
مع بدء العد التنازلي لجلسة 
ــاء، الــــمــــدرج عـــلـــى جــــدول  ــثــــاثــ الــ
أعــمــالــهــا تــقــريــر الــلــجــنــة المالية 
ــة بـــــشـــــأن اإلصــــــــاح  ــيــ ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ الــ
االقـــتـــصـــادي وشـــرائـــح الــكــهــربــاء 
والماء، تواصل التباين النيابي 
ــادة الــكــهــربــاء،  ــ بــشــأن شـــرائـــح زيـ
وســـــــط رفـــــــض الــــــنــــــواب تــطــبــيــق 
ــلـــى شـــريـــحـــة الــســكــن  ــادة عـ ــ ــزيــ ــ الــ
الــخــاص، واتفاقهم على تمريره 

بالنسبة للشرائح األخرى.
ــــع عــضــو الــلــجــنــة الــنــائــب  ودافـ
حـــمـــود الـــحـــمـــدان عـــن تــقــريــرهــا، 
مشددا على انها اكدت للحكومة، 
ــاء،  ــربــ ــهــ ــكــ ــلـــة فـــــي وزارة الــ مـــمـــثـ
عــــدم مـــســـاس شـــرائـــح الــكــهــربــاء 
والـــمـــاء بــــذوي الـــدخـــل الــمــحــدود 

والمتوسط.

السكن الخاص

ــال الـــحـــمـــدان، فـــي تــصــريــح  ــ وقـ
صــحــافــي بــمــجــلــس االمـــــة أمـــس، 
ــتـــهـــا  إن الـــــــــــوزارة عــــرضــــت دراسـ
حـــول مــتــوســط اســتــهــاك السكن 

الخاص لمحدودي الدخل، وتبين 
ان نــســبــة االســـتـــهـــاك بـــحـــدود 6 
آالف كيلوواط للمنزل في الشهر، 
وعــلــيــه حــرصــت الــلــجــنــة عــلــى ان 
تــبــقــي تــعــرفــة الــشــريــحــة االولــــى 
)حتى 6 آالف كيلوواط( بتسعيرة 

فلسين دون أي تغيير.
وأشـــار الــى ان اللجنة المالية 
البرلمانية تدعم توجه الحكومة 
إلــى تطبيق التسعيرة الجديدة 
ــلــــى الــــقــــطــــاعــــات االخـــــــــــرى مــن  عــ
القطاعين الصناعي والتجاري، 
لــكــن »أي أمـــر يــمــس الــمــواطــن لن 

نقبله«.

الدخل المحدود

وقـــال النائب كــامــل العوضي، 
»الــــــجــــــريــــــدة«، إن »االوضـــــــــــاع  لـــــــ
االقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــدهـــورة نتيجة 
ــــوظ فـــي  ــحــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــ االنـــــــخـــــــفـــــــاض ال
أســعــار الــنــفــط، لكن رغــم كــل ذلك 
وانطاقا من مبدأ عدم المساس 
بالمواطن صاحب الدخل البسيط 
والمحدود الذي اكده سمو أمير 

الـــبـــاد فـــي لــقــائــه مــعــنــا، رفــضــت 
اللجنة مشروع الحكومة واقرت 

مقترحها«.
ــــي  ــــوضـ ــعـ ــ ــا شـــــــــــدد الـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
عــلــى انــــه يـــؤيـــد أي شــــيء يــقــوي 
االقــتــصــاد ويــحــافــظ عــلــى الــبــلــد، 
ــال إن »الـــعـــاقـــل ومــــن يــفــهــم هو  قــ
مــــن يــــوافــــق عـــلـــى تـــمـــريـــر قـــانـــون 
ــة أال  ــريـــطـ شــــرائــــح الـــكـــهـــربـــاء شـ
يمس بأصحاب الدخل المحدود 
والمتوسط، حيث إن البلد رايحة 

الى الهاوية«.

مبدأ الزيادة

وعـــــــــبـــــــــر اتـــــــــــصـــــــــــال هـــــاتـــــفـــــي 
»الجريدة« مع النائبين حمدان  لـ
ــازمــــي ومــــاجــــد مــــوســــى، فــي  ــعــ الــ
مقر وجودهما بالسودان، حيث 
يــشــاركــان ضــمــن وفـــد بــرلــمــانــي، 
ــة رأيــــهــــمــــا فـــــي مــــشــــروع  ــرفـ ــعـ ــمـ لـ
»شرائح الكهرباء«، قال العازمي 
إن مــبــدأ الــزيــادة مــرفــوض جملة 
وتفصيا، خاصة على شريحتي 
السكن الخاص والقطاع الزراعي، 

مطالبا الحكومة إذا أرادت تمرير 
مشروعها على بقية الشرائح التي 
ايــدهــا ان تبقي تعرفة الكهرباء 
ــاء عـــلـــى الـــســـكـــن الـــخـــاص  ــ ــمــ ــ ــ وال

والقطاع الزراعي كما هي.
وأضــــــــــــــاف: »ســـــتـــــكـــــون هـــنـــاك 
مـــشـــاورات نــيــابــيــة عــنــد مناقشة 
ــة الــــمــــالــــيــــة فــي  ــنــ ــجــ ــلــ تــــقــــريــــر الــ
المجلس، مــن اجــل إلــغــاء السكن 
ــزراعــــي من  الـــخـــاص والـــقـــطـــاع الــ

مشروع زيــادات أسعار الكهرباء 
والماء«.

ــذر مـــوســـى الــمــجــلــس مــن  ــ وحــ
مغبة تــمــريــر هـــذا الــقــانــون الــذي 
اكـــد انـــه ســيــكــون بمنزلة مخربة 
ــذي يـــواجـــه هجمة  ــ لــلــمــجــلــس، الـ
شعبية رغم ما حققه من انجازات 
تشريعية، مــؤكــدا رفضه القاطع 
ــادة فـــي الــكــهــربــاء  ــ ــراء اي زيــ ــ الجــ
ــلـــى الـــســـكـــن الــــخــــاص،  ــاء عـ ــ ــمـ ــ والـ

مشددا على ان »هــذا القانون لن 
يمر من المجلس«.

وزاد: »ان الـــحـــكـــومـــة تــذهــب 
دائما الى اضعف الحلقات وهو 
ــن، فـــكـــان اولـــــى بــهــا قبل  ــمـــواطـ الـ
ــلـــب زيــــــــادة اســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء  طـ
ــواب  ــ ــــى االبــ والــــمــــاء ان تـــذهـــب الـ
ــعـــار  ــثـــل زيــــــــــادات اسـ االخــــــــــرى، مـ
ايــــــجــــــارات امــــــــاك الــــــدولــــــة، وان 
تكتفي في اقرار زيادات الكهرباء 

والماء باالستثماري والتجاري 
ــي، مـــــــؤكـــــــدا رفــــضــــه  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ والــ

المساس بالمواطن«.
في السياق ذاتــه، جدد النائب 
ــنــــدري، فــــي تــصــريــح  ــكــ فــيــصــل الــ
ــه مـــشـــروع  ــدة«، رفــــضــ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
الحكومة، واالقتراح الذي انتهت 
الــيــه اللجنة الــمــالــيــة، مــؤكــدا في 
الوقت ذاته ضرورة إبعاد السكن 

الخاص عن أي زيادة.

تقدم النائب حمود الحمدان 
بــــــســــــؤال الــــــــى وزيــــــــــر الــــتــــجــــارة 
والــــصــــنــــاعــــة د. يــــوســــف الــعــلــي 
ــادق  ــنــ ــفــ ــعــــض الــ ــه إن بــ ــيــ قــــــــال فــ
تسمح بــاالخــتــاط فــي أحـــواض 
الــســبــاحــة والـــمـــعـــاهـــد الــصــحــيــة 
بلباس فاضح ترفضه القوانين، 
والعادات والتقاليد، حتى كادت 
تصبح ظاهرة سلبية دخيلة على 

مجتمعنا.
ــــدان إن "وزارة  ــمـ ــ ــــحـ وقــــــــال الـ
الــتــجــارة شكلت لجنة لــإشــراف 
على الفنادق، انبثق عنها فريق 
تفتيش كان يقوم بجوالته على 
ــتــــاط في  الـــفـــنـــادق ويــمــنــع االخــ
أحـــواض السباحة والــتــجــاوزات 
ــيــــة الـــمـــصـــاحـــبـــة لـــــه، إال  األخــــاقــ
أن فـــرق التفتيش عــلــى الــفــنــادق 
أصبحت تغض طرفها عــن تلك 
التجاوزات، في أحواض السباحة 
والــمــعــاهــد الصحية، وذلـــك منذ 

عام 2012م".
ــام  ــعـ ــام الـ ــظــ ــنــ وأضــــــــاف أن "الــ
فــي الــكــويــت يــحــرص عــلــى حفظ 
اآلداب العامة وعدم اإلخال بها، 

ويــرفــض خــدش الحياء باللبس 
الفاضح وغيره، في بلد ُعرف عنه 
التزامه بآداب الشريعة اإلسامية 
الغراء واألخاق العربية األصيلة، 
وتــمــيــز أهــلــه بمحافظتهم على 
ــراف  ــ ــ ــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد واألعـ ــعـ ــ الـ
الـــكـــويـــتـــيـــة، ورفـــضـــهـــم الـــتـــعـــري 
واالختاط في أحواض السباحة 
والمعاهد الصحية التي تستلزم 
خصوصية في ممارسة الرياضة 

والتمارين الصحية". 
وأوضـــــــح أن الــــمــــادة الــثــانــيــة 
ــلــــى أن  ــــور تــــنــــص عــ ــتـ ــ ــــدسـ مـــــن الـ
"ديــن الدولة اإلســام، والشريعة 
اإلســــــامــــــيــــــة مــــــصــــــدر رئـــيـــســـي 
للتشريع، كما نصت المادة )10( 
ــى الــــدولــــة الــنــشء  ــرعـ عــلــى أن )تـ
وتــحــمــيــه مــن االســتــغــال وتقيه 
ــــال األدبـــــــي والــجــســمــانــي  ــمـ ــ اإلهـ

والروحي".
ــقـــانـــون رقــــم )16(  ـــن أن الـ وبـــيَّ
لــســنــة 1960 مـــن قـــانـــون الــجــزاء 
تناول في مادة )198( وما بعدها 
تــعــريــف الــفــعــل الــفــاضــح العلني 
وخدش الحياء وعد ذلك جريمة، 

ونــص فيها على معاقبة كل من 
 مخا بالحياء 

ً
أتى إشارة أو فعا

في مكان عــام أو، بحيث يــراه أو 
يسمعه مــن كـــان فــي الــمــكــان، أو 
تشبه بالجنس اآلخر بأي صورة 
من الصور، يعاقب بالحبس مدة 
ال تجاوز سنة واحـــدة، وبغرامة 
ال تجاوز ألــف دينار، أو بإحدى 

هاتين العقوبتين".
وتــســاءل الــحــمــدان: "هــل تقوم 
وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة من 
خـــــال أجـــهـــزتـــهـــا ومـــنـــهـــا إدارة 
التفتيش بمتابعة تطبيق أحكام 
الــشــريــعــة اإلســامــيــة والــقــوانــيــن 
المشار اليها؟ إذا كانت اإلجابة 
ــــدي  ــزويـ ــ ــيــــرجــــى تـ بـــــاإليـــــجـــــاب فــ
ات وأسلوب العمل بها  باإلجراء
ونتائج تطبيقها خال العامين 
الماضيين وبيان عدد الحمات 
الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
لمعالجة هذا الموضوع والنتائج 
التي أسفرت عنها هذه الحمات".
وتــابــع: "هــل يسمح ترخيص 
الفنادق بإقامة أحواض سباحة 
ومعاهد صحية بشكل مختلط 

دون مــــــراعــــــاة لـــلـــقـــيـــم وعــــــــادات 
المجتمع الكويتي األصيلة؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
تــزويــدي بنسخة من الترخيص 
والــجــهــة الــمــســؤولــة عـــن إصـــدار 
الــتــرخــيــص، وإذا كــانــت بالنفي 
ــــدي بــــــاإلجــــــراءات  ــزويــ ــ يــــرجــــى تــ
المتبعة حيال هــذه المخالفات، 
ومـــا خــطــة الـــــوزارة المستقبلية 

لوقف انتشار هذه األمر؟". 
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فيصل الشايع

ماجد موسىكامل العوضي  فيصل الكندريحمدان العازمي

عبدالرحمن الجيران

حمود الحمدان

عبدالله يسأل عن استقالة رئيس »كاسكو«

طنا لتثمين »الواحة والفردوس«

ــه الــنــائــب د. خــلــيــل عــبــدالــلــه ســـؤاال  وجــ
الى وزير المواصات وزير الدولة لشؤون 
البلدية عيسى الكندري، جاء فيه: نمى إلى 
عــلــمــي أن رئــيــس مــجــلــس إدارة الــخــطــوط 
الجوية الكويتية أصدر قرارا بقبول استقالة 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة 
لخدمات الطيران »كاسكو« المقدمة منه، 
وبناء عليه تم إصــدار قــرار بإعفاء أعضاء 
مجلس اإلدارة مــن عضوية مجلس إدارة 
الشركة الكويتية لخدمات الطيران وبأثر 

 من 2015/12/16.
ً
رجعي اعتبارا

وعلى ضوء ما سبق طلب عبدالله تزويده 
بنسخة من االستقالة المقدمة من رئيس 
مجلس إدارة الــشــركــة الكويتية لخدمات 
الطيران )KASCO(، ونسخة من قرار رئيس 
مجلس إدارة الــخــطــوط الــجــويــة الكويتية 
بقبول االستقالة واعتمادها، ونسخة من 
قـــرار إعــفــاء أعــضــاء مجلس إدارة الشركة 
الــكــويــتــيــة لــخــدمــات الــطــيــران مــن عضوية 
المجلس، ونسخة من كتاب الدعوة الجتماع 
مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية رقم 

)2016/3( ومحضر االجتماع.

وقــــــال: مـــا أســـبـــاب إعـــفـــاء نـــائـــب رئــيــس 
مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة الشركة 
الكويتية لخدمات الطيران )KASCO( من 
مهام عمله؟، وهل تم استام أي شكاوى أو 
تظلمات قدمت من قبل موظفين في شركة 
)KASCO( بشأن أي تجاوزات في التعيينات 
أو أي مــمــارســات مجحفة مــن قبل اإلدارة 
التنفيذية؟، وهــل تــم فــي الــفــتــرة مــن بداية 
شهر فبراير 2016 وحتى تاريخ ورود هذا 
ــرارات اتخذها مجلس  الــســؤال إلــغــاء أيــة قـ
إدارة كاسكو أو رئيسه أو نائبه أو اعتبار 

أي قرار في عداد المنعدم؟

تـــقـــدم الـــنـــائـــب مــحــمــد طنا 
باقتراح بقانون في شأن نزع 
ملكية وتثمين جميع القطع 
الــســكــنــيــة فـــي مــنــطــقــة الــواحــة 
السكنية بمحافظة الجهراء، 
ــفـــردوس السكنية  ومــنــطــقــة الـ
بمحافظة الــفــروانــيــة، على ان 
تـــؤخـــذ االعــــتــــمــــادات الــمــالــيــة 
الــازمــة لتنفيذ هـــذا الــقــانــون 

من االحتياطي العام للدولة.
وذكرت المذكرة اإليضاحية 
لــاقــتــراح، انـــه عــلــى الــرغــم من 
المحاوالت التي جرت للقضاء 
على بعض الظواهر المزعجة 
لــلــســكــان فـــي مــنــطــقــة الـــواحـــة 
السكنية بمحافظة الــجــهــراء 
ومنطقة الــفــردوس بمحافظة 
الــفــروانــيــة، فـــإن األمــــر ال يــزال 
بــحــاجــة إلـــى مــعــالــجــة جــذريــة 
خاصة أن هذه المنطقة تفتقر 
لكل مقومات السامة واألمــن 

الــســكــنــي، فــالــمــواطــن بحاجة 
إلى سكن آمن يؤويه وأسرته 
وهــذا مــا ال يتوفر فــي منطقة 
الـــــواحـــــة الـــســـكـــنـــيـــة ومــنــطــقــة 
 لقدم وتهالك 

ً
الــفــردوس نــظــرا
المساكن هناك.

الجيران يدعو »المنظمات« إلى زيارة »الفلوجة«
ــائـــب د. عــبــدالــرحــمــن  ــنـ دعـــــا الـ
ــة  ــيـ ــاثـ ــران الـــمـــنـــظـــمـــات االغـ ــيــ ــجــ الــ
ولجان حقوق اإلنسان إلى زيارة 
الفلوجة في العراق لاطاع على 
حــجــم مــعــانــاتــهــا جــــراء الــحــصــار، 
موضحا ان الجرائم المرتكبة فيها 
ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية.
ــيــــران، فــــي تــصــريــح  وقــــــال الــــجــ
أمس، ان »مئة ألف نسمة يعيشون 
هناك تحت خط الفقر كما تشتد 
معاناة األطفال وحديثي الوالدة«، 
داعـــيـــا رابـــطـــة الـــعـــالـــم االســـامـــي 
ومـــنـــظـــمـــة الــــمــــؤتــــمــــر االســــامــــي 
واتــحــاد البرلمانيين الــعــرب الى 
تفعيل ادواتــهــا الكفيلة بتخفيف 

هذه المعاناة االنسانية.
 
ً
ــرا ــيــ ــثــ وأضــــــــــــــاف: »يــــؤلــــمــــنــــا كــ
ــل الــــعــــراق  ــ ــرار مـــعـــانـــاة اهــ ــمــ ــتــ اســ
 ،

ً
 وأهل الفلوجة خصوصا

ً
عموما

ففي الوقت الذي تتوالى النكبات 
ــو األخــــــــــــــرى عـــلـــى  ــ ــلـ ــ الـــــــــواحـــــــــدة تـ
أبــنــاء هـــذه األمـــة بسبب التطرف 
واإلرهـــــــــاب والـــظـــلـــم مــــن مــخــتــلــف 
األجناس فإن اإلحساس بالواجب 
تجاه ما يمر به عالمنا اإلسامي 
على وجه العموم والعراق تحديدا، 
ــلـــوجـــة خـــاصـــة،  ومـــــا تـــمـــر بــــه الـــفـ
ــة إلـــــى تــقــديــم  ــارعـ ــسـ ــمـ يــتــطــلــب الـ

ــة الـــازمـــة حــتــى ال تتفاقم  ــاثـ االغـ
المآسى أكثر وأكثر«.

ــار الـــى ان »مـــا تــتــعــرض له  وأشــ
الفلوجة من أنــواع الظلم والجور 
جـــراء الحصار ومــنــع المساعدات 
تعدى البعد اإلنساني واالسامي، 
مما يستلزم التصدي وعدم سكوت 
المجتمع الدولي والضمير العالمي 
والــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــكـــريـــة 
 أن »الــحــصــار 

ً
واإلعـــامـــيـــة، مــبــيــنــا

أجبر الناس في داخل المدينة على 
أكل األعاف والحشائش؟«.

ــأن »ســــكــــان الــمــديــنــة  ــ وتــــابــــع بــ
مــــحــــاصــــرون، ومـــــازالـــــوا يــعــانــون 
الـــخـــوف مـــن الــبــرامــيــل الــمــتــفــجــرة 
الــتــي تسقطها الــطــائــرات بـــداًل من 
أن تسقط عليهم أكياس الطعام«، 
ــرار مـــعـــانـــاة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــضـــيـــفـــا ان »اسـ
المستشفيات ونقص المواد الطبية 
زاد بـــصـــورة مــتــســارعــة ضــاعــفــت 
من شدة آالم المرضى الذين ليس 
لهم عــاج، حيث تعاني المشافي 
الصحية الــهــدم ونــقــص معداتها 

وعاجاتها بصورة مستمرة«.
ــل مــا  ــ وأوضـــــــح الـــجـــيـــران أن »كـ
في المدينة من غــذاء قد نفد، كما 
ارتفعت األسعار إلى حد ال يطاق 
 
ً
بحيث بلغ كيلو الدقيق 30 دوالرا
والسكر 20 وغيرهما«، مستنكرا: 

 
ً
»إلــــــى مـــتـــى يـــقـــف الـــعـــالـــم صــامــتــا
 على هــذه الجرائم؟ حيث 

ً
متفرجا

بلغ عدد القتلى منذ بداية المعارك 
ــرأة ورجــل  3000 مــا بين طفل وامــ
كبير، والجرحى أعــدادهــم تتزايد 
 عن معاناة أصحاب االمراض 

ً
فضا

المزمنة والمعاقين، فمن لهؤالء؟«.
ولفت إلى أهمية تفعيل قانون 
 
ً
اإلغــــاثــــة الـــعـــربـــيـــة الـــمـــقـــر مـــؤخـــرا
فــي الــمــجــلــس، ومــبــاشــرة الجهات 
الـــرســـمـــيـــة تــــولــــي مــــهــــام اإلغــــاثــــة 
العاجلة ألهلنا في الفلوجة، وما 
حولها مــن الــقــرى واألريــــاف التي 

تعاني نفس الحصار«.

الحمدان يسأل عن االختالط في أحواض 
السباحة بالفنادق وفريق تفتيش »التجارة«

نواب لتطبيق قانون الوحدة الوطنية على هيئة »اليد العليا«
دعا عدد من النواب إلى تطبيق قانون 
الــوحــدة الوطنية على ما يسمى »هيئة 
الــيــد الــعــلــيــا«، العــتــدائــهــا عــلــى صحابة 
الــــرســــول، صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، في 
محاولة لــزرع الفتنة في المجتمع عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.
وطالب النائب د.عبد الله الطريجي 
ات القانونية  الحكومة باتخاذ اإلجــــراء
ــة »الـــتـــي  ــيـ ــفـ ــائـ ــئـــة الـــطـ ــيـ تــــجــــاه تـــلـــك الـــهـ
استمرأت االعتداء على الصحابة، رضوان 
الله عليهم، وثوابتنا الدينية«، مؤكدا أن 
»لدينا من القوانين ما يكفي لتطبيقها 
على المسؤولين عــن قــيــام الهيئة ببث 
سمومها الطائفية وخبثها عبر وسائل 

التواصل وغيرها«.
وأضــــــــاف الـــطـــريـــجـــي، فــــي تـــصـــريـــح: 
ــكــــومــــة لــتــتــخــذ  ــيــــرا الــــحــ ــثــ »انــــتــــظــــرنــــا كــ
اإلجراءات الازمة في إطار القانون لردع 
تلك الهيئة والقائمين عليها عن المضي 

في اإلساءة للثوابت والرموز اإلسامية، 
إال أنـــه حــتــى الــلــحــظــة لـــم يــحــدث شـــيء، 
وهو ما قد يدفع الهيئة إلى االستمرار 

في غيها«.
ــــوزراء  ــل يــقــبــل رئــيــس الـ ــاءل: »هـ وتـــسـ
سمو الشيخ جابر المبارك استمرار تلك 
الهيئة فــي ضــرب الــوحــدة الوطنية من 
دون تطبيق الــقــانــون عــلــيــهــا؟«، مــشــددا 
على أن األوضاع المضطربة في المنطقة 
تفرض على الكويت االستعجال بقطع 
دابر الفتنة ومن وراءها قبل فوات األوان، 
»ونحن ال نطلب سوى تطبيق القانون«.

ودعــا الطريجي نائب رئيس الــوزراء 
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى 
ات الــازمــة تجاه الهيئة،  اتخاذ اإلجـــراء
مــشــيــدا بــجــهــود الــخــالــد فـــي اســتــتــبــاب 
األمـــن وتطبيق الــقــانــون والــحــفــاظ على 
الــوحــدة الوطنية، والتي آخرها دعوته 
ات  وزارة الـــشـــؤون إلــــى اتـــخـــاذ اإلجــــــراء

الازمة لمنع إحدى الجهات الدينية في 
الباد من جمع التبرعات التي كانت تتم 

بالمخالفة للقانون.

سموم الطائفية

ــــام  ــر اإلعـ ــ ــالـــب الـــنـــائـــب وزيــ  كـــمـــا طـ
وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــشــبــاب الشيخ 
سلمان الحمود بتطبيق القانون على 
تلك الهيئة الطائفية، السيما قانوني 
الوحدة الوطنية واإلعام اإللكتروني«، 
مــؤكــدا أن »الــتــأخــر الــحــكــومــي فــي ردع 
الهيئة يعني مزيدا من الفتنة وضرب 

الوحدة«.
ــب الـــــنـــــائـــــب ســــعــــود  ــ ــالــ ــ بـــــــــــــــدوره، طــ
الحريجي الحكومة بالضرب بيد من 
حديد على من يبثون سموم الطائفية 
البغيضة في المجتمع الكويتي، مشددا 
على أن من »استمرأ المساس بالثوابت 

الــعــقــديــة والــصــحــابــة الـــكـــرام يــجــب أن 
يحاسب«.

وقال الحريجي إن »ما فعلته الهيئة 
المسماة بهيئة اليد العليا من اإلساءة 
إلــى الصحابة وزرع الفتنة الطائفية 
لة القانونية«،  يقع تحت طائل المساء
 أن »تلك التجاوزات الخطيرة لن 

ً
مبينا

تمر مرور الكرام«.
وأوضح أن »هذه األطروحات الخبيثة 
تأتي تنفيذا ألجندة تفتيت المجتمعات 
ــل الــتــي يــســتــهــدفــنــا بــهــا من  ــداخـ مـــن الـ
يضمر الشر للباد، ويسعى إلــى هدم 
اســتــقــرارهــا«، مــشــددا على أن التراخي 
فــي محاسبة الــخــارجــيــن عــن الــثــوابــت 
والطاعنين فــي صميم العقيدة أمــر ال 

يمكن قبوله.
بدوره طالب النائب سعود الحريجي 
الحكومة بالضرب بيد من حديد على 
مــن يبثون ســمــوم الطائفية البغيضة 

في المجتمع الكويتي، مشددا على أن 
من استمرأ المساس بالثوابت العقدية 

والصحابة الكرام يجب أن يحاسب.
وقــال الحريجي ان "مــا فعلته الهيئة 
ة  المسماة بهيئة اليد العليا من اإلساء
إلـــى الــصــحــابــة وزرع للفتنة الطائفية 
لة القانونية"،  يقع تحت طائلة المساء
داعيا وزارة الداخلية إلى "اتخاذ إجراءات 
عاجلة تجاه هــذه التجاوزات الخطيرة 

التي لن تمر مرور الكرام".
وأوضح أن "هذه األطروحات الخبيثة 
تأتي تنفيذا ألجندة تفتيت المجتمعات 
ــل الـــتـــي يــســتــهــدفــنــا بــهــا من  ــداخــ مـــن الــ
يــضــمــر الــشــر لــلــبــاد ويــســعــى إلـــى هــدم 
اســتــقــرارهــا"، مــشــددا عــلــى أن الــتــراخــي 
فـــي مــحــاســبــة الــخــارجــيــن عـــن الــثــوابــت 
والــطــاعــنــيــن فــي صميم الــعــقــيــدة أمـــر ال 

يمكن القبول به.

الشايع يقترح لجنة لتسعير المنتجات الزراعية الوطنية
تحديد أرباح الوسطاء من ١٠ إلى ٢٠٪

تقدم النائب فيصل الشايع باقتراح برغبة 
بـــإنـــشـــاء لــجــنــة مــشــتــركــة لــتــســعــيــر الــمــنــتــجــات 
الـــزراعـــيـــة لــلــحــفــاظ عــلــى جــهــد وتــعــب الـــمـــزارع 
الــكــويــتــي، وجـــاء فــي مقدمة االقـــتـــراح: للمزارع 
الكويتي دور مهم في قضية األمن الغذائي في 
الــبــاد، بما يــوفــره مــن منتجات للمستهلكين، 
عن طريق توفير أغلب احتياجات الجمعيات 
التعاونية ونــقــاط البيع األخـــرى مــن الخضار 
والسلع المشابهة، األمر الذي يضمن استمرار 
حركة العرض والطلب في السوق المحلي، ومن 

ثم الوصول إلى مرحلة االكتفاء الذاتي.
وأضــاف: وعلى الرغم من تلك األهمية التي 
يــحــظــى بــهــا الــمــنــتــج الـــكـــويـــتـــي، تـــهـــدر جــهــود 
الــمــزارع الكويتي لمصلحة الــوســطــاء، فغالبا 
ما يقوم الوسطاء عند عــرض المنتج المحلي 
بتثمين اسعار المنتج بأسعار متدنية ال تغطي 
كلفة الكرتون في احيان كثيرة، واألمثلة كثيرة 

على ذلك.
: عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، يــكــون 

ً
ــال مــوضــحــا وقــ

سعر كرتون الطماطم بالمزاد ١٠٠ فلس، لينقله 
الوسيط الى مراكز البيع في الجمعيات وغيرها 
بــســعــر يــتــجــاوز الـــديـــنـــار، دون جــهــد يــذكــر من 
الوسيط، وبذلك يكون الوسطاء هم المسيطرين 
على االسواق والمستفيدين الحقيقيين من ذلك، 
على عكس المزارع الذي يتم »هضم حقه« في بيع 
إنتاجه، ليكتفي بالدعم دون أن يصل الى تغطية 

التكاليف الفعلية لمنتجاته.
ونص الشايع في اقتراحه على أن يشكل بقرار 
مــن وزيـــر الــتــجــارة لجنة تتبع وزارة التجارة، 
تــتــكــون مـــن مــمــثــل عـــن كـــل مـــن وزارة الــتــجــارة، 
وزارة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل، بــلــديــة 
الكويت، اتحاد الجمعيات، اتحاد المزارعين، 
ــثــــروة الــســمــكــيــة، وأن يــنــاط  هــيــئــة الــــزراعــــة والــ
باللجنة تسعير مــنــتــجــات الـــمـــزارع الــكــويــتــي، 
»المنتجات الزراعية الوطنية« وتحديد أسعارها 
من خضراوت وغيره وفق آليه يحددها القرار، 
»وفقا لنوع الخضار وكميته بالكيلو- الواحدة«، 
عــلــى أن تــعــقــد اجــتــمــاعــا أســبــوعــيــا او نصف 

شـــهـــري لـــهـــذا الــــغــــرض.  وأضـــــــاف: يــلــتــزم عند 
إجراء مزاد الخضار أن يكون المبلغ الذي حدد 
من قبل اللجنة هو الحد االدنى الذي يفتتح به 
المزاد، ويضاف نسبة من ١٠ الى ٢٠٪  أرباحا 
الــى الوسطاء على السعر الــذي تمت الترسية 
عــلــيــه، عــلــى أن يــنــقــل الــوســيــط الــمــنــتــجــات الــى 
مراكز البيع ويمارس عمله مقابل تلك النسبة 
دون اربــاح او رســوم اخــرى، ويضاف ١٠٪  من 
السعر بعد وصوله الى مراكز البيع )الجمعيات 
التعاونية(، ويتم إلغاء الدعم، وتكون االسعار 
للمنتج الكويتي حسب ما تراه اللجنة مقارنة مع 
اسعار المنتج المستورد، وبذلك يحقق المزارع 
هدفه من بيع انتاجه بأسعار مناسبة، فضا 
عن تحديد هامش ربح للوسطاء دون مبالغة، 
وبالتالي نصل الى سعر جيد للمنتج المحلي 
يناسب المواطن والمستهلك ويحقق المكاسب 

لكل األطراف )المزارع، الوسيط، والمستهلك(.

محمد طنا

لفت النائب د. عبدالرحمن 
الجيران إلى أهمية تفعيل 

قانون اإلغاثة العربية المقر 
 في المجلس ومباشرة 

ً
مؤخرا

الجهات الرسمية تولي 
مهام اإلغاثة العاجلة لمدينة 

الفلوجة.
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