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الهاجري: على الحكومة زيادة رواتب الموظفين 
لمراعاة أوضاعهم المعيشية وارتفاع األسعار

الموظف العادي ال يستطيع أن يواكب تحديات المعيشة

قال مكتب النائب خالد س����لطان انه ورد خبر في الصحف اليومية 
بتاريخ 2010/10/7 ان احد الوزراء السابقني قام بزيارة ملجلس األمة وقابل 
عددا من النواب وورد في نفس اخلبر انه قابل النائب خالد الس����لطان 
بن عيسى. وأضاف املكتب: نحن في مكتب النائب خالد السلطان نؤكد 
عدم صحة هذا اخلبر جملة وتفصيال، ألن النائب الفاضل خالد السلطان 
خ����ارج البالد منذ يوم اجلمعة املاضي املواف����ق 2010/10/1 ومازال على 
سفر حتى اعداد هذا البيان، لذلك نرجو من اخواننا الصحافيني حتري 

الدقة في نشر االخبار.

موقع من واقع األسئلة البرملانية 
التربية  لوزير األوقاف ووزيرة 
وعكست حجم اإلنفاق احلكومي 
على هذا املوضوع، مشيرا الى ان 
هذا البعد اإلنساني هو ما جبلت 
عليه الكوي���ت والكويتيون منذ 

القدم وقبل الدستور.
واس���تغرب الصرعاوي في 
تصريح صحافي ان يطالب البعض 
بأن يكون الصندوق اخليري بعيد 
عن احلكومة وهو بخالف ما كانوا 
ينادون به في السابق وبالتالي، 
يؤك���د ان هذه االدع���اءات فيها 
الكثير من التجني على الكويت 
والشعب الكويتي، األمر الذي أكده 

باقتدار وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل والوفد املرافق له املمثل 
في مجموعة من اجلهات احلكومية 
ام���ام اللجن���ة اخلاصة حلقوق 
التابعة لألمم املتحدة  اإلنس���ان 
ف���ي جنيڤ مؤخرا  التي عقدت 
البعد اإلنساني  والتي عكس���ت 
للكويت كدولة وشعب من واقع 
العديد من التشريعات وامليزانيات 
املرصودة الكفيلة حلفظ حقوق 
اإلنسان جلميع املقيمني بالكويت 
والتي أخفقت معه حجة البعض 
وادع���اء االس���تعانة باملنظمات 
الدولية للضغط على الكويت في 
شأن التجنيس العشوائي من واقع 

جتنيس املقربني بهدف كسب الود 
والوالء السياسي وذلك وفق ما 
توصلت إلي���ه جلنة »ثامر« في 
التحقيق في حاالت منح اجلنسية 
وصدور بعض مراسيم بسحب 
اجلنسية ملن منحت لهم من دون 

وجه حق.
واختت���م الصرعاوي حديثه 
بأننا بانتظار مقترحات احلكومة 
البدون وفق  في عالج مش���كلة 
تصورات املجلس األعلى للتخطيط 
التي أعلنت عنها احلكومة مسبقا 
ووع���دت بتقدميه���ا للمجل���س 
حتى يس���دل الس���تار على هذه 

القضية.

صرح النائب عادل الصرعاوي 
بأنه سعيد جدا بأن تتم اإلشادة 
باحلكوم���ة وإجراءاتها اخلاصة 
بتعلي���م الب���دون م���ن قبل من 
كان���وا يتهمونها بع���دم توفير 
احلق���وق املدني���ة واالجتماعية 
وعدم تقدمي املس���اعدات للبدون 
وهددوا باللج���وء الى املنظمات 
الدولية، وبذلك تس���قط حجج 
البعض بتسييس قضية البدون 
واستخدامها كورقة ضغط على 
احلكومة من اجل املتاجرة مبلف 
التجنيس ال���ذي كان احد ابواب 
العبث السياسي والترضيات، وهو 
ما يعزز ما أكدن���اه في اكثر من 

وسندفع القراره وحتريك احلكومة 
على عمل الالزم في مواجهة هذا 

الغالء املعيشي.
وكشف ان عددا من املواطنني 
اكدوا لنا انهم يتأملون عندما يطلب 
منهم ابناؤهم بعض االحتياجات 
اخلاصة بهم فدخ���ول اجلمعية 
امر صعب في ظل عدم استحكام 
املواطن على املال فالراتب ينتهي 
في اول يومني من تسلمه لتسديد 
االلتزامات املالية املستحقة عليهم، 
متسائال كيف للمواطن الكويتي 
ان يعيش حي���اة كرمية في ظل 
هذه املعاناة التي يعيشها واين 
احلكومة من الدستور الذي نص 
على توفير احلياة الكرمية لكل 

مواطن كويتي.
وختم الهاجري اننا ال نطمح 
للتكسب االنتخابي من خالل طرح 
هذه القضية بل نطرحها من وحي 
مسؤولياتنا جتاه املواطنني الذين 
استأمنونا على اصواتهم فاملواطن 
الكويتي يعاني من ضعف تقدير 
احلكومة لسلم الرواتب الذي جتمد 
منذ زمن طوي���ل ولم تتم اعادة 
دراسته ومعاجلته ليتواكب مع 
الغالء املعيش���ي الذي نعيش���ه 
الي���وم وهذا م���ا يجعلنا نصمم 
على معاجل���ة هذا األمر معاجلة 
س���ليمة بالتعاون مع احلكومة 
لنطبق روح الدستور الذي كفل 
للمواطن الكويتي احلياة الكرمية 

والتمتع بثروات بلده.

لتكون هناك نسبة وتناسب بني 
الغالء املعيشي احلقيقي ال املفتعل 
ورواتب موظفي الدولة، فالكويت 
بلدي غني وميلك ثروات مادية 
عالية يستحق املواطن ان ينعم 

بها.
واك���د الهاجري على ضرورة 
ان تقوم احلكومة بعمل دراس���ة 
موضوعية شاملة لكل الوظائف 
الدول���ة وتصنيفها وتقدير  في 
الزيادات املناسبة لها في ظل الغالء 
املعيشي كما سيقوم مجلس االمة 
بدوره في معاجلة هذه القضية من 
خالل طرح قضية زيادة الرواتب 
وزيادة عالوة االوالد لكي تستطيع 
االسرة الكويتية مواجهة الغالء 
املعيش���ي احلالي، مشيرا الى ان 
مطلب زيادة الرواتب سيكون على 
رأس أولوياتنا في مجلس االمة 

استغرب امني سر مجلس االمة 
النائب دليهي سعد الهاجري »عدم 
التف���ات احلكومة لزيادة رواتب 
املوظف���ني والتي يلزمها القانون 
مبراجعتها دوريا، داعيا احلكومة 
ملراعاة أوضاع املواطنني املعيشية 
في ظل االرتفاع املستمر لألسعار 
وثب���ات الرواتب دون اي حترك 

مجد.
وقال الهاج���ري في تصريح 
صحافي اننا في الكويت نش���هد 
زي���ادة مس���تمرة في املعيش���ة 
للمواطنني ف���ي ظل ثبات مضن 
التفات احلكومة   للرواتب وعدم 
القان���ون ومراجعة  الى تطبيق 
الرواتب بشكل دوري لتتواكب 
مع غالء املعيش���ة، موضحا ان 
االوضاع املعيش���ية في الكويت 
اصبحت مرتفعة جدا واملوظف 
العادي ال يس���تطيع ان يواكب 
حتدياتها ونحن في دولة غنية 
يستحق ان يعيش ابناؤها حياة 
كرمية كما كفلها الدستور الكويتي 

للجميع.
وحذر م���ن ان يك���ون هناك 
توجه لس���حق الطبقة الوسطى 
معيش���يا من خالل عدم تطبيق 
القوانني اخلاصة بحماية املستهلك 
ومتابعة االسعار وتثبيت الرواتب 
وتقليصها في ظل الغالء املعيشي 
الذي تشهده البالد، مطالبا بوقفة 
حكومي���ة جادة ملراجعة س���لم 
الرواتب اخلاص مبوظفي الدولة 

السلطان لم يقابل وزيرًا سابقًا
في مكتبه بمجلس األمة

خالد السلطان

دليهي الهاجري

عادل الصرعاوي

الصرعاوي: تعليم البدون يظهر
البعد اإلنساني الذي جُبلت عليه الكويت

بانتظار مقترحات الحكومة لعالج قضية غير محددي الجنسية وفق تصورات المجلس األعلى للتخطيط

بطريقة تسبب االزدحام وكثرة عدد 
السيارات، أم بسبب أوقات بداية 
ونهاية الدوامات التي جتعل جميع 
املوظفني موجودين في سياراتهم 
في الشوارع في الوقت نفسه، أم ان 
الكثافة السكانية في الكويت ازدادت 
بشكل كبير وبصورة سريعة، أم 
ان هناك أس����بابا أخرى وراء هذا 
األمر؟ مطالبا أيضا اإلدارة العامة 
للمرور بالسعي اجلاد والتنسيق مع 
الهيئات والوزارات األخرى للقضاء 
على هذه اإلشكالية التي نراها في 
طرقنا اخلارجية وليست اخلارجية 
فقط، وتزداد يوم����ا بعد يوم في 
الكويت خصوصا  جميع ط����رق 

املتجهة الى العاصمة.
الوعالن ان  النائ����ب  وأضاف 
قضية االزدحام املروري أصبحت 

أزم����ة، ف����ي ظل غياب ش����به تام 
لرجال املرور، الذين من املفترض 
ان يقوموا بعملية تنظيم السير 
والتحك����م في الش����وارع حتى ال 
تكون هناك ازدحامات أو عوائق 
تعيق سير املركبات وحتى تكون 
احلركة انس����يابية، خصوصا في 
وسط التقاطعات، مبينا ان االزدحام 
املروري أرهق املواطنني نفس����يا 
وأصبح املواطن أكثر عصبية وغما 
وتوترا من كثرة االنتظار والتوقف 

في الطرقات.
وأوض����ح الوع����الن انه حلل 
مشكلة االزدحامات املرورية البد من  
الوقوف على حجم شبكة الشوارع 
الرئيسية في املقام األول، وإبراز 

التفاوت����ات املكانية الختناقات 
املروري����ة، ومحاولة  احلرك����ة 
اكتشاف أسبابها لتحديد أولويات 
التدخل التخطيطي واقتراح حلول 
جذرية ألهم الوصالت املتعسرة 
مروريا، وفي الوقت نفسه إيجاد 
حلول اخرى مثل تشجيع النقل 
اجلماع����ي وتقييد احلركة على 
ف����ي فترات  املتأزمة  احمل����اور 
الذروة، وكذل����ك تقييد احلركة 
في اجتاهات معينة، واالهتمام 
بإجراء دراسات واقعية للمشكلة 
وإجراء معاينات دورية للكشف 
عن أس����باب اختناقات احلركة 
املرورية على مح����اور الطرق 

الشريانية املتأزمة.

قال النائب مبارك الوعالن ان 
قضية االزدحام املروري بالكويت 
أصبحت قضية متشعبة وكبيرة 
والكل يعان����ي منها يوميا، مؤكدا 
ان الكوي����ت ومنذ فت����رة طويلة 
وشوارعها تعاني من أزمة االزدحام 
امل����روري، وكل محاوالت اجلهات 
املس����ؤولة حلل ه����ذه القضية ال 
ترق����ى إلى اجلدي����ة املطلوبة مع 
مش����كلة بهذا احلج����م وجميعها 
باءت بالفش����ل، واملواطن هو من 
يدفع الثمن من وقته وصحته جراء 
هذه االختناقات املزعجة. وطالب 
النائب الوعالن اجلهات املسؤولة 
بالبحث اجل����اد عن مكمن اخللل، 
وهل يكمن في الطرقات املصممة 

مبارك الوعالن

الوعالن: أهل الكويت مّلوا االزدحامات المرورية 
والحكومة غارقة في الحلول الترقيعية

أكد أن المواطن هو الذي يدفع الثمن من وقته وصحته جراء االختناقات المزعجة


