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السعدون يسأل الشمالي عن قسائم السكن اخلاص
وإجراءات حتصيل ما استحق عليها من رسوم لم تسدد

..ويستفسر من وزير التجارة عن تعامل
الشركات مع السكن اخلاص بطريقة مخالفة للقانون

»العدالة والسالم«: الساحة السياسية تشهد تصعيدًا غير مسبوق
أصدر جتمع العدالة والسالم 
بيانا ج����اء فيه: قال اهلل تعالى 
في كتاب����ه الكرمي )وال تنازعوا 
فتفش����لوا وتذه����ب ريحك����م( 
الساحة  )األنفال: 46(. تش����هد 
السياسية الكويتية تصعيدا غير 
مسبوق في تعاطيها مع األحداث 
الراصد لنتائج  األخيرة، ولعل 
البرملانية  وتداعيات اجللس����ة 
األخيرة يكتش����ف مدى تردي 
الذي وصلنا  السياسي  الوضع 

إليه ممارسة وخطابا.
لقد جاءت امل����واد 100 و101 
و102 م����ن الدس����تور الكويتي 
لتنظم عملية املساءلة السياسية، 
وكرست هذه املواد سلطة الشعب 
في محاس����بة مجل����س الوزراء 
مجتمع����ة من خ����الل ممثليها 
أعضاء البرملان، وفي الوقت نفسه 
أكدت هذه املواد على تنظيم هذه 
املمارسة مبا ال يخالف الدستور 
والالئحة الداخلية املنظمة لعمل 

مجلس األمة.
كم����ا ج����اءت امل����ادة 56 من 

الدس����تور لتنظم آلي����ة اختيار 
رئيس مجلس الوزراء وهو حق 
مطلق لصاحب السمو األمير ال 
ينازعه فيه أح����د، وآلية طرح 
الثق����ة برئيس احلكومة محددة 
بالدستور بشكل واضح، كما ان 
الدستور حدد ممارسة هذا العمل 
حتت قبة البرملان وليس في أي 

مكان آخر سواه.
ان ما يشهده العمل السياسي 
اليوم هو الفوضى بعينها، ولعل 
االستجوابات األخيرة خير شاهد 
على ذلك، والتي ضلت طريقها 
وجاء بعضها مخالفا للدستور 
والالئحة الداخلية ملجلس األمة 
وبعضها مكرسا للتصعيد الطائفي 
وقد فاح منها رائحة الشخصانية 
وتعمد التصفية السياسية، ولم 
يقف األمر عند ذلك بل تعداه الى 
ان يقوم بعض النواب مبمارسة 
اإلرهاب الفك����ري على زمالئهم 
األقلي����ة محاولة خطف  وبدأت 
القرار السياسي من خالل أعراف 
العمل  وممارس����ات لم يعهدها 

السياسي في الكويت.
ان مناقشة اختالفاتنا وتناول 
األمور املصيرية ال تتم بالطريقة 
التي يتعاطى معها البعض اآلن 
في الشارع، رغم اننا في الوقت 
نفسه نؤكد ان التجمعات السلمية 
الساعية الى التعبير عن وجهات 
أمر كفله  النظر بشكل س����لمي 
الدس����تور ومن حق املواطنني 
آرائه����م بالطرق  التعبير ع����ن 
السلمية وفق االطار الدستوري 
ومبا ال يخالف القانون واألعراف 
االجتماعية والعادات والتقاليد 
الكويتية األصيلة، ولكن من جانب 
آخر مازلنا نعاني فراغا تشريعيا 
وقانوني����ا في عملية الس����ماح 
بتنظيم املسيرات السلمية، وهذا 
الفراغ التشريعي تقع مسؤوليته 
على املؤسسة التشريعية وممثلي 
األمة، وما يثير القلق ان البعض 
يحاول االلتفاف على رأي األغلبية 
البرملانية من خالل  والشرعية 
اللجوء الى الصوت العالي والتي 
ال تعبر بالضرورة عن عموم رأي 

الشارع الكويتي.
الراهنة تقتضي  ان املرحلة 
منا ككويتيني ش����عبا ومجلسا 
وحكومة ان نكون متيقظني وان 
نضع مصلحة الوطن وس����المة 
املواطن نصب أعيننا وان نفوت 
الفرصة على من يريد الس����وء 
بالكويت ش����عبا ونظاما، فمن 
الواض����ح ان الق����وى اإلقليمية 
احمليطة بنا حت����اول ان تدخل 
الكويت ف����ي صراع مع محيطه 
اإلقليمي تنفيذا ألجندات خارجية 
ودولية من جهة، ومن جهة أخرى 
حتاول هذه القوى تشويه صورة 
الدميوقراطي����ة التي تتمتع بها 
الكويت دون س����واها من دول 
املنطقة حتى تتف����ادى املطالب 
الشعبية املنادية بالدميوقراطية 

في دولها.
ان التح����دي ال����ذي نواجهه 
كشعب ووطن ليس باألمر اليسير 
ولكي نتغلب عليه البد ان يشعر 
املواطن أوال بتماس����ك جبهته 
الداخلية وذلك من خالل محاربة 

الفئوية والقبلية والطائفية وهذا 
ال يتحقق إال بتغليب املصلحة 
العامة على ما عداها من مصالح 
ضيقة، ولعل ما ساهم في تفشي 
وتأجيج هذا الصراع السياسي 
هو ذلك الصراع الداخلي بني أبناء 

األسرة احلاكمة.
ان الظ����رف الراهن يقتضي 
ضرورة تدخل حكماء األس����رة 
احلاكم����ة لوقف ه����ذا الصراع 
الداخلي فاألحداث اجلارية داخليا 
وخارجيا ال حتتمل ان تشهد البالد 
صراعا على جميع اجلبهات ما بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
وداخل كلتا السلطتني ثم تزداد 
األزمة استحكاما بخالف أسرة 
احلكم الداخلي، فال وقت أمامنا 
لنضيعه عل����ى تلك التجاذبات 
حتى ال نرى أنفسنا في موقف 
فوضوي يصعب احتواؤه، في 
ظل األوضاع الراهنة التي رمبا 
لم تشهدها املنطقة بهذه الوتيرة 
املتسارعة واملعقدة األطراف من 

قبل.

وجه النائب أحمد السعدون 
س����ؤاال مط����وال لوزي����ر املالية 
مصطفى الش����مالي ج����اء فيه: 
كان من ضمن ما أوردته املذكرة 
االيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 
العنوان وبعض  2008 بتعديل 
أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 
في شأن تنظيم استقالل االراضي 

الفضاء ما يلي:
»من احلقائق البارزة ان الدولة 
أخفقت ف����ي مواكبة احتياجات 
الس����كنية  الرعاية  مس����تحقي 
التي  الكافية  بتوفير املس����اكن 
كان من الواجب أن تتناسب مع 
املتزاي����دة، فضال عن  الطلبات 
أنها تراخت وتباطأت أيضا في 
استصالح االراضي الفضاء التي 
متلكها للمساعدة في مواجهة هذه 
االحتياج����ات، األمر الذي ترتب 
الطلب على قسائم  عليه زيادة 
السكن اخلاص اململوكة للقطاع 
اخل����اص ملواجه����ة احتياجات 
املواطن����ني الذين امت����دت فترة 
انتظارهم لسنوات طويلة، مما 
أدى الى ارتفاع مستمر ومضطرد 
في أس����عار هذه االراضي، وإذا 
ما أضفن����ا الى ذلك اجتاه املالك 
الى االحتفاظ به����ا مددا طويلة 
دون استغاللها مبا ميكنهم من 
املضاربة عليها وصوال الى أعلى 
س����عر ممكن للبي����ع، تبني لنا 
حقيقة معاناة املواطنني خاصة 
مستحقي الرعاية السكنية، في 
توفير املسكن املناسب بتكاليف 

مقبولة.
وإذا كان القانون رقم 50 لسنة 
1994 قد صدر حملاولة معاجلة هذا 
الوضع إال أنه تبني عدم فاعليته، 
ولذلك فإنه ال سبيل الى تفريج 
كربة املواطنني وتخفيف معاناتهم 
من هذه املش����كلة التي أصبحت 
مزمنة إال بزيادة املعروض، وذلك 
باس����تصالح األراضي اململوكة 

الس���عدون سؤاال  كما قدم 
لوزي���رة التج���ارة والصناعة 
د.أماني بورسلي جاء فيه: كان 
م���ن ضمن ما أوردت���ه املذكرة 
االيضاحي���ة للقان���ون رقم 9 
لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام 
قانون الشركات التجارية رقم 15 
لسنة 1960 ما يلي: »ان من أولى 
واجبات الدولة ان توفر لكل من 
مواطنيها السكن املناسب حتى 
يعيش حياة اجتماعية طبيعية 
تكفل له وجلميع أفراد أسرته 

االنتاج والعطاء.
واذا كان���ت الدولة قد أولت 
الرعاية االسكانية اهتماما خاصا 
وأنشأت العديد من اجلهات التي 
تولت تنفي ه���ذه الرعاية كان 
العامة  آخرها انشاء املؤسسة 
للرعاية السكنية وفقا للقانون 
رق���م 47 لس���نة 1993 فإن من 
املؤكد انه على الرغم من كل هذه 
الرعاية  اجلهود التزال طلبات 
السكنية تتراكم حتى جاوزت 
ضعف ما كانت عليه قبل سنوات 
الزمنية بني  الفترة  وأصبحت 
الطل���ب للحصول على  تقدمي 
سكن واحلصول عليه فعال أبعد 
مما كان���ت عليه من قبل، ومما 
زاد األمر تفاقما ارتفاع أسعار 
قسائم السكن اخلاص )قسائم 
وبيوت( بسبب االجتار فيها، بل 
وحجبها أحيانا عن التعامل في 
انتظار املزيد من زيادة األسعار 

الرسم.
وملتابعة حتصيل الرس����وم 
املس����تحقة نصت الفقرة االولى 
مكررا )أ( على أن يقدم وزير املالية 
الى مجلس الوزراء، في فترة ال 
جتاوز أسبوعني من انقضاء شهر 
على تاريخ استحقاق الرسم املقرر 
بهذا القانون، كشفا بأسماء املالك 
الذين تخلفوا عن السداد وعدد 
القس����ائم التي لم تس����دد عنها 
الرسوم واملبالغ املستحقة على 
كل منهم واالجراءات التي اتخذت 

لتحصيل هذه املستحقات.

احكام الرقابة

ومن أجل إحكام الرقابة فقد 
نصت الفق����رة الثانية من املادة 
ذاتها على حظر إمتام إجراءات نقل 
امللكية أو إصدار توكيل بالتصرف 
في أي من هذه القسائم للغير إال 
مبوافقة خطية من وزارة املالية 
بعد استيفاء الرسوم املستحقة 
للدولة وفقا ألحكام املادة االولى 
من هذا القانون، على أن يقع باطال 
بطالن����ا مطلقا وكأن لم يكن كل 
نقل للملكية وكل حوالة حق وكل 
توكيل بالتصرف في القس����يمة 
للغير وبأي صورة كانت باملخالفة 

ألحكام هذا القانون.
ورغبة في متابعة هذا املوضوع 
ومعرف����ة مراحل تنفيذه يرجى 
موافات����ي بصورة من الكش����ف 
املقدم من وزير املالية الى مجلس 
الوزراء واملتضمن أسماء املالك 
الذين تخلفوا عن س����داد الرسم 
وعدد القسائم التي لم تسدد عنها 
الرسوم واملبالغ املستحقة على 
كل منهم مع بيان اإلجراءات التي 
اتخذت لتحصيل هذه املستحقات، 
وذلك وفقا ألحكام املادة االولى 
مكررا من القانون رقم 50 لسنة 
1994 املضاف����ة بالقانون رقم 8 

لسنة 2008 املشار اليه.

بالقان���ون رقم 15  الص���ادرة 
لس���نة 1960 تلتزم الشركات 
واملؤسسات الفردية بالقيام ببيع 
ما متلكه من القسائم والبيوت 
املخصص���ة ألغراض الس���كن 
اخلاص خالل فترة ال تتجاوز 
ثالث س���نوات اعتبارا من اول 
الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا 
القانون، وهو أمر البد منه روعي 
فيه ان تك���ون الفترة معقولة 
حتى تتمكن اجلهات املخاطبة 
باحلظر من التصرف فيما متلكه 
من قس���ائم وبيوت مخصصة 
ألغراض السكن اخلاص خالل 

هذه الفترة.

نقل صوري

وحتوطا ألي بي���ع او نقل 
ص���وري للملكي���ة فقد نصت 
الفقرة الثانية من املادة ذاتها على 
عدم االعتداد بالبيع اال بعد نقل 
ملكية القسيمة او البيت وقيده 
في الس���جل العقاري وصدور 
وثيقة التملك باسم الغير على 
ان يعتب���ر باطال بطالنا مطلقا 
وكأن لم يكن كل نقل للملكية 

يتم على خالف ذلك.
وإمعان���ا ف���ي متابعة هذه 
السياس���ة نصت املادة الثالثة 
عل���ى ان يقدم وزي���ر التجارة 
والصناعة الى مجلس الوزراء 
تقريرا مفصال كل س���تة أشهر 
اعتبارا من اول الش���هر التالي 

لتاريخ العمل بهذا القانون عن 
اي مخالفة وعن اسماء املخالفني 
ألحكام املادة السابقة، وتفرض 
على هذه املخالفات غرامة سنوية 
مقدارها عشر دنانير لكل متر 
مربع او 5% من القيمة السوقية 
لهذه القسائم او البيوت ايهما 
اكبر، عل���ى ان يصدر مجلس 
الوزراء القرارات الالزمة في شأن 

حتصيل هذه الغرامة«.
ورغب���ة ف���ي متابع���ة هذا 
املوضوع والعمل على وضع حد 
ألي تهاون في تطبيق القانون 
االلتفاف عليه او  او محاوالت 
تأويل نصوصه يرجى افادتي 

وموافاتي مبا يلي:
اجلهات املخاطبة باملادة 1 إفادت���ي عم���ا اذا كانت 
230 من قانون الشركات التجارية 
رقم 15 لسنة 1960 وبأحكام املادة 
الثانية من القانون رقم 9 لسنة 
2008 بتعديل بعض أحكام قانون 
الشركات التجارية، وقد التزمت 
باألحكام املنصوص عليها في 

هاتني املادتني.
موافات���ي بص���ور من  التقارير املشار اليها في 2
املادة الثالثة من القانون رقم 9 
لسنة 2008 املشار اليه واملقدمة 
من وزير التجارة والصناعة الى 
افادتي  ال���وزراء م���ع  مجلس 
بالغرامات املفروضة � ان وجدت 

� وفقا ألحكام املادة ذاتها.

ذلك اعتبرت في حكم غير املبنية 
واستحقت عليها الرسوم.

ونصت الفقرة الثالثة على أال 
تسري أحكام الفقرتني السابقتني 
على املساكن التي تقام على أراض 
تزيد مس����احتها على ذلك مهما 
بلغت هذه املساحة، وهذا من غير 
شك يسري على ما هو قائم منها 
وما قد يقام منها مستقبال مادامت 
هذه األراضي التي تقام عليها هذه 
املس����اكن اخلاصة أما لم يصدر 
قرار من بلدية الكويت بتنظيمها 
وفرزها الى قس����ائم متعددة أو 
تكون قسائم متعددة ولكن صدر 
بدمجها في قسيمة واحدة مهما 
بلغت مساحتها قرار من بلدية 

الكويت.

المساكن الخاصة

ونص����ت امل����ادة الثالثة من 
القان����ون على أن تض����اف الى 
القان����ون رقم 50 لس����نة 1994 
اليه، بعد املادة االولى  املش����ار 
منه، ثالث م����واد جديدة بأرقام 
مادة أولى مكررا، مادة أولى مكررا 
)أ(، مادة أولى مكررا )ب(، حيث 
نصت امل����ادة االولى مكررا على 
استحقاق الرسم السنوي املقرر 
في املادة السابقة اعتبارا من أول 
الشهر التالي النقضاء سنة من 
تاري����خ العمل بهذه املادة أو من 
أول الشهر التالي النقضاء سنة 
م����ن تاريخ العمل بهذه املادة أو 
من أول الش����هر التالي النقضاء 
املوافقة على  سنتني من تاريخ 
مشروع التقسيم اخلاص أو أي 
مشروع يتضمن قسائم مخصصة 
ألغراض السكن اخلاص من قبل 
بلدية الكويت، أيهما أبعد، على 
أن يستحق هذا الرسم سواء كان 
القسيمة شخصا طبيعيا  مالك 
أو شخصا اعتباريا مع استثناء 
القسائم اململوكة للدولة من هذا 

األولى على ان يضاف الى قانون 
الش���ركات التجاري���ة الصادر 
بالقانون رقم 15 لس���نة 1960 
بع���د املادة 229 منه باب جديد 
� أحكام  التاسع  الباب  بعنوان 
عامة � يشتمل على مادة جديدة 
برقم 230 نصت على ان يحظر 
على جميع الشركات واملؤسسات 
الفردية التعامل بالبيع او الشراء 
او الرهن او اصدار حوالة حق 
للغير او منح توكيل بالتصرف 
للغير او قبول الوكالة بالتصرف 
عن الغير في القسائم او البيوت 
املخصص���ة ألغراض الس���كن 
اخلاص سواء كان ذلك بشكل 
مباش���ر او غير مباش���ر مثل 
تسجيل هذه القسائم والبيوت 
بأسماء أشخاص طبيعيني سواء 
كانوا أعضاء في مجالس ادارات 
هذه الش���ركات او من العاملني 
فيه���ا او غيرهم او بأي طريقة 
أخ���رى لاللتفاف عل���ى أحكام 
القانون، على ان يعتبر باطال 
بطالنا مطلقا وكأن لم يكن كل 
تعامل مع هذا القبيل وكل اجراء 
من ش���أنه نقل ملكية القسائم 
والبي���وت املخصصة ألغراض 
السكن اخلاص يجري باملخالفة 

ألحكام هذه املادة.
اما املادة الثانية فقد نصت 
على انه مع عدم اإلخالل باألحكام 
املادة 230  الواردة االخرى في 
التجارية  من قانون الشركات 

للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية 
ملستحقي الرعاية السكنية، وهو 
ما يجب أن تسرع احلكومة الى 
تنفيذه، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى يجب تعديل بعض نصوص 
القانون رقم 50 لسنة 1994 بهدف 
فك احتكار األراضي غير املستغلة 
ومواجه����ة مواقف مالكها الذين 
يحجبونها ع����ن التداول بقصد 
رفع أسعارها واملضاربة عليها 

في سوق العقار.
ومن أجل م����ا تقدم، أعد هذا 
القانون بتعديل عنوان وبعض 
أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 
حيث تضمنت املادة االولى من 
القانون  القانون تعديل عنوان 
ليصبح القانون رقم 50 لس����نة 
1994 في شأن استغالل القسائم 
والبي����وت املخصصة ألغراض 
السكن اخلاص، أما املادة الثانية 
منه فقد تضمنت في فقرتها االولى 
تعديال ألحكام املادة االولى من 
القانون املشار اليه لتصبح قيمة 
الرسم املس����تحق على القسائم 
غير املبنية عشرة دنانير كويتية 
عل����ى كل متر مرب����ع يزيد على 
املس����احة املعفاة م����ن دفع هذه 
الرسوم واململوكة ألحد األشخاص 
الطبيعيني، وهي خمس����ة آالف 
متر مربع، وذل����ك في أي موقع 
وفي أي مشروع يتضمن قسائم 
مخصصة ألغراض السكن اخلاص 
سواء كانت هذه القسائم في موقع 
واحد أو في مواقع متعددة، وفي 
مش����روع واحد أو في مشاريع 
متعددة، على أن يستمر فرض هذا 
الرسم حتى يكتمل بناؤها وفقا 
حلكم املادة ذاتها، وحس����ما ألي 
نزاع قد ينشأ في تعريف القسائم 
غير املبنية إال إذا بلغت مساحة 
البناء مائتي متر مربع )200م2( 
أو 20% من مساحة القسيمة، أيهما 
أكبر، أي ان����ه اذا قل البناء عن 

وكالهما ضرر محض، فارتفاع 
اسعار القسائم السكنية يرفع من 
تكلفة اإلسكان والسيما بالنسبة 
الى قطاع الشباب وحجبها عن 
التداول يعن���ي جتميدا لثروة 

وطنية.
الش���ك ان للش���ركات دورا 
كبيرا في ظه���ور هذه النتائج 
السلبية، وعلى الرغم من أحكام 
الفقرة األخيرة من املادة 70 من 
قانون الشركات التجارية رقم 15 
لسنة 1960 اال انه نتيجة لضعف 
الرقابة على الشركات فقد استمر 
بعضها سادرا في غيه مبخالفة 
القانون والتحايل عليه بالتعامل 
بقسائم السكن اخلاص بشكل 
مباش���ر او عن طريق تسجيل 
هذه القسائم بأسماء أشخاص 
طبيعيني، سواء كانوا من أعضاء 
مجلس ادارة هذه الشركات او 
من العاملني فيها او غيرهم او 
بأي طريقة أخرى لاللتفاف على 

أحكام القانون.

نطاق الحظر

وم���ن أجل وض���ع حد لكل 
ذلك وتوس���يع نط���اق احلظر 
ليشمل باإلضافة الى الشركات، 
الفردية املرخص  املؤسس���ات 
لها وفقا ألح���كام القانون رقم 
32 لس���نة 1969 بشأن تنظيم 
التجارية،  تراخيص احمل���الت 
أعد هذا القانون نصا في مادته 

احمد السعدون

مراعاة حلقوقهم اإلنسانية والتزامًا مبيثاق منظمة العمل الدولية

الوعالن: نطالب وزير الشؤون بتفعيل
 قرار منع تشغيل العمالة وقت الظهيرة

احلويلة يقترح بناء مراس متعددة األدوار
وزيادة رواتب األئمة واخلطباء

رادع����ا لغيره����م ع����ن خرق 
الوزاري����ة، وااللتزام  القرارات 

بها مستقبال.
وشدد النائب الوعالن على انه 
إلى جانب االعتبارات اإلنسانية، 
فإن تفعيل قرار منع العمل في 
وق����ت الظهيرة حيث اش����تداد 
احلرارة، ميث����ل أهمية كبيرة 
الكويت على املستوى  لسمعة 
الدولي الس����يما جلهة االلتزام 
بالبنود الواردة في ميثاق العمل 
الدولية واخلاص����ة باحلقوق 
اإلنسانية للعمالة، مشيرا إلى أن 
هذا االلتزام بالغ األهمية بالنسبة 
للكويت منع����ا لتعرضها ألي 
انتقادات في هذا الصدد سواء من 
قبل املنظمة الدولية أو منظمات 
العمل وحقوق اإلنسان املعنية 
برصد هذه األمور وإعداد تقارير 
دورية عنها، ومنها على سبيل 
املثال منظمة »هيومن رايتس«، 
التي تؤثر على  التقارير  وهي 
سياس����ات الدول الكبرى جتاه 

بقية دول العالم. 

زيادة الطاقة االستيعابية لكل 
مرسى في املستقبل، وتؤجر هذه 
املواقف على أصحاب القوارب 

مقابل رسوم رمزية سنوية.
وجاء ف���ي اقتراحه الثاني: 
مما ال يخفى على اجلميع دور 
االمام واخلطي���ب في املجتمع 
في التوجيه واالرشاد والنصح 
القامة مجتم���ع صالح ونافع 
للوطن، فان اخلطيب الكويتي 
املتطوع ال���ذي يعمل على بند 
املكافآت يتقاضى على خطبة 
اجلمعة 6.250 دنانير مبعدل 
25 دين���ارا ش���هريا فهذا يعد 
اجحاف���ا بحق اخلطيب وبحق 
هذه الرسالة، ففي دول اخلليج 
يتقاضى اخلطيب راتبا يعادل 
200 دين���ار تقريب���ا واالم���ام 
املتطوع »بند املكافآت« يتقاضى 
400 دين���ار تقريبا وملقارنتها 
باالئمة واخلطباء الكويتيني ممن 
يعملون على بند املكافآت فانها 
تفوق بكثي���ر، وحيث ان اخر 
زيادة كانت لالئمة واخلطباء قبل 
سنتني ولم تشمل هذه الزيادة 
االئمة واخلطباء ممن يعملون 
على بند املكاف���آت وانصافهم 
ومس���اعدتهم في ظل ظروف 
احلياة الصعبة ومس���اواتهم 
باخوانه���م االجانب واخوانهم 
بدول اخلليج، لذا فانني اتقدم 
باالقتراح برغبة لزيادة رواتب 
االئمة واخلطباء الكويتيني الذين 

يعملون على بند املكافآت.

االجتماعية والعم����ل د.محمد 
العفاس����ي باإلسراع في تفعيل 
قرار وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل القاضي مبنع عمل العمالة 
حتت الشمس وبعد الساعة 12 
ظهرا في ظل االرتفاع القياسي 
احلالي في درجات احلرارة، وذلك 

»إن وجد هذا القرار أصال«.
وأضاف الوعالن في تصريح 
صحاف����ي أن تفعيل هذا القرار 
ميثل ضرورة قصوى رحمة بهذه 
الفئة الضعيفة من العمال ومنعا 
لقسوة بعض أرباب العمل الذين 
ال هم لهم سوى اجناز اعمالهم 
التجارية دون أدنى اعتبار ألي 
أمور او حقوق إنسانية للعمالة 

املوجودة لديهم.
ودعا الوعالن وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل لإلس����راع 
في تفعيل القرار املش����ار إليه، 
وتش����كيل جلنة ملتابعة مدى 
التزام أرب����اب العمل بتنفيذه، 
وتوقيع عقوبات مالية وإدارية 
قاس����ية على املخالفني، لتكون 

هواية ارتي���اد البحر واإلبحار 
فيه.

ونظرا لقلة املراسي املفتوحة 
جلميع ه���واة البحر فنجد أن 
الكثير قد حرم من ممارسة هذه 
الرس���وم  الى  الهواية، إضافة 
العالية مقابل تأجير مكان في 
املراسي املوجودة حاليا، وقد 
أدت هذه الظاهرة إلى اضطرار 
أكثر أصحاب القوارب إلى إيقاف 
قواربهم في األحياء واملناطق 
الس���كنية، وهي ظاهرة ميكن 
ازديادها بس���هولة  مالحظ���ة 
من خالل التجول في ش���وارع 

املناطق.
وال يخفى عليكم ما تشكله 
هذه املشكلة من صعوبة نقل 
القارب من املنزل إلى املسنة من 
خالل إحلاقها بالسيارات العادية 
وما تشكله وسيلة النقل هذه 
من مخاطر قد تؤدي إلى حوادث 
مرورية، خاصة مع جهل الكثير 
السيارات لظروف  من سائقي 
الطريقة  الق���ارب به���ذه  نقل 
وعدم إفساح املجال الكافي لهم 

للتحرك. 
لذا فانن���ي اتقدم باالقتراح 
برغب���ة لبناء م���راس جديدة 
متع���ددة األدوار عل���ى طول 
البحرية واس���تبدال  الواجهة 
املراسي التابعة للدولة بأخرى 
متعددة األدوار، بحيث تستوعب 
كل مسنة 5000 قارب بأحجامه 
املختلفة، واألخذ بعني االعتبار 

طالب النائب مبارك الوعالن 
نائب رئيس مجل����س الوزراء 
وزير العدل ووزير الش����ؤون 

قدم النائب د.محمد احلويلة 
اقتراحني برغبة، جاء في األول: 
تتميز هواية البحر بأنها متجذرة 
الكويتي بكل  بوجدان الشعب 
أعماره الرتباطها الوثيق بالتراث 
الكويتي األصيل حيث انها تذكرنا 
مبهنة اآلباء واألجداد كونها أحد 
مصادر رزقهم الرئيسية آنذاك 
من خالل الغوص على اللؤلؤ 
والتجارة، ونتيجة لهذا االرتباط 
القوي بني اجلانبني فإنه ليس 
من املستغرب أبدا أن يرث األبناء 
تراث اآلباء ويواصلوا ممارسة 

مبارك الوعالن

د. محمد احلويلة

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة  

الأحم��دي، مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

و�صكـــــــــــــــــــــــــــرًا

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

اجلليعة )1( ق 2011/6/51الأحد

الأحمدي )خمبز الأحمدي( ق7

من 5.00 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اجلليعة )2( ق 2011/6/61الثنني

الأحمدي )11( ق8

من 5.00 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اجلليعة )3( ق 2011/6/72الثالثاء

الأحمدي )6( ق8

من 5.00 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اجلليعة )4( ق 2011/6/85الأربعاء

الأحمدي )9( ق8

من 5.00 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اجلليعة )A-4( ق 2011/6/95اخلمي�س

الأحمدي )4( ق8

من 5.00 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

احلكومة أخفقت
في مواكبة 

احتياجات الرعاية 
السكنية


