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دعوا خالل مؤمتر صحافي إلى تشديد الرقابة على املخالفني

نقابيون: قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسني
غير مدروس وزيادة األسعار بال مبررات مرفوضة

الهاجري  باألس���عار. وقال 
ان سياس���ة الدول���ة تقوم 
الكويت مركزا  على جع���ل 
جتاريا جلذب االستثمارات 
اليها ولتك���ون مركزا ماليا 
واقتصاديا، متس���ائال كيف 
سيتم ذلك في ظل ثبات دخل 
املواطن منذ فترة من دون أن 
يطرأ عليه أي زيادة، حتى 
اصبح غير قادر على س���د 

احتياجاته االساسية؟
من جانبه، طالب رئيس 
نقابة ديوان احملاس���بة د. 
العن���زي بضرورة  ممدوح 
وضع حلول جذرية لقضية 
ارتفاع االس���عار وبخاصة 
اسعار الديزل والكيروسني، 
االمر ال���ذي ادى الى ارتفاع 
الس���لع وبخاصة  بع���ض 
فيما يتعلق بقضية الشحن 
والنقل وبع���ض اخلدمات، 
مضيفا أن م���ا حدث ما هو 
إال ارتفاع مصطنع ألغلبية 
الس���لع، االمر الذي يعكس 
حقيقة جشع بعض التجار 
وخاصة اذا علمنا ان الزيادة 

لبعض السلع واخلدمات بلغ 
.%100

م���ن ناحيته، ب���ني امني 
صندوق االحت���اد ورئيس 
نقابة األوقاف بندر النصافي 
ان قرار الزيادة غير مدروس، 
وأثر بشكل مباشر على الطبقة 

الوسطى من املواطنني.
أم���ا مستش���ار االحتاد 
العجم���ي فطالب  م.فنيس 
احلكومة بإلغاء القرار، مشيرا 
الى ان نقابات االحتاد قامت 
بزي���ارات ميدانية لبعض 
محالت االغذية والشركات 
اإلنش���ائية وشركات البناء 
ووجدت زيادات مت تطبيقها 

وتنفيذها.
وطالب رئيس نقابة الهيئة 
العامة لشؤون املعاقني ناصر 
الشليمي احلكومة ومجلس 
االمة بحماية مصالح الشعب، 
مبين���ا في الوق���ت ذاته أن 
مسؤوليتنا كأعضاء في هذا 
االحتاد وكنقابات أن يكون 
لنا موق���ف مضاد ملثل هذه 

القرارات.

ان سعر برميل البترول اكثر 
من 100 دوالر واآلن سعره 
في ح���دود ال���� 50 دوالرا، 
موضح���ا أن الدولة تبيعه 
التكلفة  للمواطنني بضعف 
وليس بسعرها، مشيرا إلى 
أن أحد الوزراء قال ان ذلك 
سيوفر على الدولة في حدود 
280 مليون دينار سنويا اي 
ما يعادل ربع مليار في حني 
تقوم الدولة بالتبرع للدول 
األخرى باملليارات سنويا، 
متسائال: أليس املواطن أولى 
بان يتم دعمه بجزء بسيط 

من هذا املال؟
من جهته، اكد أمني س���ر 
الهاجري ان  االحتاد سعيد 
غ���الء االس���عار وارتفاعها 
املبرر اصبح  املتزايد وغير 
عبئا ال ميكن حتمله في ظل 
غياب الرقابة على االسعار، 
االمر الذي ال ميكن السكوت 
عنه، فقد نادينا مرارا وتكرارا 
بالرقابة اجلدية على السوق 
من اجل عدم استغالل بعض 
التجار للس���وق والتالعب 

محمد راتب 

وصف عدد من النقابيني 
قرار احلكومة رفع الدعم عن 
أسعار احملروقات وخاصة 
الديزل والكيروسني باملتسرع 
وغير امل���دروس، داعني إلى 
مراعاة واقع املواطنني وزيادة 
الرواتب والتأس���ي بالدول 
القانون  املجاورة وتطبيق 
بح���ق املخالفني وتش���ديد 
الرقابة على الشركات واألفراد 
وعدم االكتفاء بإعادة الدعم 

لفئة دون أخرى.
اكد رئيس  من جانب���ه، 
االحت���اد الوطن���ي لعم���ال 
وموظفي الكويت عبدالرحمن 
الس���ميط خ���الل مؤمت���ر 
صحافي عق���ده امس األول 
حتت شعار »غالء األسعار 
وغي���اب الرقابة« في مبنى 
االحتاد بحضور مجموعة من 
رؤساء النقابات والنقابيني: 
ان دول اجلوار قامت بدعم 
السلع االستهالكية للمواطنني 
حيث عمدت اململكة العربية 
إلى دعم احلديد  السعودية 
بنس���بة 40%، واألردن إلى 
خفض سعر الديزل ووصول 
سعره في مصر إلى ما عليه 
الدعم  الكويت قبل رفع  في 
عنه مع انها دولة غير مصدرة 

للبترول.
الس���ميط رفض  وأعلن 
االحتاد لقرار رفع الدعم عن 
اسعار احملروقات والديزل 
واصفا إياه بغير املدروس، ما 
تسبب في ظهور انتقادات من 
االوساط الشعبية والنقابات 
العمالية واضطرار احلكومة 
للتراجع عن عدم دعم املخابز 
التعاونية  في اجلمعي���ات 

ومراكب الصيادين.
وأضاف: سعر ليتر الديزل 
احلالي محسوب على اساس 

)احمد علي( عبدالرحمن السميط وعدد من النقابيني خالل املؤمتر الصحافي 

احلمد يطالب بإقرار قانون مينع احلكومة
من فرض رسوم أو رفع األسعار دون موافقة املجلس

ليس له ما يبرره، مذكرا بأن 
هناك قانونا مينع احلكومة 
من ف����رض رس����وم أو رفع 
الدعم عن الس����لع األساسية 
دون موافقة مجلس األمة هو 
القانون 95/79، مطالبا املجلس 
احلالي بإصدار قانون مينع 
احلكومة م����ن أي إجراء من 
شأنه أن ميس حياة املواطن 
بأي صورة من الصور سواء 
فرض رسوم أو زيادة أسعار 

أو رفع دعم دون موافقته.
وبني احلمد أن احلكومة 
اتخ���ذت قرارات  أنها  يبدو 
املواط���ن واملقي���م ومنه���ا 
الت���ي صرح بها  الغرامات 
اللواء الشيخ مازن اجلراح 
انتهاء صالحية  بخصوص 
جواز املقيمني وتشكيل »فريق 
لدراسة زيادة رسوم الزيارة 

واإلقامة، مستغربا كيف ميكن 
للكوي���ت أن تصبح مركزا 
عامليا مع كل هذه السلوكيات 
أو  التي جتعل أي مستثمر 
سائح يغير وجهته إلى أي 
مكان غير الكويت، علما بأن 
بع���ض احلقوقيني اعترفوا 
بعدم قانونية هذه الغرامات، 
ولكنهم لم يستطيعوا التوقف 
عند ه���ذا احلد بل وصفوها 

بأنها ظاملة أيضا«.
وأوضح أن احلكومة كان 
ميكن أن تتدارك كل تداعيات 
تدني أسعار النفط إذا قررت 
وبشكل جدي إيقاف هدر املال 
العام ومالحقة من يهدره ألن 
الهدر وصل إلى املليارات ولن 
تكفي بضعة ماليني من عرق 
الن���اس وجهودهم وعملهم  

تعويض هذا الهدر املليار

أتون االستنزاف واحليرة 
واخلوف.

وأضاف احلمد ان املجلس 
يقف شبه صامت إال من بعض 
صيح����ات يطلقه����ا البعض 
لإليحاء بأنه����م غير راضني 
عما يحصل بشكل عام دون 
حتميل احلكومة املسؤولية 
األول����ى، حت����ى أن بعضهم 
ألقى باللوم على الش����ركات 
التي رفعت أسعارها، وكأن 
احلكومة ال عالق����ة لها بهذا 
الرفع، بحجة أن هذه الشركات 
كان يجب أن ترفع أسعارها 
ولكن بعد الرجوع إلى وزارة 
التجارة، مطالبا مجلس األمة 
بأن ي����ؤدي دوره املنوط به 
في حماية املواطنني من هذه 
املوجة العارمة من احلكومة، 
معتبرا أن صم����ت املجلس 

قال مرشح مجلس األمة 
الس���ابق م. أحمد احلمد إن 
احلكومة اتخذت قرارها برفع 
الدعم عن الديزل والكيروسني 
ووعدت املواطنني واملقيمني 
بدراسة رفع الدعم عن مواد 
العاجل،  القريب  أخرى في 
مس���تغربا اتخاذ احلكومة 
قراره���ا وس���رعة تنفيذه 
دون أن تلقي ب���اال إلى أي 
من تداعيات���ه االجتماعية 
واالقتصادي���ة على كل من 
املواط���ن أو املقي���م عل���ى 
الرغم من أن رفع الدعم عن 
أي مادة سيش���عل األسعار 
ويكون اإلنسان العادي هو 
احملترق األول واألخير ألن 
احلكومة س���تجني األرباح 
والشركات سترفع أسعارها 
ويترك املواطن أو املقيم في 

م. أحمد احلمد 

»دار اآلثار« نظّمت »نور قد من صخر«

احلركة الدستورية: ضرورة التعامل
مع تراجع أسعار النفط مببدأ املصلحة العامة

ال�ح�رك����ة  أص�����درت 
الدستورية االسالمية بيانا 
حول انخفاض اسعار النفط 

وارتفاع السلع جاء فيه:
ان االقتص����اد الوطني 
واحملافظ����ة علي����ه ودعم 
استقراره ومنوه مبنهجية 
شاملة غير مجتزأة، مبدأ 
دس����توري وركن اساسي 
وواجب قومي للدول تقوم 
س����لطاتها العامة بالسهر 

علي����ه واالضط����الع فيه 
اياه  باس����تمرار، واضعة 
نصب اعينها في قراراتها 

املختلفة.
ونتيج����ة مل����ا مير به 
العالم من تراجع حاد في 
اسعار النفط، وما له من 
تداعيات على اقتصادات 
الكويت خاص����ة والدول 
املصدرة له عامة، في ظل 
خل����ل باقتص����اد الوطن، 

حيث غاب تنويع مصادر 
الدخ����ل ع����ن برامج عمل 
احلكومات املتعاقبة، رغم 
حضوره كتوصية دائمة 
الش����عبية  في اخلطابات 
والرس����مية. ان »احلركة 
الدس����تورية االسالمية« 
تطالب بأن تكون االسس 
التي تبنى عليها اي اجراءات 
تتخذها احلكومة بناء على 
هذه االوضاع، مبنية على 

الوضوح والشفافية ووفق 
منظور وطن����ي متوافق 
عليه، ال ميس املواطن، وال 
مصاحله املباشرة، وان يتم 
التعامل م����ع ازمة تراجع 
اس����عار النف����ط والدخل 
القوم����ي للدول����ة مببدأ 
املصلحة العامة واحلفاظ 
على امل����ال العام والعدالة 

في التقييم والعالج.
كم����ا ان احلركة تدعو 

الى ان يكون التعامل مبنيا 
على اساس ايجاد وحتريك 
دورة اقتصادية حقيقية، 
وتعزيز قيم االنتاج، ودعم 
العمالة الوطنية بالقطاعات 
املختلف����ة واملس����ؤولية 
املال  ل����رأس  االجتماعية 
وامللكي����ة، وتنوي����ع جاد 
ملص����ادر الدخ����ل، وف����ق 
احكام الشريعة االسالمية 

الغراء.

يعتبر الضوء عنصرا أساسيا 
من عناصر تصميم العمارة 
اإلسالمية، ليس فقط لداللته 
الرمزية وامليتافيزيقية، بل 
جلماليات���ه أيض���ا، ووفقا 
املكانية والبيئية.  لظروفه 
لقد تطورت استراتيجيات 
معمارية كثيرة في اخلمسة 
عشر قرنا األخيرة لترشيح 
الضوء أو كسر األشعة أو 
التكبير أو التركيز أو اإلخفاء 
وضوء التعمية، وكذلك وضع 
منشور الضوء بذكاء على 

القب���اب وف���ي »املقامات« 
والنوافذ املستورة. 

وأضاف: وضع املعماريون 
في كل أنحاء العالم اإلسالمي 
مصفوفة مدهشة في العمارة 
م���ن اس���تخدام للض���وء، 
وهي مازالت موحية حتى 
الي���وم، وتتطرق احملاضر 
العمارة  أمثلة لهذه  لتقدمي 
التي تس���تخدم الضوء في 
التصميم���ات اإلس���المية، 
وتأثير ذلك وم���ا ينطوي 

عليه من معان رمزية.

»نور قد من صخر: الضوء 
في العمارة اإلسالمية« كان 
هذا عنوان محاضرة األستاذ 
املش���ارك في مش���روع آغا 
خ���ان ومدي���ر برنامج آغا 
خ���ان للعمارة اإلس���المية 
في معهد ماساتشوستيس 
البروفيسور  للتكنولوجيا 
ناص���ر رباط، حي���ث قدم 
احملاضرة وأدار احلوار رئيس 
اللجنة التأسيسية ألصدقاء 

الدار بدر البعيجان.
في البداي���ة، قال رباط: 

البروفيسور ناصر رباط متحدثا خالل احملاضرة

بأن تتحول الكويت إلى دولة 
سياحية، نظرا الن السياحة 
حتتاج إلى انفتاح وحتتاج إلى 
تسهيالت في الدخول، مبينا 
أن احلكوم���ة ال تضع ضمن 
الس���ياحي  امللف  اهتماماتها 
ولم تتط���رق إليه في جدول 
أولوياتها، على عكس ما أبدته 
من اهتمامات بالتركيز على 
املركز التجاري واملالي، الفتا 
الى ان���ه ليس بالضرورة أن 
تكون السياحة بالكويت رديفا 
للحكومة فيما يتعلق بتنويع 
مص���ادر الدخل، ولكن ميكن 
الكويت مركزا  أن جنعل من 
جتاريا وماليا على مستوى 
معني هو املساعد في تنويع 

مصادر الدخل.
أنه في ظل عدم  واش���ار 
توف���ر املقومات األساس���ية 
إلى دولة  الكوي���ت  لتحويل 
س���ياحية فال بد من التركيز 
على اجلوانب التي تسهل على 
الكويت النجاح فيها، مبينا أن 
املؤشرات تشير إلى أن الكويت 
تتمتع باملزاي���ا التي تؤهلها 
لتكون مركزا جتاريا نشطا 
م���ن خالل املين���اء واحلركة 
التجارية، متسائال هل نترك 

األساس ونبني القشور؟
ولفت الى أن اتخاذ »قائد 
العمل اإلنس���اني« ش���عارا 
ملهرجان »ه���ال فبراير« في 
ال���دورة السادس���ة عش���رة 
يعتبر جتسيدا واقعيا حملبة 

الداخلية ودعم جتارة التجزئة، 
موضحة أن الكرنڤال السنوي 
إلى  الكويت  فرصة لتحويل 

مركز مالي وجتاري عاملي.
وأك���دت ان مهرجان هال 
فبراير هو موس���م لتنشيط 
الس���ياحة والتجارة وحركة 
اش���غال الفن���ادق ف���ي هذه 
الفترة خاصة في ظل توافد 
السياح اخلليجيني والعرب 

واألجانب.
وطالبت بضرورة انشاء 
الترفيهية  املزيد من األماكن 
الس���ياحية، لكي  واملراف���ق 
يصبح الكرنڤال مزارا سياحيا 
يقصده السياح واملتابعون من 

كافة دول العالم.

التسوق واملجمعات التجارية 
البالد وإقامة األنش���طة  في 
الثقافي���ة املختلفة باالضافة 
لتوفير خصومات على الفنادق 
واملتنزهات، ما يعزز اجلانب 
االقتصادي والثقافي باالضافة 
للجانب االجتماعي وهو األبرز 

في مثل هذه الفعاليات.
وأضاف العنزي ان املهرجان 
ل���ه دور كبير في تنش���يط 
العجلة االقتصادية وإنعاش 
االسواق احمللية واملجمعات 
التجارية كذلك الدور اإليجابي 
املنشود من خالل إقامة أمسيات 
وأنش���طة ثقافي���ة متنوعة 
ففي الس���ابق مثال اقتصرت 
الديني���ة على  احملاض���رات 
املساجد واملخيمات الربيعية 
بينما منذ انطالقة مسرح هال 
فبراير متت استضافة العديد 
من املشايخ والدعاة وغيرهم 
في مكان يسهل الوصول اليه 
ويقصده اجلميع، كذلك هو 
احلال باس���تضافة املهرجان 
للعديد من الشعراء واملفكرين 
واألدباء في أمسيات ثقافية 
هادف���ة، مبين���ا أن جمعيات 
النفع العام والقطاع اخلاص 
مطالبون بدعم أكبر لفعاليات 
املهرجان خاصة ان املهرجان 
يتزامن مع مناسبات وطنية 
عزيزة على قل���وب اجلميع 
كعيدي االستقالل والتحرير 
وذكرى تولي صاحب السمو 

دعا إلى إنشاء املزيد من املرافق واملنشآت

أوضحت أن املهرجان موسم لتنشيط التجارة الداخلية

أكادمييان: املهرجان له باع طويل في تنشيط حركة السياحة

الري: ضرورة تسخير الوفرات املالية لتوفير 
استراتيجية لتطوير السياحة في الكويت

السويدي: »هال فبراير« فرصة لتحويل الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري عاملي

»هال فبراير« يعكس وجه الكويت احلضاري

سمو األمير واختيارا مناسبا، 
فالكويت جبلت على عمل اخلير 
سواء على املستوى الرسمي 
أو على املس���توى الشعبي، 
وعندنا الكثير من املؤسسات 
اخليرية منذ سنوات، ساهمت 
في رفع املعاناة عن كثير من 
الدول والش���عوب، وبالتالي 
عندما نرفع ش���عار »األمير 
قائد اإلنس���انية« فهو يجعل 
هذا األمر راس���خا في أذهان 
األجي���ال ليك���ون دائما حب 
اخلير معززا في أذهانهم وعند 

كافة املؤسسات.

الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل مقاليد احلكم في البالد ما 
يجعل سكان الكويت بانتظار 
الفعاليات واملهرجانات  هذه 
التي تضفي اجواء من التفاؤل 

والسرور في املجتمع.
وذكر ان اجلميع يتفاعل 
بصورة كبي���رة مع مهرجان 
هال فبراير، ما يجعله فرصة 
الترويج  مثالي���ة من أج���ل 
للكوي���ت كوجهة س���ياحية 
الس���يما مع اهتم���ام الدولة 
الداخلية  بتنشيط السياحة 
م���ا س���ينعكس إيجابا على 

االقتصاد الوطني.
اللجنة  وأش���اد بجه���ود 
املنظمة للمهرج���ان، مطالبا 
باملزيد من الفعاليات وتنويع 
األنش���طة واملسابقات وعدم 
االكتفاء بالتقليدي منها إلضفاء 
روح املرح واحلماسة للمشاركة 
والتفاعل، فهنالك دائما أفكار 
متجددة ميكن إضافتها جلذب 
املزيد من الس���ياح ومرتادي 

املهرجان.

قال النائب أحمد الري انه 
قبل احلديث عن السياحة البد 
من توفير املقومات األساسية 
مثل تهيئة البنية التحتية لها، 
الفتا الى انه يجب أن يكون 
هناك انفتاح في الدولة للسماح 
ملن يرغب في زيارة الكويت 
وذلك ضم���ن الضوابط التي 
حتاف���ظ على أم���ن وثوابت 

الدولة.
ف���ي تصريح  وزاد الري 
خاص للجنة االعالمية ملهرجان 
هال فبراير 2015 انه يجب أن 
تكون هناك بالفعل املزيد من 
املرافق واملعالم الس���ياحية، 
مش���ددا على انه ال توجد أي 
مقومات جتع���ل من الكويت 
دولة جاذبة للسياحة، مبينا 
ان الكويت تستطيع أن تكون 
مركزا ماليا أو مركزا جتاريا، 
كونها متلك كافة املقومات من 
قطاع خاص الذي لديه خبرة في 
هذا املجال ولديه الثروة ولديه 
رؤية جتارية تس���اعده على 
ذلك، وبالتالي على احلكومة 
أن تش���جعه، مطالبا الهيئة 
العامة لالس���تثمار بتسخير 
الوفرات املالية خلدمة حتقيق 
الس���ياحية  االس���تراتيجية 
والدفع نحو استثمارها داخل 

الكويت.
وأكد ان الكويت ميكن أن 
تكون مركزا ماليا أو جتاريا، 
أما سياحيا فاعتقد أن هذا ليس 
ضمن سياسة واولويات الدولة 

قالت عضو مجلس إدارة 
بن���ك الكوي���ت الدولي جناة 
الس���ويدي ان مهرج���ان هال 
فبراير 2015 يلعب دورا مهما 
وحيويا في تنش���يط حركة 
الس���ياحة بالكويت، وكذلك 
حركة التجارة الداخلية، مؤكدة 
أن املهرج���ان يعتبر مبنزلة 
متنفس حقيق���ي للمواطنني 
واملقيمني كل عام، خاصة أن 
املهرجان ف���ي تطور من عام 
آلخر. واوضحت الس���ويدي 
في تصريح للجنة اإلعالمية 
ملهرجان هال فبراير 2015، ان 
تأثير املهرج���ان االقتصادي 
واضح وملموس فيما يخص 
الس���ياحة  تنش���يط حركة 

أكادميي���ان كويتيان  أكد 
أهمي���ة مهرجان »هال فبراير 
2015« في إبراز وجه الكويت 
احلض���اري، موضح���ني أن 
املهرجان له ب���اع طويل في 
تنشيط حركة السياحة احمللية 

ودعم قطاع التجزئة.
وق���اال ف���ي تصريح���ني 
متفرق���ني للجن���ة اإلعالمية 
ملهرج���ان هال فبراي���ر2015: 
ان املهرج���ان أصبح س���مة 
ثقافية وحضارية وسياحية 
بارزة للكويت تكمن أهميته 
في تنش���يط حركة املبيعات 

واملجمعات في البالد.
وقال األمني العام ملجلس 
اجلامعات اخلاصة د. حبيب 
أبل: إن مهرجان »هال فبراير« 
الكوي���ت  يعك���س ص���ورة 
احلضارية بني مختلف الدول 
املهرجان���ات  ان  خصوص���ا 
الوطنية عادة تعطي انطباعا 
عن دور الدولة وس���ياحتها، 
الفت���ا ال���ى ان مهرجان هال 
فبراي���ر2015 يعتبر فرصة 
الدولة في العمل  إلبراز دور 

السياحي والتطور.
واضاف أب���ل ان الكويت 
حصلت أخي���را على جائزة 
العمل االنساني وان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ج���اء قائ���دا للعمل 
االنساني، ما يعني أن املهرجان 
العم���ل بالعمل  يربط ه���ذا 
االنس���اني ودور الدولة بهذا 
املجال مهنئا في الوقت ذاته 
س���مو األمير بذكرى توليه 
مقاليد احلكم والتي ستكون 

خالل االيام املقبلة.
من جهته، اعتبر األستاذ 
بكلية التربية األساس���ية د. 
يوس���ف مس���عد العنزي ان 
مهرجان »هال فبراير« أصبح 
س���مة ثقافي���ة وحضاري���ة 
وس���ياحية ب���ارزة للكويت 
تكم���ن أهميته في تنش���يط 
حرك���ة املبيع���ات مبراك���ز 

أحمد الري

جناة السويدي

د. يوسف العنزي د. حبيب أبل

السميط: دول 
اجلوار قامت بدعم 
السلع االستهالكية 

للمواطنني


