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توجه نيابي لطلب تمديد عمل لجنة التحقيق في وفاة المطيري
الخرافي: استجواب وزير الداخلية لم يقدم بعد.. والتزام أعضاء اللجنة بالالئحة وعدم التصريح عن عملها دليل الخلق الرفيع

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافينيخالد العدوة ود.علي العمير وسعدون حماد خالل اجتماع جلنة التحقيق امس اللواء الشيخ علي اليوسف واللواء الشيخ أحمد اخلليفة في جلنة التحقيق امس

ان  العمل، متمنيا  القيادات عن 
يكون هذا االيقاف دائما وانه يتم 
تطهير اجلهاز االمني من الرؤوس 

الكبيرة وليست الصغيرة.
واوضح احلربش ان ما يعلمه 
عن الوزير اخلالد انه ال يدير هذه 
الوزارة ومن يديرها هم اقطاب 
من خارج الوزارة وبعضهم من 
االسرة ويتبعهم بشكل مباشر 
بعض قيادات الوزارة، مبينا ان 
ما يؤكد هذا االمر تصريح الوزير 
ذاته بأن ينتظر اذنا من القيادة 
السياسية حتى يطهر وزارته، 
متسائال هل هناك وزير في اي 
اريد ان  حكومة محترمة يقول 
اطهر وزارتي! وما دورك كوزير 
اذا كنت تنتظر االذن من القيادة 

السياسية؟!
الى املضي  ودعا احلرب����ش 
قدما في قرار ايقاف هذه القيادات 
والتحقيق مع جميع االطراف في 
جميع القضايا التي اثيرت بالرأي 
الع����ام والتي لم تث����ر ويعلمها 
قيادات الوزارة وقبول استقالة 
وزير الداخلية لتحمله املسؤولية 
السياسية وعن االطراف القيادية 
حتمل املسؤولية اجلنائية، الفتا 
الى انه على اخلالد ان يختم هذه 
الفترة التي قضاها في الوزارة، 
ومثلما حاسب القيادات العاملني 
حتته ان يحاسب نفسه ويقص 

احلق من نفسه.
واش����ار احلرب����ش ال����ى ان 
االس����تجواب املزم����ع تقدميه 
لوزير الداخلية س����يتم ايداعه 
لدى االمانة العامة ملجلس االمة 
يوم االثنني املقبل حتى يتسنى 
العضاء جلنة التحقيق في قضية 
املواطن املطيري االنتهاء  مقتل 
من اعداد تقريرهم رغم اعتراف 
الوزير ذاته بهذه اجلرمية ونفي 
السابقة الصادرة عن  البيانات 
وزارة اخلارجي����ة وهذا االقرار 
هو سيد االدلة الفتا الى ان ارجاء 
تقدمي املساءلة جاء احتراما ادبيا 
بوجود تكليف من املجلس للجنة 
التحقيق في القضية والذي ينتهي 
حسبما ابلغنا يوم االحد املقبل. 
كما  أكد احلربش ان كتلة التنمية 
واإلصالح تتابع عن كثب وتقوم 
برصد دقيق جلميع ممارسات 
النه����ج اخلطي����ر ال����ذي تصر 
احلكومة على االس����تمرار فيه، 
والذي تقوم من خالله بس����داد 
فواتير استجواب رئيس مجلس 
الوزراء األخير وبتنفيذ وإصدار 
مراسيم الترقيات وشغل مناصب 
قيادية عديدة ألشخاص مقربني 
ممن وقف مع مساندة احلكومة 

خالل االستجواب، مشددا على 
الداخلية والدفاع  ان ما تشهده 
واخلارجية والتربية والتعليم 
العال����ي م����ن حت����ركات مكثفة 
وتسابق لكسب أكبر قدر ممكن 
من قيمة ه����ذه الفواتير، األمر 
الذي سيؤدي بشكل مباشر الى 
انتشار ثقافة سلبية جديدة هي 
انتزاع املناصب واملراكز القيادية 
دون وجه حق، كما ستتسبب في 
حالة إحباط عامة للمستحقني 
الش����عب  أبناء  واملختصني من 
الكويتي، محذرا من ان هذا النهج 
والتوجه اخلطير لن يخدم الدولة 
وال يصب في صالح مستقبلها، 
بل ان����ه يعتبر احد اهم عناصر 
الهدم، ودليال واضح على افتقاد 
الرؤية الوطنية لصالح الوطن، 
ويجب التحرك السريع لوضع 

حد قطعي ونهائي له.
وم����ن جه����ة اخ����رى، ذكر 
د.احلربش تعليقا على ما جاء 
في حفظ قضية الكاتب الصحافي 
زاي����د الزايد وما تضمنه تقرير 
املباحث بشأنها باتهام باب سيارة 
الكاتب في احلادث الذي تعرض 
له وتسبب في كسر أنفه وتهتك 
جلد جبهته، م����ا تطلب إجراء 
جراحة جلبر الكس����ر وعمل 12 
غرزة لترقي����ع اإلصابة في ظل 
امتناع وزارة الداخلية عن اإلجابة 
عن عدد من أس����ئلة نواب األمة 
بشأن احلادثة رغم مرور سنة 
و3 أشهر عليها، ولعل ذلك غير 
مستغرب نهائيا من جهاز ادعى 
واتهم الرصيف في االعتداء على 
نواب األمة واملواطنني أثناء أحداث 
2010/12/8 في منطقة الصليبخات، 
كما واص����ل أكاذيبه في بيانات 
تبري����ر تعذي����ب وإزهاق روح 
املغدور محمد غزاي بأنه أصيب 
نتيجة ملقاومته املزعومة للعصا 
والسكني، وانه قد اعتدى بالضرب 
وأصاب عددا من العس����كريني، 
بل ان وزي����ر الداخلية ذكر في 
جلسة مجلس األمة ان املواطن 
محمد غزاي توفي نتيجة ألزمة 
قلبية وليس بس����بب الضرب 
والتعذيب وقد تكشفت احلقائق 
كاملة بعد ذلك وفق إفادات قيادات 
وزارة الداخلية والتي نس����فت 
ادعاءات وزي����ر الداخلية جملة 

وتفصيال.
مؤك����دا ان هذه املمارس����ات 
اخلطيرة يجب ان يتكاتف اجلميع 
لوضع حد نهائي لها ملا فيها وما 
حتمله من جتاوزات وتضييع 
واضح حلقوق اإلنسان وغياب 

دولة القانون.

مكان، مشيرا الى ان نتائج اللجنة 
ستلحق بها توصيات واقترحات 
تعالج تداخل االختصاصات فيما 

بني »الداخلية« و»العدل«.
وفيما يتردد حاليا عن قيام 
احلكومة بتس����ديد فواتير من 
دافعوا عنها وتعيني قياديني في 
الدولة محسوبني على املدافعني 
عنها، قال املطوع، اذا كان اولئك 
االش����خاص ثقة فال يحق الحد 
النواب في  التدخل، مبين����ا ان 
النهاية مواطن����ون، وابناؤهم 
واهاليهم يتقدم����ون للوظائف 
اس����وة باآلخرين، موضحا اننا 
مازلنا ف����ي مربع احلديث حول 
معايي����ر اختيار القي����ادات في 
الدول����ة، مطالبا بوج����ود تلك 
املقاييس اخلاصة على ان تتوالها 
هيئة خاصة للمقاييس واجلودة 
لتكون املس����طرة واحدة حتى 
يتمكن اجلميع من احلصول على 
فرص متكافئة في ظل منافسة 

شريفة.
وعرج املطوع على ان انتقاد 
احلكومة بسبب جتميدها استقالة 
الوزير اخلال����د متوقع لوجود 
البرملان  معارضة ش����ديدة في 
تستهدف اسقاط بعض الوزراء 
وافش����ال مجلس االمة واسقاط 
الوزراء، مستدركا لكن  مجلس 
هناك كتلة اخ����رى في املجلس 
تطال����ب باالص����الح وتع����اون 
الس����لطتني، مبينا ان املوضوع 
متروك في النهاية الى التقارير 
واالستجوابات التي افشل منها 
ثمانية اس����تجوابات والعجلة 
مس����تمرة والقافلة تسير نحو 

التنمية واالمان.

مقاضاة

وم����ن جهت����ه، أك����د النائب 
س����عدون حماد انه س����يقاضي 
اجلريدة التي نشرت ان شقيقه 
سبق ان اعتدى على أحد موظفي 
العالج باخل����ارج، ومع ذلك مت 
تعينه مختارا، مش����يرا الى ان 
هناك لبسا حول الواقعة، ومن 
قام بعملية االعتداء شخص آخر، 
مطالبا زم����الءه النواب بتحري 

الدقة واستيضاح األمور أوال قبل 
الزج بأسماء األشخاص.

وانتقل حم����اد الى موضوع 
تعيني أخيه مختارا أو ما صاحبه 
من انتقادات نيابية، موضحا ان 
أخاه مواطن كويتي من حقه ان 
يحظ����ى بفرص����ة التعيني متى 

توافرت نية الشروط.
وأضاف حماد ان هناك نوابا 
وكتال برملانية تعني وزراء وليس 
مختارين، وبينهم صالت قرابة 

واضحة.
ولفت الى ان لديه أسماء جميع 
الكتل  املعينني احملسوبني على 

البرملانية والنواب.
وقال حم����اد ان هناك بعض 
الن����واب ال ي����روق لهم وجوده 
في جلان التحقيق وخير دليل 
عل����ى ذلك ما ح����دث معه أثناء 
ترؤسه جلنة التحقيق في الفحم 

املكلسن.
وأش����ار الى ان من يدافعون 
الدس����تور هم أنفسهم من  عن 
س����اعدوا في إلغاء هذه اللجنة 

»الفحم املكلسن«.
وعلى صعي����د أعمال جلنة 
التحقيق في قتل املواطن محمد 
املطيري أكد حم����اد ان اللجنة 
توصلت الى اجلاني األساس����ي 
في ارتكاب اجلرمية وانها سوف 
تنته����ي اليوم )أمس( من اعداد 
مسودة التقرير متهيدا للتصويت 
عليه يوم االح����د القادم لرفعه 

الى املجلس.

قضية الحدث غير صحيحة

ال����ى ذلك، أكد املدي����ر العام 
للمباحث اجلنائية اللواء الشيخ 
علي اليوسف ان ما مت نشره عن 
احلدث السعودي امر عار متاما 
عن الصحة وأن والده عسكري في 
مخفر الصليبية وهو الذي تولى 
نقله من مخفر آلخر حيث كان 

مدانا بعدة سرقات لسيارات.
وسئل عن قضية االكادميي 
)الستيني( قال اليوسف انه يعمل 
)بائع سمك( في إحدى املسامك 
وان ذلك مثبت في أوراق اقامته 
الرس����مية مضيفا ان عمره 57 

عاما ولم يصل إلى الستني كما 
نشر.

واضاف اليوسف انه لم يتم 
تعذيبه ولم يقرب منه أحد »وال 
أرى أي سبب لهذا التصعيد غير 
املبرر« ومن املفترض أن يصير 

العكس.
وتساءل عن املستفيد من هذا 

التصعيد؟
وبسؤاله عن اجلديد في قضية 
مقتل املواطن محمد املطيري قال 
اليوس����ف »ال أعلم شيئا فهناك 
جلنة محايدة حتقق وال أتدخل 

في عملها«.
وبخص����وص الطفل اللقيط 
اعلن ان حتليل ال� DNA لم يخرج 
غير أمس )أمس األول( مستنكرا 
القضية انكشفت  ما يشاع بأن 

بعدما نشرت في الصحف.
وحول استدعاء املواطن في 
قضي����ة الطف����ل  اللقيط أكد أن 
املواط����ن لم يت����م تعذيبه وأنه 
ه����و الوحيد الذي هرب من بني 
سكان العمارة، ومت ضبطه بإذن 
النيابة ومت تفتيش البيت وثبت 
انه هرب لكونه مطلوبا للتنفيذ 

املدني.
ونفى اليوسف نهائيا أنه مت 
تعذيب املواطن مطالبا اياه بان 
يحض����ر تقريرا طبيا يثبت انه 

مت تعذيبه.
وس����ئل اليوسف عن صياح 
الرشيدي ومحمد املطيري فأجاب 
بأنه ل����ن يتحدث عنهما ألنه لم 
يعرف عنهما ش����يئا مستنكرا 
عبارة »مسلسل التعذيب« مؤكدا 
انه يدين واقعة وفاة محمد غزاي 
املطيري وان ما حدث له واقعة 
فردية وأن هذه ليس����ت طريقة 

عمل املباحث.
وبني اليوسف اننا لو افترضنا 
أن هناك اسبابا اخرى كما يقول 
البعض ملا يح����دث هذا الفعل، 
وعن اس����تبعاد الوافد املصري 
اكد انه مازال في الكويت وانه � 
اي يوسف، هو من قام بارجاعه 
بعد ان اتخ����ذ قرار ابعاده وفقا 
لرأي ادارتني بالداخلية، الفتا الى 
انه يوقع في اليوم الواحد مابني 

50 و100 شخص البعادهم، وال 
يجوز أن يحقق مع كل فرد من 
هؤالء بشخصه، فهناك مديرون 
وضباط وانه مت ارجاعه بعدما 

علم باملوضوع.
وعن دور ادارة املباحث في 
البي����ان الذي قام بتالوته وزير 
أمام مجل����س االمة  الداخلي����ة 
قال اليوس����ف انه ال يعلم عنه 

شيئا.
وح����ول ما يحدث في الوقت 
احلالي وتأثيره على أداء وزارة 
الداخلية وادارة املباحث أكد ان 

جميع ضباط االمن محبطون.

اكد النائب د.جمعان احلربش 
ان وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلال����د ال يدير زمام االمور في 
وزارته التي تدار من قبل اقطاب 
من خارج الوزارة وبعضهم من 
ابناء االسرة احلاكمة، مشيرا الى 
ان ما يعزز هذه احلقيقة تصريح 
الوزير ذاته والذي اشار خالله 
ال����ى انه ينتظر ع����ودة القيادة 
السياس����ية للبالد حتى يأخذ 

االذن بتطهير الوزارة.
وق����ال احلربش في تصريح 
صحافي ي����وم امس »ان ايقاف 
القي����ادات وتطهير وزارة  هذه 
الداخلية هو واجب على وزير 
الداخلية وخط����وة نرحب بها 
وان كان����ت متأخ����رة جدا فهذه 
القي����ادات مارس����ت العبث في 
قضايا س����ابقة لم يتدخل فيها 
الوزير كقضية االعتداء اجلنسي 
على احلدث السعودي وانتهاك 
كرامته في احد املخافر وبلغ االمر 
للخالد ولم يقم آنذاك بإيقاف اي 
شخص عن العمل وكذلك قضية 
الرجل الستيني والتي نشرتها 
صحيفة )الراي( والذي مت تعليقه 
واعلنت اآلن براءته ولم يتخذ 

اي قرار«.
وتاب����ع احلرب����ش: كل هذه 
القضايا باالضافة الى قضية وفاة 
املواطن املطي����ري اخذت اليوم 
بعدا سياسيا ولوال وقفة أعضاء 
مجلس االمة وقفة صارمة امام 
هذه االنتهاكات ملا مت ايقاف هذه 

توسعت قضية التحقيق في 
وفاة املواطن محمد غزاي املطيري 
النيابي لتقدمي  التنسيق  جلهة 
طلب لتمديد عمل اللجنة للنظر 
في شكاوى وصلت إلى عدد من 
النواب من بعض املواطنني تفيد 
تعرضهم للتعذيب اثناء التحقيق 

معهم في بعض املخافر.
مصدر نيابي قال ل� »األنباء« 
ان بعض النواب يتجهون لتقدمي 
طلب بتمدي����د عمل اللجنة بعد 
انتهاءها من التحقيق في قضية 
وفاة املطي����ري للنظر في تلك 

الشكاوى.
وفي هذا اإلطار، وحول ما أثير 
عن وجود تضارب مصالح لدى 
التحقيق في  أحد أعضاء جلنة 
وفاة املواط����ن محمد امليموني، 
قال رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي للصحافيني1: »حسب 
القرار السابق فال مجال للتصريح 
حول ما يدور في جلنة التحقيق 
حلني إجن����از مهمته����ا وتقدمي 
تقريرها«، مؤكدا التزام األعضاء 
بهذا االتفاق، معربا عن األمل في 
اس����تمرار آلية العمل املتوافقة 
مع الالئحة حلني تقدمي اللجنة 

تقريرها النهائي.
وُسئل عن إجراءات التعامل 
مع اس����تجواب مرتقب لوزير 
الداخلية فأجاب: »ال أس����تطيع 
التعليق على إجراءات استجواب 

لم يقدم حتى اآلن«. 

النقد متوقع

من جانبه، اكد النائب عدنان 
النقد  املطوع عل����ى ان توجيه 
للحكوم����ة لع����دم املوافقة على 
الداخلية الشيخ  استقالة وزير 
جاب����ر اخلالد متوق����ع في ظل 
وجود معارضة تستهدف اسقاط 
احلكومة وافشال مجلس االمة، 
داعي����ا للتريث وانتظار نتيجة 
جلنة التحقيق وعدم القفز نحو 
اجراءات غير دستورية مرفوضة 
متمثل����ة في تقدمي اس����تجواب 
بالتزامن مع عدم انتهاء التحقيق، 
اتهام احلكمة بتس����ديد  رافضا 
فواتير سياسية وتعيني قياديني 
مقابل دفاع بعض النواب عنها 
طاملا كانوا اشخاصا اهال للثقة، 
مبينا ان اللجنة البيئية التي هو 
احد اعضائه����ا مازالت تتباحث 
اجراءات استعادة الكويت ملبالغ 
التعويضات البيئية ومستمرة 
التحقي����ق في كارثة  ايضا في 
تس����رب الغاز في االحمدي ولم 

تنته منه بعد.
وقال املطوع ان اللجنة ناقشت 

البيئية ومبالغها  التعويضات 
وكيفي����ة معاجلة االش����كاليات 
احلالية والوصول الى حلول لعدم 
تسليم الكويت تلك املبالغ ووضع 
اجراءات تسلس����لية لالستفادة 
م����ن تلك املبالغ نظ����را لوجود 
تقارير من االمم املتحدة تعترض 
على اخلط����ة الكويتية البيئية 
لالستفادة من تلك التعويضات 
وتطل����ب اعادة النظ����ر وتقدمي 
اخلطة الكويتية لكيفية معاجلة 
االضرار البيئية واالستفادة من 
املبلغ املوجود في البنك البيئي 
ويقدر بثالثة ملي����ارات دينار 

واعادته للكويت.
واضاف املط����وع ان اللجنة 
قامت بدور آخر ايضا في االجتماع 
بصفتها جلنة حتقيق في اسباب 
تسرب الغاز في االحمدي، مبينا 
ان الش����ركة املختصة مبعاجلة 
االزمة حض����رت وقدمت عرضا 
حول االجراءات اخلاصة للمعاجلة 
وطمأن����ت اعض����اء اللجنة بأن 
االوضاع تس����ير نحو التحسن 
ووجود تغير في فكرة تسرب 
الغ����از من بايب����ات الى مكامن، 
التحقيق مستمر ولم  مبينا ان 
ينته بع����د واملعلومات تتوالى، 
موضحا ان الشركة مستمرة ايضا 
اليومية  الفحوصات  في اجراء 
لتك����ون مطمئنة من املعاجلات 
التي تقوم فيها حلل املش����كلة، 
قائال: اطمئن اهالي االحمدي بأن 
اللجنة ستنتهي بنتيجة مثمرة 

في نهاية التحقيق.
وتزامنا مع تسارع االحداث في 
قضية وفاة مواطن اثر تعذيبه 
وتشكل جلان حتقيق حكومية 
وبرملانية حول القضية واعالن 
تقدمي استجواب لوزير الداخلية 
قبل نتائج التحقيق، قال املطوع 
ان اي اجراء يقف����ز على جلنة 
التحقيق طامل����ا لم تنته يعتبر 
غير دستوري وغير مقبول، مبديا 
اطمئنانه لتعاون وزارة الداخلية 
مع جلنة التحقي����ق، معلنا انه 
التي  التحقيق  ينتظر نتيج����ة 
ستشكل قناعات النواب والنتيجة 
انها س����تضع يدها على اجلناة 
واملسؤولني عن القضية وحتسني 
اداء وزارة الداخلية حتى تنتهي 
هذه االمور املؤسفة في الكويت 
ويوض����ع لها حد ويت����م اتباع 
االجراءات الدستورية والقانونية 
وقاعدة املتهم بريء حتى تثبت 
ادانته واال تكون الداخلية مصدر 
رعب للمواطن بل الستتباب االمن 
واالمان اما التعدي على املواطنني 
فهو امر مرفوض في أي وقت واي 

المطوع: انتقاد الحكومة لعدم الموافقة على استقالة الخالد متوقع في ظل معارضة تستهدف إسقاطها

حماد: لجنة التحقيق بوفاة المطيري توصلت للجاني األساسي وستنهي تقريرها األحد المقبل

الحربش: استجواب وزير  الداخلية يقدم االثنين المقبل  بعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها

»الميزانيات« أقّرت باإلجماع المكرمة األميرية ووجهت الشكر
والتقدير لصاحب السمو على تلمسه معاناة المواطنين

عسكر العنزي وعدنان عبدالصمد وعادل الصرعاوي اثناء اجتماع جلنة امليزانيات

س���يقدر عددهم مبليون و155 
ألف���ا، الفتا ال���ى ان ما يتعلق 
بالتموين املجاني الذي يتعلق 
بالبطاقات التموينية سيكلف 
تقريب���ا 250 ملي���ون دينار، 
وان إجمال���ي املكرمة األميرية 
س���يكون مليارا و405 ماليني 

وافق���ت جلن���ة امليزانيات 
واحلس���اب اخلتامي باإلجماع 
على املكرمة األميرية السامية 
مع تق���دمي الش���كر والتقدير 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد من جميع أعضاء 

املجلس.
وقد ص���رح عق���ب انتهاء 
االجتماع رئيس جلنة امليزانيات 
النائب عدنان عبدالصمد وقال: 
»ان هذه املكرمة ستساهم مبزيد 
من الفرح للكويتيني وتخفيف 
العبء عن ذوي الدخل احملدود 
بوجه خاص، مؤكدا ان املنحة 
ستصرف للمواطنني الكويتيني 
املوجودين في األول من فبراير 
املقبل، مشيرا الى ان اي كويتي 
موجود على قيد احلياة ولغاية 
تاريخ 2011/2/1 س���تصرف له 
املنحة، وسيكون صرفها على 

حسب البطاقة املدنية.
الى ان  وأش���ار عبدالصمد 
املنحة النقدية ستكلف الدولة 
مليارا و155 دينارا على اعتبار 
ان الكويتيني املوجودين حتى 
تاريخ األول من فبراير املقبل 

التأمينات االجتماعية،  طريق 
واملساعدات عن طريق وزارة 
الش���ؤون والقط���اع اخلاص 
سيكون عن طريق جهاز دعم 
العمالة. ولفت عبدالصمد الى انه 
في حال وجود أحكام قضائية 
للحضانة فهناك لوائح تنظيمية 
بهذا الشأن بحيث تذهب املنحة 
للحاضن او احلاضنة، مبينا ان 
اي مواطن كويتي أكبر من 21 
سنة ستذهب املنحة الى حسابه 
الشخصي ومن هو أقل من ال� 
21 عاما س���تذهب لولي أمره، 
إال في حال كان املواطن يعمل 
وعمره 21 عاما فإنها ستذهب الى 
حساب القاصر والبنت اذا كانت 
متزوجة وعمرها اقل من 21 عاما 

ستذهب املنحة الى حسابها.
وش���دد عبدالصمد على ان 
املنحة وحسب نص املرسوم 
ال متس وال يقتط���ع منها في 
ح���ال وجود أح���كام قضائية 
وخالفه وان املنحة ستصرف 
كدفعة واحدة مع مراقبة وزارة 
التجارة للسوق واألسعار لعدم 

التالعب بها.

مواد مشروع القانون
بصرف المكرمة األميرية

امل��ادة األولى: يصرف لكل فرد كويتي مبلغ 1000 دينار ملرة 
واحدة، وتدرج هذه املبالغ كاعتماد إضافي في ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية للس��نة املالية 2011/2010 بالباب اخلامس � 
املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية في ميزانية مجلس 
الوزراء ويتم الصرف وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها 

قرار من مجلس الوزراء.
وال يج��وز احلجز على هذه املكرم��ة او خصم اي قدر منها 

ألي سبب من األسباب.
املادة الثانية: يتم صرف املواد التموينية املدعومة للكويتيني 
وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك اعتبارا من 2011/2/1 
وحت��ى 2012/3/31 باملج��ان وتتحم��ل ميزاني��ة وزارة التجارة 
والصناعة تكلفة صرف هذه املواد بفتح اعتماد اضافي مبيزانية 
2011/2010 وللفترة م��ن 2011/2/1 الى 2012/3/31 بالباب اخلامس 
� املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية، وتدرج اعتمادات 
الفت��رة املتبقية ف��ي ميزانية وزارة التجارة والصناعة للس��نة 

املالية 2012/2011.
امل��ادة الثالثة: تغطى تكلفة ص��رف املكرمة األميرية من املال 

االحتياطي العام للدولة.
امل��ادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما 
يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في اجلريدة الرسمية ويعمل 

به اعتبارا من األول من فبراير 2011.

وم���ارس س���يكونان باعتماد 
إضاف���ي للميزاني���ة احلالية 
للس���نة 2011/2010 أما األشهر 
املتبقية وهي من ابريل املقبل 
الى مارس 2012 فإنه سيخرج 
كاعتم���اد إضافي في امليزانية 

املقبلة 2012/2011.

وبني عبدالصمد ان اللجنة 
تعد اآلن التقرير وسيعرض على 
املقبلة،  جدول أعمال اجللسة 
مبينا ان هناك إج���راءات في 
عملية صرف املنحة، فاملوظفون 
س���يكون صرفهم عن طريق 
ال���وزارات، واملتقاعدي���ن عن 

دينار سيؤخذ من االحتياطي 
العام للدولة.

انه  وأض���اف عبدالصم���د 
بالنسبة للنقدي فإنه سيصرف 
مباشرة ويؤخذ من االحتياطي 
العام اما بالنسبة ملبالغ املواد 
التموينية فإن شهري فبراير 

عبدالصمد: التكلفة اإلجمالية بين الص�رف النقدي والتموين تبلغ مليارًا و405 ماليين دينار


