي����س ينبئ ع����ن خلل 
واضح في وزارة التجارة وفي 
جهاز حماية املنافسة وقطاع 
حماية املس����تهلك اللذين لم 
نس����مع عنهما ش����يئا وهما 
املعنيان بحماية املستهلك، 
ولكن لألسف لم يستطيعا 
حماية املستهلك وضبط غالء 

األسعار.
وفي اإلط����ار ذاته، اعتبر 
النائب د.خليل العبداهلل ان 
االرتفاع املصطنع ألس����عار 
مواد البناء وبعض الس����لع 
املصاحب لتفعيل قرار رفع 
الديزل  الدعم ع����ن وق����ود 
مثال ص����ارخ على الضعف 
احلكوم����ي وتخبط قرارتها 
غير املدروسة وعشوائيتها، 

بعض السلع وإحالة املخالف 
إلى النيابة العامة، متمنيا أن 
تترج����م احلكومة ما وعدت 
به بأن زيادة احملروقات لن 
تؤثر على بقية السلع التي 
يحتاجها املواطن في معيشته، 
وااللتزام بالتوصيات بعدم 
زيادة اسعار مواد البناء بعد 
القاضي  الدعم  إقرار قانون 
البناء على  بتسهيل عملية 

املواطن.
واوضح البراك انه يجب 
على مسؤولي وزارة التجارة 
حماية املس����تهلك وتفعيل 
الضبطية القضائية والقيام 
بواجباتهم وعدم التراخي أو 
التستر على بعض املتنفذين، 
وان رسالة مجلس االمة في 
جلسة مناقشة قانون زيادة 
دعم مواد البناء كانت واضحة 
ومازال اجلميع يتذكرها والتي 
انتهت بتوصيات أهمها العمل 
عل����ى منع أي زي����ادة تطرأ 
املواد اإلنشائية وعدم  على 
استهداف قوت املواطن، مؤكدا 
انه لن يتوانى في ممارسة 
دوره الرقاب����ي واس����تخدام 
أدواته الدستورية التي كفلها 
له املشرع جتاه اي تالعب او 

زيادة في االسعار.
من جانبه، قال النائب حمد 
سيف الهرشاني ان رفع اسعار 
املواد االنشائية املصطنع فاجأ 
اجلميع واصابنا بصدمة لم 
نتوقعها، السيما بعد تأكيدات 
احلكومة لنا أن رفع الدعم عن 
الى زيادة  الديزل لن يؤدي 

ارتفاع في االسعار.
وبني سيف ان احلكومة 
مطالبة بتفعيل دور حماية 
املستهلك وزيادة الرقابة على 
الشركات واحالة املخالفني الى 

النيابة العامة.
واكد ان املجلس لن يقف 
مكتوف االيدي وس����يراقب 
اجراءات احلكوم����ة العادة 
ضبط االس����عار، مش����يرا 
ال����ى ان االتصاالت النيابية 
ملناقشة هذه القضية مستمرة 
ومتواصل����ة حت����ى نتأكد 
ان الوض����ع ع����اد الى عهده 

السابق.
النائب محمد طنا  ونقل 
ع����ن نائب رئي����س الوزراء 
التج����ارة والصناعة  وزير 
د.عبداحملس����ن املدع����ج أنه 
باش����ر باتخاذ اإلج����راءات 
القانونية ضد شركات مواد 
الت����ي فرضت زيادة  البناء 
على املواد اإلنشائية مع بدء 
سريان زيادة أسعار الديزل 
والكيروس����ني رغم أن هذه 
الش����ركات لم تكن مشمولة 

بالزيادة األخيرة.
ف���ي تصريح  وقال طنا 

األس����عار ووض����ع قائم����ة 
لألسعار تراعي وضع ذوي 
الدخ����ل احمل����دود ومحاربة 
ارتف����اع األس����عار حلماية 
املستهلكني بشكل عام، كما 
ندعم تخصي����ص وقت من 
القادمة لوضع حد  اجللسة 

لهذه الزيادات.
وطالب احلويلة بتفعيل 
الرقابة واجلزاءات والعقوبات 
على كل الشركات التي زادت 
أسعارها بحجة ارتفاع سعر 
الديزل، مشيرا إلى ان هناك 
العديد من أهالي مدينة صباح 
األحم����د يعانون م����ن هذه 
املش����كلة نتيجة رفع بعض 
الشركات للمواد واخلدمات 
اإلنش����ائية وغيرها، كذلك 
منح خصوم����ات وحصص 
املس����تهلكني  للمواطن����ني 
للديزل لظ����روف معينة أو 
مستمرة، وندعم تخصيص 
املقبلة  ساعتني باجللس����ة 
من أجل استعراض ونقاش 
هذا املوض����وع إليجاد حل 
وللوصول الى معاجلة تخدم 
املواطنني وحتقق املصلحة 

العامة.
النائب  ق����ال  من جهته، 
د.يوس����ف الزلزل����ة انه في 
كل دول العالم قبل ان تقوم 
احلكومة بأي خطوة في قضية 
زيادة االسعار تقدم دراساتها 
املستفيضة النعكاس ذلك على 
اسواقها وعلى مواطنيها، اال 
لدينا في الكويت فاحلكومة 
تتصرف وكأنها تعيش في 
جزر ال����واق واق وليس في 

الكويت.
واضاف: أيعقل أن تغلق 
الذي هو قوت  أفران اخلبز 
الناس اليومي وتقف مصالح 
البالد والعباد ألن احلكومة 
قررت رفع سعر ليتر الديزل 
والكيروسني أضعافا مضاعفة 
دون ان تع����رف مس����بقا ان 
ذلك س����يؤدي الى خس����ائر 
مس����تخدمي ه����ذا الوق����ود 
وبالتالي زيادة طبيعية في 
األسعار؟ لذلك فاحلل االمثل 
للحكومة اآلن هو التراجع عن 
رفع سعر الديزل والكيروسني 
لرفع معاناة املواطنني وانقاذا 
للقرار اخلاطئ الذي أقدمت 

عليه.
م����ن ناحيته، قال النائب 
محمد البراك انه يجب على 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر التجارة والصناعة 
د.عبداحملسن املدعج تكثيف 
الرقابية في  جهود األجهزة 
التج����ارة وتفعي����ل  وزارة 
القضائية ملنع  الضبطي����ة 
استغالل زيادة أسعار بعض 
احملروقات في رفع أس����عار 
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النواب  طالب عدد م����ن 
التحرك  احلكومة بضرورة 
السريع حلماية املواطنني من 
ممارس����ات بعض الشركات 
الت����ي قامت برفع أس����عار 
املواد اإلنشائية بحجة ارتفاع 
أسعار الديزل والكيروسني، 
ان املجلس  مش����ددين على 
لن يقف مكتوف األيدي أمام 
هذا التجاوز الذي يؤثر على 

مدخرات املواطنني.
وفي هذا اإلطار تس����اءل 
العتيبي عما  النائب فارس 
يحدث قائال: أهي خصخصة 
للجمعيات التعاونية ام بات 
األمر خصخصة املواطن لغول 
التجار؟ وق����ال العتيبي: ما 
رأيناه من هذا الغول بتداعي 
ارتفاع الديزل اذا لم تسبق 
أي دراسة بضوابط وحترك 
حكومي جاد الرتفاع سلعة 
او دعم بحق املواطن فنحن 
ال نتكلم عن جنون أسعار بل 
استهتار باألمن االقتصادي.

الواضح  أخيرا، بات من 
انعدام الطبقة الوسطى التي 
تتمي����ز بها الكويت  في ظل 
تنفي����ع هذا الغ����ول املتمرد 
مبس����اعدة بع����ض الوزراء 
املتراخني والذين ظنوا انهم 
منف����ردون دون رقي����ب او 

حسيب.
في نهاية األمر هي رسالة 
الى  ملراجعة اي شيء يقدم 
أعضاء األمة من قبل بعض 
الوزراء الذين غاب عن بالهم 
او تخيل لهم ان باب التعاون 
املقصود به كل شيء ينتهي 

مبوافق!
من جانب����ه، دعا النائب 
د.محمد احلويلة إلى تفعيل 
دور جهاز حماية املستهلك إزاء 
توجهات بعض الشركات لرفع 
املواد واخلدمات اإلنشائية 
وغيرها على خلفية رفع الدعم 
عن الديزل، وتفعيل القانون 
اللجنة  اخل����اص بإنش����اء 
الوطنية حلماية املستهلكني، 
واتخاذ اإلجراءات القانونية 
جتاه تلك الشركات، واحملافظة 
على ثبات أسعار مواد البناء 
وعدم حتميل املواطنني أي 
كلف����ة إضافي����ة مصطنعة، 
وردع كل من يستغل حاجه 
املس����تهلكني وبشكل خاص 

أصحاب الدخول احملدودة.
وطال����ب النائب د.محمد 
احلويلة في تصريح صحافي 
له نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر التجارة والصناعة 
د.عبداحملسن املدعج بتكثيف 
حمالت التفتيش على السوق 
احمللي لرصد حاالت ارتفاع 
البناء  األس����عار في م����واد 
واإلنشاء وغيرها، متسائال: 
أين دور حماية املس����تهلك 
حول توجه بعض شركات 
اخلرس����انة واحلديد والتي 
نش����رت إعالنات وأخبرت 
عمالءها انها ستزيد أسعارها 
زيادات كبيرة بس����بب قرار 
احلكومة زيادة أسعار الديزل، 
فاملطلوب التحرك الس����ريع 
إليقاف ه����ذه الزيادات التي 
ال يستطيع حتملها أصحاب 
الدخ����ول احملدودة، وضبط 

د.محمد احلويلةمحمد طنا د.عبداهلل الطريجي

د.خليل عبداهلل

سلطان اللغيصم طالل اجلاللد.يوسف الزلزلة فارس العتيبي

حمد الهرشاني

محمد الرشيدي

العتيبي: هناك 
استهتار باألمن 

االقتصادي وانعدام 
للطبقة الوسطى

احلويلة: على وزارة 
التجارة التحرك 
السريع إليقاف 

ارتفاع األسعار
في مواد البناء

الزلزلة: احلل 
األمثل هو تراجع 

احلكومة عن قرار 
زيادة أسعار الديزل 

والكيروسني

البراك: تكثيف 
جهود أجهزة الرقابة 

وتفعيل الضبطية 
القضائية

الهرشاني: يجب 
إحالة املخالفني 
إلى النيابة العامة

طنا: أخبرني 
املدعج بأنه باشر 

اتخاذ اإلجراءات 
القانونية ضد 

شركات مواد البناء

الطريجي: وزارة 
التجارة لم تقم 

بدراسة أبعاد وآثار 
رفع الدعم

عن املستهلكني

عبداهلل: االرتفاع 
املصطنع ألسعار 
مواد البناء مثال 

صارخ على الضعف 
احلكومي

اللغيصم: نرفض 
بشكل مطلق

أي زيادة
على األسعار

اجلالل: حدث
ما كنا نحّذر منه 
حول الزيادة غير 

املبررة في األسعار

شددوا على ضرورة إصدار بيان حكومي يوضح إجراءات السلطة التنفيذية حلماية مدخرات املواطنني

نواب يطالبون احلكومة بسرعة التحرك ملواجهة ظاهرة رفع أسعار 
املواد اإلنشائية من قبل بعض الشركات بحجة زيادة سعر الديزل

الكويت تؤيد كل ما يصب في استقرار ومصلحة مصر الشقيقة

اخلرينج: زيارة السيسي لها مكانة خاصة في قلوب الكويتيني
واشاد اخلرينج باملوقف 
املص����ري الواض����ح واملؤيد 
أزمة  والداعم للكويت خالل 
االحتالل الصدامي عام 1990. 
وأوض����ح: لعل ه����ذا املوقف 
العالق����ات بني  ف����ي  الثابت 
البلدين الشقيقني قد عاد الى 
الظهور جليا في االحداث التي 
شهدتها مصر أخيرا، اذ سرعان 
ما أعلنت الكويت رسميا دعمها 
للشعب املصري وارادته في 
التغيير، معرب����ة عن االمل 
في ان تتجاوز مصر املرحلة 
الدقيقة التي متر بها لتصل الى 

بر االمان واالستقرار.

الكويت  وأكد على ثق����ة 
بقدرة االشقاء في مصر على 
جتاوز األحداث التي متر بها 
بالدهم، مشيرا الى ان مصر 
جتاوزت أزمات وخرجت منها 
أقوى مما كانت، وس����تخرج 
من هذه املرحلة الدقيقة بكل 
جناح. واختتم اخلزينج قوله: 
ان املسيرة الطويلة للعالقات 
الكويت ومصر  املتميزة بني 
الرس����مي  على املس����تويني 
والشعبي جتعل هذه العالقات 
ذات خصوصية متفردة في 
العالم العربي تقوم على ثبات 

املواقف ووضوح الرؤى.

مع بداية العام اجلديد الذي 
نأم����ل أن يكون عام����ا مليئا 
بالوفاق والوئ����ام والرخاء 
واألمن ألش����قائنا في مصر 
التي تبقى والتزال »أم الدنيا« 
وهي ش����ريان عاملنا العربي 
الكبير.  وق����ال اخلرينج ان 
الكويت أكدت على مدى االيام 
واالحداث تأييدها ووقوفها 
الى جانب كل ما من ش����أنه 
حتقيق أمن مصر واستقرارها 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا، 
وان القيادة املصرية بادلتها 
باملثل في العديد من األزمات 

التي مرت بها الكويت.

أكد نائب رئيس مجلس 
األم����ة ورئيس جلنة األخوة 
البرملانية الكويتية � املصرية 
مب����ارك اخلرين����ج أن زيارة 
رئيس جمهورية مصر العربية 
عبدالفتاح السيسي ومقابلته 
لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد لها مكانة خاصة 
في قلوب الكويتيني وأنها محل 

تقدير واحترام.
وأض����اف ف����ي تصريح 
صحاف����ي أن القل����وب تعبر 
ع����ن احملب����ة والتقدير قبل 
احلروف بهذه الزيارة املقرر 
لها غ����دا االثنني وأنها جاءت 

مبارك اخلرينج

واجله���ات املختص���ة التي 
ستشارك في املسابقات.

وقال عسكر في تصريح 
صحافي: ان تنظيم املسابقات 
الكرمي  الق���رآن  في حف���ظ 
وتش���جيع االجيال الشابة 
على حفظ كتاب اهلل وسنة 
رسوله ژ يساعد على زرع 
القيم احلسنة في نفوسهم 
منذ الصغر، فضال عن تعظيم 
 كت���اب اهلل تعالى وس���نة

نبيه ژ.

عسكر يطالب بتنظيم مسابقات
حلفظ القرآن الكرمي والسنة النبوية

دعا النائب عسكر العنزي 
الى تنظيم مسابقات حلفظ 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
بني طالب املدارس والتعليم 
واجلامع���ات  التطبيق���ي 
احلكومي���ة واخلاص���ة كل 
على حدة، على تنظيم تلك 
املس���ابقات الهيئ���ة العامة 
للعناي���ة بطباعة ونش���ر 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وعلومهما بالتعاون مع وزارة 
عسكر العنزياالوقاف والشؤون االسالمية 

بني طالب املدارس واجلامعات


