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وجهت النائبة د.معصومة املبارك سؤاال لوزير 6
الداخلية الشيخ جابر اخلالد جاء فيه يرجى إفادتي 
باآلتي: اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ضد 
مركز وذكر الواقع على شارع الفحيحيل ردا على ما 
قام به من نشر اعالنات تثير استفزاز ومشاعر نسبة 
عريضة من أبناء املجتمع الكويتي مبا يؤدي للمساس 

بنسيجنا االجتماعي ووحدتنا الوطنية.

معصومة تسأل وزير الداخلية عن مركز »وذكر«

السعدون يقدم تعدياًل على قواعد وضوابط عمليات التخصيص
القانون تنظره اللجنة المالية البرلمانية قريبًا

فيه اجلهة احلكومية ذاتها دعوة 
املواطنني عن طريق وس���ائل 
املقروءة  الكويتي���ة  االع���الم 
واملرئية واملسموعة الى تسديد 
قيم���ة االكتتابات املس���تحقة 

عليهم.
املادة السابعة: تؤول الى الدولة 
كسور االس���هم غير املخصصة 
للمواطنني، كما تؤول اليها اعتبارا 
من اليوم التالي النتهاء املوعد 
احملدد لتسديد املواطنني لقيمة 
ه���ذه االكتتاب���ات وفقا ألحكام 
املادة السادسة من هذا القانون 
جميع االسهم التي لم يسدد فيها 
املواطنون قيمتها للدولة خالل 
ذلك املوعد ألي سبب من االسباب، 
وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه 
االسهم خالل مدة يحددها مجلس 
الوزراء الى الش���ركة التي رسا 
عليها املزاد، وذلك بعد استيفاء 
قيمتها منها وفقا ألحكام البند 
)أ( من املادة اخلامس���ة من هذا 

القانون.
العامل���ون  امل�ادة الثامن�ة: 
الكويتيون في املش���روع العام 
العمل في  ف���ي  الذين يرغبون 
الش���ركة املنصوص عليها في 
املادة الرابع���ة من هذا القانون 
يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة 

بضمان املزايا التالية لهم:
1 � أال تقل مدة عقد أي منهم 
مع الشركة عن خمس سنوات 
اعتب���ارا من تاريخ التحويل ما 

لم يرغب في مدة أقل.
2 � احلصول خالل هذه املدة 
عل���ى املرتب واملزاي���ا النقدية 
والعينية التي كان يحصل عليها 

في املشروع العام كحد أدنى.
3 � ع���دم املس���اس باملرتب 
التي  النقدية والعينية  واملزايا 
اذا م���ا رغبت  يحصل عليه���ا 
الشركة في استخدامه بعد انقضاء 

السنوات اخلمس املذكورة.
ويضع مجلس الوزراء القواعد 
واالجراءات التي تكفل احلصول 
على هذه املزايا ويقع باطال كل 
اتفاق يتم بني العامل والشركة 
باملخالف���ة للبنود )1، 2، 3( من 
هذه املادة ما لم يكن من ش���أن 
هذا االتف���اق ان يحقق للعامل 

مزايا اكبر.
4 � زيادة احلقوق التأمينية 
املس���تحقة للعام���ل مبا يعادل 
اضافة مدة مقدارها ثالث سنوات، 
وال تدخل هذه املدة في حساب 
مكافآت التقاعد املنصوص عليها 
في الفقرة الثانية من املادة 25 
من قانون التأمينات االجتماعية، 
وتتحمل اخلزانة العامة االعباء 
املالية املترتبة على تطبيق احكام 

هذا البند.
5 � حساب احلقوق التأمينية 
على اساس متوسط مرتبه في 
الثالث االخيرة من  الس���نوات 
اخلدمة أو على االساس املنصوص 
علي���ه ف���ي قان���ون التأمينات 

االجتماعية أيهما أكبر.
املادة التاس�عة: 1 � العاملون 
الكويتيون في املش���روع العام 

الذين ال يرغب���ون في االنتقال 
الى الش���ركة عند تأسيسها وال 
تنطبق عليهم ش���روط التقاعد 
تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة 
في القطاع احلكومي مع وضع 
برامج تدريبية تؤهلهم للعمل 
اجلديد، عل���ى أال تقل رواتبهم 
ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه 

في املشروع العام.
2 � العاملون الكويتيون في 
املشروع العام الذين ال يرغبون 
الش���ركة عند  الى  في االنتقال 
الى  أو في االنتقال  تأسيس���ها 
القطاع احلكومي ويس���تحقون 
املع���اش التقاعدي، يتم منحهم 
مكافأة نهاية خدمة تعادل املرتب 
الشامل عن ثالث سنوات على 
أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه 

في املشروع العام.
3 � ت���زاد احلقوق التأمينية 
للعامل الذي ال يرغب في االنتقال 
الى الشركة أو الى احلكومة مبا 
يعادل اضافة مدة مقدارها خمس 
سنوات، أو ما يكمل املدة الالزمة 
الستحقاق احلد االقصى للمعاش 

التقاعدي أيهما أقل.
وتتحم���ل اخلزان���ة العامة 
األعب���اء املالي���ة املترتبة على 

تطبيق أحكام هذا البند.
املادة العاشرة: مع عدم االخالل 
باحكام املادة التاسعة من القانون 
رقم 19 لسنة 2000 املشار اليه 
والقرارات الصادرة تنفيذا له، 
يحدد مجلس الوزراء احلد االدنى 
لنس���بة العمال���ة الكويتية في 
الشركة على أال تقل عما كانت 
عليه في املشروع العام في تاريخ 
العمل بهذا القانون ويضع املجلس 
الشروط التفصيلية واالجراءات 

الالزمة لتنفيذ هذا االلتزام.
ال���وزراء  ويص���در مجلس 
التي تكفل  املناس���بة  القرارات 
التزام الشركات املنافسة االخرى 
بنسبة العمالة املنصوص عليها 
في الفقرة الس���ابقة خالل فترة 

يحددها مجلس الوزراء.
ويضع مجلس الوزراء القواعد 
التي تلتزم مبوجبها الشركات 
بوضع وتنفيذ برامج تدريبية 
العاملني  تكفل االس���تفادة من 
املنقولني اليها واالرتقاء مبستوى 
مهاراته���م الوظيفية مع العمل 
للحفاظ على نسبة العاملني منهم 
في التخصصات النادرة واالعمال 
الفنية املتخصصة التي يحددها 

مجلس الوزراء.
املادة احلادية عشرة: اذا كان من 
شأن التخصيص ان يؤدي الى 
منح تراخيص للشركات املؤسسة 
وفقا الحكام هذا القانون النتاج 
س���لع او خدم���ات ذات طبيعة 
ضرورية او استراتيجية وجب 
ان يتضمن الترخيص الشروط 
واالجراءات التي تكفل قيام هذه 

الشركات مبا يأتي:
1- تزويد اجلهات الرقابية 
بالدول���ة الت���ي يحددها قرار 
الترخيص بجميع املعلومات 
والبيان���ات الت���ي متكنها من 
القيام بدورها الرقابي، وكذلك 
بتقارير دورية تتضمن اخلطط 
املناسبة لتوسعة مجاالت السلع 
واخلدمات بصورة تتناسب مع 

متطلبات التنمية في البالد.
2- احملافظ���ة على س���رية 
البيانات واملعلومات في حدود 

القوانني املعمول بها.
3- احملافظ���ة على س���المة 

البيئة الطبيعية.
4- نقل التقنية احلديثة.

املادة الثانية عش�رة: ال يجوز 
النفط والغاز  انتاج  تخصيص 

النائب أحمد السعدون  قدم 
اقتراحا بقان���ون جاء فيه: لقد 
سبق أن تقدمت بتاريخ 2008/6/5 
الثاني  التش���ريعي  في الفصل 
عش���ر باقتراح بقانون تعديال 
على مشروع القانون املقدم من 
احلكومة بشأن قواعد وضوابط 
عمليات التخصيص، واحملال الى 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية، 
إال أن مش���روع القانون املشار 
إليه لم ينظر في اللجنة في ذلك 
الوقت وملا كانت جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية ستنظر في 
الوقت احلاضر مشروع القانون 
املشار اليه، فإنني اتقدم باالقتراح 
املرف���ق تعديال على  بقان���ون 
مشروع القانون ذاته، وجاء في 

االقتراح:
يك��������ون  األول�ى:  امل�ادة 
للمصطلحات التالية املعنى املبني 

قرين كل منها:
1 � القطاع الع���ام: الوزارات 
واإلدارات العام���ة احلكومي���ة 
والهيئات العامة واملؤسس���ات 
العامة واجلهات ذات امليزانيات 

امللحقة واملستقلة.
2 � املشروع العام: مشروع له 
طبيعة اقتصادية، وتعود ملكيته 

للقطاع العام.
� التخصيص: نقل ملكية   3
املشروع العام، وفقا الحكام هذا 

القانون.
4 � املجلس: املجلس األعلى 

للتخصيص.
5 � السهم الذهبي: سهم واحد 
من اسهم أي شركة يتم تأسيسها 
نتيجة تخصيص مشروع عام 
وفقا ألحكام هذا القانون متنح له 
الدولة مبوجبه ميزات تصويتية 
محددة يتم النص عليها في عقد 
التأس���يس أو النظام األساسي 
للش���ركة حماي���ة للمصلح���ة 

العامة.
املادة الثانية: تتولى مؤسسات 
مستقلة استشارية متخصصة ال 
تقل عن اثنتني احداها ذات خبرة 
عاملية يختارها مجلس الوزراء، 
املادية  تقييم جميع االص���ول 
واملعنوية وجميع اخلصوم لكل 
مشروع عام مقترح تخصيصه، 
التنفيذية لهذا  الالئحة  وتنظم 
القانون اإلجراءات التي تلتزم تلك 
املؤسسات باتباعها في اعمالها، 
على أن تنته���ي من مهمتها في 
موعد يحدد في العقود املبرمة 

معها.
ويعتمد التقييم من مجلس 
الوزراء بعد العرض على ديوان 

احملاسبة.
ويكلف مجلس الوزراء جهة 
حكومية بتحويل املشروع العام 
الى شركة مساهمة وفقا ألحكام 

املادة الرابعة من هذا القانون.
الوزراء عن  ويعلن مجلس 
تأس���يس الش���ركة نهائيا لكل 
مش���روع عام خ���الل موعد ال 
يجاوز س���نة من تاريخ اعتماد 
التقييم بعد عرضه على ديوان 

احملاسبة.
املادة الثالث�ة: ال يجوز خالل 
مدة تقييم املشروع العام اصدار 
أي قرار أو اتخاذ أي اجراء يكون 
من ش���أنه التأثير في امتيازات 
وأصول املش���روع العام املالية 

واملعنوية.
املادة الرابعة: تؤسس احلكومة 
شركة مساهمة كويتية تؤول 
املادية  إليها جميع األص���ول 
واملعنوي���ة وجميع اخلصوم 
لكل مشروع عام بعد تقييمه 
واعتم���اد التقييم من مجلس 
ال���وزراء وفقا الح���كام املادة 

الثانية من هذا القانون وحتل 
محله في تنفيذ أغراضه وفي 
جميع ما له من حقوق وما عليه 

من التزامات.
ويتم حتديد رأسمال الشركة 
في ض���وء نتائج التقييم ويتم 
تقسيمه إلى اسهم لتحديد السعر 
العادل للسهم وتخصص اسهم 
الش���ركة وفق���ا الح���كام املادة 

اخلامسة من هذا القانون.
املادة اخلامسة: تخصص أسهم 

الشركة على النحو التالي:
أ � نسبة 35% من االسهم تطرح 
للبيع في مزايدة علنية تشترك 
فيها الشركات املساهمة املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
والشركات االجنبية املتخصصة 
التي يوافق عليها مجلس الوزراء، 
وتس���تثنى من ذلك الشركات 
املنافسة املدرجة في تاريخ هذا 
املزاد حيث ميتنع عليها املساهمة 
بطريق مباشر أو غير مباشر في 
الشركات املطروحة، ويرسى املزاد 
على من يقدم اعلى سعر للسهم 
فوق قيمته االسمية مضافة إليها 
التأس���يس وعالوة  مصاريف 
اإلص���دار � إن وجدت � ويلتزم 
من يرسو عليه املزاد وبالسعر 
ذاته الذي رسا به املزاد، باالكتتاب 
بجميع االس���هم التي تؤول الى 
الدولة وفقا الحكام املادة السابعة 

من هذا القانون.
ب � نس���بة 20% للجه���ات 
احلكومية التي يحددها مجلس 
الوزراء ويجوز للجهة احلكومية 
التخلي عن هذه النسبة أو جزء 
منه���ا، وذلك بطرحها للبيع في 
املزاد العلني وفقا ألحكام البند 

)أ( من هذه املادة.
ج � نسبة 5% توزع بالتساوي 
يكتتب بها العاملون الكويتيون 
املنقولون من املشروع العام الى 
الراغبون في االكتتاب  الشركة 
بالشروط التفضيلية التي يضعها 
مجلس الوزراء. وال يجوز للعامل 
املكتتب بيع االسهم التي اكتتب 
بها في اطار النسبة احملددة وفقا 
لهذا البند قبل مضي ثالث سنوات 
من تاريخ االكتتاب، وقبل سداد 
قيمة االس���هم بالكامل. وتطرح 
االس���هم التي لم يكتتب بها أي 
م���ن العاملني لالكتت���اب العام 
وفقا ألحكام البند )د( من هذه 

املادة.
د � نس���بة 40% تخص���ص 
لالكتت���اب الع���ام ت���وزع على 
املواطن���ني وفقا ألح���كام املادة 

السادسة من هذا القانون.
ه� � حت���ول الزيادة الناجتة 
عن بيع االسهم وفقا ألحكام البند 
)أ( من هذه املادة الى االحتياطي 

العام للدولة.
املادة السادسة: تتولى اجلهة 
املكلفة بتأس���يس  احلكومية 
الشركة حتديد رأسمالها وتوزيع 
جمي���ع االس���هم املخصصة 
لالكتت���اب العام بالتس���اوي 
بني جميع الكويتيني املسجلة 
العامة  الهيئة  أس���ماؤهم في 
املدنية في يوم  للمعلوم���ات 
االكتتاب ومن غير تخصيص 
لكسور االس���هم، على ان يتم 
تس���ديد قيمة هذه االكتتابات 
من قبل املواطنني للدولة وفقا 
التي  لالج���راءات وبالطريقة 
حتددها اجلهة احلكومية املشار 
اليها دون اي فوائد أو رسوم 
أو أي زيادة فوق سعر السهم 
في االكتتاب في موعد اقصاه 
اليوم، الذي تنقضي في نهايته 
60 يوما محسوبة بدءا من أول 
الشهر التالي للشهر الذي تولت 

الطبيعي.
وكل مشروع يتضمن التزاما 
باستثمار مورد من موارد الثروة 
الطبيعي���ة او مرفق من املرافق 
العامة او منح احتكار، ال يكون 

اال بقانون ولزمن محدود.
امل�ادة الثالثة عش�رة: ينش���أ 
مجلس يس���مى املجلس االعلى 
للتخصي���ص برئاس���ة رئيس 
مجلس الوزراء وعضوية ستة 
من ال���وزراء واثن���ني من ذوي 
الكف���اءة واخلب���رة يختارهما 
مجلس الوزراء من بني موظفي 

الدولة.
ولرئيس مجلس الوزراء ان 
ينيب عنه في رئاس���ة املجلس 
واعماله نائب���ا لرئيس مجلس 

الوزراء.
ويصدر مرس���وم بناء على 
عرض رئي���س مجلس الوزراء 
بتعيني اعضاء املجلس وحتديد 
مكافأتهم ملدة ثالث سنوات غير 
قابلة للتجديد بالنس���بة لغير 

الوزراء.
امل�ادة الرابع�ة عش�رة: يضع 
املجلس الالئحة التي تنظم اعماله 
واج���راءات اجتماعاته واصدار 
قراراته واللجان التي يش���كلها 
من بني اعضائه او من غيرهم، 

والنظام املالي واالداري له.
املادة اخلامس�ة عشرة: يوافي 
املجلس كال من مجلس الوزراء 
وديوان احملاسبة بتقرير سنوي 
باالعمال وانواع النشاط التي قام 
املالية املنقضية  السنة  بها في 
وذلك خالل الشهر التالي النقضاء 

هذه الفترة.
وعلى رئيس الديوان موافاة 
مجلس االمة بنس���خة من هذا 
التقري���ر ومالحظات���ه حوله 
خالل شهرين من تاريخ تسليمه 

اياه.
املادة السادس�ة عشرة: يكون 
للدولة س���هم ذهبي في ملكية 
الشركات التي تأسست نتيجة 
لتخصي���ص احد املش���روعات 
العامة وفقا الحكام هذا القانون، 
ما لم يق���رر مجلس الوزراء ان 
طبيعة املشروع العام الذي مت 
تخصيص���ه وفقا الح���كام هذا 

القانون ال تستدعي ذلك.
ويترتب على تقرير هذه امليزة 
اعطاء الدول���ة قدرة تصويتية 
متكنها م���ن االعت���راض على 
قرارات مجلس االدارة واجلمعية 
العامة للشركة حماية للمصلحة 

العامة.
امليزة  وينص عل���ى ه���ذه 
التصويتية للسهم الذهبي ومن 
ميارسها، في عقد التأسيس او 
النظام االساس���ي للشركة وال 
املتعلقة  يجوز تعديل االحكام 
بالسهم الذهبي إال مبوافقة مجلس 

الوزراء.
تقدر  املادة الس�ابعة عش�رة: 
االعتمادات املالية الالزمة ملواجهة 
مصروفات املجلس وتدرج في 
ميزاني���ة ال���وزارات واالدارات 
احلكومية – االمانة العامة ملجلس 

الوزراء.
يصدر  امل�ادة الثامنة عش�رة: 
مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون خالل ستة شهور 
من تاريخ نش���ره في اجلريدة 

الرسمية.
يلغى  املادة التاس�عة عش�رة: 
كل حك���م يتع���ارض م���ع هذا 

القانون.
املادة العش�رون: على رئيس 
ال���وزراء وال���وزراء –  مجلس 
كل فيم���ا يخص���ه – تنفيذ هذا 

القانون.

محمد هايف

أحمد السعدون

ناجي العبد الهادي

د.جمعان احلربش

عبد الرحمن العنجري
د.فيصل املسلم

العبدالهادي: إعفاء المتقاعدين من الرسوم 
الحكومية واالستفادة من خبراتهم

الحربش: حصار وتجويع شعب غزة جريمة 
يعمقها الصمت اإلسالمي والعالمي

العبداهلل: كتاب عبقرية اإلمام علي 
مجاز رقابيًا منذ 1985

أجاب عن سؤال للنائب العنجري

قدم النائب ناجي العبدالهادي 
اقتراح����ا برغب����ة إلنص����اف فئة 
املتقاعدين جاء فيه: ميثل املتقاعدون 
احدى شرائح املجتمع الكويتي التي 
تتنامى عاما بع����د عام، ورغم أن 
هذا القطاع كلف الدولة واملجتمع 
الكثير مبا انفق على تعليم وتدريب 
افراده إال أنه لم يستثمر بالصورة 
الى  األمثل، فعند إحالة املوظفني 
التقاعد املبك����ر او االعتيادي فإن 
املنتجة  هذا يعني هدرا للطاقات 
وتعطيال لفريق من املوارد البشرية 
وخصوصا تل����ك الفئة من هؤالء 
الذين مازالوا قادرين  املتقاعدين 
على توظيف معارفهم واستخدام 
حصيلة خبراتهم واإلنتاج وهي 
قادرة على العطاء، وكما أن الدول 
املتقدمة تقدم خدمات لهذه الفئة 
كان لزام����ا عل����ى الدولة االهتمام 
بشريحة املتقاعدين، وهي الشريحة 
التي أفنت شبابها في سبيل خدمة 
هذا البل����د، واصبح اصحابها في 
مرحلة متقدمة م����ن العمر، وهم 
اليوم يستحقون أن يرد لهم هذا 
اجلميل بشكل ينعكس على تطوير 

اخلدمات اخلاصة بهم.
وعليه فإنني أتقدم بهذا االقتراح 
اآلتية فقراته: إعفاء فئة املتقاعدين 
من الرس����وم احلكومية، وإصدار 
بطاقة متوينية خاصة للمتقاعدين 
وخفض رسوم س����لع املتطلبات 
األساسية من املواد التموينية الى 
النصف، وتوفير تأمني صحي شامل 
للمتقاعدين الذين تقاعدوا بسبب 
العج����ز الكلي، وتوفي����ر الرعاية 
اخلاصة الالزمة لهم، واالستفادة من 
خبرات املتقاعدين التراكمية في كافة 
املجاالت السيما في قطاع التربية 
والتعليم وغيرها من التخصصات 
النادرة والعس����كرية، وإعطاؤهم 

النائ����ب د.جمعان  اس����تنكر 
احلربش استمرار احلصار اخلانق 
على قطاع غزة وسط صمت دولي 
يتنافى مع أبسط احلقوق اإلنسانية 
الت����ي كفلتها املواثي����ق والعهود 

الدولية.
وأك����د د.احلربش في تصريح 
صحافي مبناسبة الذكرى األولى 
للمج����ازر الصهيونية على قطاع 
غزة ف����ي 2008/12/27 »ان معاناة 
احملاصرين في قطاع غزة تزداد يوما 
بعد آخر، في ظل استمرار احلصار 
الغاش����م املفروض عل����ى القطاع 
وانهيار البنية األساسية بفعل آلة 
احلرب الصهيونية الوحشية، ما 
يهدد حياة آالف األطفال والشيوخ 
والنساء والشباب بالقطاع الذين 
ت����زداد معاناتهم مع دخول فصل 
الش����تاء وبقائهم باخليام التي ال 
حتمي من برد وال تأوي اخلائف 

وال حتقق األمن«.
واعتبر احلربش ان »الظروف 
التي يعايشها أهالي غزة جرمية 
بحق اإلنس����انية وبحق شعوب 
العالم احلر الذي عجز عن محاسبة 
العدو الغاش����م على جرائمه التي 

أجاب وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل عن سؤال 
النائب عبدالرحمن العنجري الذي 
جاء نصه: هل قامت وزارة اإلعالم 
ممثلة في أي إدارة تنفيذية تابعة 
لها مبنع عرض وتداول كتاب املفكر 
واألديب املص����ري عباس محمود 
إذا  العقاد »عبقرية اإلمام علي«؟ 
كانت اإلجاب����ة باإليجاب، يرجى 
توضيح أس����باب ذل����ك، وجاءت 
اإلجابة: نفيدكم بأن الكتاب املذكور 
مجاز رقابيا منذ س����نة 1985 ومت 
عرضه وتداوله وبيعه في معرض 
الكويت الدولي ال� 34 للكتاب لدى 
أكثر من دار نشر وبطبعات مختلفة. 
كما قام وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي باإلجابة 
عن سؤال العنجري حول: سبب 
التأخير في تنفيذ وإنشاء حديقة 
أطفال ف����ي منطق����ة النزهة ق 2 
وبعض املوضوعات الواردة بذات 

األولوية في املعامالت احلكومية، 
وإسقاط قرض التسليف بعد الوفاة 
وعدم حتميل الورثة باقي األقساط، 
وصرف نهاية خدمة للمتقاعد براتب 
كامل ومبا يعادل سنة كاملة وذلك 
للوظائف التي ال تصرف لها نهاية 
اخلدمة، وان يسمح للمتقاعدين 
بإنشاء هيئة نفع عام حتت مسمى 
جمعية املتقاعدين، وصرف بطاقة 
تخفيضات بنسبة ال تقل عن %25 

من اجلمعيات االستهالكية.
العبدالهادي  اقتراح  وجاء في 
ايضا: على الدولة رفع مس����توى 
اخلدم����ات املعيش����ية والرواتب 
التقاعدي����ة وذل����ك في كل س����نة 
ميالدية وتأسيس صندوق اعانة 
لدعم املتقاعدين احملتاجني وتلبية 
احتياجاته����م وفق اش����تراطات 
الراتب  محكومة، واإلبق����اء على 
كامال خالل اخلمس سنوات األولى 
من التقاعد حتى يتسنى للمتقاعد 
تسوية التزاماته املالية والتكيف 
مع وضع����ه اجلديد، واإلعفاء من 
خصم اجلزء املستبدل من املعاش 
التقاعدي ملن سدد 75% من أصل 
الدين، وان تخصص احلكومة جزءا 
من اسهم الشركات التي تساهم فيها 

جتاوزت حدود العقل واإلنسانية، 
وأن عجز العالم عن فك احلصار عن 
القطاع مأساة متجددة لن يتجاوزها 
التاريخ اإلنساني، ما يكرس التعنت 
الصهيوني في مواجهة العالم الذي 
فشل في إخضاعه او محاسبته على 

جرائمه املتكررة«.
وحيا د.احلربش صمود الشعب 
الفلسطيني ومقاومته الباسلة في 
وجه أعتى قوة عسكرية في العالم، 
معتبرا ذلك الصمود شرفا لألمة 
املقاومة  اإلسالمية ودرسا تقدمه 
الى املترددين او املخدوعني بأوهام 

الس����ؤال، حيث جاء في اإلجابة: 
نود اإلفادة بأن احلديقة املش����ار 
إع����داد املخططات  إليها أعاله مت 
الالزمة لها وكراسة الشروط وقد مت 
رصد ميزانية خاصة لها ووضعها 
ضمن برنامج عمل الوزارة للتنفيذ 
خالل عام 2009/2008 ومت ترحيل 
التنفيذ لعام 2010/2009 ولم يتم 

لصندوق إعانة لدعم املتقاعدين، 
والتخفيف عن املتقاعد مما يتبقى 
عليه من قرض إسكاني في حالة 
التقاعد بتسديد %50  الى  إحالته 
من قسط القرض اإلسكاني القائم 
من بنك التسليف، وفتح مراكز في 
كل محافظات الكويت تكون مهيأة 
للمتقاعدين ليقضوا فيها اوقات 
فراغهم وميارسوا بعض األنشطة 
الرياضية والصحية واالجتماعية 
واحلرفية والترفيهية وكذلك متكني 
املتقاعدين من توظيف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ملساعدتهم 
على التكيف بثق����ة مع متغيرات 
العصر، كإقامة الدورات االلكترونية 
املتقاع����د باخلدمات  التي تعرف 
واملعامالت التي ميكن اجنازها من 
خالل هيئة احلكومة االلكترونية، 
ودعم املشروعات الصغيرة التي 
يرغب املتقاعدون في إقامتها من 
خالل تقدمي قروض تس����دد على 
اقس����اط مريحة، وإقامة معارض 
سنوية ملنتجات املتقاعدين برعاية 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وتخصيص جائزة سنوية متنح 
ألفضل عمل يقوم به املتقاعد وإقامة 
مهرجانات شعبية وإعالمية لتكرمي 
املتقاعدين، وعلى الدولة االستفادة 
م����ن جميع توصيات الدراس����ات 
والبحوث اخلاص����ة باملتقاعدين 
التي تقوم بها اجلامعات ومراكز 
الدراسات والبحوث املتخصصة، 
وتتحمل احلكومة التبعات املالية 
الناجت����ة عن قرار املس����اواة بني 
امليزات  املدنيني والعسكريني في 
التقاعدية، وعلى احلكومة أن تشمل 
في خطة التنمية واخلطاب األميري 
اإلج����راءات الت����ي اتخذت خلدمة 
املتقاعدين وإخطار مجلس األمة 

مع بداية كل دور انعقاد.

السالم الذي تتهرب إسرائيل من 
استحقاقاته.

وحث د.احلربش الش���عوب 
واحلكومات العربية واإلسالمية 
على العمل اجلاد لكسر احلصار 
الغاشم على شعب  الصهيوني 
غزة انطالقا من التوجيه النبوي 
»مث���ل املؤمن���ني ف���ي توادهم 
وتراحمهم كمثل اجلسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعت له 
سائر األعضاء بالسهر واحلمى« 

صدق رسول اهلل ژ.
ودعا النائب د.جمعان احلربش 
الى ضرورة تسريع اجلهود العربية 
واإلس����المية على األصعدة كافة 
ملواجهة املؤامرة الصهيونية التي 
حتاك باملقدسات اإلسالمية واملسجد 
األقصى من خالل احلفريات التي 
تستهدف حصار األقصى وتهويد 

مدينة القدس الشريف.
واختتم د.احلربش تصريحه 
بدعوة الش����عب الفلسطيني الى 
التوح����د ونبذ اخلالفات وتوحيد 
الصف وف����ق مش����روع املقاومة 
التعن����ت الصهيوني،  ملواجه����ة 

واستعادة احلقوق املسلوبة.

حتى تاريخه الب����دء في التنفيذ، 
وذلك نظرا لع����دم ورود موافقة 
البلدي عل����ى املوضوع  املجلس 
علما انه ق����د متت مخاطبة بلدية 
الكويت بهذا الش����أن وفقا لكتابنا 
املرفق، وس����يتم الب����دء بالتنفيذ 
حال ورود موافقة املجلس البلدي 
على املشروع حيث يتم استخراج 
ترخيص بلدية الكويت خالل شهر 
من تاريخ تسلم املوافقة وبعدها 
سيتم طرح املشروع ضمن مناقصة 
في جلنة املناقصات العامة وترسية 
املشروع خالل فترة تتراوح بني 
شهر وشهرين، ثم يتم أخذ موافقة 
ديوان احملاسبة ويتم توقيع العقد 
خالل أس����بوع من املوافقة ويتم 
تسليم احلديقة للقطاع املختص 

بعد عام من توقيع العقد.
اما ع����ن امليزاني����ة املرصودة 
لها فتقدر مببلغ وقدره 800 ألف 

دينار.

قدم مجموعة اقتراحات إلنصافهم

هايف: »المواصالت« تجاهلت محافظتي
 الجهراء والفروانية في عقود إصالح شبكة الهواتف

ش���هري����ن تقريب���ا، وحتى 
هذه اللحظ����ة لم تعد إليه���ا 
وزارة  وعل������ى  اخلدم���ة، 
املواصالت أن تش���م���ل ف���ي 
العق���د ال������ذي أبرمت���ه مع 
الش���رك���ة املختصة بإصالح 
عط���ل كواب������ل، محافظت��ي 
واجله������راء،  الفرواني���ة 
بدال م���ن اقتص������ار العق���د 
العاصم���ة  عل����ى محافظتي 

وحولي.
ودعا هاي���ف إلى: »اعتماد 
العقود اجلديدة، بحيث تشمل 
احملافظ���ات كافة، وال يقتصر 
األم���ر عل���ى محافظ���ة دون 
األخ���رى، خصوصا أن هناك 
مواطنني قطعت عنهم اخلدم����ة 
الهاتف��ية، وهم في أمس احلاجة 

إليها«.

الهاتفية عن بعض  اخلدمات 
مناطقها«.

واض���اف: »ان »تلفونات« 
غالبي���ة س���كان الف���ردوس 
والعارضي���ة قطع���ت من���ذ 

اس���تغرب النائ���ب محمد 
هايف املطيري: »جتاهل وزارة 
املواصالت حملافظت���ي اجلهراء 
والفروانية، ع�ن���د توقيعها 
عقد إصالح الشبكة الهاتفية«، 
مطالبا وزير املواصالت بفت���ح 
حتقيق موس���ع عن س���بب 
التجاه��ل، ومحاس���بة  ه���ذا 

املقصرين«.
ف���ي تصريح  وقال هايف 
للصحافي���ني: »من���ذ فت���رة 
قام���ت ال���وزارة بالتعاقد مع 
شركة مختصة بإصالح عطل 
الكواب���ل، واملفارقة أن العقد 
اختص���ر عل������ى محافظتي 
العاصمة وح��ول���ي، ولم يشمل 
احملافظات األخرى، وحتديدا 
التي  الفرواني������ة واجلهراء 
يعاني قاطنوه���ا من انقطاع 

المسلم: ما أسباب عدم قطع 
إرسال قناة السور؟

قدم النائب د.فيصل املس����لم 
سؤاال لوزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل جاء فيه يرجى تزويدي 
بكل الكت����ب التي وجهت لوزارة 
االعالم من قبل قناة الس����ور او 
من محمد اجلويهل؟ وما طبيعة 
الت����ي تضمنتها هذه  املطالبات 
الكتب؟ مع تزويدي بنسخة من 
النظم او اللوائح او القوانني التي 

تنظم تلك املطالبات؟ 
وهل صحي����ح انه كان هناك 
توجه داخل ال����وزارة دعا لقطع 
االرس����ال عن قناة الس����ور ومت 
رفضه؟ وما اسباب ذلك الرفض؟ 
مع تزويدي ب����كل الوثائق التي 

تؤيد االجابة؟
وما االسباب التي حالت دون 
قيام وزارة االعالم بقطع االرسال 
عن قناة الس����ور منذ بداية بثها 
التجريبي الذي جاوز الشهر قبل 

اذاعة برنامج )السرايا( خاصة 
ان اجلويهل معروف باطروحاته 
الس����لبية التي كان يكررها بكل 
الفضائيات، مع ان الوزير أعلن 
أثناء االحتجاجات العارمة على 
البرنامج توصل الوزارة لطريقة 

تقطع بها االرسال عن القناة؟


