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قدم النائب د.ضيف اهلل بورمية اقتراحا برغبة قال فيه: 6
نظرا لرغبة الكثير من املتقاعدين في احلصول على قروض 
لسد حاجاتهم املعيش���ية ولكن بسبب الفوائد الكبيرة ال 
يستطيعون احلصول عليها، اقترح »متنح املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية قروضا ميسرة للمتقاعدين بدون 

فوائد وبحد أعلى عشرة أضعاف الراتب«.

بورمية:  لتمنح »التأمينات« قروضًا ميسرة 
للمتقاعدين بدون فوائد

صالح عاشور

د.محمد احلويلة

حسني القالف

جاكرت���ا � كونا: عّبر رئيس 
وفد الشعبة البرملانية الكويتية 
الى اجتم���اع املجلس التنفيذي 
جلمعية برملانات اس���يا النائب 
صالح عاش���ور عن دعم دولة 
الكويت املس���تمر والالمحدود 

مليثاق جمعية برملانات آسيا.
وبني عاشور اهمية تطبيق 
مواد امليث���اق التي تنص على 
تعزيز السالم واالمن والصداقة 
والتسوية الس���لمية للنزاعات 
وتشجيع وتعزيز حقوق االنسان 

والتصدي لالرهاب.
وقال عاشور في كلمته امام 
املؤمتر ام���س ان مجلس االمة 
بدولة الكويت يدعم ويش���جع 
التع���اون البرملاني بني اعضاء 
جمعية برملانات آسيا وحكومات 
الدول االعض���اء ويدعم اعالن 
مبادئ الصداق���ة والتعاون في 

وجه النائب د.محمد احلويلة 
الوزراء  س���ؤاال لنائب رئيس 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد جاء فيه: أين وصلت 
اإلج���راءات التنفيذي���ة ملدينة 
الصبية والتي يعلق عليها العديد 
من املواطنني اآلمال للمساهمة في 
حل القضية اإلسكانية وتقليص 
فت���رات االنتظ���ار الت���ي متتد 
لعش���رات السنني؟ نأمل ارفاق 
الرد بالوثائق واملستندات الدالة 
على االجابة، وما هي املشاريع 
الوزارة  التي تنوي  االسكانية 
تسليمها للمواطنني خالل اخلمس 
سنوات املقبلة مع حتديد املدة 
الزمنية لتسلم كل مشروع على 
التي  حدة والوحدات السكنية 
يتضمنها كل مشروع؟ وهل لدى 
وزارة اإلس���كان توجه لزيادة 

القالف  النائب حس����ني  وجه 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي قال انه 
في احدى الصحف نشرت خبرا 
عن امله����ام اخلارجية لوزارتكم، 
طالبا تزويده بجميع املشاركات 
واملؤمترات واملعارض االجتماعية 
والثقافية والنشاطات اخلليجية 
والعربية والدولية التي اعتادت 
وزارة الشؤون االجتماعية املشاركة 
فيها مباشرة او من خالل األجهزة 
التابعة لها من����ذ 2006/1/1 وذلك 
ل����كل مهمة على ح����دة، مع بيان 
التكلفة املالي����ة لها واملغزى من 

تلك املشاركات وذلك لكل مهمة على حدة، وطلب أيضا 
جميع املس����تندات الدالة على االجابة من مراسالت 
وخطابات وذلك لكل مهم����ة على حدة. وما طبيعة 
األعمال والنشاطات واملشاريع التي مت تنظيمها في 
اخلارج؟ والتي اعتادت الوزارة املشاركة فيها مباشرة 
او من خالل االجه����زة التابعة لها منذ 2006/1/1 مع 
بيان التكلفة املالية لها واملغزى من تلك املشاركات 
وذلك لكل مهمة عل����ى حدة، وطلب تزويده بجميع 
املستندات الالزمة الدالة على االجابة من مراسالت 
وخطابات وذل����ك لكل مهمة على حدة. وصورة من 
جميع الدعوات للمشاركات واملؤمترات واملعارض 
االجتماعية والثقافية والنشاطات سواء كانت خليجية 
او عربية او دولية التي اعتادت الوزارة املش����اركة 
فيها مباش����رة أو من خالل األجهزة التابعة لها منذ 
2006/1 وذلك ل����كل مهمة على حدة. هل يتم عرض 
ق����رارات وتوصيات من جهات أخ����رى على اللجان 
التحضيرية؟ وهل تتم أو متت مناقشتها؟ فإذا كانت 
االجابة بااليجاب، يرجى ذكر اجلهات س����واء كانت 
حكومية او غيرها، مع تزويدي بصورة من التوصيات 
ورأي اللجان بهذا اخلصوص وجميع املس����تندات 
الدالة على االجابة من مراسالت وخطابات ومذكرات 

داخلية ومحاضر جلان.
وطل����ب تزويده بنس����خة عن الص����ور األولية 
الستراتيجية الوزارة لكافة املشاركات اخلارجية، وهل 
توجد توصيات من جهات اخرى الستراتيجية الوزارة؟ 
اذا كان����ت االجابة باإليجاب يرجى تزويدي بجميع 
املستندات الدالة على اإلجابة من مراسالت وخطابات 
وذلك لكل مشاركة على حدة، وما األسس واملعايير 
واآلليات املعتمدة للترشيح للمهام اخلارجية؟ مع 
تزويدي بجميع املس����تندات الدالة على اإلجابة من 
مراسالت وخطابات وذلك لكل مهمة على حدة، وما 
اآللي����ات واملعايير التي تعتمده����ا الوزارة لتحديد 
مس����توى التمثيل للمهام اخلارجي����ة؟ وهل حتدد 
اجلهات املس����تضيفة للمهمة مستوى التمثيل؟ مع 
تزويدي بجميع املس����تندات الدالة على اإلجابة من 
مراسالت وخطابات، وجميع قرارات التكليف لكافة 
املش����اركات اخلارجية من قرارات االضافة واإللغاء 
والتعديل والتصحيح من����ذ يناير 2006 وذلك لكل 

مهمة على حدة، وكشف تفصيلي 
يبني عدد املهام اخلارجية للوزارة 
من تاريخ 2006/1/1 مع بيان اسماء 
املشاركني في تلك املهام واملسمى 
العلمية  الوظيف����ي والش����هادة 
التابعني لها  واإلدارات واألقسام 
لكل منهم والتكلفة املالية وذلك 
لكل مهمة على حدة، وما رأي ديوان 
اخلدمة املدنية إليفاد القياديني ملدد 
طويلة مبهام خارجية، وما السند 
القانوني لذلك؟ مع تزويدي بجميع 
املستندات الدالة على اإلجابة من 
مراسالت وخطابات وذلك لكل مهمة 
الوزارة  على حدة، وهل أرسلت 
اشخاصا في مهام خارجية ليسوا موظفني بالوزارة 
او كانوا منتدبني من جهات اخرى، اذا كانت االجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بأس����ماء اجلهات التابعني 
لها مع بيان اسماء املشاركني في تلك املهام واملسمى 
الوظيفي والش����هادة العلمية والتكلفة املالية وذلك 
لكل مهمة على حدة، طالبا تزويده بجميع املستندات 
الدالة على اإلجابة من مراسالت وخطابات وذلك لكل 
مهم����ة على حدة، وهل لدى الوزارة اي جلنة تقييم 
او دراسة او توثيق بعد االنتهاء من كافة املشاركات 
واملؤمترات واملعارض االجتماعية والثقافية واألنشطة 
اخلليجية والعربية والدولية التي اعتادت الوزارة 
املشاركة فيها مباشرة او من خالل االجهزة التابعة لها 
منذ 2006/1/1 ومن يقوم بكتابة التقارير مع تزويدي 
بصورة من تقارير املش����اركات وجميع املستندات 
الدالة على االجابة من مراس����الت وخطابات وذلك 

لكل مهمة على حدة.
وهل يتم التأكد من وجود جميع املكلفني باملهام 
اخلارجية خارج البالد والتزامهم مبا اسند اليهم؟ 
وه����ل يوجد من يتخلف منهم عن الذهاب في بداية 
امل����دة واملغادرة قبل نهاية امل����دة املنصوص عليها 
في قرار التكلي����ف؟ اذا كانت االجابة باإليجاب فما 
اآللية التي تتبعها الوزارة لتطبيق اجلزاء؟ وهل مت 
ايفادهم مرة اخرى؟ وهل يتم اخلصم من املخصص 
املالي اخلاص باملكلف؟ وهل يتم اس����ترجاع بقية 
املخصص املالي اخلاص باملكل����ف عند تغيير مدة 
املهم����ة؟ وهل يتم اخلصم بناء على تاريخ املغادرة 
والدخول بواس����طة تذكرة الطي����ران او صورة من 
جواز السفر وعليها تأشيرتا الدخول واخلروج؟ مع 
تزويدي بكافة املستندات الدالة على اإلجابة جلميع 
املشاركات لكل املكلفني من تاريخ 2008/1/1 على ان 
تشمل القرارات الوزارية اخلاصة بتغيير مدة املهمة 
مع ورقة من املنافذ حلركة الدخول واخلروج اخلاصة 

بكل مكلف وذلك لكل مهمة على حدة.
كما طلب تزويده بكافة الرحالت السياحية اخلاصة 
بقطاع الرعاية االجتماعية سواء اخلليجية او العربية 
او الدولي����ة التي اعتادت ال����وزارة ايفاد نزالء دور 
الرعاي����ة االجتماعية ومرافقيهم اليها منذ 2006/1/1 

وذلك لكل رحلة على حدة .

آس���يا وحتديات فرص العوملة 
ومحاربة الفساد والتنوع الثقافي 
في آس���يا اضافة ال���ى حتقيق 

العدالة في الصحة.
واكد عاشور ان تعزيز مبادئ 
الصداقة والتع���اون بني الدول 
اآلسيوية يرسخ االمن والسلم 
واالستقرار في آسيا مشيدا بالدور 
البن���اء الذي تق���وم به جمعية 
برملانات اسيا في متهيد الطريق 
لقيام وتعزيز عالقات الصداقة 

والتفاهم بني شعوب آسيا.
واش���ار الى ان مجلس االمة 
قد اخذ زمام املبادرة في توثيق 
وتطوي���د عالق���ات الصداق���ة 
البرملانية والشعبية عندما قرر 
في عام 1994 تش���كيل مجاميع 
الدول  البرملاني���ة مع  الصداقة 
الصديق���ة وهذا يعتبر منوذجا 

مثاليا وجتربة يستفاد منها.

األمر بحض���ور اجتماع اللجنة 
التشريعي  اإلسكانية بالفصل 

السابق.
وتساءل احلويلة ايضا: هل 
أخذت وزارة اإلسكان باعتبارها 
عند طرح مشاريعها اإلسكانية 
اجلديدة وضع ذوي االحتياجات 
اخلاص���ة من خ���الل تصاميم 
انش���ائية تراعي االعاقات التي 

يعانون منها؟
وقدم احلويلة اقتراحا برغبة 
بش���أن زيادة بدل اإليجار الى 
300 دينار ألن املواطن بالفترة 
احلالية يدفع اكثر من 200 دينار 
من راتبه زيادة على مبلغ بدل 
االيجار مما يجعله يعاني بسبب 

قلة دخله.
كما قدم اقتراحا آخر بشأن 
زيادة القرض اإلسكاني من 70 

الف دينار الى 100 الف دينار.

آسيا والتش���ديد على عناصر 
السالم واالمن الدائم في الدول 

اآلسيوية.
واشاد بجميع نتائج وقرارات 
اللجان الفرعية التي عقدت حتت 
مظلة اجلمعي���ة والتي تناولت 
تأثيرات االزمة املالية على دول 

قرض املعاقني من خمسة آالف 
الى عشرة آالف حتى يستطيعوا 
تدبير امور سكنهم مبا يتالءم 

مع إعاقتهم؟ 
علما بأن وزيرة االس���كان 
الس���ابقة قد وافق���ت على هذا 

عاشور: الكويت تدعم ميثاق
 جمعية برلمانات آسيا

الحويلة: أين وصلت اإلجراءات التنفيذية 
إلنشاء مدينة الصبية اإلسكانية ؟

القالف يسأل العفاسي عن المؤتمرات
والمعارض الخليجية والعربية والدولية لـ »الشؤون«

 )أحمد باكير(مطلق العبيسان وناصر الشليمي ونواف الفزيع خالل الندوة

في ندوة أقامها المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية

الفزيع: ال توجد ديموقراطية في الكويت بل مجلس شورى منتخب
الشليمي: مجلس األمة أصبح قادرًا على التعبير وغير قادر على التغيير

سامح عبدالحفيظ
»دميوقراطيتنا والرمق األخير« 
هذا هو عنوان الندوة التي عقدها 
اول م����ن امس املرص����د الكويتي 

لتأصيل الدميوقراطية.
وأكد املشاركون في الندوة ان 
هناك كثيرا من الدالئل واملؤشرات 
عل����ى ان الدميوقراطية الكويتية 
تعيش أتعس عصورها، مبينني انها 

أوال وأخيرا سلوك حضاري.
واستهل رئيس املرصد الكويتي 
لتأصي����ل الدميوقراطي����ة مطلق 
العبيس����ان حديثه باملثل العربي 
»احلر ال يك����ذب قومه«، مبينا ان 
املرصد ال ينقل ال����ى املجتمع إال 
ما يالمس أوضاع����ه أو يدور في 
فلكه، فبعد كل التوترات واألزمات 
السياسية التي أملت بالبلد أتساءل: 

إلى أين نحن سائرون؟
وأوضح ان الدميوقراطية نكاد 
نفقدها فهي في الرمق األخير حتى 
ان لغة االحباط سادت وطغت لدى 
املثقف����ني واألكادمييني، واصفا ما 
يكتبه الكتاب من مقاالت بأنه أصبح 
أش����به بالبكاء على األطالل اذ انه 
ال يوجد هناك اي أفق سياسي أو 
برامج سياسية واضحة لدى القوى 
العملية  التي تخوض  السياسية 
الى  االنتخابية، مؤك����دا »وصلنا 
درجة اصبح مجلس األمة »ُسبة« 
والدميوقراطي����ة »لعنة« بدال من 
ان تكون مفخرة ومكتسبا عظيما 
لهذا الوطن«. وأوضح العبيسان 
ان هن����اك دالئل ومؤش����رات تدل 
عل����ى ان الدميوقراطية أصبحت 
في الرم����ق األخير، وأولها تراجع 
كل جناحات القوى السياسية ليس 
فقط على محيط األصوات وامنا 
حتى األفكار أصبحت مرفوضة من 
الشارع الكويتي ولم يعد هناك تيار 
سياس����ي يجاهر بفكره ومنهجه، 
معتبرا ذلك انتكاس����ة شديدة في 

العمل الدميوقراطي.
وأض����اف ان ثاني هذه الدالئل 
هو انعدام دور القوى الطالبية في 
اجلامعة والتطبيقي وغيابها متاما 
عما يحدث في البلد عكس ما كان 

الق����رار االقتص����ادي مضيفا انه 
في اآلون����ة األخيرة تخلت بعض 
الكتل عن مبادئه����ا فنجد انه في 
االستجواب االخير لوزير الداخلية 
انقلبت بعض الكتل على مبادئها 
وقيمها واعضائها ايضا والحظنا 
انقلب على كتلته واصفا  النائب 
ه����ذا األمر بالتخب����ط الذي يضر 

بالدميوقراطية.
وأكد الش����ليمي ان����ه ال توجد 
دميوقراطي����ة مبفهومها احلقيقي 
في الكوي����ت موضحا ان مجلس 
األمة اصبح كالصالون السياسي 
قادرا على التعبير وغير قادر على 
التغيير كم����ا ان هناك الكثير من 
شؤون الدولة مجلس األمة لم يكن 

شريكا فيها.
واضاف ان اعضاء مجلس األمة 
في اآلونة األخيرة نس����وا الرقابة 
والتش����ريع وتفرغوا للدفاع عن 
الوزراء واحلكومة لدرجة اننا لو 
طالبنا من محامي الدولة الدفاع عن 
احلكومة والوزراء فان يدافعوا عنها 
مثلما يدافع عنهم النواب مستدركا 
بقوله: لو كانت الدميوقراطية هكذا 
فعلينا السالم، فالدميوقراطية اوال 

واخيرا هي سلوك حضاري.
واكد انه اذا استمر الوضع مثلما 
يحدث اآلن فسنخسر الدميوقراطية. 
بدوره، أكد احملامي نواف الفزيع انه 
ال توجد في الكويت دميوقراطية 
بل مجلس شورى منتخب مبينا 
ان الدميوقراطية هي مشاركة في 
احلكم وحكم الشعب للشعب ولكن 
ال نستطيع ان نتهرب من احلقائق 
بأن ما حققناه هو افضل من اخلليج 

بالرغم من ان ذلك ال يكفي.
وق����ال ان الدميوقراطي����ة في 
الدول املتقدمة هي وجود حكومات 
من ارادة ش����عبية تشكل بأغلبية 
برملاني����ة وحتاس����ب م����ن خالل 
الدورين  الذي مي����ارس  املجلس 
التشريعي والرقابي، الرقابة على 
اعمال احلكومة وتطبيق القوانني 
وان قص����رت ه����ذه احلكومة فإن 
الرأي األول واألخي����ر لصناديق 

االقتراع.

يحدث في الثمانينيات حيث كانت 
تنزل الى الش����ارع وتقود احلرم 
اجلامعي للدفاع عن مكتس����بات 
الش����عب ملزيد من احلريات حتى 
أصبحت اآلن القوى الطالبية تدار 
من قوى سياسية مصاحلها األولى 

هي املصالح االقتصادية.
وأكد أن ق����وى املجتمع املدني 
ذهبت الى اخلمول واالختفاء متاما 
عن توجيه الشارع واالهتمام به 
حتى اصبحنا نشعر بعدم وجودها، 
مضيفا انه عندما يختار الشعب 
الكويتي اعضاء ال يؤمنون بدستور 
62 وال يؤمنون بالدميوقراطية يأتون 

اآلن ويتنكرون للدميوقراطية 
بحجة أنها ال تناسبهم مستبعدا 
الكويتي  متاما أن يشكل الشعب 
حكومة، فضال عن خروج بعض 
االصوات في املجلس السابق تدعو 
إلى احلل غير الدستوري وتعطيل 
الدميوقراطية وعادوا في  احلياة 

هذا املجلس بلغة أخرى.
العبيس����ان ان بعض  وأك����د 
األسماء النزيهة التي خاضت العمل 
السياسي والذين اعطوا من جهدهم 
للدميوقراطية جندهم اآلن ابتعدوا 
السياس����ية، مشيرا  الساحة  عن 
الى ان البلد يش����هد األزمات بعد 
االنتهاء  من دور االنعقاد وأصبح 

التأزمي تلوكه األلس����ن  مصطلح 
ويترافق م����ع أي خلل اقتصادي 
مير به البل����د وكأن األمور أقرب 
الى املؤامرة حل����ل املجلس. وأكد 
العبيسان أن كل قوى املجتمع في 
حالة ردة وضعف وهرم وبلغت من 
العمر عتيا، مبينا ان هناك شيئا 
ما سيحدث في األيام القادمة »ال 
أريد االفصاح عنه« لكن يبدو أن 
هناك انتكاس����ة شديدة متسائال: 
من املسؤول عن هذه االنتكاسة؟ 
هل هي القوى السياسية؟ هل هي 
الق����وى االقتصادية؟ وقال: حتى 
ال نصل إلى الرمق األخير فاألمر 
يحتاج إلى هبة وطنية وإعادة عمل 
وطني دؤوب نحو دفع املجتمع إلى 
مزيد من احلراك السلمي والثقافي 

واالجتماعي. 
م����ن جهته ق����ال نائب رئيس 
اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 
األداء البرملاني ناصر الشليمي أن 
أول نظام دميوقراطي في منطقة 
اخللي����ج كان موج����ودا بالكويت 
منذ عام 1921 ومع أول أيام تسلم 
الراحل الشيخ أحمد اجلابر مقاليد 
احلكم ومت صيانة الدستور كتابة 
ع����ن طري����ق القوى السياس����ية 

واالقتصادية آنذاك.
واضاف الشليمي ان الدستور 

آنذاك كان يتألف من 5 مواد وتتكلم 
املادة اخلامسة عن االنتخاب على 
الرغم من أن املجلس تكون من 12 
شخصا بالتعيني وليس باالنتخاب 
وفي عام 1938 ثم تشكيل مجلس 
مكون من 20 شخصا حتى وصل 

احلال الى دستور 1962.
وب����ني أن دس����تور 1938 كان 
أقوى من دستور 1962 ودستور 
21 كان أقوى من دستور 1938 ألنه 
كان يتكلم عن مشاركة فعلية في 
احلكم ودستور 38 كان يتكلم عن 
مشاركة في اغلب احلكم ودستور 
1962 »عس����انا نسلم عليه«.وقال 
الش����ليمي انه وبعد ظهور النفط 
شعرت السلطة بأنها املهيمنة على 
مصالح الدولة الى ان حدث تزوير 
في املجلس الثان����ي وكان الهدف 
منه اقصاء ق����وى معينة وحدث 
االنقالب الثاني على الدستور في 
1976 مؤك����دا ان النقطة املضيئة 
في حياة الراحل س����مو الش����يخ 
عبداهلل السالم هي الدميوقراطية 

ألنه أنصف الشعب بها.
وبني انه في ذلك الوقت كانت 
هناك االخالق والرجال واملبادئ 
ومع مرور الوقت دخلت التجارة 
واملصالح في السياسة حتى اصبح 
القرار السياسي مختطفا من قبل 

الطبطبائي: استجابة وزارة المالية لطلب البنوك التجارية تحويل 
مستحقات الموظفين مخالفة يتحمل مسؤوليتها السياسية الشمالي

وصف النائب د.وليد الطبطبائي قرار 
وزارة املالية األخير الذي استجابت فيه 
لطلب البنوك التجارية حتويل مستحقات 
اي موظف عند خروجه في اجازة طارئة 
او عالجي���ة او مس���تحقات مالية عند 
نهاية اخلدم���ة عن رصيد اجازاته، الى 
حس���ابه البنكي ووقف نظام الشيكات 
احلكومية، بأنه قرار ال سند قانونيا له 
وميثل تس���خيرا ألجهزة الدولة للعمل 
»كمحصل« للبنوك التجارية في تصرف 

ال شبيه له في العالم.
وأشار الطبطبائي في تصريح صحافي 
الى ان قيام الدولة بضمان حتويل الرواتب 
للبنوك، هو نظام ال يوجد له سند قانوني 
وساهم في تفاقم مشكلة القروض، وعدم 
قدرة املوظف على حتويل راتبه جلهة 
أخرى اال مبوافقة البنك املعني، كما انه 
ال يوجد نظام حكومي في العالم يقوم 
بضمان حتويل رواتب موظفيه للبنوك 
رغم ارادة املوظف في حصوله على راتبه 
عبر جهة مصرفية اخرى، رغم ان البنك 
التجاري هو من يتحمل تبعات قراراته 
مبنح القروض ويتكفل وحده بس���بل 

حتصيلها كما هو قائم 
في جميع دول العالم. 
واستغرب من استجابة 
الفوري  املالية  وزارة 
لطلب البنوك التجارية 
وموافقتها على حتويل 
الرواتب لها في جميع 
األحوال، رغم احلاالت 
االنس���انية لبع���ض 
املوظفني عند خروجهم 
في اجازات للعالج او 
مرافقة مريض او عند 
نهاي���ة خدمة املوظف 
بعد سنوات طويلة من 

العمل للدولة حيث يتم حتويل القيمة 
املالية لرصيد اجازاته املستحقة للبنك 
ليكون حتت رحمته في حالة القروض 
املقسطة الطويلة التي يستوفيها البنك 
حتوطا بسبب انه يخشى من عدم قدرة 
املوظف على س���داد بقية قيمة القرض 
لكونه متقاع���دا وال يجوز احلجز على 
راتبه في حالة عدم س���داده مستقبال، 
مش���يرا الى انه رغم وج���ود نزاعات 

قضائية بني عدد كبير 
من املوظفني والبنوك 
بس���بب  التجاري���ة 
مخالفات البنوك فيما 
الفوائد وقيمة  يخص 
القس���ط املس���تقطع، 
واثب���ات نظ���ر هذه 
النزاعات امام القضاء 
فإن اجهزة الدولة تصر 
الرواتب  على حتويل 
للبنوك حتى تستحوذ 
عليها رغم اس���تمرار 
نظر هذه القضايا امام 
احملاك���م والصعوبة 
القصوى والتكاليف واملدة الزمنية التي 
يتكبدها املواطن السترجاع هذه املبالغ 
عند حصوله على حكم لصاحله واملعاناة 
االنسانية التي مير بها هو وأسرته خالل 

تلك الفترة.
وحذر الطبطبائي وزير املالية مصطفى 
الشمالي من املسؤولية السياسية الناجتة 
عن تبعات هذا القرار الذي يشكل تواطؤا 
مع رغبات جهات مالية خاصة، ال تدخل 

ضمن اختصاصاته وواجباته بتحصيل 
األموال العامة املستحقة للدولة، ومتثل 
جتاوزا على حقوق املواطنني املكلف هو 
بالدرجة األولى برعاية مصاحلهم، كما 
طالب مجلس اخلدمة املدنية مبراجعة 
قراره اخل���اص بضمان حتويل رواتب 
موظفي الدولة للبنوك التجارية الصادر 
في بداية عق���د الثمانينيات من القرن 
املاضي من خالل قرار ال س���ند قانونيا 
له، وهو بالشك قرار كانت له تداعيات 
سلبية كبيرة خالل ال� 25 عاما املاضية، 
جعلت البنوك تتساهل في منح القروض 

وتفاقم تلك املشكلة.
كما دعا الطبطبائي نقابة عمال الكويت 
وجميع النقابات في القطاع احلكومي الى 
العمل عل���ى الغاء قرار ديوان املوظفني 
ووزارة املالية اخلاص بضمان حتويل 
الرواتب احلكومي���ة للبنوك التجارية 
كون الراتب حق���ا للموظف، وال يجوز 
ان تخضعه أي جهة حكومية لوسيلة 
صرفه بخالف ارادة املوظف املستحق له 
نتيجة عمله اال بقانون او حكم قضائي 

نهائي.

د.وليد الطبطبائي

الطاحوس يسأل عن كلفة 
إنشاء قاعة التشريفات

وّجه النائب خالد الطاحوس 
س���ؤاال لوزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض���ل صفر تس���اءل فيه: 
كم بلغت قيمة عقد مش���روع 
تصميم وانشاء قاعة التشريفات 
االميريك���ة اجلدي���دة مبطار 
الكويت الدولي؟ وكم بلغت قيمة 
االوامر التغيرية للمشروع حتى 
تاريخه؟ وهل مت حتديد مصادر 
محددة لشراء األثاث واإلضاءة 
ام هناك اكث���ر من مصدر لكل 

نوع كما جرت العادة؟
 كم بلغت قيمة املشروع حتى 
اآلن وما هي نسبة االجناز حتى 
تاريخه؟ طالبا تزويده بصور 

م���ن العقد االصل���ي واالوامر 
التغيرية وعرض توريد األثاث 

واإلضاءة.

المسلم يشيد بتحويل حاالت الوالدة للقاطنين 
في خيطان إلى مستشفى الوالدة

النائب د.فيصل املسلم  أشاد 
بقرار وزارة الصحة حتويل حاالت 
الوالدة للقاطنني في منطقة خيطان 
في مستشفى الوالدة في منطقة 
الصباح الصحية، في وقت طالب 
فيه باالستعجال بوقف عمليات 
إزال����ة احلدائق واألش����جار في 
الساحات املقابلة لبيوت خيطان 

على الدائري اخلامس.
وقال املسلم في تصريح صحافي 
أمس انه اجتمع مع وكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.ابراهي����م 
وتناقش معه في املشاكل الصحية 
التي تعاني منها منطقة خيطان 
ومن ابرزها قضية حتويل حاالت 
الوالدة الى مستشفى الوالدة في 
منطقة الصباح الصحية بدال من 

مستشفى الفروانية. واشار الى ان 
وزارة الصحة استجابت مشكورة 
الى هذا الطل����ب واصدرت قرارا 

وزاريا بهذا الشأن، معربا عن شكره 
للوزير ووكيل الوزارة على تفهمهم 
وسرعة استجابتهم الحتياجات 
املواطنني. ومتنى املسلم االستمرار 
على هذا النهج واستكمال متطلبات 
املنطق����ة واحتياج����ات مراكزها 
ومستوصفاتها الصحية من اجهزة 
ومعدات وهيئة طبية ومتريضية 
نظرا للكثافة السكانية العاملية في 
منطقة خيطان. من جهة أخرى، 
طالب املسلم بوقف عمليات إزالة 
احلدائق واألشجار في الساحات 
املقابلة لبيوت خيطان على الدائري 
اخلامس. وقال املس����لم ان »اهل 
خيطان بدال من ان يجدوا احللول 
املتزايدة  من احلكومة ملشاكلهم 

تأتيهم اجلرافات لتزيد آالمهم«.

 د.فيصل املسلم خالد الطاحوس


