
- أح��م��د ال��ف��ض��ل: األس��ع��ار مت��س ك��ل شعب 
الكويت، وقضية تهم قطاعا كبيرا من املتقاعدين 
بقرار ولم تنفذه احلكومة، التضخم يزيد كل يوم، 
لدينا مشكلة ف��راغ تشريعي، غ��اء الصيدليات 
يصل إل��ى 12 ضعفا ع��ن ال��س��ع��ودي��ة، نطالب 

احلكومة بتخفيض األسعار، لكن كيف؟
وأض��اف: بالنسبة للقوانني األخ��رى، فاللجنة 
التشريعية وأع��ض��اؤه��ا ضيعوا وق��ت اللجنة 
في أولويات شخصية، هناك رسالة قدمتها عن 
االقتراحات املتشابهة، مكتب املجلس يدافع عن 
3 نواب يأتون باقتراحات متشابهة ورد مكتب 

املجلس في قراره.
وقال الفضل: يجب أن نرى من احلكومة سياسة 

واضحة جتاه تخفيض األسعار.
ووافق املجلس على الرسالة األولى باستعجال 
االقتراحات بقوانني قواعد احلكوكمة وتنظيم 
القياديني والشؤون املدنية )موافقة عامة(، ووافق 
على رسالة اتخاذ احلكومة إجراءات مواجهة غاء 

األسعار. 
 - د. جمعان احل��رب��ش: هناك طلب بتقدمي 
قوانني العسكريني وكادر املعلمني ومنع تقاضي 

فوائد عن قروض »التأمينات«.
- مرزوق الغامن: هذه الطلبات تقدم إلى جلنة 

األولويات.
األسئلة: - سعد اخلنفور: طلبت م��ن وزي��ر 
األشغال توضيحا كاما عن سبب تأخير مشروع 

الدائري السادس.
- سؤال النائب حمدان العازمي لوزير اإلعام 
إلفادته عن سبب توجيه احلكومة خطابا لرئيس 
االحت��اد اآلسيوي لكرة القدم لرفع اإليقاف عن 

النشاط الرياضي الكويتي.
- حمدان العازمي: مع األسف احلكومة تعهدت 
بعودة األندية املنحلة واالحت���ادات وك��ان هناك 
استجواب لكننا لم نر له نتيجة ولم حتل قضية 
الرياضة واملسؤول األول وزير الشباب وحتمل 

املسؤولية وقبل بالوزارة ويستحق االستجواب.
وأضاف: ما يحدث اليوم جرمية بحق الشباب 
ال��ري��اض��ي، نخشى أن تتطور األم���ور وتصبح 
قضية تصفية أرواح، فلماذا جنعلها تتطور لهذا 
احل��د؟ وأخاطب الشباب الرياضي كأنهم نسوا 

الرياضة وكأنها قضية استجواب فقط.
وقال العازمي: مع األسف احلكومة ليست جادة 
في حل هذه القضية، الرياضة أصبحت مصادر 
دخل في بعض دول العالم، انظروا الى قطر لديها 
كأس العالم وستفتتح استاد خليفة ونحن إلى 
اآلن لم نستطع حل مشكلة 3 نقاط، وأحلناها إلى 
القضاء لكي يفصل بها »حق العربي أم للكويت« 

هل هذه بلد هل هذا فكر؟
وأض��اف: عندما قدمت الهيئة الشكوى قدمتها 
بعد جلسة الرياضة اخلاصة وبعد حل االحتاد 
بشهر فاحلكومة غير جادة، الكويت كلها ردت بعد 

الغزو بسبعة أشهر بفضل الله. 
- الشيخ محمد العبدالله )وزير الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء وزير اإلع��ام(: احلكومة تسعى 
م��س��اع ج��دي��ة وف��ع��ال��ة ل��ل��وص��ول إل��ى ح��ل لرفع 
اإليقاف واطلعت على بعض تلك املساعي التي 
يقوم الوزير واجل��دول الزمني واإلج��راءات التي 

يتخذها الوزير لرفع اإليقاف.
- الشيخ صباح اخلالد )نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزير اخلارجية(: إن كان األمر يتعلق 
باحلكومة للعمل على رفع هذا البلد فأمر مقبول، 
لكننا نرفض أن يسأل »ه��ذه بلد؟» نعم هذه بلد 
والكويت نحافظ عليها كلنا وكلنا نعمل من أجل 

رفعه شأنها.
- ح��م��دان ال��ع��ازم��ي: القضية قضية نفوذ، 
يفترض أن تتعهد بحل القضية وال يأتي دور 
االنعقاد املقبل إال وه��ذه القضية محلولة، هي 
قضية نفوذ، ال أح��د يجرؤ على حل قضية مثل 

قضية الرياضة.
وأض���اف: ال��دول��ة بكل أجهزتها وجماركها 
وداخليتها وجيشها ردت في 7 أشهر، االستجواب 
يجب أن يوجه الى رئيس ال��وزراء ألنها جرمية 

بحق الشباب الرياضي.
س��ؤال عمر الطبطبائي ل��وزي��ر التربية عن 
التكلفة الفعلية للطالب في امل��دارس احلكومية 

للمراحل الثاث.
- عمر الطبطبائي: مقارنة تكلفة الطالب في 
امل���دارس احلكومية مع امل���دارس اخل��اص��ة، فهي 
أعلى بكثير في القطاع اخلاص، ولم يكن هناك أي 
إجابة على هذه املقارنة. وقال الطبطبائي: جودة 
التعليم سيئة واملخرجات سيئة، والسبب في 
ذلك أن التكلفة كلها ملعاشات املدرسني واملدرسني 
الوافدين ولم تركز التكلفة على التعليم وجودته، 
وارت��ف��اع امل���دارس اخل��اص��ة وه��ن��اك ق���رار مبنع 
زي��ادة الرسوم في امل��دارس اخلاصة في 2015 
وفي 2016 الزيادة بلغت 12  باملئة، فهل طبقت 
التربية قرار عدم زيادة الرسوم؟ املواطن الكويتي 
أجبر نفسه أن يدخل عياله للتعليم اخلاص ولكن 
أين تنفيذ القرارات؟وهل قمتم مبحاسبة املدارس 

اخلاصة التي رفعت األسعار.
- د. محمد الفارس )وزير التربية(: آلية حساب 
تكلفة الطالب هناك دراسة تفصيلية وتشمل جميع 

املشاريع وليس فقط الباب الثالث )الرواتب(.
القطاع اخلاص له حسبة مختلفة يعتمد على 
طبيعة الدراسة والنظام في املدارس إذا كان أهلي 
أو ثنائية اللغة أو األجنبية وال ميكن مقارنتها مبا 
تقوم به وزارة التربية. وأض��اف: إذا كانت هناك 
زي��ادة في الرسوم يتم اتخاذ اإلج��راءات الازمة 
وي��ت��م مخاطبة امل��درس��ة ب��ث��اث ف��رص ملعاجلة 
ال��وض��ع، ون��ح��ن مقبلون على تطوير التعليم 
اخل��اص ولدينا خطة طموحة ملراقبة امل��دارس 
اخل��اص��ة ف��ي ج���ودة التعليم وم��س��ت��وى املعلم 

واملناهج.
وقال الفارس: مقبلون على تطوير متكامل في 
املنظومة التعليمية ونتمنى أن يكون هذا املشروع 
هو ال��ذي ينقل التعليم في الكويت الى املنظومة 

العاملية. 
- عمر الطبطبائي: هناك شكوى مقدمة من أحد 
أولياء األم��ور بشأن ارتفاع سعر إحدى املدارس 

ولم يتخذ أي إجراءات.
س��ؤال صفاء الهاشم لوزير املالية لتزويدها 
بنسخة م��ن ال��دراس��ة احلكومية التي تتضمن 
استراتيجية اخلصخصة ل�74 شركة ومؤسسة 

تساهم أكثرها في هيئة االستثمار.
- صفاء الهاشم: ليس لدى مشكلة باخلصخصة 
وأن��ادي مبشاركة القطاع اخل��اص حملاولة رفع 
املستوى املعيشي ل��أس��رة الكويتية وحتسني 
األوض���اع للطبقة املتوسطة ف��ي ال��ك��وي��ت، ولم 
أَر دول��ة نفطية تنتج النفط وت��ص��دره وتسوي 
»توست« و »بسكوت«، هذا خطأ، لندخل القطاع 

اخل��اص للمساهمة. وأض���اف: لدينا مجموعة 
ش��رك��ات تسيطر عليها هيئة االستثمار وكل 
أن��واع السرقات واخل��م��ال فيها، شركة ك��ان من 
امل��م��ك��ن أن ت��ك��ون ج��وه��رة ال��دخ��ل ف��ي الكويت 
»شركة النقل العام« القطاع اخل��اص أكل حصة 
احلكومة السوقية.  وقالت الهاشم: شركة النقل 
العام كانت تدّخل ذهب، ولكن كان بها هدر غير 
طبيعي و »ب���وق« لقطع الغيار، وبها فساد ال 
يحمله البعارين، هناك كتيبة من القوانني ولم 
يطبق قانون واحد، هناك شركات مملوكة لهيئة 
االستثمار فيها »بوق كثير«، واحلكومة ترفض أن 

تكون هناك شركة مواشي ثانية.
- أن��س الصالح وزي��ر املالية: كل الشركات 
اململوكة لهيئة االستثمار قبل سنة ونصف اتخذ 
مجلس اإلدارة ق��رارا بإعادة هيكلتها كل شركة 
تلو األخ��رى وأول��ه��ا شركة النقل واملشروعات 
السياحية وامل��واش��ي وكلها ح��ض��رت ملناقشة 

املاحظات الواردة عليها.
وأضاف: أطمئن النائبة صفاء أن كل ماحظاتها 
حت��ت ال��ن��ظ��ر وف��ي��م��ا يتعلق ب��ش��رك��ة امل��واش��ي 
فاحلكومة لم ترفض الشركة واللجنة املالية طلبت 
اإلطاع على الدراسة للمستشار املالي بأن الشركة 

لن حتقق أرباحا قبل العشرين سنة األولى.
- صفاء الهاشم: اجابتك ما راح أطالعها ألنك 
استعنت بالبنك ال��دول��ي ال��ذي يدمر ك��ل دي��رة 
دخلها، الدراسة التي أتيت بها لم أنظر فيها ألنها 
منذ عام 1993، وال أضع أي اعتبار للمستشار 
الذي تعطونه أمواال، شركة األمن الغذائي ال بد أن 
تنجح. وأضافت: رفضت كعضو للجنة امليزانيات 
كل ميزانيات الشركات اململوكة للدولة حتت مظلة 

هيئة االستثمار.
سؤال ثامر الظفيري لوزير اإلسكان عن أسباب 
فسخ عقد تقدمي أعمال اخلدمات االستشارية إلدارة 

برنامج تطوير مشروع جنوب املطاع االسكاني.
- ثامر السويط: نطلب من احلكومة االستعجال 
في اإلجابة عن األسئلة ألن��ي سألت عن أسباب 
فسخ العقد والعقد مت فسخه منذ 5 أشهر وعلى 

احلكومة أال تتهاون في الرد على األسئلة.
وأض���اف: ال��وزي��ر لديه رغبة حللحلة قضية 
اإلسكان ونقول له ليس معنى أن االستجواب مّر 
أن القضية انتهت والكويتيون ينتظرون 25 سنة 

ولم يحصلوا على بيت لأسر.
وق��ال السويط: هناك 120 ألف طلب إسكاني 
ومتوسط األسرة الكويتية ممكن أن يصل إلى 550 
ألفا، املواطن إن لم يحصل على منزله فهذا رفاه 

»قشري«.
وأض��اف: توجيهنا لأسئلة من باب احلرص 
واحلث على االستعجال وحلحلحة القضية التي 

تهم الكويتيني جميعا. 
- د. جمعان احلربش: هناك طلب مقدم بشأن 

كادر املعلمني وقانون العسكريني.
- مرزوق الغامن: بعد امليزانيات نضع قانون 

كادر املعلمني.
- د.ج��م��ع��ان احل��رب��ش: ال��ي��وم م���درج قانون 

العسكريني.
انتقل املجلس إلى مناقشة قانون منح معاشات 
استثنائية وم��ك��اف��آت استحقاق للعسكريني 

املتقاعدين من ضباط الصف واألفراد.
صفاء الهاشم )مقرر اللجنة املالية(: الهدف 
إن��ص��اف ض��ب��اط ال��ص��ف واألف�����راد ف��ي ال��دف��اع 
والداخلية واحل��رس الوطني، وص��رف معاش 
استثنائي للضباط من فئة نقيب وما دون بقيمة 
400 د.ك وضباط الصف واألفراد بقيمة 300 د.ك 
ملن أمضى 25 سنة في اخلدمة )250( ملن أمضى 

20 سنة في اخلدمة.
وأضافت: عدد املستفيدين 2681 في الدفاع 
والداخلية واحلرس الوطني واملعاش االستثنائي 
8 مايني و764 ألفا ومكافأة االستحقاق مرة 

واحدة 65 مليون دينار ووافقت اللجنة.
وقالت الهاشم : ان املؤسسة العامة للتأمينات 
رفضت ه��ذا االق��ت��راح ألن��ه وفقا لقولها إن��ه من 
اختصاص مجلس ال��وزراء، ووزارة املالية أكدت 
ان املقترحات تتنافى مع التوجه العام للدولة 
في ترشيد اإلن��ف��اق وعبئا على اخل��زان��ة العامة 

الصناديق التأمينية. 
- ص��ال��ح ع��اش��ور: نحن نتكلم ع��ن معاناة 
فئة معينة م��ن الشعب ع��ان��ت م��ن ع��دم تنفيذ 
قرار498لسنة 2008، ومت احالتهم إلى التقاعد 
بناء على ق��رار واض��ح بإعطائهم ه��ذه املكافأة 
وبعدما تقاعدوا لم يصرفوا لهم. وأض��اف: أنهم 
طلبوا ردهم إلى اخلدمة ورفضت احلكومة ردهم 
أو إعطاءهم املكافأة، وال مجال للتردد أو التراجع 
عن هذا التقرير فلنذهب إلى القانون في مداولتيه. 
وقال عاشور: املشروع كلفته 8 مايني في السنة 
ال��واح��دة وال يساوي بندا من بنود اللجان في 
ال���وزارات أو بند االستشارات التي بلغت 125 
مليونا، ونحن نتكلم عن مجموعة من العسكريني 

الذين أفنوا عمرهم في الدفاع عن البلد.
وأض��اف: نتمنى أن تراجع احلكومة قرارها 
من ب��اب التعاون ه��ؤالء ال يتجاوزهم رواتبهم 
التقاعدية 800 دينار وأقل وأملهم اليوم في هذه 
الزيادة 250 دينارا وأطلب من احلكومة مراجعة 

قراراتها واملوافقة على القانون.
- خلف دميثير: أب��ني عتبي على احلكومة 
فأثناء مناقشة هذا القانون سألتهم هل لهم حق 
أم ال مبوجب ق��رار 495؟، واعترفت احلكومة 
ب��أن لهم ح��ق، القانون تكلفته 8 مايني ونصف 
في السنة فأين مبدأ العدالة. وأض���اف: فصلنا 
مجموعة ال�11 ألفا ملناقشتهم في مرحلة أخرى 
وهم أصحاب )املكرمة األميرية( واحلكومة تتذرع 
بعبء امليزانية. وج��رى التصويت على املداولة 
األولى: احلضور 50، موافقون 42، غير موافقني 

8، )موافقة على املداولة األولى( 
- مرزوق الغامن: هناك طلب بتعديل بإضافة 
جملة إلى املادة األولى »وكذلك ما انتهت خدمته 

بالوفاة أو التقاعد الطبي«.
- صفاء الهاشم: إضافة فقرة في نهاية املادة 
األول��ى »وكذلك كل ما انتهت خدمته بالوفاة أو 

التقاعد الطبي خال الفترة املذكورة«.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم على املداولة 
الثانية على القانون وكانت النتيجة كالتالي: 
احلضور 49، موافقون 42، غير موافقني 7،موافقة 

ويحال إلى احلكومة.
- خليف دميثير: أشكر اجلميع وأشفق على 
احلكومة من ع��دم تعاونها على قانون إنساني 
مستحق، وأشكر الفريق الفني للجنة املالية وقد 

عقدنا 6 اجتماعات لهذا القانون.
 - عدنان عبدالصمد: التقرير الثاني والسبعون 
للجنة التشريعية طلبنا ال���رأي ال��دس��ت��وري 
بخصوص األراض��ي الفضاء فأرجو املوافقة على 

هذا التقرير وإرساله للحكومة.
)موافقة عامة(.

- مرزوق الغامن: ترفع اجللسة ملدة ربع ساعة 
للصاة.

استئناف اجللسة واملجلس ينتقل إلى مناقشة 
تقارير جلنة امليزانيات

- عدنان عبدالصمد: نناقش اليوم 13 تقريرا 
للجنة امليزانيات وقسمناها إلى عدة مجموعات، 
هيئة الزراعة ومؤسسة التأمينات وهيئتي القوى 
العاملة واملعلومات املدنية، واملجموعة الثانية 
هي معهد األبحاث والصندوق الكويتي للتنمية 
وبلدية الكويت وبيت الزكاة وهيئة الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص، واملجموعة الثالثة هي 
هيئة الصناعة وأس��واق امل��ال ومؤسسة املوانئ 

وبنك االئتمان.
وأضاف: اللجنة عقدت 63 اجتماعا استغرقت 
259 ساعة متوسط ساعات كل اجتماع 4 ساعات 
وع��دد ماحظات دي��وان احملاسبة 2300 وعدد 

ماحظات جهات املراقبني املاليني 18 ألف مخالفة.
وقال : هذه االجتماعات جميعها بنصاب وأشكر 
أعضاء اللجنة وبالتالي هذه امليزانيات بذل في 
مناقشتها وإقرارها اجلهد الكبير وعدد اجتماعات 
اللجنة بخصوص اجلهات املوجودة أمامكم 26 
اجتماعا استغرقت 57 ساعة وعدد الضيوف 420 

شخصا من مختلف املسؤولني.
وأض���اف: ع��دد صفحات التقارير واملرفقات 
2964 مستندا، وهناك جهود بذلت في امليزانية 
وأش��ك��ر رئيس املجلس لدعمه اللجنة وتلبية 

متطلباتها وأش��ك��ر أع��ض��اء اللجنة واجل��ن��ود 
املجهولني أبناءكم الذين يواصلون الليل بالنهار.

وذك��ر عبد الصمد أن هناك بعض امليزانيات 
مت رفضها وبعضها مت املوافقة عليها ومرفق 
أسباب الرفض وتشمل التقارير ملخصا والتقرير 
املفصل، وأت��وج��ه بالشكر للزخوة ف��ي دي��وان 
احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني الذين بذلوا 
اجلهد والزخوة في ديوان اخلدمة املدنية وكذلك 
وزي��ر املالية وأعضاء اللجنة الفنية في وزارة 
املالية. وق��ال :نأمل أن يأخذ االخ��وان في وزارة 

املالية ماحظاتنا في اللجنة. 
- م��رزوق ال��غ��امن: نشكر اللجنة وأعضاءها 
واملكتب الفني للجنة فلكم منا جزيل الشكر وعظيم 

االمتنان.
- علي الدقباسي: امليزانيات أم��وال الشعب 
الكويتي واملخالفات التي سجلها ديوان احملاسبة 
متكررة واحلكومة تريدنا أن نبصم على امليزانيات 
وهذا دليل عجز احلكومة عن احملافظة على املال 
العام. وأضاف: كيف ال يجد الكويتيون فرص عمل 
والوافدون يجدون فرص عمل حتى في الوظائف 
املهنية البسيطة؟، اليوم البلدية في دبي لديها 
نظام وأن��ت في السيارة تنجز معاماتك، وهنا 
أبناء البلد ال يجدون فرص عمل، وكل ما نتكلم عنه 

من توصيات يذهب أدراج الرياح.
وق��ال الدقباسي: 18 ألف مخالفة مل��اذا نوافق 
على امليزانية؟ نفس املخالفات ونفس املعاناة بعدم 
وجدد فرص عمل، اذن ال قيمة لكل كامنا، وأملس 
من األخ عدنان تعاونا كبيرا، لكن كنائب في فترات 
متعددة شهدت نفس املخالفات واملاحظات، هناك 

عدم وجود ميكنة متطورة للخدمات احلكومية.
- شعيب امل��وي��زري: لعدم وج��ود الشخص 
املناسب في املكان املناسب تستمر هذه املخالفات 
ولعدم وجود رقابة على اجلهات تستمر املخالفات 
ك��ل املناقصات ال ي��ذك��رون تكلفتها احلقيقية، 
والحظوا الهبات التي متنح ل��دول وبها مخالفة 
صريحة لنص ال��دس��ت��ور وال نطلب س��داد هذه 
ال��دي��وان. وأض���اف: نحن أم��ام مرحلة مصيرية 
وأصبحنا أمام دولة مقترضة، ويجب أال نقر هذه 
امليزانيات وال ميكن أن يستمر هذا الهدر والتجاوز 
واملخالفات. - د.عبدالكرمي الكندري: الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية، املشكلة في الهيئة أنها 
الكنز املوجود في الكويت إذا أرادت احلكومة أن 
تشتري ذمم أو تراضي أحدا فلديها هذه الهيئة، 
واملاحظات جميعها تعني عدم خضوع أو سيطرة 
الدولة على هذه الهيئة. وأض��اف: ان الهيئة لم 
تتعاون م��ع اجل��ه��ات الرقابية وال ي���ردون على 
الدولة ألنهم يعلمون أنهم الكنز املوجود بالدولة، 
وإجن���از الهيئة ف��ي مشروعاتها 7  باملئة  فقط 
واملرجو من إنشائها غير محقق. وقال الكندري: 
أحت��دى خ��ال ال��� 10 سنوات األخ��ي��رة أن تكون 
الهيئة قد أجنزت شيئا، الهيئة تنتقل من وزير إلى 
وزير، وفضيحة احليازات الزراعية تتكرر بشكل 
سنوي ومن الطبيعي أن نرفض ميزانيتها ألنها 
موجهة ضد الشعب، والهيئة ال ترد على املاحظات 
الرقابية، وجهاز املراقبني، وجند مقاومة شرسة 

من احلكومة وهيئاتها ضد هذا اجلهاز.
- عمر الطبطبائي: دي��وان احملاسبة يقول عن 
هيئة ال��زراع��ة بأنها غير متعاونة مع اجلهات 
الرقابية، وهناك ممارسات خطيرة وهناك 11 
سلوكا متكررا، وال ترد على رئيس مجلس الوزراء 
أو وزي��ره��ا أو مجلس األم��ة فكيف أواف���ق على 
ميزانيتهم؟ وأض���اف: الهيئة ال تلتزم بقانون 
املناقصات ولم نسمع أن أي وزير تولى هذه الهيئة 
حاسب أحدا، التصويت باملوافقة على ميزانية هذه 

الهيئة هي جرمية بحد ذاتها ونرفض ميزانيتها.
- صفاء الهاشم: الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، ملاذا أوافق على ميزانياتها؟ فهي 
غير جادة في تسوية ماحظاتها اخلمسني وإدارة 
التدقيق الداخلي ال توجد في الهيئة، واعضاؤها 
أت���وا ف��ي اللجنة »ك���ور مخلبص« ورأي��ن��ا عدم 

تعاونهم مع ديوان احملاسبة واجلهات الرقابية.
ورف���ع رئ��ي��س مجلس االم���ة م���رزرق الغامن 
اجللسة الي الساعة 9 صباحا من صباح اليوم 

حيث يتم استكمال مناقشة امليزانيات.
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نواب يوجهون سهامهم إلى »الزراعة«: تستغلها احلكومة للترضيات

امل�����ال�����ي�����ة  ال�����ل�����ج�����ن�����ة  إل�����������ى  أرس��������ل��������ت  ت�������ق�������ري�������را   15 م�����ن�����ه�����ا  ت�������ق�������ري�������را   81 م��������ن  ان������ت������ه������ت  »ال������ت������ش������ري������ع������ي������ة«  ال�������������������دالل: 
ال����������ف����������ض����������ل: ه�����������ن�����������اك ف����������������������راغ ت��������ش��������ري��������ع��������ي ف�������������ي م����������واج����������ه����������ة ال��������ت��������ض��������خ��������م وم����������ع����������اجل����������ة ق��������ض��������ي��������ة ارت���������������ف���������������اع األس�����������ع�����������ار 

ح���������م���������دان ال���������ع���������ازم���������ي: االس���������ت���������ج���������واب امل������ق������ب������ل ل������رئ������ي������س ال������������������������وزراء ب�����س�����ب�����ب اس��������ت��������م��������رار اإلي�����������ق�����������اف ال������ري������اض������ي 

بارك لهم إقرار مقترحه بإجماع نيابي 

عسكر: نتمنى على احلكومة 
عدم رد قانون العسكريني 

جانب آخر من القاعة امس

ال�����������������ش�����������������ي�����������������خ ال�������������������ع�������������������ب�������������������دال�������������������ل�������������������ه: م���������������������س���������������������اع ح���������������ك���������������وم���������������ي���������������ة ج������������������������������������������ادة وف��������������������ع��������������������ال��������������������ة ل���������������������رف���������������������ع اإلي������������������������������ق������������������������������اف وف����������������������������������ق ج������������������������������������������دول زم���������������������ن���������������������ي م�������������ح�������������دد 

ال������ش������ي������خ ص�������ب�������اح اخل����������ال����������د: احل���������ف���������اظ ع������ل������ى ال�������ك�������وي�������ت وال�������ع�������م�������ل ع������ل������ى رف�������ع�������ة ش������أن������ه������ا م�����س�����ؤول�����ي�����ت�����ن�����ا ج���م���ي���ع���ا 

قال رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
: نبارك لاخوة العسكريني 
املتقاعدين موافقة مجلس 
األم����ة ال���ي���وم ع��ل��ى ق��ان��ون 
منح م��ع��اش��ات استثنائية 
ومكافآت استحقاق لضباط 
الصف واألف���راد املتقاعدين 
والذي كنت أول من تقدم بهذا 
القانون للمجلس ومت إقراره 

اليوم باجماع نيابي واضح.
وت����اب����ع : ن��ت��م��ن��ى م��ن 
احل��ك��وم��ة ع��دم رد القانون 
واح�����ت�����رام إرادة ن����واب 
مجلس األم��ة الذين صوتوا 
ب��اإلج��م��اع ب��امل��واف��ق��ة على 
ال��ق��ان��ون ب��امل��داول��ت��ني، وهو 
ق���ان���ون م��س��ت��ح��ق يحقق 
العدالة وينصف العسكريني 
املتقاعدين الذين افنوا عمرهم 
ف��ي خ��دم��ة ال��ك��وي��ت وحفظ 
أمنها واستقرارها لسنوات 

صورة االقتراح الذي تقدم به عسكر ونواب وأقره املجلس امسطويلة.

شكره وباقي املوظفني جلهودهم الكبيرة في عمل اللجنة 

عبدالصمد مينح أقدم العاملني 
في امليزانيات »يوسف« لقب »مستشار«

ربيع �سكر 

توجه رئيس جلنة امليزانيات البرملانية 
النائب عدنان عبدالصمد بالشكر الى أعضاء 
اللجنة وجميع العاملني بها جلهودهم الكبيرة 
في إعداد تقارير اللجنة عن ميزانيات الوزارات 

واجلهات احلكومية و التي أحيلت للمجلس.
والنائب عبدالصمد َخ��ص بالشكر اق��دم 
العاملني بلجنة امليزانيات يوسف عبداملنعم 
وقال عبدالصمد عنه : نشكر املستشار يوسف 

فهو يقوم بجهد كبير في عمل اللجنة. 
وتابع عبدالصمد: ونشكر األخ��ت بدرية 

العتيبي ورمي باشا ومنى املقهوي وحسني 
الشراق واألخ يوسف وكل هذا الشكر مسبوق 

بشكر رئيس املجلس واألمانة العامة.
بدورها قالت عضو اللجنة النائب صفاء 
الهاشم: نشكر األخ عدنان عبدالصمد على خلق 
مكتب فني للجنة امليزانيات نعتبرهم جواهر 
كويتية منهم األخت نور رمضان، رأيت مدى 
جهدهم وعبدالعزيز امل��ري وعبدالله جوهر 
واألخ فوزان، حتى يوسف أشكره. وأضافت : 
شكر خالص للجهود الكويتية من الشباب في 

جلنة امليزانيات.

متنوا على الغامن والكندري تقدير جهودهم 

مطالبات نيابية مبنح موظفي »امليزانيات« 
مكافآت جلهودهم غير العادية 

ربيع �سكر 

اكد عدد من النواب ل� »الوسط« ضرورة 
منح موظفي جلنة امليزانيات البرملانية مكافآت 
جلهودهم غير العادية، ومتنى النواب على 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن النظر بعني 
العطف وتقدير جهود فريق جلنة امليزانيات 
من موظفني وعمال وال��ذي يواصلون الليل 

بالنهار إلجن��از تقارير ميزانيات اجلهات 
احلكومية املختلفة. ومتنى النواب على االمني 
ال��ع��ام ع��ام ال��ك��ن��دري منح موظفي اللجنة 
والعاملني بها ما يستحقون تقديرا جلهودهم 
غير العادية في عملهم فهم يسهرون يوميا 
في املجلس حتى الفجر إلجناز التقارير لتكون 

جاهزة للتصويت عليها.


