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التقت عضو مجلس االمة د.سلوى اجلسار املستشارة في 6
منظمة األمم املتحدة د.رميا حبش والقاضية دنيا بن رمضان 
من مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث في تونس وسحر 
الش���وا من برنامج األمم املتح���دة االمنائي في الكويت وذلك 
الستعراض التعريف باملشروع االقليمي اجلديد لبرنامج األمم 
املتحدة االمنائي والذي يحمل عنوان »دعم حقوق املرأة والطفل 
من خالل الوصول الى تكنولوجيا املعلومات« والذي يهدف 

الى بلورة وتطوير حس املواطنة لدى النس���اء وسد الفجوة 
الرقمية بني اجلنسني وذلك من اجل تيسير عملية احلصول على 
املعلومات الرقمية املتعلقة بحقوق املرأة والطفل مع التركيز 

على قوانني االحوال الشخصية في مختلف املذاهب.
وقد اشادت د.سلوى اجلسار بأهمية املشروع الذي يسعى 
الى تعزيز مهارات وقدرات املرأة الكويتية بالتعريف بحقوقها 

القانونية ودور البرملان في دعم هذه البرامج واملبادرات.

الجسار التقت ريما حبش والقاضية دنيا بن رمضان

الرومي يسأل عن اسم »حركة أساءت 
إلى الكويت في مؤتمر حقوق اإلنسان«

لمن زادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته

الراشد: يجوز لمن صدر حكم بإشهار إفالسه
 أن يتقدم للمحكمة بطلب انتهاء التفليسة 

الحربش يطالب بإلغاء 
مناقصة مشروع إنشاء 
محطة الزور الشمالية 

من خالل إنشاء صوامع ومخازن للدولة

»التنمية واإلصالح« تقترح عمل
 احتياطي إستراتيجي لألمن الغذائي

ص���رح النائ���ب د.ولي���د 
الطبطبائي بأن كتلة التنمية 
واإلص���الح س���تتقدم خالل 
جلسة مناقشة غالء األسعار 
في جلسة اليوم باقتراح بإنشاء 
صوامع ومخازن للدولة وذلك 
لعمل احتياطي اس���تراتيجي 
الغذائي يكفي حاجتنا  لألمن 
من المواد الغذائية األساسية 
والحبوب لمدة عام وذلك لمنع 
تقلبات نقص وغالء اس���عار 
الم���واد الغذائية ف���ي البالد 

المصدرة.
واوضح أنه في ظل تصاعد 
وتيرة األزمة الغذائية العالمية 
من جدي���د وتداعيات األزمة 
المالية، ترسخت قناعة كاملة 
لدى كثير من الدول بضرورة 
مواجهة هذه األزمة من خالل 
استثمار أموالها بمشاريع زيادة 
طاقتها التخزينية لبناء مخزون 
استراتيجي يحقق لها األمن 
الغذائي، بدال من االستثمارات 
الخارجية التي تحوم حولها 

المخاطر الكثيرة.
وق���ال: وب���دا ذل���ك جليا 
الطاق���ة  بمش���اريع زي���ادة 

التي بدأتها بعض  االنتاجية 
ال���دول العربية، كالش���قيقة 
المملكة العربية الس���عودية 
التي طرحت مش���روعا لبناء 
صوامع جديدة بطاقة تخزينية 
350 الف طن بواقع 250 الف 
طن في مكة المكرمة، و100 الف 
طن في الدمام، على الرغم من 
امتالكها حاليا طاقة تخزينية 

تصل إلى 2460000 طن.
 الفت���ا الى ان هذه الزيادة 
قابلة لزيادة اخرى تصل إلى 
250 الف طن، كما قامت الحكومة 

العمانية بطرح مشروع صوامع 
بطاقة تخزينية 300 الف طن، 
وكذلك البحري���ن التي قامت 
بمضاعفة طاقتها التخزينية، 
أما مصر فإنها تخطط لتطوير 
طاقته���ا التخزينية من خالل 
إنش���اء 50 صومعة جديدة، 
بالتنسيق مع صندوق أوبيك 
للتنمية الدولية الذي سيبرم 
اتفاقي���ة قرض مع جمهورية 
مصر العربية لتنفيذ المرحلة 
الثانية من مش���روع صوامع 

تخزين الحبوب.

 وأش���ار الى انه ومن هذا 
المنطل���ق نقترح تخصيص 
موق���ع ف���ي مين���اء بوبيان 
ضم���ن المرحلة األولى لبناء 
صوامع ومخازن كبيرة عليه 
الوطنية  المش���اريع  كأح���د 
االستراتيجية والذي سيحق��ق 
للك��ويت أمنها الغذائي ويمكنها 
من مواجهة األزمات الغذائية 
الى طاقة  العالمية وص���وال 
تخزين تصل إلى مليون طن 
ويكون ذلك بإش���راف شركة 

مطاحن الدقيق الكويتية.

طالب النائب د.جمعان احلربش 
بضرورة إلغاء مناقصة مش����روع 
إنشاء محطة كهرباء الزور الشمالية 
وحتويلها إلى شركة مساهمة عامة.
واك����د على أن عدم إلغاء املناقصة 
املذكورة مخالف لالتفاق الذي مت 
بني احلكومة وأعضاء مجلس األمة 
كما انه يتعارض بصورة واضحة 
مع التصريحات التي اطلقها وتعهد 
بها وزير الكهرباء واملاء في برنامج 
حواري في إحدى احملطات الفضائية 
وال����ذي اكد خالله حتويل املرحلة 
األولى من مش����روع محطة الزور 
الشمالية الى شركة مساهمة وقد مت 
ابالغ جميع الشركات التي تقدمت 
للحص����ول على املناقص����ة بذلك 
واش����ار د.احلربش الى ان محطة 
الزور الشمالية والتي تقدر طاقتها 
االنتاجية ب� 4800 ميغاواط والواجب 
حتويلها الى شركة مساهمة عامة 
خاص����ة ان اطالق بع����ض االعذار 
الواهية واملب����ررات بأن حتويلها 
سيعطل ترسيتها يعتبر غير واقعي 
وبعيدا عن احلقيقة وعن حماية املال 
العام، ألن إنشاء الشركة املساهمة 
اسرع ولن يكلف الدولة او املال العام 
اي مبالغ او التزامات مالية، كما ان 
إلغاء املناقصة س����يوفر على املال 
العام ما يقارب املليارين ونصف 
املليار دينار على أقل تقدير وذلك 
وفق ما ورد في تصريحات بعض 

مسؤولي وزارة الكهرباء واملاء.

ق���دم النائب علي الراش���د 
اقتراحا لتعديل قانون »شراء 
الدول���ة بع���ض املديونيات 
وكيفية حتصيلها«. وجاء في 

االقتراح:

مادة اولى

تضاف الى القانون رقم 41 
لس���نة 1993 املشار اليه مادة 
جديدة برق���م 21 مكررا نصها 
اآلتي: »استثناء من الشروط 
واالحكام واالجراءات املقررة 
الواقي من  لالفالس والصلح 
االفالس املنصوص عليها في 
قانون التجارة، يجوز ملن صدر 
حكم بش���هر افالس���ه وزادت 
موجوداته ف���ي اي وقت على 
قيمة ما يعادل السداد النقدي 
الف���وري لقيمة مديونيته مع 
االعباء والغرامات املنصوص 
عليها في هذا القانون، ان يتقدم 
الى احملكمة بطلب احلكم بانتهاء 
التفليسة على اساس سداد ما 
يعادل السداد النقدي الفوري 
واالعباء والغرامات املنصوص 
عليها في هذا القانون، كما يجوز 
للهيئة العامة لالس���تثمار ان 
تتقدم بهذا الطلب الى احملكمة 
اذا تبني لها ان قيمة موجودات 
املفلس قد زادت على املطلوب 
سداده كسداد نقدي فوري مع 
االعباء والغرامات املشار اليها 
وانها ق���د حصلت تلك القيمة 
االخيرة فعال. واذا تبني للمحكمة 
ان موجودات املفلس قد زادت 
عل���ى املطلوب س���داده وفاء 
للمديونية املشتراة كسداد نقدي 
فوري م���ع االعباء والغرامات 
املشار اليها، ان الهيئة العامة 
لالستثمار قد حصلت من اموال 
املفلس ما يعادل قيمة السداد 
النقدي الف���وري املطلوب من 
املفلس مع االعباء والغرامات 
اليها، قضت بانتهاء  املش���ار 
التفليس���ة، وان يرد للمفلس 

ما بقي من امواله.
السابقة   وتسري االحكام 
حتى اذا كان حكم شهر االفالس 

قد حاز حجية االمر املقضي«.

المذكرة اإليضاحية

صدر القانون رقم 41 لسنة 
1993 منذ ما يقارب سبعة عشر 
عاما، به����دف معاجلة اوضاع 
اجلهاز املصرفي واملالي ودعمه، 
الدولة اجمالي  حيث اش����ترت 
مديونيات العم����الء الكويتيني 
لدى البنوك وشركات االستثمار 
احمللية وبيت التمويل الكويتي 
كم����ا هي قائمة ف����ي 1990/8/1، 
ووضع القانون رقم 41 لس����نة 
1993 آلي����ة محكمة الس����ترداد 
الدول����ة حلقوقها لدى املدينني، 
مع منحهم فترة سماح لترتيب 
اوضاعهم وحتفيزهم على اللجوء 
الى الس����داد بقواعد راعت مبدأ 

املساواة بني املدينني.
ونظ����را لصدور عش����رات 
االحكام بافالس املدينني املتخلفني 
عن السداد ونظرا ألنه تبني من 
واقع التطبيق العملي للقانون ان 
هناك العديد من املدينني صدرت 
احكام نهائية بش����هر افالسهم، 
اال انه بعد فترة ارتفعت قيمة 
اصولهم العقارية او املنقولة، او 
جاءت لهم مبالغ من تعويضات 
الغزو العراق����ي، او تبني خطأ 
تقدير قيمة اصولهم قبل شهر 
افالسهم بأن مت احتسابها متدنية 
عن قيمتها احلقيقية او واجهتهم 
صعوبات التصرف في اصولهم 
قبل صدور حكم شهر افالس، 
او زادت قيمة موجوداتهم بأي 
طريق عن قيمة املطلوب منهم 
كسداد نقدي فوري للمديونية 
املشتراة مع االعباء والغرامات 
املنصوص عليها في القانون كما 
لو كان ملتزما، وكثير من تلك 
احلاالت ال دخل الرادة املدينني 
فيها، فإن استمرار افالسهم في 
هذه احلالة مع حصول الدولة 
على ما يعادل الس����داد النقدي 
الفوري مع االعباء والغرامات 
يخل مببدأ العدالة واملس����اواة 
الذين  املدين����ني اآلخري����ن  مع 
حصلوا على اح����كام بالصلح 

الواقي من االفالس مع سداد ما 
يعادل الس����داد النقدي الفوري 
فقط، ومع املدينني اآلخرين ممن 
تنظر دعاوى افالسهم اآلن وفي 
املستقبل، ويحصلون على احكام 
بالصلح الواقي من االفالس في 
حالة سدادهم ما يعادل املطلوب 
منهم كس����داد نقدي فوري مع 

االعباء والغرامات.
ونظرا ألن فلسفة القانون رقم 
41 لسنة 1993 هي حتصيل حقوق 
الدولة في املديونيات املشتراة 
وفق آلي����ة محكمة تراعي مبدأ 
املساواة والعدالة بني املدينني، 
لذا اعد االقتراح بقانون املرفق.

ففي احلاالت التي تزيد فيها قيمة 
املوجودات وأصول املفلس على 
املطلوب س����داده منه )وهو ما 
يعادل الس����داد النقدي الفوري 
مع االعباء والغرامات كما لو كان 
ملتزما(، بحيث حتصل الهيئة 
العامة لالستثمار على تلك القيمة 
فعال، فإنه يج����وز للمفلس او 
الهيئة العامة لالستثمار التقدم 
بدعوى للمحكمة املختصة بطلب 
احلكم بانتهاء التفليس����ة، فإذا 
تبني للمحكمة ان الهيئة العامة 
لالس����تثمار قد حصلت بالفعل 
على ما يعادل الس����داد النقدي 
الفوري مع االعباء والغرامات 
املنصوص عليه����ا في القانون 
كما لو كان املدين ملتزما، فإنها 
تقضي بانتهاء التفليسة، ويرد 
للمدين في هذه احلالة ما زاد على 

املطلوب سداده منه كسداد نقدي 
فوري مع االعباء والغرامات، وال 
يكون مطالبا بكل الدين وفوائده 
وما اس����قط منه، كل ذلك اسوة 
بغيره من املدينني ممن حصلوا 
على احكام بالصلح الواقي من 
االفالس بعد سدادهم للقيمة ذاتها، 
تأكيدا ملبدأ املساواة والعدالة، 
السيما ان كثيرا من الظروف التي 
اقتضت شهر االفالس خارجة 
عن ارادة من مت افالس����هم، فإن 
الدول����ة على حقوقها  حصلت 
في تلك املديونيات املشتراة مع 
الغرامات واالعباء فإنه ينتفي 
الداعي الستمرار االفالس هذا من 
ناحية، ومن ناحية اخرى فقد 
تبني من واقع التطبيق العملي 
للقانون 93/41 ان هناك اجتهادات 
مختلفة ومتناقضة بشأن معاجلة 
اوضاع املفلسني ممن زادت قيمة 
موجوداتهم ويرغبون في الصلح 
القضائي بعد س����داد املستحق 
للدول����ة، وتضاربت الرؤى، اذ 
في بعض احلاالت تكتفي الهيئة 
العامة لالستثمار باحلصول على 
ما يعادل السداد النقدي الفوري 
والغرامات واالعباء، وتوافق على 
الصلح القضائي وترد للمفلس 
ما بقي من امواله، وفي احيان 
اخرى تص����ر الهيئة على طلب 
املديونية والفوائد، وفي  كامل 
الهيئة  االحيان االخرى تطلب 
نصف ما بقي من اموال املفلس 
بعد سداد ما يعادل السداد النقدي 
الفوري والغرام����ات واالعباء، 
وهك����ذا ضاعت املس����اواة بني 
آلية  املدينني، ولم تع����د هناك 
محكمة لتس����وية وضع هؤالء 
املفلس����ني، بل وصدرت احكام 
متفرقة بن����اء على االجتهادات 
املختلفة للهيئة العامة لالستثمار 
في طلبات الصل����ح القضائي، 
االمر الذي يدع����و الى معاجلة 
ذلك بوضع آلية موحدة ومحكمة 
تساوي بني الصلح الواقي من 
االف����الس والصل����ح القضائي، 
وجتعل معيار قب����ول الصلح 
في احلالتني هو س����داد املدين 

املفلس( ملا يع����ادل مقدار  )او 
السداد النقدي الفوري واالعباء 
والغرامات املنصوص عليها في 
املادة اخلامسة من القانون رقم 
93/41 وهو ما اجته اليه االقتراح 

بقانون املرفق.
وم����ن ناحي����ة ثالث����ة فإن 
االس����تمرار في مطالبة املفلس 
بكامل املديونية كما في 1990/8/1 
وفوائده����ا املصرفية حتى اآلن 
والتي زادت معها الفوائد على 
اصل رأس امل����ال رغم ان هناك 
الدعوى بطلب  مدينني مازالت 
شهر افالسهم لم ترفع بعد، او 
رفعت ومتك����ن هؤالء املدينون 
من احلصول على الصلح الواقي 
بسداد ما يعادل السداد النقدي 
الفوري واالعباء والغرامات فقط، 
ميثل خلال جسيما في املساواة 
ب����ني املدينني، فضال عن ان فيه 
ارهاقا للمفلس واطالة لالجراءات 
بس����بب املطالبة بفوائد ربوية 
باملخالفة لقوله تعالى )يا ايها 
الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما 
بقي من الربا ان كنتم مؤمنني، 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
اهلل ورس����وله، وان تبتم فلكم 
رؤوس اموالكم ال تظلمون وال 
تظلمون � البقرة: 278 و279(.

وقول���ه تعالى )وأحل اهلل 
البي���ع وحرم الرب���ا � البقرة: 

.)275
وحديث الرسول ژ »لعن 
اهلل آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهده، وقال هم سواء«.واذا 
كان الهدف االساسي من القانون 
93/41 حتصيل حقوق الدولة من 
االعباء والغرامات وكان املفلس 
قد زادت موجوداته وفي امكانه 
سداد ما يعادل السداد النقدي 
الفوري واالعباء والغرامات، فإن 
ذلك ادعى للمساواة بني الصلح 
القضائي والصلح الواقي، بحيث 
حتصل الدولة على حقوقها )ما 
يعادل السداد النقدي الفوري 
والغرامات واالعباء طبقا للمادة 
5 م���ن القان���ون 93/41( ويرد 

للمفلس ما زاد على ذلك.

العبدالهادي لوزيرة التربية: هل بدأت خطة 
تطوير المناهج قبل إعداد برنامج الحكومة؟

وجه النائب ناجي العبدالهادي 
س����ؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ذكر فيه ان الصحف احمللية على 
مختل����ف صفحاتها خالل اآلونة 
األخيرة تصدرته����ا تصريحات 
صادرة عن وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي وبعض القيادات 
ف����ي وزارة التربية تؤكد توجه 
الوزارة بكل قطاعاتها الى العمل 
في سبيل تطوير وحتديث املناهج 
الدراسية ملراحل الدراسة املختلفة 
على نحو يحقق مواكبة ومواءمة 
التطور العلمي والفكري واالرتقاء 

به لدى طلبة املراحل املختلفة.وتس����اءل: هل بدأت 
الوزارة خط����ة تطوير املناهج قب����ل إعداد برنامج 
عمل احلكومة واخلطة السنوية؟ إذا كانت االجابة 
بااليجاب فهل روعي ما مت اجنازه في هذا السبيل من 
جهد ووقت؟ وما اجلهات التي سبق ان استعانت بها 
الوزارة لوضع برنامج تطوير املناهج او تطوير بعض 

املناهج بالكام����ل؟ وهل يقتصر 
اجراء الدراس����ة على املؤسسات 
ومراك����ز البح����وث الوطنية أم 
جتري االستعانة مبراكز دراسات 
أجنبية؟ فإذا كانت االس����تعانة 
مبؤسسات علمية او مراكز بحثية 
يرجى موافاتي ببيانها والتكاليف 
الدراس����ات.  املالية املقدرة لهذه 
وما املواد األساس����ية التي تزمع 
الوزارة تطويره����ا؟ وما الهدف 
من تطويرها؟ وم����ا دور وزارة 
التربية في فترة إعداد جيل من 
املعلمني اجلدد من خريجي التربية 
األساسية في التعليم التطبيقي 
وجامعة الكويت؟ وهل أدرجت الوزارة ضمن خطة 
التطوير حاجة املجتمع ومن ثم الطالب في تنمية 
الوحدة الوطنية واإلخ����اء والتوافق الوطني؟ وما 
التكاليف املتوقعة لهذه الدراسة للتطوير واملدة املتوقع 
االنته����اء خاللها من تطوير البرامج املدرجة بخطة 

الوزارة ومتى يتم تطبيقها على أرض الواقع؟

جوهر: نطالب بشهادات ميالد 
لجميع من يولد على أرض الكويت

النمالن يستفسر عن ارتفاع األسعار

وجه النائب عبداهلل الرومي سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي جاء فيه: بعض الصحف تناقلت عنك تصريحا أشرت 
فيه الى انك فوجئت عند حضورك مؤمتر حقوق االنس����ان في جنيڤ 
بوجود حركة هناك تدعي متثيلها للبدون في الكويت وان هذه احلركة 
قامت بتوزيع صور وبروش����ورات مسيئة لسمعة الكويت أثارت الرأي 
العام العاملي ضدها.متسائال: ما اسم هذه احلركة وهل لها صفة رسمية 
في الكويت، واجلنسية التي تنتمي اليها هذه احلركة وجنسية األفراد 
الذين حضروا وقاموا بتوزيع البروشورات وأساءوا لسمعة الكويت؟ 
هل متت دراس����ة ما قامت به هذه احلركة واألفراد احلاضرين من اساءة 
للكويت من الناحية القانونية وما اذا كانت هذه األفعال تشكل جرمية 
وفقا للقوانني الكويتية وقانون اجلزاء؟ وهل اتخذت الوزارة أي اجراء 
قانوني بحق من قام باالس����اءة للكويت وفقا للقوانني الكويتية؟ ومتى 
مت ذلك؟ أرجو افادتي باالجراءات التي قامت بها الوزارة أو التي اتخذتها 

او التي تنوي اتخاذها جتاه هذا املوضوع.

رحب النائب د.حس���ن جوهر بقرار مجل���س الوزراء املتعلق 
باعتماد كلمة »غير كويتي« بالنس���بة لألم من فئة البدون زوجة 
الكويتي وأبناء الكويتي املتزوج من غير محددي اجلنسية، واصفا 
القرار باملستحق ألنه تصحيح لوضع حكومي خاطئ استمر ألكثر 
من ثالث س���نوات.وقال جوهر في تصريح للصحافيني ان قرار 
مجلس الوزراء مرحب به لكنه ال يقدم وال يؤخر في حل مشكلة 
»البدون« كحل ش���امل ألنه يعتبر جزئية بس���يطة وال ميكن ان 
تكون املعاجلة احلكومية بهذا الش���كل البطيء واملجزأ وترجعنا 

الى نقطة الصفر.
وأشار جوهر الى ان القرار عالج وضع سابق فيه تعسف حكومي 
وبعد ضغط نيابي فبالتالي احلكومة التزمت بتنفيذ هذه التوصية 
النيابية وفق هذا القرار ونأمل أيضا ان تكون هناك ش���هادات ميالد 
جلميع من يولد على ارض الكويت بغض النظر عن جنس���ية أبيه 

أو أمه.

وجه النائب سالم النمالن سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي اكد فيه ان اجلمعيات التعاونية تعتبر عنصرا مهما مؤثرا 
في ظاهرة ارتفاع االسعار والزيادات التي طرأت في اآلونة االخيرة، وملا 
كانت ظاهرة ارتفاع اسعار السلع من القضايا التي تشغل الشارع الكويتي 
وتشكل هما كبيرا لدى املواطن واملقيم كان واجبا على اجلمعيات التعاونية 
واحتاد اجلمعيات التعاونية واالستهالكية القيام بدور ايجابي وفعال حيال 
هذه القضية وباشراف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، متسائال عن 
دور اجلمعيات التعاونية واحتاد اجلمعيات التعاونية واالستهالكية في 
احلد من ظاهرة ارتفاع االسعار ودور وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
في احتاد اجلمعيات التعاونية لضمان التزام اجلمعيات التعاونية باالسعار 
واحلد من ظاهرة ارتفاعها واسماء جميع اجلمعيات التعاونية التي شكلت 
لها جلان تفتيش على اعمالها االدارية واملالية مع بيان ما انتهت اليه هذه 
اللجان، كما يرجى تزويدي بنسخ عن تقارير هذه اللجان وما االجراءات 

التي اتخذتها الوزارة في ضوء هذه التقارير؟

عبداهلل الرومي

علي الراشد

د.وليد الطبطبائيد.جمعان احلربش

 د.حسن جوهر 

سالم النمالن

ناجي العبدالهادي

القالف يطلب من الساير السيرة الذاتية 
لمدير إدارة العالج بالخارج

وجه النائب حسني القالف سؤاال لوزير الصحة د.هالل الساير 
جاء فيه: بالنس���بة لتعيني د.محمد املشعان مديرا إلدارة العالج 
في اخلارج يرجى تزويدنا بالس���يرة الذاتية له، ودوره في الرد 
على اسئلة النواب في السابق. وعدد احلاالت التي مت رفضها من 
قبل اللجنة العليا التي يشرف على رئاستها ودوره في التحقيق 
الذي قامت به الوزارة ف���ي قضية وفاة املقيم الصومالي نتيجة 
لإلهمال في مستش���فى حس���ني مكي جمعة والذي ورد ذكره في 
اس���تجواب د.محمد اجلار اهلل من قبلنا وعدد املهمات الرسمية 
التي مت تكليف الدكتور املذكور به���ا مع ذكر تكلفتها وتاريخها 

واألسباب الداعية لها.
وق���ال منى إلى علمي ان الوزارة تعاقدت مع كوريا اجلنوبية 
للعالج في مستش���فياتها وان من مثل الوزارة في التفاوض هو 

الدكتور املذكور فما مدى صحة ذلك. حسني القالف 

الدقباسي إلعادة النظر في رواتب المتقاعدين
طالب النائب علي الدقباس����ي احلكومة بإع����ادة النظر في رواتب 
املتقاعدين في ظل تس����ارع وتيرة االرتفاع في االسعار وموجة الغالء 
املعيشي التي تعيشها البالد مشددا على ضرورة ان تتحمل احلكومة 

مسؤولياتها من خالل رفع الراتب التقاعدي.
وقال الدقباس����ي ان النواب اوصلوا رسالتهم بشأن زيادة الرواتب 
التقاعدية من خالل االقتراحات التي قدمت في هذا الشأن، داعيا اجلانب 
احلكومي ال����ى التفاعل بإيجابية مع تلك املقترحات، وش����دد على ان 
منطق العدالة يقتضي رفع الراتب التقاعدي السيما مع ارتفاع االسعار 
الذي اليزال في ازدياد يوما بعد يوم، ما يحتم تدخال حكوميا حقيقيا 
ملواجهت����ه، ولفت الى ان الراتب التقاعدي لكثير من االس����ر الكويتية 

ال يكفي لتغطي����ة االحتياجات الضرورية، فما بالنا مبتطلبات احلياة 
الكرمية، منوها انه من غير املعقول او املقبول ان تظل الرواتب التقاعدية 
ثابتة فيما اسعار املواد الغذائية واالنشائية وغيرها في ازدياد مستمر، 
مشيرا الى ان هناك مس����ارات عدة يجب ان نسلكها من اجل تصحيح 
تلك االوضاع، مؤكدا ان رفع الراتب التقاعدي ومنح املتقاعدين عالوات 
ملواجهة الغالء يش����كل احدى تلك املس����ارات الرئيس����ة التي يجب ان 

نسلكها في هذا الشأن.
واضاف الدقباس����ي متسائال: أال يس����تحق املتقاعدون الذين افنوا 
ش����بابهم في العمل خلدمة هذا البلد ان يجدوا منا يد العون في الوقت 

علي الدقباسيالذي باتوا فيه في امس احلاجة الى تلك اليد؟

د.فيصل املسلم


