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طالب النائب ناجي العبدالهادي احلكومة مبنح 
القياديني الراغبني في التقاعد راتبا كامال ملدة خمس 
سنوات حلني تسوية أمورهم املادية، موضحا انه 
فوجئ برفض الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 
لالقت���راح برغبة الذي تقدم به في هذا الش���أن 
الس���باب مادية، في حني يطالب ديوان اخلدمة 
املدنية احلكومة بصرف حوافز للقياديني الراغبني 
في التقاعد. ومتنى العبدالهادي أن تعيد احلكومة 
النظر في االقتراح، وان تتعامل مع جميع املتقاعدين 
مبسطرة واحدة، مشددا على ضرورة ان تستفيد 
احلكوم���ة من خبرات املتقاعدي���ن في الوظائف 
االستشارية بدال من استقطاب االجانب، السيما 

ان الدولة مقبلة على مرحلة مهمة وصعبة.
من جانب آخر، انتقد عضو جلنة املرافق العامة 
البرملانية النائب ناجي العبدالهادي األسلوب الذي 
تتعامل به بلدية الكويت مع مناقصات النظافة 
ف���ي احملافظات ال� 6، من خ���الل تعمدها تأخير 
الترسية لكي متدد العقود القدمية، مشيرا الى ان 
هذا األسلوب ال يتسم بالشفافية ويطرح العديد 
من عالمات االستفهام، مطالبا بترك مهمة النظافة 
للقط���اع اخلاص بالكامل بعيدا عن البلدية التي 
تسببت في ان تكون الكويت أقل دول اخلليج انفاقا 
على النظافة بينما هي أكثرها انتاجا للنفايات.

وتعليقا على ما يثار حول مناقصة نظافة املدن 
التي تتعمد البلدية تعطيلها بحجة ارتفاع قيمة 
عروض الشركات التي اضطرت لزيادتها لتلبية 
الشروط واملواصفات اجلديدة في عملية النظافة 
مث���ل أجهزة ال� GPS املتصلة باألقمار الصناعية 
واملعدات التكنولوجي���ة احلديثة وزيادة راتب 
العامل من 40 الى 60 دينارا تنفيذا لقانون العمل 
األهلي اجلديد. قال العبدالهادي: من واقع خبراتي 
السابقة حيث انني كنت عضوا باملجلس البلدي 
فإن هذا شيء معتاد على البلدية، فهي دائما تتأخر 
في طرح وترسية املناقصات اجلديدة لكي متدد 
العقود القدمية املطبقة حاليا في قطاع النظافة 

وهو أسلوب مرفوض ومستهجن.
وطال���ب العبدالهادي بخصخصة هذا القطاع 
وتطبيق بنود قانون العمل األهلي اجلديد على 
عقود النظافة القدمية واجلدي���دة لزيادة راتب 
العامل من 40 دينارا الى 60 دينارا، ملنع حدوث 
أي اضطرابات عمالية بسبب التفاوت احلالي في 
املرتبات بني عق���ود النظافة القدمية واجلديدة. 
ودعا العبدالهادي جهاز البلدية الى نسف الروتني 
وافس���اح املجال للقطاع اخلاص ليقدم ابداعاته 
وامكانياته التكنولوجي���ة احلديثة في النظافة 
والتنظيف وتدوير النفايات وحماية البيئة من 

التلوث أسوة بالدول الغربية، مشيرا الى ضرورة 
االرتقاء مبواصفات مناقصات النظافة لتتناسب 
مع رؤية حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري 

عاملي.
وفي هذا السياق، طالب العبدالهادي بأن يكون 
ملف النظافة اول ملف يدخل ضمن اخلصخصة، 
وقال: كفانا اهدارا للمال العام بس���بب ال مباالة 
البلدية وعدم تعاملها مع النظافة بصورة صحيحة، 
مؤكدا ان نقل النفايات وإعادة تدويرها سيقوم بهما 
القطاع اخلاص بشكل أفضل من البلدية. وأضاف 
العبدالهادي قائال: من واقع خبراتي السابقة في 
العمل البلدي كعضو في املجلس البلدي فانني 
أرى ضرورة خصخصة قطاع النظافة بانش���اء 
شركة مس���اهمة ميتلك 50% من أسهمها القطاع 
اخلاص، وميتلك ال� 50% املتبقية املواطنون، ودور 
احلكومة هو الرقابة واإلشراف فقط. وأشار الى 
ان الكويت كانت له���ا جتربتان في هذا القطاع، 
األولى كان���ت جتربة النظافة عن طريق البلدية 
فقط، ثم بعد الغزو الغاشم كانت التجربة الثانية 
وهي عن طريق شركات النظافة ولكن من خالل 
البلدية التي تتحكم في وضع املواصفات الفنية 
وطرح املناقصات وترسيتها، ومتتلك القدرة على 

تأجيلها لتمديد العقود القدمية.

شركة اليسرة فاشن تقيم حفل توزيع  للجوائز مبحالت ايكو

أجرت ش���ركة اليس���رة فاشن  في 
الثال���ث م���ن يونيو املاض���ي حفل 
توزيع اجلوائز والسحب على أجهزة 
كمبيوتر ماك آير وذلك لدى محالت 
إيكو فرع األڤني���وز، وقد مت توزيع 
أربعة أجهزة ماك آير على الفائزين. 
والتزال رحلت البح���ث عن الراحة 
واجل���ودة في آن واحد ه���و الهدف 
الوحيد، » فف���ي حني يكون هاجس 
الش���ركات األخرى ه���و احلذاء بحد 
ذاته فإن هاجسنا ياتى مختلفًا ألنه 
يتعلق بقدميك وليس مجرد صناعة 
حذاء.اننا ال نقوم فقط برحلة حول 
العالم بحثًا ع���ن أفضل املواد اخلام 
التى نصنع منها أحذيتنا فدورنا ال 
يتوقف عند ه���ذا احلد ألننا مبجرد 
أن نحصل عل���ى األفضل منها فإننا 

ال نترك شيئًا للصدفة أو احلظ لهذا 
فنح���ن  نفضل دائم���ًا أن يكون لنا 
مدابغنا اخلاصة للجلود التى نصنع 
منه���ا أحذيتن���ا وفوق ذل���ك فإننا 
نغط���ي كل أنح���اء األرض بحثًا عن 
املواد املبتكرة التى ميكن بالفعل أن 
تكون م���وادًا لألحذية احلقيقية .إن 
اآلالت ال ميكنها أن تفعل كل ش���يء 
واأليدي كذلك ال تس���تطيع ولكنهما 
مع���ًاَ ميك���ن أن يفع���ال الكثير ألن 
وجودهما معًا ميكن أن يصنع أفضل 
جتربة للمش���ي« . ه���ذا ويبدو في 
الصورة من اليمني أحد ممثلي غرفة 
املاركة  التجارة والصناعة مع مدير 
السيد براديب نير وفريق إيكو فرع 
األڤنيوز قبل توزي���ع اجلوائز على 

الفائزين.

الخرافي هنأ نظراءه في ليبيريا والمالديف
بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقيات 
تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب أليكس تيلير 
ورئيس مجلس الشيوخ »املؤقت« كليتوس س.ووترسون 
ورئيس مجلس الشيوخ جوزيف ن.بواكاي في جمهورية 
ليبيريا، ورئيس مجلس الشعب في جمهورية املالديف 
عبداهلل شاهد، وذلك مبناسبة االعياد الوطنية لبالدهم. 
من جانب آخر بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 

ببرقية تعزية ومواساة الى رئيس مجلس النواب في 
اجلمهورية اللبنانية نبيه بري اثر وفاة رئيس مجلس 
النواب اللبناني السابق كامل االسعد، وقال اخلرافي في 
برقيته، بقلوب راضية مرضية بأمر اهلل تلقيت مبزيد 
احلزن وبالغ االسى نبأ وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى 
رئيس مجلس النواب السابق كامل االسعد � رحمه اهلل 

� الذي رحل بعد حياة حافلة بالعطاء.

أكدت أنها ال تملك إلزام الجهات األخرى بإعفاء المتقاعدين من الرسوم المستحقة لها

»التأمينات«: صرف راتب كامل للمتقاعد خالل الـ 5 سنوات األولى 
يتعارض مع أحكام القوانين الخاصة بتحديد مفهوم الراتب

القالف: كم عدد القسائم 
التي منحتها وزارة التجارة 

وأّجرتها من الباطن؟

وجه النائب حسني القالف سؤاال الى وزير التجارة والصناعة احمد الهارون عما اذا كان قد مت الكشف عن 
القس��ائم التي منحت للتأك��د من ان اصحابه���ا يس��تخدمونها وفق ما جاء في الطلب. وس��أل القالف وزير 
التجارة عن عدد القس��ائم التي بيعت قبل ممارسة املش��روع الذي قدم على اساسه الطلب، وهل توجد قسائم 
مت تأجيرها بالباطن؟ وهل توجد س��ابقة س��حب قسيمة مخالفة وان كانت االجابة بااليجاب، طلب تزويده بعدد 
احلاالت مع املستندات. وسأل القالف عن عدد القسائم التي وزعت الى تاريخ السؤال، وهل يتم اخبار صاحب 

الطلب في حالة رفض طلبه مع ذكر اسباب الرفض؟
واستفسر القالف عن االجراءات التي تتخذها الهيئة عند تقدمي الطل��ب.

فهد الرجعان

التأمينات  أك����دت مؤسس����ة 
االجتماعية ان صرف راتب كامل 
ال� 5 س����نوات  للمتقاع����د خالل 
األولى يتعارض مع أحكام قوانني 
»التأمينات« اخلاصة بتحديد مفهوم 
الراتب وانه ال توجد لديها معامالت 
تتقاضى عنها رس����وم. واضافت 
املؤسس����ة في ردها على اقتراح 
برغبة للنائب ناجي العبدالهادي 
والذي يطالب فيه بزيادة الرواتب 
التقاعدية كل س����نة ميالدية أنه 
ال توجد لديها معامالت تتقاضى 
عنها رسوما، الفتة الى انه بالنسبة 
للجهات األخرى فإن املؤسسة ال 
متلك الزامها بإعفاء املتقاعدين من 
الرسوم املس����تحقة لها نظير ما 
تقدمه من خدمات لعدم وجود نص 
التأمينات االجتماعية  في قانون 
او غيره يخولها ذلك، وباألخذ في 
االعتبار ان تقرير الرسوم ال يكون 
إال في حدود القانون وفقا ملا تقضي 
به املادة 134 من الدستور، ومن ثم 
فإن االعفاء منها يكون ايضا في 

هذه احلدود.
وقالت املؤسسة انه ال يتناسب 
التضخم ويتعارض  مع معدالت 
مع احكام القانون رقم 25 لسنة 
2001 بتعديل بعض احكام قانون 
التأمين����ات االجتماعي����ة وزيادة 

املعاش����ات التقاعدية التي حتدد 
الزيادات في املعاشات التقاعدية 
بالزيادات الدورية التي تستحق 
بواقع 20 دينارا شهريا كل ثالث 
سنوات وذلك وفقا للمادة التاسعة 
منه، باالضافة الى الزيادات التي 
تس����تحق عند الزواج ألول مرة 
التي تستحق  التقاعد، وكذا  بعد 
عن االوالد املولودين بعد انتهاء 
اخلدم����ة، وذل����ك وف����ق القواعد 
والش����روط املنصوص عليها في 
املادتني اخلامسة والسادسة من 
القان����ون املذكور، وم����ن ثم فإنه 
يتعذر االستجابة لالقتراح املشار 
إليه. أما بالنسبة إلى صرف راتب 

كام����ل للمتقاعد خ����الل اخلمس 
سنوات األولى من التقاعد فقالت 
املؤسسة انه يتعارض مع احكام 
قوان����ني التأمين����ات االجتماعية 
اخلاصة بتحدي����د مفهوم املرتب 
اخلاضع للتأمني وحدوده وحاالت 
استحقاق املعاش وقواعد حسابه 
واحلد األدنى املقرر له املنصوص 
عليها في امل����واد 1/م و2 و17 و19 
و19 مك����رر و19 مكرر/أ و59 و61 
من قانون التأمينات االجتماعية، 
وامل����واد 7 و8 و9 و10 و10 مكررا 
و10 مكررا/أ من قانون معاش����ات 
التقاعد للعس����كريني،  ومكافآت 
وكذا املواد 1 و7 و8 من املرس����وم 
بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام 
التأمني التكميل����ي، ومن ثم فإنه 

يتعذر االستجابة لالقتراح.
واضافت: أما بالنسبة لإلعفاء 
من خصم اجلزء املس����تبدل من 
املعاش التقاعدي ملن س����دد %75 
من اصل الدين فإنه يتعارض من 
أحكام املادة 78 من قانون التأمينات 
االجتماعية التي حتدد على سبيل 
احلصر حاالت وقف خصم اجلزء 
املس����تبدل بالوفاة او انتهاء املدة 
احملددة لالستبدال او طلب ايقاف 
العمل به، ومن ث����م فإنه يتعذر 

االستجابة له.

العبدالهادي يطالب الحكومة بالمساواة بين جميع المتقاعدين

جمعية الفروانية التعاونية

تعلن جمعية الفروانية التعاونية

لل�صركات وذوي االخت�صا�ص

عن حاجتها لتوريد بطاقات 
االت�صال امل�صبقة الدفع

)االت�صال الدويل واإعادة التعبئة للهواتف 

النقالة واالنرتنت وبطاقات الوقود( 

بال�صوق والفروع.

فعلى ال�صركات ذات االخت�صا�ص مراجعة االإدارة خالل 

اأوقات الدوام الر�صمي للجمعية اعتباراً من يوم الثالثاء 

 2010/7/29 ي��وم  دوام  نهاية  وحتى   2010/7/27
 20 وقدره  ر�صم  مقابل  ال�صروط  ن�صخة  على  للح�صول 

دينار ال ترد.
واهلل ويل التوفيق

جمل�ص االإدارة

خالل زيارة لجنة الصداقة إلى بيروت

الطبطبائي: الجالية الكويتية في لبنان 
تطالب برقابة حكومية تجاه ارتفاع األسعار

النمالن يسأل العبداهلل عن الهيكل التنظيمي لـ »البترول الكويتية«
وجه النائب سالم النمالن سؤالني أولهما الى وزير النفط ووزير االعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل طلب فيه تزويده بالهيكل التنظيمي ملؤسسة 
البترول الكويتية، موضحا فيه التسلسل الوظيفي بالتدريج من الرئيس 
التنفيذي مرورا باالعضاء املنتدبني الذين يلونه ومسمياتهم الوظيفية 
وبعدها نواب االعضاء املنتدبني لكل منهم ومسمياتهم الوظيفية ثم مدراء 
االدارات الذين يتبعون كل نائب عضو منتدب ومس����مياتهم الوظيفية 
وانتهاء برؤساء الفرق ومسمياتهم على ان يتم توضيح عدد العاملني 
اجماال في كل فريق عمل؟ وطلب أيضا تزويده بنسبة العمالة الكويتية 
اجماال مقارنة بالعمالة األجنبية في مستشفى االحمدي في آخر 4 سنوات 
مع بيان هذه النسبة لكل سنة؟ وكذلك بنسبة العمالة الكويتية في مهن 
الطب والتمريض والصيدلة مقارنة بالعمالة األجنبية في مستش����فى 

االحمدي في آخر 4 سنوات مع بيان هذه النسبة لكل سنة؟ 
وقال في سؤاله الثاني الذي وجهه الى وزير الصحة د.هالل الساير: 

من����ى الى علمنا انه مت تعيني خريج����ي دورة خدمات فندقية على درجة 
وظائ����ف عامة مع العلم ان ال����دورة فنية وبراءة التخ����رج املصدقة من 
التطبيقي تنص على املستوى الفني، طالبا تزويده باآلتي: ملاذا مت تعيني 
خريج����ي دورة اخلدمات الفندقية على درج����ة وظائف عامة؟ وتزويده 
باعداد مفتشي اخلدمات الفندقية العاملني بوزارة الصحة مع ذكر اسباب 
تعيينهم على مس����توى مغاير لبراءة التخرج املعتمدة؟ وهل مت التنازل 
عن الدرجة الفنية ملفتش����ي اخلدمات الفندقية مقابل ان يتم تعيينهم في 

وزارة الصحة مبسمى »مفتش« بدل »مشرف«.

بيروت ـ خلدون قواص
التقى وفد برملاني من مجلس األمة الكويتي 
يضم النواب د.ولي����د الطبطبائي ود.جمعان 
احلربش ومحمد هايف ود.حسن جوهر اعضاء 
جلنة الصداقة الكويتية � اللبنانية رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري ومفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد 
قباني وبعض رؤساء اجلمعيات واملؤسسات 
اخليرية واالجتماعية، رافقهم في جولتهم القائم 
بأعمال سفارتنا في لبنان جاسم الناجم. وأكد 
النائب د.ولي����د الطبطبائي خالل الزيارات أن 
احملكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري لن تكون موضوع صراع بني 
اللبنانيني. وقال: ما يحصل اليوم في الساحة 

اللبنانية هو قلق سياسي داخل لبنان، او قلق 
تصريحات واللبنانيون اعتادوا على العيش 
في هذه االوضاع القلقة وهو صراع سياس����ي 
داخل لبنان، ولن يصل الى حد االصطدام بني 
اللبنانيني، مضيف����ا ان كل واحد يريد تعزيز 
موقفه داخل الس����احة اللبناني����ة لتحس��ني 
موقع تياره او طائفته، وفي النهاية اللبنانيون 
سيجتازون االزمة وسيجدون مخرجا ملثل ه��ذه 
الطبطبائي ان اسرائيل  التصريح��ات. ورأى 
ستخسر في اي حرب قادمة على لبنان، ولن 
تكرر ما حصل لها من خسارة عام 2006، ألنها 
اخذت درسا من الهزمية، وصمود اللبنانيني مع 
بعضهم البعض والتفافهم حول املقاومة وأيضا 
حول احلكومة هو أكبر خسارة إسرائيلية. وختم 

بالقول: اجلالية الكويتية في لبنان سعداء بني 
اهلهم وش����عبهم، ويطالبون بأن تكون هناك 
رقابة حكومية لبنانية جتاه االسعار وبعض 
اخلدمات مثل نقص املياه في اماكن االصطياف 
حيث تشك��ل قلقا وهناك نوع من االستغالل 
ويوجد استغالل في االسعار والتنقالت واملطاعم 
والفنادق، وعلى احلكومة اللبنانية ان تضب���ط 
وان حتاس���ب املستغلني ونحن ب��دورنا نقلن����ا 
هذه الهواج����س الى املس����ؤول��ني في لبنان. 
ونقل عن مفتي لبنان إش����ادته بدور الكويت 
ومساهمتها في املش����اريع الدينية واخليرية 
واإلنس����انية، وبأهل اخلي����ر الكويتيني الذين 
س����اهموا في اعمار لبنان ومبشاركة الكويت 

في اسطول احلرية.


