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جاسم اخلرافي

سلوى اجلسار عادل الصرعاوي

بعث رئي���س مجلس االمة 
جاسم اخلرافي ببرقية تعزية 
الى رئيس مجلس  ومواس���اة 
النواب في جمهورية اندونيسيا 
العملية  اثر  اغونغ الكس���ونو 
االرهابية املفجعة التي استهدفت 
فندقني في العاصمة االندونيسية 

جاكرتا.
وقال اخلرافي، في برقيته: 
تابعت ببالغ االس���ى وش���ديد 
االس���تياء والتأثر � وانا خارج 
الب���اد � العملي���ة االرهابي���ة 
املفجعة التي استهدفت فندقني 
في العاصمة االندونيسية جاكرتا 
والتي حاكتها اياد اثيمة ضالة 
استباحت ارواح االبرياء اآلمنني 
م���ا نتج عنه وف���اة العديد من 
الضحايا وجرح آخرين، واني 
العرب لكم باسمي ونيابة عن 
اخواني اعض���اء مجلس االمة 

خالص عزائنا في هذا املصاب 
اجللل ونقل مشاعرنا وصادق 
مواساتنا الى اسر الضحايا والى 
الشعب االندونيسي الصديق مع 
الدعاء للمصابني بسرعة الشفاء 
ومتام الصحة والعافية. من جهة 
اخرى، بع���ث اخلرافي ببرقية 
تهنئة الى رئيسة املجلس االدنى 
للبرملان )لوك سابها( )مجلس 
الهند  الش���عب( في جمهورية 
انتخابها  ميرا كومار مبناسبة 
رئيسة للمجلس. وقال اخلرافي 
في برقيته: يس���رني ان ازجي 
اليكم تهنئة صادقة مبناس���بة 
انتخابك رئيسة للمجلس االدنى 
للبرملان )لوك سابها( )مجلس 
الهند  الش���عب( في جمهورية 
الصديقة تقديرا وتأكيدا للثقة 
التي تتحلني بها في االضطاع 

مبسؤولية تولي هذا املنصب.

الكويتي عن استنكارنا العميق 
له���ذه االعت���داءات االجرامية 
الدخيلة الت���ي ينبذها املجتمع 
الدولي بأسره، متمنني جلمهورية 
اندونيسيا الصديقة ساما وامنا 
دائم���ني، ورجائ���ي ان تتقبلوا 

الخرافي بعث ببرقية تعزية ومواساة
 إلى رئيس البرلمانى اإلندونيسي

الجسار تطالب مجلس الوزراء بالتوسع في توظيف »البدون«
ثمنت النائبة سلوى اجلسار 
قرار وزي���رة التربية والتعليم 
بتعيني املدرسني من غير محددي 
اجلنسية، مطالبة مجلس الوزراء 
بالتوس���ع في هذا الشأن وعدم 
التربية  اقتصاره عل���ى وزارة 
والنظ���ر في املوضوع من نواح 
انسانية واقتصادية واجتماعية. 
وبينت اجلسار ان الكويت تعاني 
خلا ف���ي التركيبة الس���كانية 
ونقصا في االعداد املطلوبة لشغل 
النوعية  الوظائف ذات احلاجة 
التعليم  الكمية مث���ل  ولي���س 

والطب، مش���يرة ال���ى ان اعداد 
غير محددي اجلنسية وخاصة 
الكويتي���ات باإلمكان  ابناء  من 

االستفادة منهم بهذا الشأن.
واس���تغربت اجلس���ار من 
عدم استفادة احلكومة من هذه 
الطاقات بع���د ان صرفت عليها 
كل هذه املبالغ الطائلة من تعليم 
وصحة وخدمات اخرى، معتبرة 
هذا السلوك احلكومي نوعا من 
الهدر املادي الذي يجب ان تتافاه 
لكي نصل الى االستفادة القصوى 

مما صرف.

هناك انخفاض في الواردات من السلع بنسبة %18

روال: المؤشرات االقتصادية المتاحة ال تشير إلى حالة انتعاش 

الصرعاوي: زودت وزير المواصالت بتقارير عن جهاز تكنولوجيا المعلومات

قالت النائب د.روال دشتي إن 
املؤشرات االقتصادية املتاحة ال 
تشير الى حالة انتعاش وتعاف في 
االقتصاد احمللي، حيث ان التشدد 
في منح االئتمان من قبل القطاع 
املصرفي لكل من األعمال التجارية 
والقطاعات االقتصادية املنتجة 
مبا في ذل���ك قطاعات الصناعة 
والزراعة واخلدمات والتشييد 
والبناء أدى إلى انخفاض بنسبة 
القروض  ف���ي مس���توى   %4.3
املمنوحة لهذه االنشطة في آخر 
مايو 2009 مقارنة مبا كانت عليه 
العام. واس���تطردت  منذ بداية 
النائب د.روال دشتي قائلة ان هذا 
االنخفاض يعكس حالة التباطؤ 
في مستوى االستثمار للقطاع 
اخلاص واالنكماش في النشاط 

االقتصاد مما يؤدي إلى اختناق 
في النمو. وأضاف النائب د.دشتي 
ان مخاوف وقلق املستهلك على 
املستقبل والوضع االقتصادي غير 
املستقر ادى الى انخفاض ملحوظ 
في من���و االنفاق االس���تهاكي 
اخلاص، مش���يرة الى انخفاض 
في الواردات من السلع بحوالي 
18% في الربع األول من عام 2009 
التخوف،  كمؤشر تقريبي لهذا 
ناهيك ع���ن أن القطاع املصرفي 
بدأ يعان���ي من زي���ادة حاالت 
التعثر في س���داد القروض من 
قبل املقترضني األفراد والشركات 
على حد سواء مما يتطلب إعادة 
هيكل���ة وجدولة هذه القروض. 
عاوة على ذلك، ناحظ ارتفاع 
مؤشر البطالة، حيث انخفضت 

احلكومي والقطاع اخلاص منذ 
بداية العام حتى نهاية شهر مارس 

.2009
وفيم���ا يتعل���ق بالتج���ارة 
اخلارجية، أشارت د.دشتي الى 
التجاري  التبادل  أن مس���توى 
اخلارجي انخفض بنسبة %70 
تقريبا ف���ي الربع األول من عام 
2009 مقارن���ة بالفترة نفس���ها 
العام املاض���ي، حيث انخفضت 
قيمة الصادرات النفطية بحوالي 
56%، مما يعكس انخفاضا حادا 
في ايرادات الدولة، باالضافة الى 
انخفاض بنسبة 7% للصادرات 

غير النفطية لنفس الفترة.
وشددت النائب د.روال دشتي 
عل���ى ان التلكؤ وإضاعة الوقت 
وعدم اتخاذ أي قرارات حاسمة 

وتقدمي حل���ول جذرية إلنعاش 
االقتصاد ليس من صالح الوطن 
واملواطن. ان نهج التغيير االيجابي 
في التعاطي مع االمور الذي طالب 
به أهل الكوي���ت بعد انتخابات 
مايو 2009 يتطلب من احلكومة 
حتمل مس���ؤولياتها بجدية من 
املب���ادرات وتقدمي  اتخاذ  خال 
خطة عمل واضحة املعالم النتشال 
التراجع  االقتص���اد من حال���ة 
ف���ي النمو وحماية االس���تقرار 
االجتماعي م���ن التفكك، عوضا 
اتباع نهج تق���دمي احللول  عن 
املخ���درة واملؤقتة واس���تخدام 
الشعارات والتصريحات الفارغة 
من املضمون لكسب ثقة املواطنني 

واملستثمرين.

اعداد املؤمن عليهم من املدنيني 
العامة  املسجلني لدى املؤسسة 
للتأمينات االجتماعية مبا يقارب 
القطاع  ال� 13.500 وظيف���ة في 

أوضح النائب عادل الصرعاوي أنه التقى وزير 
املواصات د.محمد البصيري مؤخرا واستعرض 
معه املاحظات اخلاصة بجه����از تكنولوجيا 
املعلومات من واقع االسئلة البرملانية مع الوزراء 
السابقني عاوة على استعراض تقرير ديوان 
احملاسبة بشأن العقود مع املكاتب االستشارية 
لقطاع دعم اتخاذ القرار باألمانة العامة مبجلس 
الوزراء والصادر بتاريخ 2008/7/3 كون املسؤول 
األول عن جهاز تكنولوجيا املعلومات هو من 
كان مسؤوال عن قطاع دعم اتخاذ القرار باالمانة 
العامة مبجلس الوزراء حيث اشار تقرير ديوان 
احملاسبة الى الكثير من املاحظات التي تؤكد 
عدم اكتمال الكثير من املشروعات ومتكني اجلهات 
املعنية من االستفادة منها. واوضح الصرعاوي 

أنه استعرض مع وزير املواصات عقد االتفاقية 
التي كان يزعم توقيعها بني جهاز تكنولوجيا 
املعلومات وإحدى جمعيات النفع العام والتي 
يفوق مبلغها ما يقارب 15 مليونا للتس����ويق 
والترويج االعامي ملشروع احلكومة االلكترونية 
األمر الذي مت عرضه على نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير املواصات السابقني الذين كان لهم دور 
ايجابي في وقف هذا املش����روع مؤكدين على 
ض����رورة ان يكون وفق االط����ر القانونية مبا 
يكفل اتاحة الفرصة للجميع وحتقيق العدالة 
والش����فافية، مؤكدا انه زود الوزير بنسخ من 
هذه التقارير كما مت استعراض زيادة تكاليف 
الكثير من املشروعات مقارنة مبا هو مخطط 

عطفا على السياس����ات اخلاصة بتغيير قرار 
االس����تعانة باخلبرات االجنبية لتكون كوريا 
اجلنوبية بدال من سنغافورة وهذا األمر بحاجة 

الى مزيد من البحث والدراسة.
ومن جهة أخ����رى أوضح الصرعاوي بأنه 
بصدد التنس����يق مع اعضاء املجلس لتكليف 
احدى جلان املجلس أو بتشكيل جلنة خاصة 
للتحقيق في كل ه����ذه اجلوانب وباألخص ما 
يتعلق بج����دوى هذه االتفاقيات باالضافة إلى 
حجم املبالغ املصروفة على مكافآت اللجان وفرق 
العمل بجهاز تكنولوجيا املعلومات التي كانت 
محل اسئلة برملانية. واختتم الصرعاوي حديثه 
بثقته بوزير املواصات بالتعاطي مع هذا امللف 

ملا عرف عنه من احلرص على املال العام.

ألنهما محاطتان بعمارات استثمارية وتجارية

الطبطبائي يطلب كشفًا بأسماء األشخاص 
العاملين في إدارة الفتوى والتشريع

الوعالن لتثمين القطعتين 66 و21 
في منطقة الفروانية

المال: موافقة 33 نائبًا على »الخاصة« 
مطلع األسبوع المقبل

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
سؤاال لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الروضان بش���أن  األمة روضان 
إدارة الفتوى والتش���ريع. وقال 
الفتوى  إدارة  الطبطبائي: كانت 
اق���دم االدارات  والتش���ريع من 
التي صدرت قبل الدس���تور وان 
طبيعة عملها تقوم على املعايير 
املهنية التي تس���تلزم احلصول 
املمارس���ة  على خبرة من خال 
العمل  الفعلية واليومية ألمناط 
القانون���ي من فتوى وتش���ريع 
وعق���ود وقضايا، مضيفا انه في 
اآلونة االخي���رة لوحظ حصول 
الفنيني  مجموعة من االعض���اء 
وبعض املوظفني باجلهاز االداري 
على شهادات علمية وشهادات عليا 
وذلك من خارج النطاق الذي رسمه 
القانون مبا يسمى نظام البعثات 
الدراسية وملا كان العمل الفني بهذه 
اإلدارة ما هو إال ممارس���ة مهنية 
يتطلب االمر معها فحصا وتيقنا 
من صحة هذه الش���هادات ومدى 
انطباق جمي���ع املعايير العلمية 
واالشتراطات القانونية واللوائح 
التنفيذية للحصول عليها بشكل 
مش���روع وخصوصا مع ظاهرة 
احلصول على الشهادات عن طريق 
املتاجرة، لذا أطلب تزويدي بكشف 
بأسماء االشخاص العاملني بهذه 
اإلدارة من احلاصلني على مثل هذه 
الش���هادات بأنواعها مع تزويدي 
بنسخة عن هذه الشهادات وهل 
متت معادلة هذه الش���هادات مع 
اجلهات املعنية بالدولة ذات الصلة 
ومطابقتها مع االنظمة واللوائح 
اخلاصة بها؟ هل مت احلصول على 

طالب النائب مبارك الوعان 
احلكومة بض���رورة ايجاد حل 
للقطعت���ني رقم���ي 66 و21 في 
الفرواني���ة ام���ا بتثمينهما او 
باملوافقة على حتويلهما لسكن 
استثماري أسوة مبا مت اتخاذه 
من اجراءات بش���أن القطعتني 
37 و48 بالفروانية ايضا وقيام 

احلكومة بتثمينهما.
وقال الوع���ان في تصريح 
صحاف���ي ان هات���ني القطعتني 
محاطتان بالعديد من العمارات 
االستثمارية واملجمعات التجارية 
التي تسبب مش���كات كبيرة 
للعائ���ات الكويتية من حيث 
تعرضهم لازع���اج الى انتهاك 
خصوصية هذه العائات والعديد 
من املش���كات األخ���رى، ومبا 
يخالف التقاليد واألعراف املتبعة 
الكويتي احملافظ.  في املجتمع 
وشدد على مسؤولية احلكومة 
جتاه مواطنيها التي تقتضي تفهم 
وتلبية احتياجاتهم، وحتقيق 
طموحاتهم املشروعة التي توفر 
لهم حياة مس���تقرة تتفق وما 

النائب صال���ح املا  اب���دى 
ارتياحه لعقد اجللسة اخلاصة 
في موعدها املقرر 18 اغس���طس 
املقبل الق���رار قانون العمل في 
القطاع االهلي، واعرب عن تفاؤله 
بجمع توقيع 33 نائبا وهو العدد 
الازم لعقد اجللسة في غضون 
هذا االسبوع او مع بداية االسبوع 

املقبل.
وقال املا، في تصريح صحافي 
امس، ان���ه مت اختي���ار يوم 18 
اغسطس حتسبا لغياب النواب 
خال فترة الصي���ف، مؤكدا ان 
قانون العمل االهلي يهم شريحة 
كبيرة من املجتمع الكويتي، وآن 
االوان للسلطتني للتصدي لهذه 
القضية، وان يقوموا بواجبهم 
ويتحملوا مسؤولياتهم، مشيرا 
الى ان القانون ميثل صمام امان 
البنائنا الذين يعملون في القطاع 
اخلاص ويساهم في ازالة شبح 

كابوس تسريح املوظفني.
واضاف املا انه متت اضافة 
التقرير االول للجنة الش���ؤون 
املالية واالقتصادية فيما يخص 
قضية املس���رحني، ونسعى الى 
جمع تواقيع االخوة النواب لعقد 

هذه الشهادات عن طريق املراسلة ام 
باحلضور الكامل؟ وهل احلاصلون 
عليها قد انضموا لهذه اجلامعات 
عن طريق بعثات دراسية؟ وهل 
وضع االلقاب العلمية مثل دكتور 
امام اسم من حصل عليها مشروع 
وبناء على القانون واللوائح؟ هل 
هناك مراسات متت مع الشؤون 
االدارية بإدارة الفتوى والتشريع 
مع امللحقني الثقافيني لهذه الدولة 
للتيق���ن م���ن مش���روعية هذه 
اجلامعات التي صدرت عنها مثل 
هذه الشهادات؟ يرجى االستيضاح 
عن احلضور في اجلامعات ملوظفي 
االدارة. ما األثر الفعلي للحصول 
على الشهادات بالوضع الوظيفي؟ 
وهل هناك معايي���ر أخرى فنية 
يتم فحصها قبل تنفيذ هذا االثر 
للوضع الوظيفي؟ وهل خاطبت 
االدارة وزارة التعلي���م العال���ي 
وديوان اخلدمة املدنية واملكاتب 
الثقافية حول هذه الشهادات وما 

ردود اجلهات عنها؟

الكويتي من  توارثه املجتم���ع 
اعراف وقيم محافظة ومراعاة 
خلصوصية األسرة الكويتية في 
جميع مناطق الكويت دون تفرقة 
أو متييز منطقة على حس���اب 
الى االس���راع  أخرى، ما يدعو 
في حل املشكات التي يتعرض 
لها س���كان القطعت���ني 66 و21 
بالفروانية، مؤكدا ان احلكومة 
تستطيع ان توجد حلوال لهذه 

املشكلة خال وقت قصير.

اجللسة في املوعد املقرر لها.
وردا على سؤال بشأن املوقف 
احلكومي من عقد اجللسة، قال 
املا: ملسنا لاسف مؤشرات سلبية 
ومبررات واهية، اذ احلكومة تعول 
على حل قضية املسرحني، بينما 
نحن نريد اقرار القانون لتحقيق 
االمن الوظيفي، مبديا استغرابه 
من تصريح وزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة محمد البصيري اول 
من امس بأن مشكلة املسرحني 
ستحل قبل يوم 18 اغسطس وهو 

اليوم املقرر لعقد اجللسة.

د.وليد الطبطبائي

مبارك الوعالن

صالح املال

حسني القالف

عسكر العنزي

انتقد فرض نظام بصمة سكرتارية النواب

في اقتراح بقانون قّدمه عسكر العنزي

القالف يستفسر عن صفة وزير الشؤون على هيئة الشباب والرياضة

رفع سقف الراتب التقاعدي من 1200 إلى 1750 دينارًا

القاف  النائب حسني  وجه 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: 
لوحظ في اآلونة االخيرة كثرة 
الكويتي  النادي  الشكاوى من 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية، كم���ا ان تدخل الوزارة 
الش���ؤون االجتماعية  ووزير 
والعمل في عمل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة يعد مخالفا 
للقانون بانشاء الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، متسائا: ما 
صفة وزير الشؤون االجتماعية 
والعم���ل على الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة طبقا للقانون 
رقم )1992/43( بانشاء الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، مع 
تزويدي باملستندات الدالة على 
االجابة، وصورة من قرار الهيئة 
العامة للشباب والرياضة رقم 
)2008/101( بشأن تشكيل جلنة 
للتدقيق على جميع التصرفات 
املالية واالدارية للنادي الكويتي 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية، نسخة من التقرير النهائي 
املالي���ة واالدارية  للمخالفات 
صورة من كتاب احالة النادي 
الكويتي الرياضي للس���يارات 
والدراجات اآللي���ة الى االدارة 

العنزي  النائب عسكر  قدم 
اقتراحا بتعديل قانون التأمينات 

االجتماعية.
الفقرة  املادة األولى: تعدل 
الثانية من  امل���ادة  األولى من 
قان���ون التأمينات االجتماعية 
املشار إليه لتصبح على الوجه 
التال���ي: يكون احل���د األقصى 
للمرتب���ات املنص���وص عليه 
في هذا القان���ون 1750 دينارا 

شهريا.

مذكرة إيضاحية

لق���د ب���دأ العم���ل بقانون 
التأمينات االجتماعية الصادر 
باألمر األميري بالقانون رقم 61 
لسنة 1976 في 1977/10/1 حيث 
بدأ تطبيق تأمني الشيخوخة 
والعجز واملرض والوفاة على 
كافة العاملني في قطاعات العمل 

املختلفة.
وانطاق���ا مما ن���ص عليه 
الدس���تور في املادة 7 منه من 

العامة للتحقيقات مع بيان من 
قام بتحويلهم. كما طلب القاف 
تزويده بصورة من مش���روع 
القرار املرس���ل لك���م من قبل 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بتاري���خ 2008/6/30 بناء على 
طلبكم صورة من كتاب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة املرسل 
اليكم بشأن تعليماتكم باصدار 
قرار بسحب القرار االداري بحل 
الكويتي  النادي  ادارة  مجلس 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية، صورة من الكتاب املرسل 
الى ادارة الفتوى والتش���ريع 
الوزراء املوقر بشأن  مبجلس 
طلبكم الرأي في مشروع القرار 

ان التعاون والتراحم صلة وثقى 
بني املواطنني وما تنص عليه 
املادة 11 منه من ان تكفل الدولة 
املعونة في حالة الشيخوخة 
او املرض او العجز كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 

الصحية.
وبذلك تضمنت املادة األولى 

االداري بحل مجلس ادارة النادي 
الكويتي الذي ق���ررمت ايقافه، 
الفتوى  ادارة  صورة م���ن رد 
والتشريع على كتابكم بشأن 
قرار سحب القرار االداري بحل 
الكويتي  النادي  ادارة  مجلس 
الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية، الس���ند القانوني الذي 
استندمت اليه العطاء تعليماتكم 
بعدم حل مجلس ادارة النادي 
الكويتي الرياضي للس���يارات 
والدراجات اآللية، هل قام رئيس 
النادي باصدار شيكات وتسليمها 
لكم بناء على تعليماتكم وقام 
الن���ادي بتحصيله���ا؟  يرجى 
تزوي���دي بص���ورة م���ن تلك 
الش���يكات واالي���داع الذي مت 
عن طريقكم، وم���ا يفيد متام 
التحصيل من عدمه، وهل قامت 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بطلب تأجيل انتخابات النادي؟ 
وتساءل القاف: ملاذا لم يطبق 
القانون بحل مجلس ادارة النادي 
الكويتي الرياضي للس���يارات 
والدراجات اآللية طبقا للقانون 
رقم )1978/42( بشأن الهيئات 
الرياضية وتعدياته، والقانون 
الهيئة  رقم 1992/43 بانش���اء 
العامة للشباب والرياضة ان كان 

تعديل نص البند 5 من املادة 17 
من قانون التأمينات االجتماعية 
املشار إليه حيث اعطى النص 
اجلديد للمؤمن عليها احلق في 
التقاعد متى كانت مدة اشتراكها 
في التأمني خمسة عشرة سنة 
وفي هذه االح���وال ال يخضع 
معاشها للتخفيض املقرر بحكم 
امل���ادة 20 من هذا القانون كما 
ان  التعديل ايض���ا على  نص 
يسري هذا احلكم على من سبق 
تقاعدها قبل العمل بهذا البند 
ولكن دون ان يترتب على ذلك 

صرف اي فروق عن املاضي.
ورغبة في إنصاف العاملني 
واملتقاعدين في القطاع االهلي 
على غرار هؤالء واس���وة بهم 
فقد نص االقتراح بقانون على 
معاملة العاملني واملتقاعدين في 
القطاع االهلي معاملة العاملني 
في القطاعني احلكومي والنفطي 
من حيث احلق في اجلمع بني 
املعاش التقاعدي والراتب ونص 

هناك مخالفات مالية وادارية، 
وملاذا اصدرمت تعليماتكم لرئيس 
مجل���س ادارة الهيئة ومديرها 
العام بع���دم حل مجلس ادارة 
النادي؟ من جه���ة اخرى قال 
النائب حس���ني القاف: اذا ظن 
اعض���اء مكتب املجل���س بأن 
النواب اس���تغلوا السكرتارية 
لتنفي���ع االقارب فهذه مصيبة 
فا امان���ة ملؤمتن عل���ى املال 
العام وه���ل غابت عن عباقرة 
املقنعة في  البطال���ة  املكت���ب 
وزارات الدولة؟ مضيفا: ويكفي 
النظر ملدرج املجلس  للمعرفة 
اثناء جلسات االستجواب وطرح 
الثق���ة فاجليش العرمرم الذي 
حض���ر اال يعمل في الوزارات، 
متس���ائا وهل حصلوا كلهم 
على اجازة من العمل للحضور 
ام تعامى عنهم اصحاب فكرة 
البصمة؟ ان القرار غير املدروس 
وصمة عار ف���ي حق صاحبه. 
وقال: وبعد فرض البصمة على 
سكرتارية النواب فهل يحصل 
هؤالء على كل االمتيازات التي 
اذا كان  عند موظفي املجلس؟ 
اجلواب بالنفي فهذا ما رسمه 
عباق���رة املكتب.. فأين العدالة 

واملساواة بني املواطنني؟

ايض���ا على معاجل���ة اوضاع 
العاملني الذين يرغبون في ضم 
فترة سابقة ضمن مدة خدمتهم 
الستحقاق املعاش حيث اعطتهم 
هذا احلق على ان يكون ذلك وفقا 
لاجراءات التي يصدر بها قرار 
من مجلس ادارة املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
ونصت املادة الثانية على ان 
تتحمل اخلزانة العامة األعباء 
املترتب���ة على تطبيق  املالية 
أحكام هذا القانون وان تؤديها 
للمؤسس���ة العامة للتأمينات 
االجتماعية بالطريقة التي يصدر 
بها قرار من وزير املالية بعد اخذ 

رأي مجلس إدارة املؤسسة.
الثالثة من  امل���ادة  ونصت 
االقتراح بقانون على إلغاء كل 
حك���م يتعارض مع أحكام هذا 
القانون. ونصت املادة الرابعة 
على ان ينف���ذ رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء كل فيما يخصه 

أحكام هذا القانون.

قدم النائب س���الم النمان اقتراحا برغبة قال فيه: ان السوق 
حاليا في منطقة املنقف في محافظة االحمدي هو فرع من فروع 
جمعية الفحيحيل التعاونية وملا يعانيه قاطنو هذه املنطقة من 
ارتفاع في االس���عار وعدم وجود اصناف معينة مما يضطرهم 
للذهاب الى السوق املركزي بالفحيحيل وملا يقابلونه من ازدحام 
مروري مما قد ي���ؤدي الى حوادث لعدم وجود جمعية تعاونية 

لهذه املنطقة، لذا فانني اتقدم باالقتراح برغبة التالي.

النمالن إلنشاء جمعية تعاونية في المنقف

د.روال دشتي

العنجري يسأل البصيري 
عن مناقصة في المواصالت

النائ���ب عبدالرحمن  وجه 
العنجري سؤاال لوزير املواصات 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة د.محم���د البصيري جاء 
فيه: يرج���ى افادتي عن اآلتي: 
ما اجراءات املناقصة التي حتمل 
 O.S.S 8 � 7/708/�رق���م ب ب ه
لدى وزارة املواصات والدراسات 
الفنية واجلدوى االقتصادية التي 
مت مبوجبها طرحه���ا وتبيان 
اجزاء املشروع املترابطة؟ وطلب 
تزويده باسم الشركة التي متت 
ترسية املناقصة عليها وتاريخ 
الترسية وقيمة العقد وهل مت 
توقيع العقد معها وفي حال إلغاء 
املناقصة يرجى تبيان اسباب 
ذلك واجلهة التي اتخذت قرار 
االلغاء والبديل لتحقيق اجلدوى 

الفنية واالقتصادية للمناقصة 
املذكورة؟ وهل مت طرح املناقصة 
املش���ار إليها عن طريق جلنة 

املناقصات املركزية؟

عبدالرحمن العنجري


