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م. ناجي العبد الهادي وأحمد املليفي وناصر الشليمي ومطلق العبيسان خالل الندوة  أنور الكندري

خالل ندوة »المتقاعدون وحقوقهم المنسية« في الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني

العبدالهادي: الحكومة رفضت عدة مقترحات ُتحّسن أوضاع المتقاعدين دون مبررات
محمد هالل الخالدي

الكويتية  أثارت اجلمعي���ة 
ملتابعة وتقييم األداء البرملاني 
إحدى القضايا االجتماعية املهمة 
لش���ريحة مهملة ومنسية من 
املجتمع وهي شريحة املتقاعدين 
في ندوة شارك فيها النائب ناجي 
العبدالهادي والنائب الس���ابق 
أحمد املليفي ورئيس اجلمعية 
الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 
البرملاني ناصر الشليمي وأمني 
السر مطلق العبيسان مساء أمس 
األول، حيث أشار النائب ناجي 
املتقاعدين  أن  إلى  العبدالهادي 
ميثلون احدى أهم الشرائح في 
املجتمع نظ���را ملا يتمتعون به 
من خبرة طويل���ة في مجاالت 
عملهم ومبا يحملونه من رزانة 
وبعد نظر بعد جتربتهم الغنية 

في احلياة.
وقال اننا في الكويت نفتقد 
وجود قاعدة بيان���ات كما هو 
معمول به ف���ي الدول املتقدمة 
وهذا أدعى إلى االس���تفادة من 
خب���رات املتقاعدي���ن، ث���م إن 
الدولة تصرف ماليني الدنانير 
على دراسات واستشارات تؤكد 
أغلبها على ضرورة االستفادة 
من هذه الفئة فلماذا ال تستجيب 
الدراس���ات وال  احلكومة لهذه 
املتقاعدي���ن االهتمام  تعط���ي 
املطلوب؟ مضيف���ا أن مجلس 
األمة شهد العديد من املقترحات 
واملطالبات التي تتعلق باالرتقاء 
املتقاعدين وإنصافهم،  بحقوق 
إذ ان وض���ع املتقاعدين اليوم 
مخيف ج���دا والبد من االهتمام 
بهم وحتسني أوضاعهم في ظل 
غالء املعيشة وارتفاع األسعار، 
وهناك عدد كبير من املتقاعدين 
من وظائف مهمة ولديهم قدرة 
على العطاء مثل املعلمني واألطباء 

التقاع���د، ولكن  س���قف راتب 
احلكومة عودتنا أال تستجيب 
إال ملن يق���وم باإلضراب أما من 
يطالب بهدوء وبصورة حضارية 
فال يستجاب له، ونحن ال نريد 
أن يس���ود هذا األس���لوب في 
احلصول على احلقوق، بل نريد 
دولة مؤسسات تنصف اجلميع 
وتتعامل مبس���طرة واحدة مع 

اجلميع.
وأكم���ل الش���ليمي قائال إن 
النائ���ب ناج���ي العبداله���ادي 
والنائب الس���ابق أحمد املليفي 
من أكثر األشخاص الذين قدموا 
اقتراحات ولهما مواقف مشرفة 
مع حقوق املتقاعدين وإنصافهم، 
ولذلك نتشرف باستضافتهما 
اليوم للحديث عن هموم وحقوق 

املتقاعدين املنسية.
أما أمني سر اجلمعية مطلق 
العبيس���ان فق���ال ان املجتمع 
الكويتي أصب���ح يعيش حالة 
من اخلمول واليأس بسبب أداء 
احلكومة املتواضع جدا، مضيفا 
أن معظم الن���واب غير مبالني 
بحقوق املواطنني وبشكل خاص 
حقوق املتقاعدين وال يكترثون 
مبا تعانيه ه���ذه الفئة، وأكمل 
العبيس���ان بأن ه���ذا الصمت 
والتخاذل في املطالبة بحقوق 
املتقاعدين في ظل غالء املعيشة 
واالرتفاع املتزايد لألسعار يتطلب 
منا جميع���ا وقفة جادة إلعادة 
األمور إلى نصابها وإنصاف هذه 
الش���ريحة املهمة في املجتمع، 
فمن غير املعقول االستمرار في 
هذا الوضع فكل ش���يء يتغير 
واملعيشة تزداد صعوبة بينما 
رواتب املتقاعدين ثابتة وال يوجد 
ف���ي األفق أي مؤش���رات لقيام 
الدولة مبشاريع حقيقية لتحسني 

مستوى املعيشة للمتقاعدين.

وهم أولى بكثير من املهام التي 
يكلف بها الوافدون، بل إن االعتماد 
عليهم مقابل مكافأة معقولة أقل 
تكلفة مادية وأجدى من الناحية 

االقتصادية للدولة.
وأك���د العبدالهادي أنه تقدم 
مبشروع يضم 21 مطلبا تتعلق 
جميعه���ا بحق���وق املتقاعدين 
وتهدف إلى حتسني أوضاعهم، 
ولم أتل���ق أي رد من احلكومة 
باس���تثناء رد من وزير املالية 
فيه رفض لهذه املقترحات، وأنا 
أستغرب من احلكومة ملاذا تتعامل 
دائما بهذه الطريقة التي ال تساهم 
في تطوير التشريع في الكويت، 
فهي دائما ترفض بال مبررات وال 
تناقش وال تطلب تعديل بنود 
محددة ب���ل »ترفض وخالص« 
وأكمل أن لدين���ا قيادات أمنية 
على درجة عالي���ة من الكفاءة 
والدول���ة صرفت على تأهيلهم 
أمواال طائلة فلماذا ال يس���تفاد 
منهم بعد التقاعد مقابل مكافأة 

حتسن من وضعهم املادي وتعود 
بالنفع على املجتمع؟

وقال العبدالهادي ان الدولة 
تفتقد حاليا أبسط األمور التي 
جندها في كثير من الدول املتقدمة 
فيما يتعلق باملتقاعدين، فال نرى 
أي امتيازات تساهم في حتسني 
املس���توى املعيش���ي للمتقاعد 
وتش���عره بالطمأنين���ة، حتى 
أبسط األمور مثل اخلصومات 
واإلعفاء من الرس���وم، وملاذا ال 
تعطي اجلمعيات التعاونية مثال 
خصما للمتقاعد في ظل هذا الغالء 
الفاحش؟ وأضاف العبدالهادي 
أنه طالب بتأس���يس صندوق 
خاص للمتقاعدين يستثمر من 
أجلهم وكذلك طالب بإس���قاط 
الق���روض عن املتقاعد في حال 
وفاته وعدم توريث ديونه، ومن 
أهم األمور التي طالب بها أيضا 
عدم اخلصم من الراتب مبجرد 
تقاعد املوظف بل البد من إعطائه 
فترة سماح بنفس الراتب ليتمكن 

من تسوية أموره املالية إذ من 
الصعب على اإلنس���ان أن يفقد 
جزءا كبيرا من راتبه بني ليلة 
وضحاها، فالبد من فترة سماح 

ال تقل عن 3 سنوات.
وخت���م العبدالهادي حديثه 
بأنه مستمر في املطالبة بحقوق 
املتقاعدين بعد االنتهاء من اقرار 
قانون املعاقني وأنه س���يعمل 
في دور االنعقاد القادم على أن 
يتضمن اخلطاب األميري حقوق 

املتقاعدين.

االستثمار في اإلنسان

ومن جانبه أكد النائب السابق 
أحمد املليف���ي أن احلديث عن 
التنمي���ة في أي بل���د يجب أن 
يكون أساسه اإلنسان، فاإلنسان 
أهم موارد الدولة وعليه تقوم 
كل عمليات التنمية ومن أجله، 
واالهتمام باإلنسان يشمل كل 
الفئات س���واء م���ن املعاقني أو 
املوظفني أو الشباب أو األطفال 

وكذلك من املتقاعدين، فاالهتمام 
باملتقاعدين اليوم هو رس���الة 
للمستقبل، بأن الدولة ال تنسى 
من قدم لها زهرة ش���بابه وأن 
مس���تقبل كل مواطنيها بأمان، 
وأضاف املليفي أننا نشاهد في 
الدول الغربية املتقدمة اهتماما 
كبي���را باملتقاعدي���ن حتى من 
قبل الش���ركات اخلاصة، فتجد 
التذاكر في كل  خصومات على 
املرافق سواء في احلكومية أو 
اخلاصة لكبار السن، بل حتى 
األجانب يس���تفيدون من هذه 
الدولة تقدر  اخلصوم���ات ألن 
اإلنسان وتقدر عطاءه وال تنساه 

بعد تقاعده.
وأكم���ل املليفي قائ���ال: ملاذا 
نطال���ب بحق���وق وامتيازات 
للمتقاعدي���ن وملاذا يش���تكي 
املتقاعدون من غالء املعيش���ة 
وعدم اإلنصاف؟ السبب هو فشل 
املؤسسة املعنية باملتقاعدين وهي 
التأمينات االجتماعية، فلو كانت 

هذه املؤسسة ناجحة الستطاعت 
أن تستثمر في أموال املتقاعدين 
بشركات ومشاريع ناجحة يعود 
املتقاعدين  ريعها ونفعها على 
أنفس���هم، ولتمكنت من توفير 
فوائض مالية حتسن بها اخلدمات 
واالمتيازات للمتقاعدين، ولكن 
مع األسف التأمينات االجتماعية 
اليوم مجرد مؤسسة حتصيل 
وتوزي���ع روات���ب، في حني أن 
هناك عدة طرق ووسائل ميكن 
من خاللها تنمية رأسمال هذه 
املؤسس���ة واس���تثمار أموال 
املتقاعدين بصورة جيدة يكون 
فيه���ا املتقاعدون أنفس���هم هم 
املؤسسني واملستفيدين من هذا 

االستثمار.
وأضاف املليفي قائال ان بيع 
الراتب للمتقاعد فيه قتل وذبح 
للمتقاعد من الوريد إلى الوريد، 
فما يحدث في الكويت بس���بب 
فش���ل التأمين���ات االجتماعية 
يجعلنا دائما نستجدي اخلدمات 

الذي  الوقت  ف���ي  واالمتيازات 
ميكن أن تكون هذه االمتيازات 
واخلدمات حقوقا أصيلة للمتقاعد 
بال منة من أحد وال تشكل عبئا 

على الدولة.
وأض���اف أنن���ا بحاجة إلى 
تشريعات ونظم جديدة تعيد 
إلى نصابه���ا وتتعامل  األمور 
مع املتقاعدين بعدالة وانصاف، 
والي���وم املوظ���ف وزوجته ال 
الوفاء بالتزامات  يس���تطيعان 
املعيشة بسبب الغالء وارتفاع 
األسعار، فما بالنا باملتقاعدين!

قضايا اجتماعية

ومن جهته أكد رئيس اجلمعية 
الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 
الش���ليمي أن  البرملاني ناصر 
اجلمعي���ة ال تطرح رأيا محددا 
ولكنها تتبنى قضايا اجتماعية 
تهم املجتمع، وقال إن املتقاعدين 
فئة مهمة في املجتمع وكثير من 
النواب قدم���وا اقتراحات لرفع 

إنشاء سوق العقار ضرورة لضبط الفوضى الحالية
اك���د عضو جلن���ة املراف���ق العامة 
العبدالهادي  النائب ناج���ي  البرملانية 
اهمية انشاء هيئة سوق العقار من اجل 
ضبط الفوضى التي تشهدها سوق العقار 
الكويتية، مشيرا الى ان هناك مقترحا 
نيابيا معروضا على اللجنة يتعلق بهذا 

املوضوع.
وق���ال العبداله���ادي ف���ي تصريح 
للصحافي���ني ام���س ان هيئة س���وق 
العقار تعنى بتنظيم سوق العقار في 
الكويت بش���كل عام ويجعل في داخل 
السوق »مقاصة عقارية« تضمن للبائع 

واملشتري حتصيل اموالهما وخلو العقار 
من املخالفات.

وبني ان احلاصل في سوق العقار في 
الكويت حاليا هو فوضوية وعشوائية 
بحيث ان من يشترى العقار يفاجأ في 
وقت التسجيل بأن هناك مخالفات على 
العقار متنع تس���جيله واحيانا يفاجأ 
البائع بوجود مخالفات على املشتري 
الفتا الى ان جلنة املرافق العامة ستنظر 
في هذا املوضوع ف���ي املرحلة املقبلة 
عندم���ا يتوافر النصاب ال���الزم لعقد 

اجتماعاتها.

منيمنة: الكويت تقف إلى جانب لبنان 
باستمرار بالمشاريع والدعم

»ثوابت األمة« يحّمل إيران مسؤولية
إراقة دماء المصلين في مساجد السّنة

تفقد ورش بناء مدارس في الضاحية الجنوبية بتمويل كويتي

حسن منيمنة ود.محمد صادقي خالل اجلولة

بيروت ـ أحمد منصور
أكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة 
ان الكويت ما قّص���رت جتاه لبنان وهي تقف الى 
جانبه باس���تمرار باملش���اريع والدعم وكل أشكال 
التعاطف عبر الصندوق الكويتي، مشيرا الى انها 
احملرك واملتابع لتنفيذ املشاريع اإلمنائية واخلدماتية، 

مثنيا على الدور الكويتي في لبنان.
كالم منيمنة جاء خالل جولة له على ورش بناء 
املدارس اجلديدة في الضاحية اجلنوبية التي يتم 

متويل بنائها من الصندوق الكويتي.
ولفت منيمنة الى ان الصندوق الكويتي يقوم 
في لبنان بأكثر من مش���روع، وقال: زرنا موقعني، 
ملدرستني كبيرتني من حيث املساحة وقدرتهما على 
استيعاب الطالب، وهذه مشاريع كبيرة على الصعيد 
التربوي التعليمي، خصوصا لهذه املنطقة التي فيها 
عدد كبير من الطالب وكثافة سكانية وهي بأمس 

احلاجة الى بناء مدرسة مستوفية كل الشروط.
وقدم الشكر للكويت التي لم تقصر جتاه لبنان، 
وكانت باستمرار تقف الى جانبه من خالل املشاريع 
والدعم وكل أشكال التعاطف عبر الصندوق الكويتي. 
وألقى رئيس احتاد بلديات الضاحية محمد سعيد 
اخلنس���ا الذي رافق منيمنة كلمة قال فيها ان هذا 
العمل يضم مدرس���تني إحداهما ثانوية والثانية 
للتعليم األساسي، وهي مفردة من مفردات مساعدة 

الصندوق الكويتي ملنطقة الضاحية اجلنوبية في 
إعادة اإلعمار ومن سلسلة نشاطاته الكبيرة على 
مس���توى لبنان في العم���ل اإلمنائي واحلضاري. 
وشكر الصندوق الكويتي وأعماله املباشرة والدائمة 
في نطاق الضاحي���ة اجلنوبية خصوصا ولبنان 
عموما. وأضاف ان العدوان دمر مناطقنا ومدارسنا 
ومؤسساتنا لكن مبساعدة الدول املانحة وبالتعاون 
بني الشعب واحلكومة وهيئات املجتمع املدني األهلي 
والكويت، نعيد بناء هذه املناطق أفضل مما كانت. 
لقد أجنز 76% من هذا املشروع، ومع عودة اإلعمار 
تعود املدارس واملؤسس���ات التربوية والرياضية 

والصحية كلها بجهود مشتركة.
بدوره أعرب ممثل الصن���دوق الكويتي محمد 
صادقي ع���ن فخر الصندوق بأن يكون مس���اهما 
في إعادة إعمار هذه املنطق���ة العزيزة من لبنان، 
خصوصا ما يتعلق باملراكز التعليمية التربوية، 
نحن الي���وم نتابع أحد ه���ذه املراكز، والصندوق 
الكويتي ش���ريك ومساهم في تنفيذ هذه املشاريع 
بالتنسيق والتعاون مع جهات كثيرة، خصوصا مع 
بلديات املنطق���ة في الغبيري وحارة حريك جلهة 
املس���اهمة املادية واإلشراف، حيث نسبة التمويل 
م���ن البلديات تصل الى أكثر من 15% في املدارس، 
اضافة الى مؤسس���ات اخرى مثل مجلس اإلمناء 

واإلعمار ووزارة التربية.

حّمل جتم���ع ثواب���ت األمة 
الس���لطات اإليرانية مسؤولية 
هدم مس���جد »في���ض« اخلاص 
بالس���نة في مدينة مش���هد كما 
الكاملة عن  حملها املس���ؤولية 
إراقة دماء املصلني في مس���جد 
أكبر مس���جد جامع ألهل  املكي 
السنة في مدينة زاهدان عاصمة 
بلوشستان اإليرانية واستيالء 
الث���وري واملخابرات  احل���رس 
اإليرانية على املسجد واملدرسة 
الدينية التابعة له. وقال التجمع 

في بيان له: ان على حكومة جناد 
ان تعي ان هذه اجلرائم تزيد من 
فضحها أمام العالم وتكشف انها 
لم تراع أبس���ط حقوق اإلنسان 
وحرمة بي���وت اهلل ومعتقدات 
شعبها اإليراني، وأضاف البيان 
أنه كان على حكومة جناد ان تكون 
حكومة جميع اإليرانيني وان تقوم 
بالقسط والعدل مع اجلميع سواء 
من اختلف معها أو وافقها ولكن 
أبت هذه احلكومة إال ان تكون بهذه 
الصورة التعسفية التي جتعلها 

محل مقت جميع اإليرانيني قبل 
غيرهم، مما زاد صفوف املعارضة 
لها من أبناء شعبها، مضيفا ان 
جميع هذه االنتهاكات مرصودة 
وس���يأتي اليوم ال���ذي تتم فيه 
محاكمة مرتكب���ي هذه اجلرائم 
البش���عة من هذا النظ���ام الذي 
اصبح خطرا على ش���عبه قبل 
ش���عوب املنطقة، وانتقد البيان 
صمت حكومات املنطقة وهيئات 
حقوق اإلنسان احمللية والعاملية 

جتاه هذه اجلرائم املستمرة.

حسينية اإلمام الحسن في السالمية تنظم مهرجان »نراه قريبًا« لمدة 3 أيام

معصومة: المرأة الكويتية لم تخلق للبيت
وحبنا آلل محمد ژ يدفعنا لخدمة الوطن

صرف تعويض ألصحاب األبقار المصابة بـ »السل البقري« و»البروسيال«
اصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.جاس���م البدر قرارا بشأن تعويض أصحاب 
األبقار املصابة ب� »السل البقري« و»البروسيال« خارج 
مزارع أبقار منطقة الصليبية وذلك على النحو التالي: أبقار 
)سل بقري( التعويض 400 دينار، عجول وعجالت )سبل 
بقري( التعويض 150 دينارا، أبقار وثيران )بروسيال( 
التعوي���ض 300 دين���ار، عجول وعجالت )بروس���يال( 

التعويض 100 دينار.
وقد حدد القرار عددا من الضوابط لصرف التعويض 

منها:
� صرف التعويض ألصحاب احليوانات املصابة مبرض 
الس���ل البقري ومرض البروسيال واملرباة خارج مزارع 

األبقار مبنطقة الصليبية ملرة واحدة فقط.
� صرف التعويض عن احليوانات التي تثبت اصابتها 
مبرض الس���ل البق���ري ومت اعدامها بواس���طة الهيئة 
واحليوانات التي ثبتت اصابتها مبرض البروسيال ومت 

ذبحها مبسالخ بلدية الكويت.
� تعامل الثيران الناضج���ة معاملة األبقار في قيمة 

التعويض املقرر صرفه لألبقار املصابة مبرض الس���ل 
البقري والبروسيال.

� ال يتم التعويض عن احليوانات التي تنفق او يتم 
اعدامها دون اشراف الهيئة، او يتم ذبحها خارج املسالخ 

احلكومية.
� ان يتعهد مربو احليوانات رسميا بعدم اعادة تربية 
االبق���ار في مزرعت���ه مرة اخرى وفي ح���ال ثبوت ذلك 
»التكرار« يتم اعدام احليوانات املصابة دون ان يكون له 
احلق في مطالبة الهيئة بالتعويض وحترر مخالفة له.

احتفل املسلمون خالل األيام 
املاضي����ة بذك����رى والدة اإلمام 
املناس����بة  املهدي )عج( وبهذه 
أحيت حس����ينية اإلمام احلسن 
في الساملية هذه الذكرى السعيدة 
عبر تنظيمها مهرجان فرح أقيم 
حتت عنوان »نراه قريبا«، وقد 
بدأت االحتفاالت في احلسينية 
ليلة أول من أمس وستس����تمر 
ملدة ثالثة أي����ام متواصلة وقد 
رافق احلفل معرض خيري يحوي 
منتجات صنعت بأنامل نسائية 
النائب����ة د.معصومة  افتتحته 
املبارك، وألقت د.معصومة كلمة 
قال����ت فيها: نفتخر بأننا نحيي 
ذكرى والدة اإلم����ام املهدي مع 
جمع من املس����لمني من مختلف 
الطوائف والفئات واألجناس دون 
الطائفة  انتسابهم لهذه  حتديد 
او تلك ألنن����ا على هذه األرض 
نعلم جيدا ان الروح التي نحب 
بها آل بيت رسول اهلل ژ هي 

ذاتها التي تدفعنا من أجل خدمة 
هذا الوطن.

وأعربت عن سعادتها البالغة 
لرؤيتها هذه الصناعات احمللية 
التي أبدعتها األنامل النس����ائية 
بقولها: أخطأ من يقول ان املرأة 

الكويتي����ة خلق����ت للبيت فهي 
الطيبة  العقل والروح  صاحبة 
والعمل اجلاد الذي يعطي ثماره 
بعد فترة وجيزة دون احلاجة الى 

ان تطلب العون من أحد.
من جانبها، أوضحت عضو 

النسائية في  اللجنة اإلعالمية 
ان  احلسينية زليخة املوسوي 
احلسينية تقدم على مدى السنة 
العديد من األعمال واألنش����طة 
التي من شأنها تقدمي اخلدمات 
للمجتمع اإلس����المي والتي من 

أبرزها ن����ادي البراعم ودورات 
تثقيفية تتناس����ب مع األخوات 
اضافة الى طرح البرامج التوعوية 
وإعداد املناهج املتميزة الداعمة 
للمستويات الثقافية واالجتماعية 

نحو األفضل.

جانب من احلضورجانب من اجلولة

من أجواء 
الحفل

 قدمت عريفة احلفل 
أم حي���در العدي���د من 
التواشيح والدعوات التي 
أظهرت عمق التفاعل معها 

من قبل احلضور.
 قدمت مجموعة من 
البراعم تواشيح تتغنى 
بحب رسول اهلل محمد

وآل محمد ژ.
)كرم ذياب(د.معصومة املبارك وجولة داخل املعرض


