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٤ رجب ١٤٣٧هـ

العدد ٣٠١٢ - السنة التاسعة

٤٨ صفحة 

السعر ١٠٠ فلس

االثنين

www.aljarida.com

نص المادة التي استند إليها العلي
نصت الــمــادة ٣ مــن قــانــون اإلشـــراف 
على السلع والــخــدمــات رقــم ٢٠١٣/١١٧ 
المعدل للمرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٠ 
على أنــه «يــجــوز إخــضــاع بعض السلع 

ــال الــحــرفــيــة لنظام  ــمـ والـــخـــدمـــات واألعـ
التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع 
والخدمات واألسعار المحددة لها قرار 

من وزير التجارة والصناعة». 

وزير التجارة يستبق 
استجوابه بقرار معيب!

• جّمد أسعار السلع والخدمات واألعمال الحرفية وغيرها 
• تجاوز صالحياته في تثبيت بعض السلع إلى الكل مع فتحه االستثناءات

 للتسعير» بحسب القانون ١١٧ لسنة ٢٠١٣
ً
• لم يصدر «جدوال

بــقــرار معيب لــم يــــراِع مصلحة 
 
ً
القطاع التجاري أو يضع اعتبارا
ــتــــصــــاديــــة،  ــكــــويــــت االقــ لـــســـمـــعـــة الــ
استبق وزيــر الــتــجــارة والصناعة 
د. يوسف العلي جلسة استجوابه 
، بتثبيته أسعار السلع 

ً
المقررة غدا

ــات االســتــهــالكــيــة بشكل  ــدمـ والـــخـ
عام لمواجهة أي زيادة مصطنعة 
عقب رفــع أسعار الكهرباء والماء 
، في الوقت ذاته، 

ً
والبنزين، مؤكدا

أن هذا التثبيت ال يعني توقف نمو 
التضخم في البالد.

وتوعد العلي، كل من تسّول له 
نــفــســه اســتــغــالل زيـــــادات البنزين 
ــاء لـــرفـــع أســعــار  ــمــ والـــكـــهـــربـــاء والــ
مــنــتــجــاتــه وخـــدمـــاتـــه، بــــإجــــراءات 
قانونية رادعة وإحالته إلى النيابة 
 إلــى أن هــذا الــقــرار 

ً
الــعــامــة، مشيرا

ــاء بــعــد مــســح شــامــل قــامــت به  «جــ
الوزارة».

ــرار الـــوزيـــر الــعــلــي لم  غــيــر أن قــ
يــخــرج عــن «الــبــهــرجــة اإلعــالمــيــة»، 
 مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد 

ً
ــا ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

اســتــجــوابــه الــمــقــدم مـــن الــنــائــبــيــن 
مبارك الحريص وأحمد القضيبي، 
 للمادة 

ً
إذ جــاء هــذا الــقــرار مخالفا

3 مـــن الـــقـــانـــون 117 لــســنــة 2013 
فــي نقطتين أساسيتين، أوالهما 
تجميده أسعار السلع دون إصدار 
ــدوره، ليعرف  ــ بــيــان بــهــا، قــبــل صــ
المستهلك مدى التزام السوق بهذا 
الـــقـــرار، كــمــا فــعــل فــي قـــرار تثبيت 
أســعــار توصيل طلبات المطاعم، 
أمــا األخـــرى فهي أن الــمــادة ذاتها 
تــجــيــز إخــــضــــاع «بـــعـــض الــســلــع» 
لمسألة التحديد ال «كل السلع» كما 

جاء في قرار الوزير، وهو أمر خارج 
صالحياته حسب نص هذه المادة.
الــغــريــب أن قـــرار الـــوزيـــر العلي 
صدر في مادتين متناقضتين، إذ 
قررت األولى تجميد أسعار السلع 
ــات واألعـــــمـــــال الــحــرفــيــة  ــدمــ ــخــ والــ
ــقـــرار، في  الــســاريــة وقـــت صــــدور الـ
حــيــن منحت الــثــانــيــة الـــوزيـــر حق 
ــثـــنـــاء، عـــنـــدمـــا اعـــتـــبـــرت أنـــه  ــتـ االسـ
 لألسعار 

ً
 مصطنعا

ً
«يعد ارتفاعا

أيــة زيــادة في األســعــار خــالل فترة 
ــقــــرار، دون إذن أو  ســـريـــان هــــذا الــ

موافقة الوزارة»!

sms
تحويل الكويت إلى مركز مالي يعني 
فــتــح الــســوق لتحقيق الــتــنــافــســيــة... أمــا 
تجميد األسعار فيعني أن ُيضَرب بالفكرة 
ي حماية 

َ
عـــرض الــحــائــط، وفــشــل جـــهـــاز

المستهلك والرقابة.

فشل اجتماع النقابات النفطية 
د مع الصالح... والقطاع يصعِّ

الملك سلمان لبرلمان مصر: العمل 
ضمن تحالف يجعلنا أقوى

عبدالله خليل 

www.aljarida.com/news/index/2012810457
www.aljarida.com/news/index/2012810395
www.aljarida.com/news/index/2012810461
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األمير يعزي إمبراطور اليابان

األمير يعزي رئيس الوزراء الياباني

األمير يعزي الرئيس اإلكوادوري

نائب األمير يعزي إمبراطور اليابان

نائب األمير يعزي رئيس الوزراء الياباني

يعقد بالرياض األحد المقبلبضحايا الزلزال الذي ضرب بالده

بضحايا الزلزال الذي ضرب بالده

صــاحــب  حــضــرة  بــعــث   : قــنــا  - لـــدوحـــة  ا
ثــانــي  آل  حــمــد  بـــن  تــمــيــم  لــشــيــخ  ا لــســمــو  ا
تــعــزيــة  بـــبـــرقـــيـــة  لـــمـــفـــدى  ا لــــبــــالد  ا أمـــيـــر 
أكيهيتو  اإلمبراطور  جاللة  إلى  ومواساة 

لــزلــزال  ا يــا  ضــحــا فــي  لــيــابــان  ا إمــبــراطــور 
ســـمـــوه   ً مـــتـــمـــنـــيـــا ـــــبـــــالد،  ل ا ضــــــرب  لـــــــذي  ا
لــشــفــاء  بــا بــيــن  لــمــصــا ا عــلــى  اهللا  يـــمـــّن  أن 

جل. لعا ا

صــاحــب  حـــضـــرة  بــعــث   : قـــنـــا لدوحة-  ا
نــي  ثــا آل  حــمــد  بـــن  تــمــيــم  لــشــيــخ  ا لــســمــو  ا
تــعــزيــة  بـــبـــرقـــيـــة  لـــمـــفـــدى  ا لـــبـــالد  ا مـــيـــر  أ
شـــيـــنـــزو  لــــســــيــــد  ا دولـــــــة  لــــــى  إ ســــــاة  ومــــــوا

يــا  ضــحــا فـــي  بـــان  لـــيـــا ا ء  وزرا رئـــيـــس  بـــي  آ
مــتــمــنــيــاً  لـــبـــالد،  ا ضــــرب  ــــذي  ل ا لــــزلــــزال  ا
بـــيـــن  لـــمـــصـــا ا عـــلـــى  اهللا  يــــمــــّن  أن  ســــمــــوه 

لــعــاجــل. ا لــشــفــاء  بــا

صــاحــب  حــضــرة  بــعــث   : قــنــا  - لـــدوحـــة  ا
ثــانــي  آل  حـــمـــد  بـــن  تــمــيــم  لـــشـــيـــخ  ا لـــســـمـــو  ا
تــعــزيــة  بــبــرقــيــة  لـــمـــفـــدى،  ا ـــبـــالد  ل ا أمـــيـــر 
فــائــيــل  را لــرئــيــس  ا فــخــامــة  إلــى  ومــواســاة، 

فــي  اإلكـــــوادور،  جــمــهــوريــة  رئــيــس  ــا  كــوري
ـــبـــالد  ل ا ضـــــرب  ــــــذي  ل ا ـــــزال  ـــــزل ل ا ـــا  ي ضـــحـــا
ســمــوه  مــتــمــنــيــا  وجـــرحـــى،  قــتــلــى  وخـــلـــف 

العاجل. الشفاء  للمصابين 

عــبــداهللا  الــشــيــخ  ســمــو  بــعــث  قــنــا:  الدوحة- 
تعزية  ببرقية  األمير  نائب  ثاني  آل  حمد  بن 
أكيهيتو  اإلمـــبـــراطـــور  جـــاللـــة  إلــــى  ومــــواســــاة 

إمــبــراطــور الــيــابــان فــي ضحايا الــزلــزال الــذي 
سموه أن يمّن اهللا على  ضرب البالد، متمنياً 

المصابين بالشفاء العاجل.

عــبــداهللا  الــشــيــخ  ســمــو  بــعــث  الدوحة-قنا: 
تعزية  ببرقية  األمير  نائب  ثاني  آل  حمد  بن 
رئيس  آبــي  شينزو  السيد  دولــة  إلــى  ومــواســاة 

الـــذي  ــــزال  ــــزل ال ضــحــايــا  فـــي  الـــيـــابـــان  وزراء 
سموه أن يمّن اهللا على  ضرب البالد، متمنياً 

المصابين بالشفاء العاجل.

وزير الخارجية يتلقى دعوة 
لمؤتمر األمير سعود الفيصل

حاكم باربادوس يتسلم 
أوراق اعتماد سفيرنا

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  تلقى  قنا:   - الدوحة 
ثــانــي وزيـــر الــخــارجــيــة دعـــوة لــحــضــور الــمــؤتــمــر الــدولــي الــخــاص 
باألمير سعود الفيصل رحمه اهللا الذي ينظمه مركز الملك فيصل 
 ٢٤-٢٦ الفترة  خالل  الرياض  في  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث 

أبريل الجاري.
قام بتسليم الدعوة صاحب السمو الملكي األمير سعود بن تركي 

الفيصل، خالل استقبال سعادة وزير الخارجية له أمس.

حاكم  بلغريف  اليوت  السيد  فخامة  تسلم  قنا:   - تــاون  بريدج 
الــدوســري  معجب  بــتــال  السيد  ســعــادة  اعتماد  أوراق  بــاربــادوس 

سفيراً لدولة قطر (غير مقيم) لدى باربادوس.
ونــقــل ســعــادة الــســفــيــر، تــحــيــات حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، إلى حاكم باربادوس، 
ولحكومة  والــســعــادة،  الصحة  بموفور  لفخامته  سموه  وتمنيات 

وشعب باربادوس بدوام التقّدم واالزدهار.
مــن جــانــبــه، حــّمــل فخامة حــاكــم بـــاربـــادوس، ســعــادة السفير 
متمنياً  المفدى،  الــبــالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  إلــى  تحياته 
التقدم  استمرار  قطر  ولــدولــة  والــســعــادة،  الصحة  موفور  لسموه 

والتنمية واالزدهار.
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