
أعلنت رئيسة جلنة ال��ش��ؤون املالية 
واالقتصادية صفاء الهاشم عن لقاء مفتوح 
ستعقده اللجنة بحضور رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن ومجموعة من النواب 
والوزراء املعنيني واجلهات املالية والفنية 
املعنية لالستماع الى مالحظات أصحاب 
املشاريع على مشروع القانون رق��م ٨٦ 
احملال من احلكومة في شأن معاجلة اآلثار 
الناجمة عن جائحة كورونا ، واملشاكل 
احلالية والتراتبات التي حصلت نتيجة 
احلظر الكلي واجل��زئ��ي وتأثيرها على 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وق��ال��ت ال��ه��اش��م ف��ي تصريح صحفي 
مبجلس األم���ة إن اللجنة امل��ال��ي��ة لديها 
مجموعة من القوانني احملالة من احلكومة 
ول��ك��ن م��ا عطل مناقشتها احل��ظ��ر الكلي 
وتقليل اجتماعات اللجنة والتعليمات 
ال��ص��ارم��ة م��ن السلطات الصحية بهذا 

الشأن.
وبينت أن م��ن أه��م مشاريع القوانني 

احملالة من احلكومة هو املشروع بقانون 
رقم ٨٦ اخل��اص مبعاجلة اآلث��ار الناجمة 
ع��ن جائحة ك��ورون��ا ن��ظ��را لكونه ميس 
شريحة كبيرة م��ن ال��ش��ب��اب والفتيات 

الكويتيني اصحاب املشاريع.
وأوض��ح��ت ان ال��ق��ان��ون يضم جهات 
م��ت��ع��ددة منها وزي���رة ال��دول��ة للشؤون 

االقتصادية وهيئة القوى العاملة ممثلة 
ب��وزي��رة ال��ش��ؤون ووزي��ر النفط ووزي��ر 
التجارة ووزي���ر املالية، ول��ذل��ك ارت��أت 
اللجنة ان يضم االج��ت��م��اع ك��ل اجلهات 
املعنية. وأع��ل��ن��ت ان��ه سيتم استدعاء 
اص��ح��اب امل��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة بشكل 
يتناسب مع اوامر السلطات الصحية بعد 
اقامة اجتماعات كبيرة، داعية كل من لديه 
افكار ومواضيع مهمة الى التواصل فيما 

بينهم لتحديد املشاكل وإيصالها للجنة.
وأكدت أن جائحة كورونا على مستوى 
العالم ال ميكن التكهن مبا ستؤول إليه في 
ظل استمرار حتذيرات وزي��رة الصحة، 

داعية الى االلتزام بالتباعد االجتماعي.
ولفتت الى انها كرئيسة للجنة املالية 
يهمها ان يدرج في جلسة الثالثاء املوافق 
١٦ ي��ون��ي��و اجل����اري ال��ت��ق��ري��ر اخل��اص 
باملشروع بقانون رق��م ٨٣ بشأن تأجيل 
حتصيل االق��س��اط املستحقة على عمالء 
ص��ن��دوق املتعثرين، والتقرير اخل��اص 

مبشروع القانون رق��م  ٨٦ بشأن اآلث��ار 
الناجمة عن جائحة كورونا.

واكدت ان اللجنة ال متلك ادراج مواضيع 
اخرى نظرا لوجود مواضيع أخرى متأخرة 

لدى بقية اللجان.
وأعربت عن املها في ان يتم االنتهاء 
من اكبر عدد ممكن من التقارير ، مؤكدة ان 
فايروس كورونا كانت له تأثيرات كثيرة 
صحية واقتصادية اهمها التأثير على 
نفسيات اصحاب املشاريع الطني توقفت 

اعمالهم وينتابهم القلق من أمور عدة.
وعولت كثيرا على اللقاء ال��ذي سيتم 
الترتيب له االس��ب��وع املقبل مع ال��وزراء 
املعنيني واجلهات االقتصادية املختصة 
لالستماع الى الشكاوى واآلراء من اصحاب 

املشاريع بشأن املشروع بقانون رقم ٨٦.
وبينت ان اللجنة ستجتمع االحد املقبل 
ملناقشة املشروعني بقانونني وبعد اجناز 
التقريرين سيتم عقد اللقاء املفتوح في 

مسرح املجلس.
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عبدالله الكندري يسأل الناصر عن حترك 
»اخلارجية« بشأن الصندوق املاليزي

تقدم النائب عبدالله الكندري بسؤال برملاني إلى 
وزير اخلارجية الشيخ أحمد الناصر، حول ما إذا 
استلمت الوزارة استفسارات من احلكومة املاليزية 
ح��ول جرمية غسل أم��وال ناجتة عن اع��ت��داء على 

الصندوق املاليزي، وعن حتركها في هذا اإلطار.
وس���أل ع��ن دور »اخل��ارج��ي��ة« مم��ا ُن��ش��ر في 
الصحافة العاملية م��ن أن شخصيات كويتية 
اشتركت في جرمية غسل أموال ناجتة عن االعتداء 

على الصندوق املاليزي، مستفسراً عن أي حترك 
للسفارة الكويتية في ماليزيا، فيما أثير من اتهام 
شخصيات من الكويت في جرائم االع��ت��داء على 

الصندوق املاليزي

ريا�ض عواد 

قال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن أن مكتب 
املجلس ق��رر بإجماع احلضور استئناف اجللسات 
للمجلس ابتداء من 16و17 يونيو في جلسة عادية قد 

متتد إلى اخلميس 18 يونيو إذا استدعى األمر .
وأض��اف الغامن في تصريح إلى الصحافيني انه 
وبعد التواصل مع وزير الصحة الشيخ باسل الصباح 
فقد طلب أن تكون اجللسة في األسبوع بعد املقبل 
وليس األسبوع املقبل رغم تأكيده ورئيس احلكومة 
في السابق أن احلكومة ستحضر في أي وقت يحدده 
املجلس . وأوضح الغامن ان اعتبارات عدة صاحبت 
قرار مكتب املجلس اليوم منها تقدير الوضع لوزير 
الصحة ومنح اللجان فرصة أكبر لإلنتهاء من التقارير 
والقوانني املهمة ليتسنى لنا التصويت عليها في 
اجللسة املقبلة ، الفتا إلى االتفاق على دعوة رؤساء 
اللجان البرملانية الستئناف االجتماعات ابتداء من 
األسبوع اجل��اري . وإذ جدد الغامن التأكيد على انه 
سيتم اتخاذ كل اإلجراءات الصحية املمكنة أثناء عقد 
اجللسات ، فإنه أكد مجددا بأن املدة التي توقفت فيها 
اجللسات ستضاف إلى دور االنعقاد وليس إلى الفصل 
التشريعي، وان عدد اجللسات سيزيد عن العدد احملدد 

في اجلدول املوزع .
وق��ال انتظر تقرير جلنة االول��وي��ات لكن رئيس 
املجلس ه��و م��ن يضع ج���دول االع��م��ال بالتشاور 
والتنسيق مع النواب ، مرجحا إج��راء تعديل على 

بنوده .

وت��وق��ع ال��غ��امن أن يكون البند األول ف��ي ج��دول 
األعمال الستعدادات احلكومة واجراءاتها في التعامل 
م��ع أزم��ة ك��ورون��ا اس��ت��ن��ادا إل��ى طلب م��ن الرئاسة 
وعدد كبير من النواب . وذكر الغامن ان االستجواب 
يقدم على سواه من البنود إال إذا رأى املجلس خالف 
ذل��ك – وفقا لالئحة – وسأقترح كرئيس أن يكون 
استجواب وزير التربية د.سعود احلربي هو البند 
التالي ملا بعد مناقشة إج���راءات مواجهة كورونا ، 
ومن ثم إقرار القوانني وحسم العديد من الطلبات التي 
نأمل التصويت عليها ، معربا عن ثقته بتعاون النواب 
وق���درة املجلس على تعويض م��ا فاته م��ن اإلجن��از 
التشريعي بعد التوقف الذي حصل أخيرا للجلسات 

بسبب جائحة كورونا .

مرزوق الغامن 

الغامن: أولوياتنا في اجللسة القادمة إجراءات 
ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب محمد ال���دالل بسؤال مواجهة كورونا وإقرار القوانني املهمة 

برملاني إل��ى وزي��ر التجارة والصناعة 
خالد ال��روض��ان، في ش��أن إضافة مواد 
جديدة على التموين، سائاًل عن أسس 
اإلض��اف��ة، وس��ب��ب غ��الء اس��ع��ار بعض 
االص��ن��اف املضافة أك��ث��ر م��ن اسعارها 
في اجلمعيات واألس���واق، ومستفسراً 
عن تنفيذ دراس��ات مقارنة، وامليزانية 
املخصصة ل��ذل��ك، وع���ن رأي اجل��ه��ات 

الرقابية في هذا األمر.
) نص السؤال (أعلنت وزارة التجارة 
والصناعةعبر قرار صادر لها يحمل رقم 
106 لعام 2020 بتاريخ 21 مايو 2020 
ضم وزي��ادة سلع وأصناف جديدة إلي 
قائمة األصناف في التموين وذك��رت أن 
ع��دد األصناف املضافة 14 صنف ، كما 
أش��ارت ال���وزارة أن من أه��داف اإلضافة 
اجلديدة تقليل التكلفة علي املستهلك ، 
وأش��ارت ال��وزارة أن التكلفة املالية علي 
ال��دول��ة صفر، ون��ظ��راً ألهمية التموين 
للمواطنني وأن مفهوم التموين وهدفه 

وجود سلع أساسية يحتاجها املواطنون 
ومتوفرة بكميات كبيرة وكافية وبأسعار 
أقل من أسعار السوق ومناسبة أسعارها 
لكافة الناس، وبناء علي ما سبق فأنه 
يتطلب الوقوف أمام الزيادات األخيرة في 
األصناف لبيان مدى مناسبتها ومالئمة 
أسعارها ومدىاستفادةأوخسارة املال 

العام منها ، لذا يرجي إفادتنا باآلتي :
1 - هل متت زي��ادة االصناف ال�������� 

14 علي التموين التيأعلنت في شهر مايو 
احلالي متت بناء علي دراس��ة أو أبحاث 
من حيث أهمية تلك السلع للمواطنني 
ومناسبة أسعارها ومقارنة بأسعارها 
بالسوق ، مع رجاء تزويدي بالدراسات 

والقرارات واملراسالت التي توضح ذلك .
2 - أكتشف عدد كبير من املواطنني 
بعد إضافة األصناف اجلديدةإلي التموين 
أن أسعار عدد منها أغلي من أسعارها في 
أسواق اجلمعيات التعاونية وأسعار عدد 
من األس��واق العامة وبذلك ينتفي شرط 
أساسي وهو توفير سلعة سعرها مناسب 
أو أقل من أسعار السوق بشكل عام فما 
أسباب ذلك ، وهل قامت وزارة التجارة 
والصناعة بعمل مقارنة لتلك السلع 
املضافة قبل صدور القرار بزيادة السلع 
أو بعدها وم��ا هي نتائج تلك املقارنات 
مع ت��زوي��دي بنسخة من تلك املقارنات 

ونتائجها .
3 -يرجي موافاتي بأسماء الشركات 
وال��ت��ج��ار ال��ذي��ن تعاقدت معهم وزارة 

التجارة والصناعة بشأن السلع اجلديدة 
املضافة وفقاً للقرار رق��م 106 الصادر 
م��ؤخ��راً مع موافاتي بقائمة تضم أسم 
امل��ورد أو التاجر وقيمة التعاقد ونوع 

الصنف أو السلعة ومدة العقد .
4 -هل قامت وزارة التجارة والصناعة 
قبل إضافة السلع واألصناف التموينية 
اجلديدة في مايو املاضي بأخذ موافقة 
اجل��ه��ة املختصة وه��ي الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية وفقاً لنص قانون الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية ال��ذي يشترط 
ذلك مع رجاء موافاتي بالقرار الذي أتاح 
ذلك والصادر من الهيئة العامة للغذاء 

والتغذية.
5– ما هو مقدار امليزانية املالية التي 
خصصتها وزارة التجارة والصناعة 
للسلع واألصناف اجلديدة علي التموين 
وهل كانت تلك املبالغ مرصودة مسبقاً في 
امليزانية ، وهل يوجد أية مالحظات أبدتها 
اجلهات الرقابية ك��دي��وان احملاسبة أو 

جهاز املراقبيني املاليني في هذا الشأن 

الدالل يسأل الروضان عن أسس إضافة مواد جديدة للتموين

الهاشم: اللجنة املالية تناقش معاجلة آثار أزمة »كورونا«

صفاء الهاشم : 

عبدالله الكندري

محمد الدالل

الفضالة يطالب وزارة الصحة بعمل فحص 
دوري ومستمر للعاملني باجلمعيات التعاونية 

شدد النائب يوسف الفضالة على ض��رورة قيام 
وزارة الصحة بفحص جميع العاملني في اجلمعيات 
التعاونية بشكل مستمر وعدم االكتفاء بالفحص ملرة 
واحدة حلماية مرتادي تلك اجلمعيات من مواطنني 
ومقيمني كونها مراكز للتجمع.  وق��ال الفضالة في 
تصريح مبجلس األم��ة اليوم ، إن موضوع فحص 
العاملني باجلمعيات التعاونية يشكل هاجسا 
وخطرا كبيرا على املواطنني، السيما ان اجلمعيات 
التعاونية تشهد جتمعاً كبيراً من املواطنني واملقيمني، 

وفي الوقت نفسه ثبتت اصابات على العاملني بها 
بفيروس ك��ورون��ا وبشكل متكرر وف��ي اجلمعيات 

كافة.
وطالب الفضالة بان يكون الفحص دوري لكل 
جمعية ولو مرة واحدة شهرياً للتأكد من خلوها من 
هذا املرض، الفتاً إلى انه على تواصل دائم مع قيادات 
وزارة الصحة لتطبيق هذه األمر من اجل إنهاء تلك 
املشكلة التعاونية واحل��د من تزايد ع��دد املصابني 

باجلمعيات وعدم انتشار هذا الوباء.
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