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ماجد املطيري: وزير املالية 
تعهد بحل ملف االستبدال 

ريا�ض عواد 

اعــتــبــر الـــنـــائـــب مــاجــد 
املــطــيــري اعــــان املــؤســســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
عــن دراســـة تعديل النظام 
احلــالــي لاستبدال املتعلق 
بقروض املتقاعدين خطوة 
ـــراع في  جــيــدة  مطالبا االس
تقدمي احللول املناسبة وفق 

الفتاوى الشرعية.
وقال املطيري في تصريح 
صحافي إن وزير املالية تعهد 
في جلسة االستجواب الذي 
قدم له بحل ملف االستبدال اذ 
طالبناه بالغاء فوائد قروض 
ــل توفير  املتقاعدين مــن أج
حياة كرمية لهم السيما أن 
نظام التأمينات نظام تكافلي 
اجتماعي ينبغي أن يوفر  
خدمات التأمني االجتماعي 

للخاضعني له .
ــــــح املـــطـــيـــري أن  وأوض
املنتفعني بأنظمة التأمينات 

االجتماعية أصحاب املعاشات التقاعدية يعتمدون في معيشتهم على 
ما يتقاضونه من معاشات، ما يفرض على التأمينات التخفيف من أعباء 
املتقاعدين والغاء النظام احلالي لاستبدال في ظل زيــادة املتطلبات 

االجتماعية للمتقاعدين ، وذلك مبا يحقق املصلحة العامة .

خورشيد يثمن دور وزيرة 
االشغال في استثناء عقد 

صيانة الروميثية 
ـــاح  ـــن الـــنـــائـــب ص ـــم ث
خورشيد الدور الذي قامت به 
وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الدولة لشؤون اإلسكان جنان 
بو شهري في استثناء عقد 
صيانة منطقة الرميثية من 
مجلس الــوزراء للتعجيل في 
صيانة املنطقة على اعتبار 
ــــذا مــطــلــب مستحق  أن ه
ألهــالــي املنطقة بعد تأخره 
ملدة سنتني، ما أدى إلى تهالك 

شوارع املنطقة .
ـــذي  وقـــــال خـــورشـــيـــد ال
اصطحب بوشهري صباح 
الــيــوم فــي جولة فــي منطقة 
الرميثية، للوقوف على أبرز 
املــشــاكــل الــتــي تعاني منها 
املنطقة بأن العمل في صيانة 
شــــوارع املنطقة وتوسعة 
شــارع ناصر املــبــارك سيبدأ 
قريبا بناء على وعد وزيرة 
األشغال متمنيا السرعة في 

االجناز .
كما قامت الوزير د. جنان  بجوله تفقدية ملنطقة صباح الناصر لتفقد 
سير األعمال في اصاحات الطرق وعدد من املناطق األخرى لاطاع على 

مشاريع الوزارة فيها.
ورافق الوزيرة في اجلولتني  وكيل الــوزارة م. أسماعيل على احمد 

وعدد من قياديي ومسئولي الوزارة، وذلك ملتابعة خدمات املنطقة.

الدقباسي: جيد أن تعينّ احلكومة 
ناطقا باسمها.. ولكن »ال يجب أن 

يكون آخر من يعلم«
ــاد النائب علي الدقباسي بتعيني ناطق رسمي للحكومة،  أش
واصفا ذلك باخلطوة اجليدة، مبينا أهميته في التعليق على األخبار 
وتوضيح احلقائق وموقف الدولة منها. وقال الدقباسي إن املطلوب 
من الناطق سرعة الــرد واملصداقية واملهنية وعــدم تــرك املجتمع 
ألصوات وسائل إعام أخرى باتت منابر حتريض وهجوم وتضليل 
في أجواء أقليمية ساخنة.. ومبعني آخر »ال يكون ناطقنا الرسمي 

آخر من يعلم

ماجد املطيري 
 عاد رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن الى الباد أول امس 
قادمامن مدينة الهاي الهولندية بعد مشاركته في املنتدى العاملي 
لثقافة السام الذي نظمتهمؤسسة عبد العزيز سعود البابطني 
الثقافية.  وكان في استقبال الغامن على ارض املطار وزير العدل 
وزير الدولة لشؤون مجلس االمةاملستشار الدكتور فهد العفاسي 

وامني عام مجلس االمة عام الكندري. 
وكــان الغامن قد ألقى   كلمة في اجللسة اخلتامية للمنتدى 
الذي شهد مشاركة حكومية كويتية ممثلة بوزير التربية ووزير 
التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ووزيــر اإلعــام ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري اضافة الى عدد كبير من 
الوجوه الثقافيةوالسياسية في العالم من بينهم رؤســاء دول 

ورؤساء حكومات وبرملانات.
وقال  الغامن أن العقيدة السياسية الكويتية التي دشن اسسها 
سمو امير الباد تقضي بقيام الكويت كدولة صغيرة باالستثمار 

في السام بوصفه خيارا استراتيجيا. 
واضاف الغامن ان الكويت تريد ان تنتصر في معارك السام 
ألنها متلك رصيدا أخاقيا يساعدها على ذلك وألنها من الناحية 
املبدئية غير راغبة في خوض املغامرات السياسية التي ال تعرف 
عواقبها.  وقال الغامن »نحن في الكويت نريد ان نراكم األصدقاء 
ال األعــداء ألننا نؤمن ان االحتراب والتنازع هو خيار الفاشلني 
ــدن املوتورين واملنفعلني، ونؤمن انــه في أجــواء  سياسيا ودي
احلرب يتم وأد الدميقراطيات ومكاسب االنسان احلقوقية التي 
ناضل قرونا لتعزيزها، ومتوت فرص التنمية وتتاشي إمكانيات 

التواصل الثقافي ويتوقف البناء«. 
وأضاف »احلرب ليست لعبة وال تسلية، لقد جربنا في الكويت 
أثــر االلــة العسكرية وقدرتها التخريبية وال نريد لغيرنا ان 

يخوض ذات التجربة املريرة ». 
وقــال الغامن« من أجل السام وال غيره استضافت الكويت 
بتوجيهات من سمو امير الباد ثاثة مؤمترات دولية للمانحني 
في سوريا ، إضافة الى ترؤسها للمؤمتر الرابع الــذي عقد في 
لندن، ومن أجل السام استضافت الكويت مؤمترا دوليا واسعا 
من أجل إعادة اعمار ما دمره اإلرهــاب في العراق، العراق الذي 

احتل بلدي قبل 29 عاما ». 
ومضى الغامن قائا »ومن أجل السام استضافت الكويت على 
مدى شهرين املفاوضات السياسية بني الفرقاء في اليمن ، إضافة 

الى رعايتها للمفاوضات الحقا في ستوكهولم«.
وأضاف » ومن اجل السام و ال شيء غير السام تقف الكويت 
موقفا مبدئيا ثابتا و صامدا ضد كل جرائم الصهيونية ضد 

الشعب الفلسطيني األعزل«.

وقال رئيس مجلس األمة الكويتي » نعم أيها األخوة نحن في 
الكويت ندعم ، ودون كلل او ملل ، كل اجلهود االقليمية والدولية 
التي تصب فــي صالح استتباب الــســام فــي مناطق الصراع 

املختلفة«. 
ــاف » نحن ندعم احللول السياسية السلمية القائمة  وأض
على التحاور في سوريا واليمن وليبيا والسودان وأفغانستان 
وغيرها ، مثلما ندعم احلــوار السياسي املفتوح والشفاف حلل 

األزمة العابرة بني األشقاء في مجلس التعاون  اخلليجي ». 
وقــال« هذه عقيدتنا السياسية التي دشنها سمو األمير عبر 

عقود من الزمن ، ونحن ماضون بها ، ونعمل وفق مقتضياتها ». 
وتطرق الغامن في كلمته الي مفهوم احلرب والسام قائا » 
انا ال أحبذ احلديث عن السام ، بوصفه بديا ومقابا للحرب وال 
استسيغ فكرة وضع السام واحلرب في ثنائية متقابلة كالليل 
والنهار ، أوالشر واخلير ، أواليمني واليسار النني رافض ملبدأ 

مناصفة هذين اخليارين«. 
وأضاف ان » مرد هذا الرفض ، هو قناعتي وامياني ، بأن السام 
هو خيارنا الوحيد للعيش، والنني مؤمن)وان اتهمت بانني حالم 
( بأن احلرب استثناء عابر وارجتال عرضي وخروج مؤقت على 
نص احلياة«.  واستدرك الغامن قائا » ولكن وبرغم قناعتي تلك 
اال انني دائما ما أكون مسكونا بالقلق إزاء هذا االستثناء، استثناء 
احلرب والدم، النني اعرف ان العمل من اجل السام وترسيخه 
يحتاج على الدوم الى مايني من احلكماء والعقاء والناضجني ،،، 
بينما خيار اشعال حرب ال تبقي وال تذر ، ال يحتاج أحيانا اال الى 
شخص احمق ».  وقال« املجرم صدام حسني مبفرده اشعل حربا 
، وانشغل بعده مايني من الكويتيني والعراقيني بعرقهم ودمهم 
من اجل ترسيخ سامهم الذي يستحقونه كبشر ، وهتلر فعل ذات 
الشي ، لينشغل االملان بعده في العمل حثيثا لعقود من الزمن من 

اجل ترميم ما هدمه هتلر في حلظة ». 
وقال الغامن » هذا القلق هو ما يدعوني دائما الى التحذير من 
األجواء املستنقعية التي يكثر فيها دعاة الصراع وقارعو طبول 
احلرب، وهذا القلق هو الذي يجعلنا في الكويت وعلى رأسنا سمو 
امير الباد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ، نعمل بشكل 

حثيث من اجل تفادي االحترابات والنزاعات املسلحة ». 
وأضــاف » سمو األمير ، طاملا علق اجلــرس ، خال السنوات 
املاضية مــحــذرا مــن ويـــات الــدخــول فــي صــراعــات ونــزاعــات 
مسلحة ، كان ميكن تفاديها، نعم ، ميكن تفاديها لو اعطينا للجهد 
الدبلوماسي والسياسي فرصة أخــرى ، وآمنا قليا ان الفعل 

السياسي يغلب االنفعال ، لو تريثنا قليا«. 
ومضى قائا » هل احتاج ان اذكركم مبا كان يقوله سمو األمير 

منذ العام 2011 ، عندما اندلع الصراع في سوريا، سموه ما انفك 
ينادي باحلل السياسي ، ويؤكد على ان خيار احلسم العسكري 

مكلف ومتعذر ». 
وأضاف« لقد كان سموه يقول هذا الكام في الوقت الذي كان 
البعض ينظر للحسم العسكري ، سواء مع هذا الطرف او ذاك، وها 
نحن اليوم في العام 2019 ، نسمع الكل ينادي باحلل السياسي ». 
وقــال » وسؤالي هنا، هل كنا بحاجة الــى ثمان سنوات من 
الرعب والقتل والتهجير واإلرهــاب ، لنعرف ان احلل هناك هو 
حل سياسي ؟؟ ».  واختتم الغامن كلمته بتوجيه الشكر اجلزيل 
ملؤسسة البابطني الثقافية ، وعلى رأسها االستاذ السيد عبدالعزيز 
سعود البابطني ولكافة الشركاء الدوليني على املساهمة املميزة 

والفاعلة الجناح املنتدى العاملي لثقافة السام. 
   وكــان الغامن قد وصل الهــاي  يرافقه النائبان عبدالوهاب 
البابطني وعمر الطبطبائي حيث شارك في أعمال املنتدى الذي 
ــر التعليم  شهد مشاركة حكومية ممثلة بوزير التربية ووزي
العالي الدكتور حامد العازمي ووزيــر اإلعــام ووزيــر الدولة 

لشؤون الشباب محمد اجلبري
وكان الرئيس مجلس االمة مرزوق علي الغامن قد التقى في 
مدينة الهاي الهولندية رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوسنت 
أركاجن تواديرا وذلك على هامش مشاركته في املنتدى العاملي 

لثقافة السام.
وفي بداية اللقاء نقل الغامن حتيات وتقدير حضرة صاحب 
السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح الى 
الرئيس تواديرا والذي بدوره حمل الرئيس الغامن نقل حتياته 

لسمو االمير ومتنياته لسموه بدوام الصحة والعافية .
كما بحث اللقاء عاقات التعاون القائمة بني الكويت وافريقيا 
الوسطى وسبل النهوض بها الى آفاق ارحب واوسع مبا يصب 

في مصلحة البلدين والشعبني الصديقني.  
كما التقى رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغامن في مدينة 
الهاي الهولندية أيضا رئيس جمهورية مالطا الدكتور جورج 
فيا وذلــك على هامش مشاركته في املنتدى العاملي لثقافة 

السام.
وفي مستهل اللقاء نقل الغامن حتيات حضرة صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح الى الرئيس 
فيا ومتنياته له وللشعب املالطي بتحقيق مزيدا من التقدم 
واالزدهار فيما حمل فيا الرئيس الغامن نقل حتياته وتقديره 

لسمو االمير ومتنياته لسموه بدوام الصحة والعافية.
كما جرى خال اللقاء استعراض عاقات الصداقة بني الكويت 

ومالطا وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى املجاالت واالصعدة.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثاً

عاد إلى البالد  بعد مشاركته  في املنتدى العاملي لثقافة السالم 
الغامن: الكويت متتلك رصيدًا أخالقيًا يساعدها

 على االنتصار في معارك السالم

الغامن ورئيس جمهورية مالطة

وزير العدل مستقبا الغامن 

ال����ع����رب����ي����د ي�����دع�����و احل����ك����وم����ة 
لالستعداد بشكل جدي

 لتطور األحداث 
دعى النائب فراج العربيد  احلكومة الى ان تكون مستعدة 
بشكل جدي لتطور األحداث وان تكون متأهبة من ناحية توفير 
املاء والغذاء والــدواء وكل ما حتتاجه حالة الطوارئ في حالة 
ــاع اإلقليمية  اإلعــان عنها ال سمح الله مضيفا الى أن  االوض
اصبحت اكثر خطورة ومثيرة للقلق وتتطلب احلذر واحليطة 
في التعاطي معها وكلنا ثقة في حكمة صاحب السمو األمير في 

كيفية التعامل معها

الفضل: النواب يستطيعون معاقبة 
احلكومة أو الوزير املعني بشتى الطرق 

وليس عبر رفض امليزانيات
قال النائب احمد الفضل أن النواب يستطيعون معاقبة احلكومة او الوزير 
املعني بشتى الطرق وليس عبر رفض امليزانيات فهنا سيدفع املوظف املسكني 

والفقير الثمن في ايقاف بدالته وهذا ليس احلل املناسب ابدا.
 وأضــاف  الفضل  ليس من املفروض حتميل 360 الف موظف واربــاب أسر 
خطأ وفشل احلكومة عبر رفض امليزانيات فهذا عمل غير جيد . واختتم  الفضل 
تصريحه أنــه شيئ جميل ان يعبر بعض النواب عن االستياء من احلكومة 

فاجلميع وحتى الشعب مستاء ما األداء احلكومي والفشل على جميع األصعدة

احل����وي����ل����ة: ق����ان����ون ال���ت���أم���ي���ن���ات اجل���دي���د 
سيخفف األعباء املالية على املواطني

قال النائب د.محمد احلويلة أن قاتون التأمينات اجلديد سيخفف األعباء املالية 
على املواطنني بعد إعادة النظر بنظام االستبدال وايجاد حلول تتماشى مع التطورات 
احلياتية وااللتزامات االجتماعية املتزايدة وأضاف احلويلة: أن تنقية فوائد التأمينات 
من الشوائب الربوية  ثمرة جهد نواب على رأسهم محمد هايف بالتنسيق مع الوزير 

احلجرف ومدير مؤسسة التأمينات وسنعمل على سرعة اجناز القانون
كما اقترح احلويلة دعم املزارعني الكويتيني والعمل على توفير منافذ بيع آمنة وفق 
االشتراطات الرقابية والصحية بالتنسيق مع اجلهات احلكومية ذات الصلة حفاًظا 

د. محمد احلويلة على حقوقهم وتشجيًعا لإلنتاج الوطني

صاح خورشيد


