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ثمنوا كلمة وزير اخلارجية خالل ترؤسه اجتماع املجلس 
األممي 

إش�����ادة ن��ي��اب��ي��ة مب��وق��ف ال��ك��وي��ت 
ف��ي م��ج��ل��س األم����ن جت���اه م��ذاب��ح 

الغوطة الشرقية في سورية
ربيع �سكر

أشاد عدد من النواب عبر 
حساباتهم على تويتر وِفي 
تصريحات صحافية بكلمة 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ــة الشيخ  ــي ــارج وزيــــر اخل
صباح اخلالد عن األحــداث 
فــي الــغــوطــة الشرقية في 
سوريا وذلــك خالل ترؤسه 
اجــتــمــاع مــجــلــس االمــــن. 
وتفاعل النواب مع االحداث 

في سوريا.
وقـــــال الـــنـــائـــب مــاجــد 
املطيري عبر حسابه على 
ــر : مـــوقـــف مــشــرف  ــت ــوي ت
وتاريخي للكويت في جلسة 
مجلس األمن إزاء ما تتعرض 
ــه الــغــوطــة الــشــرقــيــة من  ل
حملة إبـــادة ووســـام شرف 
واعتزاز إنتصار اخلارجية 
الكويتية للضمير اإلنساني 
إلغاثة أهالي الغوطة الذين 
يبادون حاليا ويجدد موقف 
الكويت مــن نصرة الثورة 
الــســوريــة الــذي هــو امتداد 
لسياسة حكيمة بقيادة قائد 

االنسانية. 
و قال النائب محمد الدالل 
عبر حسابه على تويتر : 
 موقف رجولي ومقدر كلمة 
ومــوقــف وزيـــر اخلارجية 
الــكــويــتــي الــشــيــخ صــبــاح 
ــق له  ــراف ــد امل ــوف اخلــالــد وال
أمام مجلس األمن من خالل 
نصرتهم للشعب السوري 
املنكوب وبتحميل املجتمع 
الدولي مسئوليته إزاء موت 
املدنيني في سوريا ومطالبته 
بــالــتــحــرك الــعــاجــل لوقف 
ــازر والــدمــار للشعب  ــج امل

السوري.
وكان رئيس مجلس االمة باالنابة عيسى الكندري قد اشاد في تصريح 
سابق بترؤس الكويت ممثلة في نائب رئيس الــوزراء ووزيــر اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد جلسة مجلس االمن التابع لألمم املتحدة
واكد الكندري ان ترؤس اخلالد جللسة مجلس االمن يجدد موقف الكويت 
من نصرة القضايا العربية واإلسالمية والداعم لها وخاصة فيما يتعلق في 
اوضاع اهلنا في سوريا والعمل على رفع معاناتهم وانهاء احلرب الدامية 
هناك والتي اودت بارواح االف األبرياء الفتا الى ان موقف الكويت سيظل 

يدعم هذه القضية حتى يعم االمن واالمان الشعب السوري. 
 وأشاد أيضا النائب د. وليد الطبطبائي بكلمة وزير اخلارجية الكويتي في 
مجلس االمن عن األزمة السورية قائال :  موقف تشكر عليه حكومة الكويت 
واملطلوب من الدول العربية أكثر من التنديد بل البد من حترك فعلي لوقف 
املجزرة التي يرتكبها نظام االسد مبساندة روسيا وايــران ضد أهلنا في 

الغوطة.
وقال النائب وليد الطبطبائي من حسابه على تويتر :  شكرا لالخوة في 
وزارة االوقاف لتعميهم على األئمة في مساجد الكويت القنوت في الصلوات 

ألهلنا املكلومني في الغوطة الشرقية
د.عادل الدمخي: كما كان للكويت موقف مشرف في القضية الفلسطينية 
، تكرر اليوم هذا اإللتزام الشرعي والقانوني مبوقفها من الغوطة الشرقية 
وما يحصل فيها من إبادة ، باستنكارها لقتل املدنيني وعرضها خلطة تهدئة 

توقف القتل والتهجير والتدمير.
وعن األوضاع في سوريا قال النائب علي الدقباسي : مايجرى في سوريا 

أعلن وفاة الضمير األنساني العاملي ! الغوطه تغرق بالدماء.

منح الثقة للصبيح ألنه رأى أن األداء العام لها ممتاز

سمو  مل��ق��اب��ل��ة  ن��س��ع��ى  ال������دالل: 
الشامل  العفو  أجل  من  األمير 

في قضية دخول املجلس
أكد النائب محمد الدالل أن قضية دخول املجلس ذات بعد سياسي لذلك 
يجب ان يتم التعامل معها بالبعد السياسي وان نعالج إشكاليات املاضي 
وان نطوي صفحة املاضي لذلك هم دخلوا املجلس بنية طيبة للسعي 

والوقوف ضد الفساد
وقال الدالل خالل لقاء باحدى القنوات الفضائية : قضية دخول املجلس 
أثرت على العملية السياسية وهي من 2011 تدور بني أروقة التحقيقات 
والنيابة واحملاكم وليومنا هــذا لم تنتهي على الرغم انها كانت بسبب 

الفساد.
وتابع الدالل : نحاول ان نقنع جميع النواب بالعفو الشامل في قضية 
دخول املجلس ونسعى ملقابلة سمو األمير وهناك حرص ان منشي في اكثر 

من مسار.
وعن موقفه من استجواب وزير الشئون هند الصبيح قال الدالل: منحت 
الثقة للصبيح ألنني أرى ان األداء العام لها ممتاز وال يجب ان نعدم سياسيا 
الوزير الذي يعمل. واضاف الدالل : كلمة »االستخارة« قلتها بشكل تلقائي 
ولم أتوقع ان تأخذ كل هذا الصدى الكبير. وقــال الــدالل : تقارير ديوان 
احملاسبة تقضي بتقدمي استجواب لكل الـــوزراء. وتابع : نــواب احلركة 
الدستورية ليسوا »رميــوت كونترول« وحــدس تركت تقدير املوقف من 

استجواب الصبيح للنواب.
وعــن انتقاد عضو املجلس املبطل االول د. عبيد الوسمي للحركة 
الدستورية االسالمية » حدس » قال الدالل : عبيد الوسمي مع األسف الشديد 
متناقض مبواقفه وهو رجل بعيد عن التيارات وعن الساحة السياسة وال 
ميكن القبول بتقييمه النه ال يحتك فينا وال يقبل بالرأي االخر وعنده خالفات 
كثيرة حتى بجامعة الكويت وسوالنا مشاكل كثيرة في احلراك وكله عنده 

خالفات.

ـــواب تــقــدمي الــتــهــانــي  ـــن واصــــل ال
والتبريكات للقيادة السياسية والشعب 
الكويتي مبناسبة االعياد الوطنية. وقال 
النائب عسكر العنزي : نتقدم بأطيب 
التهاني والتبريكات لسمو األمير وسمو 
ــى رئيس مجلس  ــني وال ولــي عهده االم
ـــوزراء  االمـــة وســمــو رئــيــس مجلس ال
ــنــواب والــــوزراء مبناسبة األعياد  وال
الوطنية ذكرى االستقالل وذكرى ملحمة 

التحرير.
 وقــال عسكر في تصريح صحافي: 
اننا نــُزف التبريكات لكل أبناء الشعب 
الكويتي واملقيمني على أرض الكويت 
الطيبة بــهــذه املناسبة الــعــزيــزة على 
اجلميع، ونسأل الله ان يدمي على سمو 
األمير وسمو ولــي عهده االمــني موفور 
الصحة والعافية، وان يــدمي الله على 
الكويت نعمة االمن واألمان في ظل قيادة 
ســمــوه، وأن يشهد هــذا العهد حتقيق 
تطلعات سمو األمير والشعب الكويتي 
باالرتقاء بالكويت إلى املكانة املرموقة 

التي تستحقها.
 وقال عسكر: إنه بعد حترير الكويت 
من الغزو الغاشم بدأت الكويت تستعيد 
مكانتها بني الدول العربية ودول املنطقة 
وعلى مستوى العالم، وترسخت هذه 
املكانة اإلقليمية والدولية للكويت بعد 
تــولــي سمو األمــيــر احلــكــم، وهـــذا يدل 
على املكانة الــتــي يتمتع بها صاحب 
السمو، فهو يتمتع مبكانة عالية ويتميز 
باحلكمة واحلنكة التي متيز سموه بني 

قادة دول العالم.
ــى ان االحــتــفــاالت  ـــار عسكر إل  وأش
باألعياد الوطنية تدعم أواصــر الوحدة 
الوطنية والتالحم بــني أبــنــاء الشعب 
الــكــويــتــي، وطــالــب عسكر كــل أطياف 
الشعب الكويتي بالعمل الستقرار البالد 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي في 
املرحلة املقبلة، وأن يلتفت اجلميع ملا فيه 
مصلحة الوطن، وأن يكون هناك نهج 
جديد ينطلق منه اجلميع بكل أطيافهم 

وانــتــمــاءاتــهــم خلــدمــة وطــنــنــا الغالي 
الكويت من دون تعصب أو اختالف على 

صغائر األمور.
 وقـــال عسكر: نحن على يقني بأن 
أبناء هذا الشعب األصيل قــادرون على 
جتاوز جميع العقبات واحملن وجتاوز 
ــات البسيطة  ــالف ــت هـــذه األمــــور واالخ
واالستظالل بتوجيهات صاحب السمو 
والدفع باجتاه حتقيق رغباته وأُمنياته 
للكويت، والتأسي بحكمته في القدرة 
على لم الشمل وتوحيد الصف، وتوفير 
اجلهد فيما يخدم األهـــداف املوضوعة 

والطموحات املنشودة.
هنأ النائب د.محمد احلويلة الشعب 

الكويتي بذكرى اليوم الوطني ويوم 
التحرير، كما هنأ سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد وولي عهده سمو الشيخ 
نـــواف األحــمــد، وســمــو رئــيــس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
ــذه  ـــــاف احلــويــلــة » تــأتــي ه وأض
املناسبات الوطنية ونحن نحتفل بيوم 
حترير بلدنا من براثن الغزو العراقي، 
وهـــي مناسبة نستذكر فيها أرواح 
شهدائنا األبرار وأسرانا ومفقودينا الذين 
بــذلــوا أنفسهم فــي سبيل الكويت، وال 
يفوتنا في هذا املقام أن نذكر البطوالت 
التي سطرها رجال قواتنا املسلحة وأبناء 
الشعب الكويتي بكافة فئاته ضد الغازي 

العراقي، حيث ضربوا أروع األمثلة في 
التالحم الوطني واملقاومة العسكرية 
واملدنية والتفوا حول قيادتهم الشرعية 

في واحدة من أروع املالحم الوطنية.
كما نستذكر املــوقــف املــشــرف لــدول 
اخلليج، عندما هبوا لنجدة الكويت 
ــرة احلـــق الــكــويــتــي واحــتــضــان  ــص ون
أشقائهم الكويتيني في بالدهم، وعلى 
رأســهــم اململكة الــعــربــيــة السعودية 
وموقفها البطولي جتاه الكويت أميرا 
وحكومة وشعبا حتى كتب الــلــه لها 
التحرير من االحتالل العراقي«، مشيدا 
بعمق العالقات األخوية والتاريخية 
املتميزة بــني دول اخلليج والــروابــط 

والصالت املتينة التي جتمع دول مجلس 
التعاون، مؤكدا على املصير املشترك 
واحلــرص على الوقوف صفا واحــدا في 
مواجهة أي مخاطر تتعرض لها أي دولة 

من دول مجلس التعاون.
واختتم احلويلة تصريحه باإلشارة 
إلى أن هذه املناسبات الوطنية تأتي وقد 
مرت اثنى عشر سنة على تسلم صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، داعني الله 
أن يسدد على درب اخلير خطاه ملا فيه 
صالح العباد والبالد وأن يرزقه البطانة 
ـــر الصحة والعافية،  الــصــاحلــة وواف
وأن ينعم الله على بلدنا الغالي باألمن 

واألمان والرفعة واالزدهار.

تدعم أواصر الوحدة الوطنية والتالحم بني أبناء الشعب الكويتي

نواب يباركون للقيادة السياسية االحتفال باألعياد الوطنية

د. وليد الطبطبائي مبنى مجلس األمة

193 مليون دينار  مرتبات العاملني بقيمة 

مصروفات جامعة الكويت نصف 
مليار دينار في السنة املالية املقبلة 

2019/2018
ربيع �سكر

كشف مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة 
املالية املقبلة 2018 / 2019 ، وتناقشه جلنة 
امليزانيات البرملانية ، عــن ان حجم مصروفات 
اجلامعة تقدر بنحو 565 مليون دينار بانخفاض 
قيمته 10 ماليني دينار عن قيمة مصروفات السنة 

املالية احلالية واملقدرة بنحو 575 مليون دينار.
واإليرادات املقدرة للجامعة للسنة املالية املقبلة 
التي سيبدأ العمل بها في االول من ابريل املقبل ، 
ستقدر بنحو 10 ماليني دينار بتراجع بنحو مليوني 
دينار عن ايرادات السنة املالية احلالية التي ستنتهي 

في آخر مارس املقبل.
ـــادة املــصــروفــات على  وبــذلــك يــكــون مــقــدار زي
االيرادات مبيزانية جامعة الكويت نحو 554 مليون 
دينار ، وسيتم متويل هذا العجز من وزارة املالية » 

احلسابات العامة ».
ومصروفات جامعة الكويت في امليزانية املقبلة 
موزعة كالتالي : املرتبات بقيمة 193 مليون دينار 
ــات 21 مليون ديــنــار واملنافع  ــدم والــســلــع واخل
االجتماعية 77 مليون دينار ومصروفات وحتويالت 
أخرى بقيمة 23 مليون دينار واملشاريع 251 مليون 

دينار.

7 ماليني دينار  مرتبات العاملني بقيمة 

مصروفات صندوق املشروعات 
9 ماليني دينار الصغيرة 

ربيع �سكر

كشف مــشــروع ميزانية الــصــنــدوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
للسنة املالية املقبلة 2018 / 2019 عن ان حجم 
املصروفات ستقدر بنحو 9 ماليني و25 ألف دينار 
بانخفاض قيمته مليون دينار عن قيمة مصروفات 
السنة املالية احلالية واملقدرة بنحو 10 ماليني و32 

الف دينار.
واإليرادات املقدرة للصندوق للسنة املالية املقبلة 
التي سيبدأ العمل بها في االول من ابريل املقبل ، هي 
ايــرادات ذاتية ستقدر بنحو 2000 دينار بزيادة 
1000 دينار عن ايرادات السنة املالية احلالية التي 

ستنتهي في آخر مارس املقبل.
وبــذلــك ستحقق ميزانية الــصــنــدوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
عجزا قيمته املقدرة نحو 9 ماليني و23 ألف دينار 
، وسيتم متويل هــذا العجز مــن وزارة املالية » 
احلسابات العامة ». ومصروفات الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
في امليزانية املقبلة موزعة كالتالي : املرتبات بقيمة 
6 ماليني و933 ألف دينار ومصروفات عامة بقيمة 

مليونني و92 الف دينار.

علي الدقباسي

اإلع������الم  وزارة 
ت������واك������ب ف���رح���ة 
األع�������������������������ي�������������������������اد 
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