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 تماشيًا مع مواد قانون ٢٠٠٥/٤٨

 اللنقاوي: «الكهرباء» ستقطع المياه كمرحلة أولى
  عن المتوقفين عن سداد المستحقات

 الشليمي يطالب بشمول ٢٢٠ ضابطًا من منتسبي
  الداخلية والدفاع بمرسوم العالوات والرواتب االستثنائية

املجلس وجلنتي الداخلية والدفاع 
وجلنة العرائض والشكاوى ووزارة 
الداخلية واحلرس الوطني واالطفاء 
االثر البالغ من قبل هؤالء الضباط 
والذين امضوا اكثر من ٢٥ سنة في 
ميدان الدفــــاع عن الوطن وحدود 
اراضيه وســــالمته وتوفير االمن 
واالمان للمواطنني واملقيمني على 
حد سواء، مؤكدا ان االمل مازال كبيرا 
في القيادات السياسية في وطننا 
الكويت للنظر بعني التقدير واملساواة 
والعطف لهذه الشريحة احملددة من 
الضباط والذين يشعرون باملرارة 
من عدم االنصاف بعدم مساواتهم 
مع زمالئهم الضباط القادة الذين 
تقاعدوا بعدهم بأسابيع قليلة، علما 
بأن هذه الدراسات قد ابتدأت منذ عام 
٢٠٠٤ ومت رفعها في عام ٢٠٠٨ وقد 
كان عدد الضباط القادة املتقاعدين 
في هذه الفترة ٢٢٠ ضابطا قياديا، 
وقد قام مجلس الوزراء املوقر برفع 
مرســــوم بقانون الى مجلس االمة 
املوقر بشــــأن العالوات والرواتب 

االستثنائية.

العامة لالطفاء».
  وقال الشــــليمي فــــي تصريح 
صحافــــي: ان العديــــد مــــن هذه 
القيــــادات قد تقاعــــدت قبل فترة 
ليســــت بالطويلة مــــن تقدمي هذا 
القرار، وذلك لعدم معرفتهم بقرب 
صدور هذا القرار من مجلس الوزراء 
املوقر، ولقد كان للموقف املشرف 
واملسؤول من اعضاء مجلس االمة 
احملترمني وخصوصا من رئاســــة 

 دارين العلي
  أكد الوكيل املســــاعد لشؤون 
املســــتهلكني فــــي وزارة الكهرباء 
واملاء م.جاسم اللنقاوي ان الوزارة 
ستقوم بتفعيل احكام املادة الثالثة 
التي اجازت  من قانون ٢٠٠٥/٤٨ 
للوزارة قطع اخلدمة عن املستهلك 
في حال تخلفه عن سداد مستحقات 
الكهرباء واملاء. واعلن في  وزارة 
تصريح صحافي ان الوزارة بصدد 
قطع خدمة امليــــاه كمرحلة اولى 

عن املستهلكني املتوقفني عن سداد 
قيم فواتيرهم او املستهلكني الذين 
عليهم فواتير مستحقة ولم يبادروا 

بسدادها.
  ولفت الى ان ذلك سيتم وفق 
برنامج معد سلفا يستهدف اصحاب 
املديونيات األعلى فاألقل مطالبا 
جميع املستهلكني بسرعة املبادرة 
الفواتير ومراجعة مكاتب  بسداد 
شؤون املســــتهلكني في مختلف 
احملافظات حتى ال تضطر الوزارة 

الى قطع اخلدمة عنهم.
  واشار الى انه في حال عدم الدفع 
على الرغم من قطع خدمة املياه فإن 
الوزارة ستلجأ لقطع خدمة الكهرباء 
كمرحلة ثانية عن املستهلكني من 
اصحاب املديونيات وغير الراغبني 
في التعاون مع الوزارة في سداد 

ما يصدر عليهم من فواتير.
  وامل من عموم املســـتهلكني 
ســـرعة ســـداد قيـــم الفواتير 
املســـتحقة عليهم إما من خالل 

 ناشــــد اخلبير االمنــــي العقيد 
الشليمي رئيس  ركن متقاعد فهد 
مجلس االمة جاسم اخلرافي وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر 
املبــــارك واعضاء مجلــــس االمة، 
الظلم واالجحاف  ناشــــدهم بدفع 
الذي وقع على ٢٢٠ ضابطا قياديا 
متقاعدا هم وعائالتهم من منتسبي 
وزارتي الداخلية والدفاع واالدارة 
الوطني  العامة لالطفاء واحلرس 
والذين يحملــــون الرتب القيادية 
مــــن رتبة عقيــــد الى رتبــــة لواء 
وذلك بعدم شمولهم بقرار مجلس 
الوزراء رقم ٢٠٠٨/٤٩٥ على الرغم 
من التوصيات الفنية املتخصصة 
والتي اوصت وطالبت بوضع آلية 
معينة لشمولهم بذلك القرار «اللجنة 
الرباعية للبدالت واملكافآتـ  توصية 
جلنة الداخليــــة والدفاع مبجلس 
االمــــة ٢٠٠٩ ـ املوافقات الضمنية 
واملبدئية من قبل وزارة الداخلية 
ـ قيادة احلــــرس الوطني ـ االدارة 

 م.جاسم اللنقاوي

 فهد الشليمي 

 الديوان األميري يبدأ بمشروع إعادة تدوير المخلفات المكتبية
 انطالقا من اهتمام الديوان األميري بالبيئة واحملافظة عليها 

بدأ الديوان أخيرا مبشروع إعادة تدوير املخلفات املكتبية.
  وبدأ الديوان بهذه اخلطوة ليعكس اهتماما باملشاريع البيئية 
التي تخدم البالد أمال في أن تكون هذه اخلطوة محفزا للمؤسسات 

واألفراد لتبني مثل هذه املشروعات.
  ويهدف هذا املشروع إلى املساهمة في توعية املواطنني للحد 

من املخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها.

مكاتب شــــؤون املستهلكني أو 
من خـــالل  شبـــكة االنـــترنت 
على موقــع الوزارة اإللكتـــروني 

 .www.mew.gov.kw


