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البيئة  أعلن رئيس جلن����ة 
والطاقة النووية البرملانية النائب 
د.علي العمير عن اتفاق حكومي � 
نيابي مع اللجنة الدولية املعنية 
بالتعويضات في جنيڤ، يقضي 
بالتزام الكويت بتوصيات »األمم 
التعاطي مع  املتحدة« في شأن 
اموال التعويضات البيئة التي 
حصلت عليه����ا الكويت، وتلك 
الفترة  املتوقع تقدميه����ا خالل 

املقبلة.
وأضاف د.العمير في تصريح 
للصحافي����ن ان اللجنة بكامل 
أعضائه����ا، وكذلك وزير النفط 

وزير اإلعالم الش����يخ أحمد العبداهلل، استمعا من »الهيئة الدولية« 
الى م����ا حققته الكويت من اجناز في توظي����ف اموال التعويضات 
البيئية، »كما استمعنا الى قلق البيئة حول مدى استمرار الكويت 
ف����ي تنفيذ توصياتها، وهو ما جوبه بتأكي����د كويتي على االلتزام 
بخارطة الطريق املعتمدة في هذا الشأن، وحق الكويت في احلصول 

على بقية التعويضات البالغة 750 مليون دوالر.

الزلزلة: خطة التنمية لم ينفذ منها ما كان
يجب أن ينفذ في المرحلة األولى

السلطان: نحيي انتفاضة الشعب المصري 
الذي أعاد الكرامة لمصر العروبة

»العمل الوطني«: الجنسية الكويتية قرار 
سيادي تستقل به الدولة

البراك: نطالب الحكومة بزيادة رواتب
المتقاعدين العسكريين والمدنيين

تابعت كتلة العمل الوطني 
التي  بال���غ املظاهرة  باهتمام 
قام به���ا باألمس مجموعة من 
املقيمن بصورة غير قانونية، 
وما صاحبها من اعمال الشغب، 
واننا اذ نس���تنكر ان يتم ذلك 
في الوقت الذي انشأت الدولة 
جهازا خاصا لتسوية اوضاعهم 
والتعرف عل���ى احتياجاتهم 
واقتراح مش���روعات القوانن 
ذات الصلة بهم، وفي اثناء ذلك 
اتخذت احلكومة ممثلة بوزارات 
التربية والصح���ة والداخلية 
وبيت الزكاة وغيرها من االجهزة 

التدابير  العديد م���ن  االدارية 
لرعايتهم في مجاالت التعليم 
والصحة والسكن واستخراج 
جوازات السفر وتوثيق عقود 
الزواج وشهادات الطالق وامليالد 
والوفاة وغيرها، كما ان وزارة 
الداخلية متنح االقامة فورا لكل 
من يقوم بتعديل وضعه غير 
القانوني هو وافراد اسرته دون 

مساءلته جزائيا.
فإننا نؤكد ان املصلحة العامة 
تقتض���ي انتظار ما ستس���فر 
عنه نتائج اعمال جلنة اجلهاز 
املركزي للمقيمن بصورة غير 

قانونية والتي من شأنها وضع 
الناجع���ة واجلذرية  احللول 
ألوضاع هذه الفئة، خصوصا 
أن على رأس هذا اجلهاز االخ 
صالح الفضال���ة الذي يحظى 

بثقة اجلميع.
كما نؤكد أن منح اجلنسية 
عمل من اعمال السيادة تستقل 
به الدولة وال يجوز منحها اال 
ملن يثبت استحقاقه لها وفقا 
للقوان���ن املعمول به���ا، وال 
معقب عليها في ذلك باعتبار ان 
اجلنسية يجب ان متثل االنتماء 
الى الدولة والوالء الكامل لها.

أك����د النائ����ب مس����لم البراك 
املتقاعدين  على أهمية ش����ريحة 
العس����كرين واملدني����ن على حد 
سواء والسعي لتحسن مستواهم 
املعيش����ي واحتياجاته����م تقديرا 
للجهود اجلبارة التي بذلوها أثناء 
خدمتهم للوطن واملواطن، مطالبا 
احلكوم����ة بإنصافه����م والوقوف 
بجانبهم وزيادة رواتبهم للتغلب 
على الظروف املعيشية خصوصا 
ان رواتبه����م ثابتة واحتياجاتهم 

ومتطلبات ابنائهم تتزايد.
وبن البراك في تصريح صحافي 
ان الزيادة األخيرة التي ش����ملت 
العسكرين في اجليش والشرطة 
واحل����رس الوطني واالطفاء وهم 
يسحقونها ولكن علينا عدم نسيان 
املتقاعدين من هذه املؤسس����ات 
العسكرية الذين أدوا خدمات جليلة 
وبذلوا جهودا كبي����رة في خدمة 

الوطن، موضحا البراك انهم اآلن 
نتيجة طبيعة عملهم العسكري ال 
يستطيعون ممارسة العمل بعد أن 
تركوا اخلدمة ألن جهدهم أصبح ال 
يكفيهم حتى يعرضوا ما مت خصمه 
من رواتبهم اثناء خدمتهم وألنه 
بعد تقاعد العسكري تلغى جميع 
البدالت وهي  كثيرة من مرتباتهم 
وال حتسب ضمن املعاش التقاعدي 

الذي يتقلص بشكل كبير.
وأش����ار البراك الى ان الراتب 
التقاع����دي للعس����كرين ال يفي 
باملتطلبات املعيش����ية الس����رهم 
ومبا ان هذه الزيادة أتت وأعطيت 
للعسكرين املتواجدين في اخلدمة 
»وهم يستحقون ذلك« فال ميكن 
أن ننسى املتقاعدين، قائال البراك 
ان مبلغ الزيادة الذي وضع لرتبة 
التقاعد  معينة حتس����ب نس����بة 
املتقاعد  الرتبة  وتعطى لصاحب 

لتعويضهم عن البدالت التي سقطت 
منهم وأثرت على مستواهم املعيشي 
واألسري واحتياجات ابنائهم فالبد 
ان يتم تعويضهم عن اجلهد الكبير 
الذي بذلوه طوال هذه الس����نوات 
حيث انهم قدم����وا خدمات كبيرة 
وجليلة للبلد من خالل مواقعهم.
الراتب  ان  الب����راك  وأوض����ح 
التقاعدي هو رات����ب ثابت، وفي 
املقاب����ل االلتزامات تزداد واالبناء 
يكبرون واألسعار ترتفع وان هذه 
الزيادة املجزية للعسكرين التي 
اقرها املجلس األعلى مشكورا ولكن 
من املفترض عدم نسيان املتقاعدين 
العسكرين، مؤكدا أن من تقاعد قبل 
أشهر لو يعلم بإقرار هذه الزيادة 
النتظر ولكن »اخلير فيما اختاره 
اهلل س����بحانه وتعال����ى« فيجب 
االهتمام بهذه الشريحة الذين لم 

يستفيدوا من هذه الزيادة.

أوضح رئيس اللجنة املالية 
د.يوسف الزلزلة ان اللجنة عقدت 
اجتماعا أمس ملناقشة احلكومة 
في اخلطة السنوية الثانية، مبينا 
ان اللجنة ناقشت مع احلكومة 

األصل الذي يجب ان يناقش.
الزلزل���ة ان اخلطة  وأك���د 
الس���نوية لم تكن متناغمة مع 
اخلطة التنموية االستراتيجية 
ذات األربع س���نوات من حيث 
األرقام ومن حيث التنفيذ، مضيفا 
انه ثبت للجنة ان اخلطة لم ينفذ 
منها م���ا كان يجب ان ينفذ في 
املرحلة األولى ولم تكن قائمة 
على األس���س التي بنيت عليها 
اخلطة االستراتيجية للتنمية.

وأضاف الزلزلة ان احلكومة 

السلطان  النائب خالد  حيا 
انتفاضة الشعب املصري التي 
اعادت الى الشعب كرامته وإلى 
مصر االسالم والعروبة مكانتها 
واحترامها واستخلصتها ممن 
سلب ارادتها ودورها الرائد في 
قضايا االسالم والعرب وهكذا 
هي سنة اهلل عز وجل في خلقه 
فاهلل عز وج���ل ينصر الدولة 
العادل���ة ولو كانت كافرة، وال 
ينصر الدولة الظاملة ولو كانت 

مسلمة.
وأكد ان هذا البركان العظيم 
هز دول اعداء االس���الم ودول 
االعتداء عل���ى كرامة وحقوق 
العروبة فبعودة مصر ان شاء 
اهلل تعود االرادة والكرامة الى 
االمة العربية واالسالمية ونحن 
اذ نرسل رس���الة التهنئة الى 
ش���عب مصر ندعوه الى عدم 
الغفل���ة حتى حتق���ق مطالب 
الش���عب في احلري���ة والعدل 
وترسيخ نظام سياسي مبني 
على االنتخ���اب احلر ملمثليه 
في مجلسي الشعب والشورى 
وفي انتخاب رئيس دستوري 
وحكوم���ة اغلبية برملانية في 

انتخابات حرة ونزيهة.

يجب تنفيذه في هذه السنة، وما 
يجب تنفيذه في السنة القادمة، 
مبينا ان ذلك ل���م يعط للجنة 
املعلومات الدقيقة والصحيحة 
حتى يجب ان تق���رر رأيها في 

التقرير.
وطلبت اللجن���ة املعلومات 
الكافية حول هذا الشأن وحددت 
اللجنة اجتماعا األربعاء املقبل 
بحضور نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد، وما لم تأت 
احلكومة باألرقام املطلوبة من 
اللجنة على اخلطة السنوية لهذه 
السنة وللسنة القادمة فإن قرار 
اللجنة لن يكون في صالح إقرار 

اخلطة.

العام الذي يحافظ على ثوابت 
الشعب املصري.

وأن جتتمع جميع هذه القوى 
على كلمة واحدة واال تفتح ثغرة 
فيما بينها ينفذ من خاللها من 
يخطط لسرقة انتفاضة الشعب 
من اعداء األمة االسالمية والعرب 

وعصابات الفساد.
واش���اد الس���لطان به���ذه 
املناسبة مبا اتصف به النظام 
السياسي في الكويت من احلرية 
والرفق والتالحم بن الشعب 
والنظام والعمل يدا واحدة ملا 
فيه مصلحة الكويت كما ندعو 
الى استمرار هذا النهج وتلبية 
طموحات الشعب الكويتي في 
تشكيل حكومي جديد وقيادة 
تعكس ه���ذه الروح االيجابية 
التأزمي وسوء  ويزيل عناصر 
االدارة وعناصر الفساد والتوجه 
الى الكفاءات االمنية للسير قدما 
في عملية االصالح والتنمية، 
واتخاذ خطوات وتش���ريعات 
واضحة إلزالة الفس���اد املالي 
واإلداري وفساد املال السياسي 
انتخابات محكم مينع  ونظام 
التالع���ب وانح���راف النتائج 

ويالحق شراء الذمم.

لم تأت باألرقام التي تدلل على 
نسبة تنفيذ هذه اخلطة، وبالتالي 
كانت مقارنته���م فقط أرقام ما 

ودعا جميع القوى السياسية 
وناشطي انتفاضة ميدان التحرير 
الى توحيد صفوفهم في هيئة 
شعبية يش���ارك فيها اجلميع 
وان تكون اهدافهم ومطالبهم 
موحدة ال تخل���و من احلرية 
الراشدة والعدل واملساواة في 
ظل نظام سياسي شفاف وعادل 
وانتخابات حرة نزيهة، وحتكيم 
شرع اهلل عز وجل وهو ما يحفظ 
حقوق جميع شرائح املجتمع 
وأديانها والع���دل مع احلفاظ 
على الطبيعة احملافظة للشعب 
املصري والنظ���ام االجتماعي 

بعد اجتماع اللجنة المالية أمس

أشار الى ان الراتب التقاعدي للعسكريين ال يفي بالمتطلبات المعيشية ألسرهم

د.يوسف الزلزلة

خالد السلطان

د.علي العمير

العمير: التزام كويتي مع األمم المتحدة
بخصوص التعويضات البيئية

الخنفور يقترح زيادة المعاشات 
وقرض الزواج وعالوة األطفال

الحويلة يقترح تطوير المنافذ
الحدودية بكل الوسائل الحديثة

تقدم النائب سعد اخلنفور باقتراح بزيادة القرض االسكاني 
من 70000 دينار الى 100000 دينار وزيادة قرض الزواج من 4000 
دينار الى 6000 دينار، واملعاشات الى 30%، وعالوة االطفال من 

50 دينارا الى 75 دينارا.

تقدم النائب د.محمد احلويلة باقتراح جاء فيه:
مبا ان املنافذ احلدودية البرية تعاني من نقص في اخلدمات مثل 
املظهر اجلمالي للحدود وقلة االستراحات واحملالت التجارية وانها 
حتتاج الى تطوير لكل مرافقها كونها وجهة الكويت ومن املنشآت 
احليوية واملهم����ة ولم تعد قادرة على تلبية حاجة العمل وحتتاج 
الى تس����هيالت كزيادة كبائن اجلوازات وقاعات انتظار املسافرين 
وفصل منطقة اجلوازات عن اجلمارك وسكن للعاملن فإنه أصبح 
من الضروري االهتمام باملنافذ احلدودية وتزويدها باخلدمات الالزمة 
والالئقة مبستوى وسمعة الكويت، ولتقدمي خدمة متميزة للعاملن 
واملس����افرين عن طريق احلدود البرية، لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة بالعمل على تطوير املنافذ احلدودية البرية وانش����اء كبائن 
للجوازات وقاعات انتظار للمس����افرين والعمل على فصل منطقة 

اجلوازات عن اجلمارك وإنشاء سكن للعاملن.


