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فيما يستكمل مجلس األم���ة ال��ي��وم مناقشة 
ميزانيات اجلهات احلكومية، وافق املجلس امس 
خالل جلسته العادية على قانون مبنح معاشات 
استثنائية وم��ك��اف��آت استحقاق للعسكريني 
املتقاعدين من ضباط الصف واألفراد في اجلهات 
العسكرية الثالث )الدفاع والداخلية واحلرس 
الوطني( واإلدارة العامة لإلطفاء. وجاءت نتيجة 
التصويت على القانون مبوافقة 42 نائبا ورفض 
7 أعضاء هم ال��وزراء احلضور خالل التصويت 

على القانون. 
ونصت املادة األولى للقانون على منح الضباط 
وضباط الصف من العسكريني املتقاعدين خالل 
الفترة من 28/4/2008 إل��ى 31/12/2009 
والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس ال��وزراء رقم 
495 لسنة 2008 من اجلهات العسكرية الثالث 
)الدفاع - الداخلية - احلرس الوطني( واإلدارة 
العامة لإلطفاء، وك��ذل��ك ك��ل م��ن انتهت خدمته 
بالوفاة او التقاعد الطبي خالل الفترة املذكورة 
معاشا استثنائيا كاآلتي: - 400 دينار شهريا 
للضباط من رتبة نقيب وما دون. - 300 دينار 
شهريا لضباط الصف واألف��راد ممن أمضوا 25 
سنة في اخلدمة. - 250 دينارا شهريا لضباط 

الصف واألفراد ممن أمضوا 20 سنة في اخلدمة.
كما مينح كل منهم مكافأة استحقاق بواقع 
راتب سنة.  وأشارت املادة الثانية إلى أن اخلزانة 
العامة للدولة تتحمل دفع املعاشات االستثنائية 
للمشمولني بأحكام ه��ذا القانون، على أن تقوم 

املؤسسة العامة للتأمينات بصرفها ملستحقيها.
وألزمت املادة الثالثة اجلهات العسكرية الثالث 
)ال��دف��اع - الداخلية احل��رس الوطني( واإلدارة 
العامة لإلطفاء ب��دف��ع مكافأة االستحقاق من 

ميزانيتها للمشمولني بأحكام هذا القانون.
وواف���ق املجلس على ع��دد م��ن الرسائل منها 
رس��ال��ة م��ن رئ��ي��س اللجنة امل��ال��ي��ة يطلب فيها 
استعجال جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
النظر في االقتراحات املتعلقة بتنظيم القياديني 
وقواعد احلوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون اخلدمة 
املدنية وذل��ك حتى تتمكن اللجنة من دراستها 

واتخاذ القرارات الالزمة. 
وكان املجلس قد بدأ في مناقشة 4 تقارير للجنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي وهي ميزانيات هيئة 
الزراعة والثروة السمكي�ة و التأمينات االجتماعية 
وهيئة القوى العاملة و الهيئة العامة للمعلومات 

املدنية عن السنة املالية 2018/2017.
وتركزت االنتقادات النيابية حول اداء هيئة 
الزراعة واستغرب عدد من النواب خالل اجللسة 
كثرة املالحظات واملخالفات املسجلة على ميزانيات 
اجلهات احلكومية ومستنكرين عدم تعاون بعض 

اجلهات مع األجهزة الرقابية.
وط��ال��ب ال��ن��واب بتطبيق ال��ع��ق��وب��ات على 
املسؤولني عن التجاوزات في اجلهات احلكومية 
للحد م��ن م��الح��ظ��ات دي���وان احمل��اس��ب��ة وجهاز 
املراقبني املاليني، مؤكدين ان هناك ت��ك��ررا في 
املالحظات التي يرصدها دي��وان احملاسبة سنة 

بعد أخرى.
ودارت احداث اجللسة كالتالي :  افتتح رئيس 
مجلس األمة اجللسة بعد رفعها مؤقتا لعدم اكتمال 
النصاب وتال األمني العام أسماء األعضاء احلضور 

واملعتذرين عن حضور اجللسة. 
وص����ادق امل��ج��ل��س ع��ل��ى امل��ض��ب��ط��ت��ني رقمي 
)1373/أ( بتاريخ 2017/5/9 و)1373/ب( 
ب����تاري��خ 2017/5/10، بعد ان نفى النائب 
شعيب املويزري ما ورد على لسان النائب عودة 
الرويعي عندما حتدث معارضا الستجواب وزير 
اإلسكان وذك��ر ان املويزري استلم بيتا حكوميا 

عندما كان وزيرا لإلسكان.
واوضح املويزري انه تسلم البيت قبل ان يكون 
وزي��را لإلسكان وبالتحديد في ديسمبر 2010، 
مضيفا ان وزي��ر اإلسكان ع��رض مستندات غير 

صحيحة خالل جلسة االستجواب.
من جانبه قال النائب عودة الرويعي انه يتحمل 
مسؤولية كالمه في جلسة االستجواب الفتا الى 
ان املويزري ذكر انه ما زال يبنى بيته في مدينة 

جابر االحمد.
وزير الدولة لشؤون اإلسكان ياسر أبل: نطالب 
بتشكيل جلنة حتقيق فيما ذك��ره النائب شعيب 

املويزري. 
مرزوق الغامن : ليس على هذا البند. 

بدأ مجلس األمة مناقشة بند الرسائل الواردة 
والتي جاءت كالتالي:

رس���ال���ة واردة م���ن رئ��ي��س جلنة   -
الشؤون املالية واالقتصادية يطلب فيها استعجال 
جلنة ال��ش��ؤون التشريعية والقانونية النظر 
في االقتراحات التي ما زالت على جدول أعمالها 

واملرتبطة باختصاص اللجنة املالية.
وطالبت اللجنة االستعجال في االقتراحات 
املتعلقة بتنظيم القياديني وقواعد احلوكمة وتكافؤ 
الفرص وشؤون اخلدمة املدنية وذلك حتى تتمكن 

اللجنة من دراستها واتخاذ القرارات الالزمة.
ونصت الرسالة على أنه نظرا ألن العديد من 
االقتراحات بقوانني التي تدخل ضمن اختصاص 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ما زالت على 
جدول أعمال جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

ولم تنظرها حتى تاريخه.
وطلبت اللجنة استعجال جلنة ال��ش��ؤون 
التشريعية والقانونية النظر في االقتراحات 
املرتبطة باختصاص اللجنة املالية واالقتصادية 
وخصوصا االقتراحات املتعلقة بتنظيم القياديني 
وقواعد احلكومة وتكافؤ الفرص وشؤون اخلدمة 
املدنية حتى يتسنى لنا دراستها واتخاذ القرارات 

الالزمة بشأنها.
رسالة من رئيس جلنة حماية األموال   -
العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق 

في املوضوعات املشار 

إليها بالرسالة على أن تقدم تقاريرها خالل سنة 
أشهر من تاريخ املوافقة على هذا الطلب، علما بأن 
املجلس قد رفض هذا الطلب بجلسته املعقودة في 

.28/12/2016
ونصت الرسالة على ما يأتي:

ب��االش��ارة ال��ى تكليف جلنة حماية االم���واد 
العامة بالتحقيق في موضوعات سبق ان أحالها 
مجلس االمة للجنة في فصول تشريعية سابقة، 
كما سبق للجنة ان طلبت تكليفها بالتحقيق فيها 
ورفض املجلس ذلك بتاريخ 28/12/2016 فانه 
يرجى إع��ادة تكليف اللجنة بالتحقيق في هذه 

املوضوعات وهي:
-1 املآخذ واملالحظات التي أورده���ا تقرير 
ديوان احملاسبة للسنة املالية 2015/2014 حول 

ميزانية الهيئة العامة لالستثمار واملتضمنة:
- املالحظات التي شابت عمل الفريق القانوني 
املكلف مبتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في 

االستثمارات اإلسبانية سابقا.
- ال��ت��ج��اوزات التي طالب شركة املجموعة 
العقارية الكويتية »شركة بروجكتس الكويت 

البحرين«
- ج��م��ي��ع امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي ت��خ��ص ش��رك��ة 
املشروعات السياحية املتعلقة بسوء استغالل 
امل��واق��ع االستثمارية م��ا أض��اع بعض إي���رادات 

الدولة.
- جميع املالحظات التي تخص شركة النقل 
العام املتعلقة بسوء استغالل املواقع االستثمارية 

ما أضاع بعض إيرادات الدولة.
-2 كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.

-3 املخالفات التي شابت مشروع إنشاء وتنفيذ 
وصيانة استاد الشيخ جابر األحمد الدولي.

-4 املخالفات التي شابت مشروع مناقصة 
تصميم وتنفيذ جسر جابر األحمد )الصبية(.

لذا تود اللجنة عرض هذا االقتراح على مجلس 
األم��ة املوقر لتكليفها بدارسة ه��ذه املوضوعات 
طبقا لنص املادة 119 من الالئحة الداخلية، على 
أن تقدم تقاريرها بشأنها إلى املجلس املوقر خالل 

ستة أشهر من تاريخ املوافقة على هذا االقتراح.
رسالة من عضو مجلس االمة رياض   -
أحمد العدساني يطلب فيها عرض الرسالة على 
املجلس املوقر لكي تتخذ احلكومة اإلجراءات كافة 

والتدابير الالزمة ملواجهة قضية ارتفاع األسعار.
نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان ويعيده 
علينا وعليكم باخلير والبركات اذ إن مع اقتراب 
ال��ش��ه��ر ال��ف��ض��ي��ل م��ن ك��ل س��ن��ة تستغل بعض 

الشركات املواسم لرفع أسعار منتجاتها في سبيل 
حتقيق ال��رب��ح الفاحش على حساب املستهلك 
ما س��وف يساهم بأرتفاع أسعار املنتجات في 
األس��واق املركزية والفروع التابعة للجمعيات 
التعاونية واألس��واق املوازية وجت��ارة التجزئة 
واغيرها ويؤدي ذلك الى زيادة األعباء املالية على 
املستهلكني بصفة عامة. من خالل بيانات االدارة 
املركزية لإلحصاء على فئات اإلن��ف��اق الشهري 
لألسر تبني ان )االغذية واملشروبات - والسلع 
واخلدمات الشخصية املتنوعة( استحوذت على 
النسبة األكبر من إنفاق االس��رة، وسنويا سجل 
الرقم القياسي العام ألسعار املستهلكني في شهر 
مارس 2017 ارتفاعا مبقدار 2.63  باملئة  مقارنة 
مع مارس 2016. املجموعة الرئيسية )األغذية 
وامل��ش��روب��ات( انخفض ال��رق��م القياسي لهذه 
املجموعة في شهر م��ارس 2017 بنسبة 0.32  
باملئة، وفيما يلي املؤشرات املؤثرة في مجموعة 

املواد الغذائية في شهر مارس 2017.
1  انخفاض أسعار مجموعة األسماك واألطعمة 

البحرية بنسبة 3.22  باملئة.
2 - انخفاض أسعار مجموعة السكر ومنتجاته 

بنسبة 0.51  باملئة.
3 - ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 

بنسبة 0.26  باملئة.
4 - ارتفاع أسعار مجموعة االلبان واجلنب 

والبيض بنسبة 0.22  باملئة.
5 - ارتفاع أسعار مجموعة الفواكه الطازجة 

واملجمدة واملجففة بنسبة 0.60  باملئة.
-6 ارت��ف��اع أس��ع��ار مجموعة اخل��ض��راوات 

الطازجة واملجمدة واملجففة بنسبة 0.48  باملئة.
-7 استقرار أسعار مجموعة احلبوب واخلبز 

عند الرقم 120.5.
8 - استقرار أسعار مجموعة الزيون والدهون 

عند الرقم 138.8.
-9 استقرار أس��ع��ار مجموعة م��واد غذائية 

اخرى عند الرقم 138.9.
-10 استقرار أسعار مجموعة املشروبات عند 
الرقم 142.9. لعلنا نشعر مبا تشهده االس��واق 
احمللية من ارتفاع بأسعار السلع االستهالكية 
وبخاصة االس��اس��ي��ة، وعلى ال����وزارات املعنية 
)التجارة والشؤون االجتماعية والبلدية( تنظيم 
وتوزيع املفتشني والتنسيق فيما بينهم، االمر 
الذي يتطلب جهود مضاعفة للتصدي لكل انواع 
االستغالل والغش التجاري واالحتكار وتفعيل 
قوانني الدولة وال��دور الرقابي للحد من قضية 
ارتفاع االسعار والغش التجاري وه��ي ظاهرة 

يعاني منها املجتمع ك��اف��ة. يرجى ع��رض هذه 
الرسالة على مجلس االمة في جلسة يوم الثالثاء 
امل��واف��ق 23 مايو 2017، لكي تتخذ احلكومة 
اإلجراءات كافة والتدابير الالزمة ملواجهة قضية 

ارتفاع األسعار.
م���رزوق ال��غ��امن: مت سحب ال��رس��ال��ة الثانية 
ال���واردة من رئيس جلنة حماية األم��وال العامة 
والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق 
في عدد من املوضوعات على أن تقدم تقاريرها 
خالل سنة أشهر. علي الدقباسي: بالنسبة للرسالة 
االول��ى فالقوانني املذكورة فيها عظيمة وال زالت 
هناك قوانني اخرى في اللجان البرملانية، وتقدمت 
باقتراح بقانون بشان التقاعد املبكر للتخفيف على 

اعباء االسر الكويتية.
وق���ال ان���ه م��ن امل��ؤس��ف ان ت��ت��اخ��ر مشاريع 
القوانني داخل اللجان البرملانية مما يؤثر على أداء 
املجلس الفتا الى ان اجلميع ينتقد احلكومة دائما 
على التأخر في االجن��از اال اننا ال نستطيع حتى 
االن الوفاء مبا وعدنا به املواطنني في احلمالت 

االنتخابية.
واضاف ان رئيسي اللجنتني املالية والتشريعية 
عضوان في مكتب املجلس فلماذا لم يطلب منهما 
االسراع في هذه القوانني، متسائال الى متى ونحن 

عاجزون عن االجناز ونتأخر في اقرار القوانني.
وط��ال��ب بتكثيف اجتماعات اللجان الق��رار 
القوانني الهامة واهمها التقاعد املبكر اليجاد فرص 

عمل الالف الكويتيني الذين يبحثون عن عمل. 
  م��ب��ارك احل��ري��ص: بالنسبة ل��رس��ال��ة غالء 
األسعار فمن املالحظ أن األسعار والغالء أصبحت 
موسمية في الكويت، ول��م جند من احلكومة إال 

تصريحات فقط.
واوض��ح ان األسعار مرتبطة بجيب املواطن، 
وت��ص��ري��ح��ات احل��ك��وم��ة ت��زي��د األع��ب��اء العامة 
والتكاليف على املواطن، ومجلس األم��ة ال بد أن 

يكون له موقف حازم جتاه هذا األمر.
وقال: أمتنى أن يكون للمجلس احلالي دور في 
هذه األمر وأمتنى حتديد جلسة خاصة حملاسبة 

احلكومة في موضوع غالء األسعار. 
واض��اف ان األس��ر الكويتية تذهب للتدريس 
والعالج اخلاص وأصبح املواطن يدفع من جيبه 
على اخلدمات التي من املفترض أن تقوم احلكومة 
به وعلى وزي��ر التجارة ضبط األسعار وإثبات 

قدرته في هذا املجال.
 صفاء الهاشم: يهمنى القوانني التي متس 
امل��واط��ن م��ب��اش��رة، ويهمني أال تتأخر قوانني 

ال���ق���ي���ادي���ني، وق���واع���د 

احلوكمة، ويهمني إق��رار قانون تكافؤ الفرص، 
ويهمنى أكثر القانون الذي يحمي جيب املواطن.

وقالت ان ارت��ف��اع األس��ع��ار في رمضان تزيد 
نسبة التضخم فيه الى 3.25، كان ترس العربانة 
ب�60 دينار، وفي رمضان تكون ب� 150 دينارا، 
متسائلة: مل��اذا ترتفع أسعار األدوي���ة، األدوي��ة 
أسعارها فلكية ومتفاوتة في صيدليات الكويت، 
السوق الشعبي صار أغلى من اجلمعيات، األسواق 

املركزية نار وشرار. 
واض��اف��ت: نتكلم ع��ن خ��دم��ات مسكن ومأكل 
ومشرب كل شيء ارتفع الى 100  باملئة  قبل العيد، 
فهل تراقبون األسعار؟ جيب املواطن بيموت، أين 

الرقابة؟
- رياض العدساني: األسعار ترتفع باملواسم 
واألعياد وبعض التجار يستغلون حاجة املواطن 
لالرتفاع املصطنع لألسعار، بعض األسر الكويتية 
قادرة والبعض اآلخر غير قادر، وهناك دور لوزارة 

التجارة واملجلس دوره داعم ومراقب للحكومة.
وأضاف: عام 2008 أغلب الشركات تأثر بسبب 
ارتفاع أسعار النفط ومن 2008 الى 2012 زادت 
األسعار أكثر من املعقول ونزلت أسعار النفط ولم 
تنزل األسعار، فما سبب استمرار االرتفاع املستمر 
لألسعار. وقال العدساني: اجلمعيات التعاونية 
أكثر من 500 مليون دينار في العام وتشكل 85  
باملئة  من قوة الشراء للتجزئة، وبعض األغذية 
دخلت الكويت بدون فحص ووزير البلدية هو من 
يفرج ويشرف ويراقب على األغذية، نعم الفحص 

لدى وزارة الصحة.
وأضاف: على احلكومة مراقبة األسعار وفحص 
صالحية املنتج ال نقبل أن يتم االحتكار واستغالل 
املقيمني وأص��ح��اب ال��دخ��ول البسيطة وال ميكن 
أن نقول إن الكويت دولة اقتصادية حرة في ظل 

االحتكار.
وذكر أن هناك العديد من املنتجات حتصل على 
دعم من احلكومة، هناك استغالل مباشر جليب 
امل��واط��ن ويجب التعاون بني وزارات الشؤون 

والبلدية والتجارة.
- محمد ال���دالل: ال��رس��ال��ة األول���ى تتكلم عن 
اقتراحات بقوانني لم تبت فيها التشريعية فاللجنة 
انتهت من 81 تقريرا، وأكثر جلنة وصلها تقارير 
من التشريعية هي اللجنة املالية حيث وصلها 
15 تقريرا وكل تقرير يحتوي على مجموعة من 
االقتراحات بقوانني، وأعتب على رئيس اللجنة 
املالية أن��ه لم يكلمني شخصيا بخصوص هذه 
القوانني. وأض��اف: ان ق��رارات املجلس وأولوية 
ال��وص��ول وجل��ن��ة األول���وي���ات ث��الث اع��ت��ب��ارات 
حتدد االنتهاء من التقارير املوجودة في اللجنة 
التشريعية، وسنسعى إلى تعجيل هذه النقاط 
اخلاصة بالتقارير املذكورة. وقال الدالل : الرسالة 
األخرى مهمة جدا وأساسية وفي توقيتها بشأن 
غالء األسعار ووجهت سؤاال لوزير التجارة عن 
حماية املستهلك ومراقبة األسعار، وملاذا ال ُتشهر 
جمعية حماية املستهلك حتى اآلن علما بأنه 
صدر في 2015 ونص على إنشاء جمعية خاصة 

حلماية املستهلك.
وأضاف : ان الرد من وزارة التجارة أنها تعمل 
على وضع ضوابط، واحلكومة ال ترغب بوجود 

هذه اجلمعية اخلاصة بحماية املستهلك. 
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احلكومة صوتت برفض القانون 

»األمة« يقر املعاشات االستثنائية للعسكريني باملداولتني ويحيله على احلكومة

الوزير الفارس يرد على النواب

امل��������������وي��������������زري: ن�������ح�������ن أم����������������ام م�������رح�������ل�������ة م������ص������ي������ري������ة وأص�������ب�������ح�������ن�������ا أم����������������ام دول����������������ة م����ق����ت����رض����ة
ال���دق���ب���اس���ي: أط����ال����ب ب��ت��ك��ث��ي��ف اج���ت���م���اع���ات ال���ل���ج���ان إلق�������رار ال����ق����وان����ني امل���ه���م���ة م���ث���ل ال���ت���ق���اع���د امل��ب��ك��ر

احل��ك��وم��ي��ة اجل���ه���ات  ع��ل��ى  امل��ال��ي��ني  امل���راق���ب���ني  ج���ه���از  س��ج��ل��ه��ا  م��خ��ال��ف��ة  أل����ف   18 و  احمل��اس��ب��ة  ل���دي���وان  م��اح��ظ��ة   2300 ن��اق��ش��ت  »امل���ي���زان���ي���ات«  ع��ب��دال��ص��م��د: 
احل���������ري���������ص: احل������ك������وم������ة غ�����ي�����ر ج�������������ادة ف��������ي م������واج������ه������ة غ����������اء األس���������ع���������ار وأمت��������ن��������ى ع�����ق�����د ج�����ل�����س�����ة خ�������اص�������ة حمل���اس���ب���ت���ه���ا

تصوير - محمد صابر الرئيس الغامن والى جواره نائبه الكندري جانب من اجللسة امس 

صفاء الهاشم في اجللسةشعيب املويزري متحدثاحمدان العازمي في مداخلته


