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يعقوب الصانع ود. صالح بن حميد ود. عبد اهلل املعتوق ود. عبد احملسن 
اخلرافي يقصون شريط افتتاح امللتقى الوقفي الـ 21          )قاسم باشا(

د. بدر العيسى متفقدا إحدى جلان الطلبة

الصانع افتتح امللتقى الوقفي الـ 21 »لألمانة«: 
مجمع السيرة النبوية بحلته العصرية صورة مشرقة 

وداللة على متّسك الكويت بكتاب اهلل وسّنة 
الرسول منهاجاً وقوالً وعمالً

العيسى: ال وجود ألي حاالت تسريب 
في اختبارات الثانوية العامة و لم أتخذ 

أي إجراء حتى اآلن مبلف تسكني مناصب الوكالء 
املساعدين الشاغرة في »التربية« 1215

تقسيم املستهلكني في السكن اخلاص واالستثماري إلى شرائح بواقع 3000 كيلوواط لألول و1000 كيلوواط للثاني بسعر 2 فلس

إعفاء »الدخل احملدود« من زيادة رسوم الكهرباء
 مريم بندق

تنفيذا لتوجيهات صاحب الس���مو األمير، يحسم مجلس 
الوزراء اليوم خطط مواجهة انخفاض أسعار النفط. ويرأس 
االجتماع الذي يعقد في قصر بيان سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، حيث يستعرض املجلس خطط الوزارات املختلفة 

وأهمها »النفط« و»املالية«.
 إلى ذلك، كش���فت مصادر رفيعة ف���ي تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« أن احلكومة جادة في تعديل رسوم الكهرباء ولكن 
بعد موافقة مجلس األمة على تعديل القانون بش���أن الرسوم 
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات واملدرج 
ضمن جدول أولويات السلطتني لدور االنعقاد احلالي، وزادت 
املصادر ان املجلس األعلى للتخطي���ط أعاد لوزارة الكهرباء 
دراسة زيادة رسوم الكهرباء وفق شرائح معينة بهدف زيادة 
الشريحة األولى لذوي الدخل احملدود للبيوت السكنية والسكن 

االستثماري املعفاة من أي زيادة في الرسوم.
وأوضحت املصادر ان الدراسة التي متت إعادتها تتضمن 
تقسيم املستهلكني في بيوت السكن اخلاص والسكن االستثماري 
إلى شرائح بحيث يخصص للشريحة األولى للبيوت السكنية 
3000 كيل���وواط من الكهرباء مقابل 1000 كيلوواط للس���كن 
االس���تثماري شهريا بالسعر احلالي وهو 2 فلس للكيلوواط 
الواحد. وأفادت املصادر بأن هذه الفئة التي متثل ذوي الدخل 
احملدود بحاجة إلى زيادة الش���ريحة املخصصة لهم بالسعر 
احلالي 2 فلس تنفيذا لتعهد احلكومة بأن أي زيادة في الرسوم 

لن متس ذوي الدخل احملدود.
وشددت املصادر على التأكيد على أن احلكومة ال تهدف إلى 
زيادة الدخل من رفع رس���وم الكهرباء ولكن الهدف األساسي 

هو تقنني االستهالك ورفع الرسوم على املسرفني.
 وأعلن���ت أن الدعم املخص���ص للكهرباء يبل���غ مليارين 
و900 ملي���ون دينار وميكن أن يخفض بنس���بة كبيرة إذا مت 

ضبط االستهالك.
وأضافت: طلبنا أيضا حتدي���ث البيانات اخلاصة ببيوت 

السكن اخلاص، واستكمال بعض البيانات األخرى.
وعن موعد اجتماع املجلس األعلى للتخطيط املقبل، أجابت 
املصادر: نحن جنتمع 6 اجتماعات س���نويا، متوقعة أن يعقد 

اجتماع للمجلس بعد عطلة األعياد الوطنية.

قمة مصرية ـ قطرية قريبًا 
في الرياض برعاية خادم احلرمني

»الداخلية« على أبواب حركة تنقالت وتعيينات: 
عواصم � وكاالت:  كشفت مصادر بحسب جريدة »الشرق ال ضغوط على القيادات للتقاعد أو االستمرار

األوس����ط« أن لقاء مرتقبا س����يجمع ب����ني الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
في الرياض، حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز، إلنهاء اخلالف بني القاهرة والدوحة، وأشارت 
املصادر إلى أن اللقاء س����يناقش امللفات العالقة بني البلدين، 
ومن أهمها موقف قط����ر من ثورة 30 يونيو املصرية، ودعم 
جماعة اإلخوان املس����لمني. هذا وبعث صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ببرقية تهنئ����ة ألخيه خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، عبر فيها سموه عن 
خال����ص تهانيه بنجاح مبادرته ومس����اعيه األخوية اخليرة 
التي توجت بإزالة ما يشوب العالقات بني دولة قطر الشقيقة 
وجمهورية مصر العربية الشقيقة وفتح صفحة جديدة في 

العالقات بني البلدين الشقيقني.

الرئاسة حتيل التهامي للتقاعد
وتكلف فوزي رئيساً جديداً للمخابرات

القاهرة - وكاالت: أعلنت الرئاس���ة املصرية، امس تكليف 
اللواء خالد فوزي، قائما بأعمال رئيس املخابرات العامة خلفا 
للواء محمد فريد التهامي، بحس���ب بيان صادر عن مؤسس���ة 
الرئاسة. ووفق البيان، فقد أصدر الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيس���ي، قرارا جمهوريا بتكليف الل���واء خالد محمود فؤاد 
فوزي، بالقيام بأعمال رئيس املخابرات العامة اعتبارا من امس 
21 ديسمبر اجلاري، وتعيني محمد طارق عبدالغني سالم، نائبا 
له«. كما أصدر السيس���ي قرارا، بإحال���ة محمد فريد التهامي، 
رئيس املخابرات العامة الس���ابق إلى التقاعد، ومنحه وس���ام 

اجلمهورية من الطبقة األولى.

»التشريعية« مترر قانون »احملاسبة« و»املالية« تقرّ الوكاالت التجارية
 سامح عبدالحفيظ 

 سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وافق����ت جلنة الش����ؤون 
املالي����ة واالقتصادية أمس 
على قانون الوكاالت التجارية 
لي����درج على ج����دول أعمال 
جلسة 13 يناير، وقال رئيس 
اللجنة النائب فيصل الشايع 
عقب اجتم����اع اللجنة أمس: 

إن القانون إيجابي ويشتمل 
على ضوابط حلصول التاجر 
على وكاالت جتارية، مشيرا 
إلى أن القانون يعاقب كل من 
يدعي حق الوكالة عن منتج 
أو خدمة، مضيفا أن القانون 
يشترط على الوكيل احلالي أن 
يضمن تقدمي خدمات اإلصالح 
والصيان����ة لألجهزة واملواد 

التي هو وكيلها.

من جان���ب آخر، رفضت 
التشريعية  الش���ؤون   جلنة 
رفع احلصانة البرملانية عن 
النواب د.عبداحلميد دشتي 
ونبي���ل الفض���ل وفيص���ل 
الدويسان كما رفضت مقترحا 
بشأن األحكام اخلاصة بالعقود 
احلكومي���ة لتعارض���ه مع 
اختصاص���ات جهات أخرى، 
ورفض���ت مقترح���ا بش���أن 

العس���كريني غير الكويتيني 
ومنحهم معاشات تقاعدية كما 
رفضت اقتراحا بشأن إنشاء 
ديوان املظال���م، فيما وافقت 
على مقت���رح بتعديل قانون 
إنشاء ديوان احملاسبة ويلزم 
الديوان بإحالة أي فعل يشكل 
جرمية على امل���ال العام إلى 

النيابة العامة.
التفاصيل ص21 ٭

التقى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد باملديرين 
العامني ومس����اعديهم وعدد 
من الضباط القادة ونقل لهم 
ترحيب وتقدير نائب رئيس 
الداخلية  ال����وزراء ووزي����ر 
الشيخ محمد اخلالد، وقال: 
»ال نقبل من يجادل أو يشكك 
في ذلك ومن أراد االستفادة 
من االمتيازات ومكافأة نهاية 
اخلدمة فهذا قراره ونحترمه 
لكن ال منل����ك ان نحيده عن 

ذلك«.

ان����ه ال أحد في  وأوضح 
أمام  ال����وزارة يقف حائ����ال 
رغبة االس����تمرار او التقاعد 
القيادات والداخلية  ألي من 
ال متارس أي شكل من أشكال 
أيا كانت األسباب  الضغوط 

واملبررات.
وأشار الى ان وزير الداخلية 
لديه توجه بإصدار قرار بحركة 
تنقالت وتعيينات مطلع العام 
املقبل و»الداخلية مقبلة على 
تعديل في هيكلها التنظيمي 
لسد الشواغر وتعديل وتسكني 

املناص����ب مب����ا يتواكب مع 
االحتياج����ات واملتطلب����ات 

الالزمة والضرورية«.
الوزير ال يرغب  ان  وبني 
ف���ي ان يش���عر اي ضاب���ط 
بالضرر وأن الوزارة تتعامل 
الشفافية دون تفرقة  بكامل 
بني اجلمي���ع ويحرص دائما 
على مكتسبات القادة الضباط 
والذي يريد االستمرار ال بد 
التطوير املستمر  ان يواكب 
والتحديث واالس���تفادة من 
اخلبرات املتراكمة لدى القادة 

الضب���اط والت���ي تصب في 
مصلحة العمل.

وأضاف ان الفرصة التزال 
قائم���ة أمام م���ن يرغب في 
مواصل���ة اخلدمة والعمل أو 
الرغبة في احلصول على املزايا 
ولكل حرية االختيار بناء على 
قناعات ذاتية دون أي ضغوط 
او توجيهات، فالوقت مازال 
متاحا أمام من يرغب في أي 
م���ن األمرين الى نهاية العام 

احلالي.
التفاصيل ص29 ٭

التفاصيل ص 32 ٭


