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 اعلن النائب مبارك الوعالن 
انه تقدم باقتراح لزيادة رواتب 
املتقاعديـــن بواقع ٢٠٠ دينار 
نظرا لزيادة االعباء املعيشية 
التي اثقلـــت كاهل املواطنني، 
مبينا ان هـــذا االقتراح يأتي 
انســـجاما مع دعم احلكومة 
لبعـــض القطاعات في الدولة 
والـــذي نعتقد ان شـــريحة 
املتقاعدين ال تقل عن اي جهة 

اخرى.
  وقال على احلكومة النظر 
بعني االعتبار لهذه الشريحة 
من املجتمع وبحث املشاكل التي 

تواجهها وحلها وتلمس احتياجاتها فهذا جزء من واجباتها جتاه 
املواطنني، مشـــيرا الى ان االعباء املالية املتراكمة تأتي على رأس 

مشاكل هذه الفئة.
  واضاف ان املتقاعدين قدموا الكثير للبلد قبل تقاعدهم وتناستهم 
احلكومة بعد تقاعدهم، فيجب زيادة رواتبهم واعانتهم على تلبية 
احتياجاتهم فشريحة املتقاعدين هم االغلبية الصامتة الذين يحملون 
في صدورهم األســـى واملعاناة بسبب الظروف املعيشية الصعبة 
التي يواجهونها فالكثير منهم له ابناء في التعليم واجلامعات وال 
يستطيع االيفاء مبتطلباتهم في ظل موجات الغالء املتتالية والتي 
تسبب فيها املفسدون واحملتكرون من اصحاب النفوس الضعيفة 

دون ان يجدوا محاسبة من احد.
  وتابع قائال: ان احلياة املعيشية اصبحت صعية بالنسبة للموظف 
الذي يتســـلم راتبه كامال بحكم انه على رأس عمله، متسائال: ما 
مصيـــر املتقاعد الذي خصم من راتبه مبالغ كبيرة حني اقدم على 
التقاعد من الوظيفة، مشـــيرا الى ان السياســـة احلكومية جتاه 
املواطنـــني والتعمد في عدم زيـــادة الرواتب جعلت البالد تعيش 
ازمة حقيقية بطلها احلكومة لالسف التي اصبحت ضعيفة نتيجة 
عدم قدرتها على اتخاذ القرار والوقوف بجانب شـــعبها من خالل 

حتسني مستواه املعيشي.
  وقال ان احلكومة تعامل الشـــعب الكويتي كأنه ليس شعبها 
وتتعمد التضييق عليه ومحاربته حتى في ابسط حقوقه، مشيرا 
الى ان املواطنني سئموا املمارسات احلكومية التي احلقت الضرر 
بالوطن واملواطنني من خالل عدم قدرة احلكومة على ضبط االمور 
التي متس املواطن بالدرجة األولى وفي مقدمتها الرواتب وضبط 

االسعار.
  واكد الوعالن ان الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة جتاه مواطنيها 
وخاصة املتقاعدين الذين خدموا في مؤسسات الدولة ووزاراتها 
على مدى اكثر من ٢٥ سنة مســـتغربا ان تقوم الدولة بتجاهلهم 

وغض النظر عنهم وعن مطالبهم. 

 الدقباسي: الكويت تدعم أمن واستقرار السودان

 هايف يطالب بإيقاف العروض المخالفة 
للشريعة اإلسالمية في «هال فبراير»

 خالل ترؤسه وفد الصداقة البرلمانية

 علي الدقباسي 

 (متين غوزال)  جانب من اجتماع اللجنة اإلسكانية بحضور الشيخ أحمد الفهد 

 محمد هايف 

 د.فيصل املسلم  د.جمعان احلربش 

 شعيب املويزري 

 عدنان عبدالصمد 

  وجدد الدقباسي التأكيد على ان 
الكويت ستقف دائما مع السودان 
وتساند كل اجلهود التي تدعم امنه 
واستقراره ورفاهية شعبه وتثق 
متاما بان السودان سيكون مساندا 
لكل القضايــــا العادلة في احملافل 
الدولية وكان الوفد اجرى لقاءات 
شملت مستشار الرئيس السوداني 
مصطفى عثمان اسماعيل ووزراء 
اخلارجية علي كرتي والصناعة 
عوض اجلاز والزراعة عبد احلليم 
املتعافي كمــــا زار جمعية الهالل 
االحمــــر الســــوداني ووقف على 
احتياجاتها وقدم لها دعما ماليا. 
واكــــد وزير الصناعــــة اجلاز في 
الكويتية  تصريح لوكالة االنباء 
(كونا) فــــي هذا الســــياق متانة 
العالقات السودانية الكويتية الفتا 
الى ان الوفد البرملاني الكويتي محل 
حفاوة بني اخوانه في السودان وأن 

املستثمر الكويتي أهل ثقة.
  وضم الوفد اى جانب الدقباسي 
كال مـــن النـــواب حســـني مزيد 
الديحاني وشعيب شباب املويزري 
وغامن علي امليع بجانب بدر قمبر 
وعبدالوهاب مراد من االمانة العامة 

للمجلس. 

في االساءة الى ثوابتنا الدينية 
الراســـخة وانســـجاما مع قرار 
الذي كلفت من  الوزراء  مجلس 
خاللـــه وزارة االعالم بســـحب 
الدعاوى التي رفعتها ضد وسائل 
االعالم املرئي واملسموع واملقروء، 
يشمل جميع الدعاوى باستثناء ما 
يتعلق باملساس بالثوابت الدينية، 
وجاء نص السؤال كالتالي: كم 
عـــدد القضايا املرفوعة من قبل 
وزارة االعالم ضد من تطاول على 
الذات االلهية والرســـول الكرمي 
ژ وآل البيت والصحابة رضي 
اهللا عنهم جميعا وثوابت ديننا 
احلنيف مـــع تزويدي بصورة 
مـــن الطلبات التـــي تقدمت بها 
او  القضايا  الوزارة لقيد هـــذه 
كشف يتضمن: بحق من الدعوى 
وتاريخ االحالة والتهمة؟ ويرجى 
تزويدي بكشف يتضمن جميع 
الوزارة  التي سحبتها  الدعاوى 
حســـب قرار مجلـــس الوزراء 
االخير متضمنا بحق من الدعوى 

وتاريخها والتهمة؟ 

بانه «في هذا اخلصوص لقد اتفقنا 
مع اخوتنا في السودان على خارطة 
طريق واضحــــة املعالم للمرحلة 
املقبلة من اجل اتخاذ خطوات عملية 

في دفع التعاون املشترك».
  واضاف الدقباسي أن الوفد عقد 
لقاءات ناجحة اتسمت بالشفافية 
والصراحة خاصة فيما يتعلق بدعم 
افاق االستثمار بني البلدين مشددا 
البرملانيني «ســــيدفعون  ان  على 
مبقترحاتهم بشــــان تعزيز سبل 
التعاون مع الســــودان الشــــقيق 

لالجهزة التنفيذية في الدولة».

وذهـــاب بعضها الـــى ابعد من 
ذلـــك، اذ مت التطاول على الذات 
االلهية والرسول الكرمي ژ وآل 
البيـــت والصحابـــة رضي اهللا 
عنهم جميعها، ما كان له عظيم 
االثر في نفـــوس ابناء الكويت 
الذين جبلوا على احملافظة على 
الدينيـــة، ولزاما على  الثوابت 
وزارة االعالم ان حتكم رقابتها 
على وسائل االعالم التي متادت 

 استقبل نائب الرئيس السوداني 
علــــي عثمان طه هنــــا اليوم وفد 
مجموعة االخوة البرملانية الكويتية 
السودانية مبجلس االمة برئاسة 
النائــــب علي ســــالم الدقباســــي 
وحضور الســــفير الكويتي لدى 

اخلرطوم د.سليمان احلربي.
  وعبر طه خالل اللقاء عن تقديره 
ملستوى العالقات بني البلدين معربا 
عن امله في ان تشهد خالل املرحلة 
املقبلة املزيد من التطور في مختلف 
مجاالت التعاون املشترك مبا يخدم 
مصلحة البلدين ويحقق تطلعات 

شعبيهما الشقيقني.
  من جانبه قــــدم رئيس الوفد 
الدقباسي شــــرحا مفصال لنائب 
الرئيس السوداني بشأن اللقاءات 
واملباحثات التي اجراها الوفد خالل 
االيام االربعة التي قضاها بالسودان. 
واكد الدقباسي تطابق وجهات النظر 
بني اجلانبني الكويتي والسوداني 
بشأن قضايا االقتصاد واالستثمار 
وغيرها مــــن القضايا التي تخدم 
املصالح املشتركة للبلدين. واشار 
الى ان زيارة الوفد حققت اهدافها 
اخلاصة ببحث السبل الكفيلة بدفع 
عالقات البلدين نحو االمام مصرحا 

 حذر رئيـــس جلنة الظواهر 
الســـلبية النائـــب محمد هايف 
احلكومة من اقامة عروض للسحر 
اقامتها  والشعوذة واملعلن عن 
انشـــطة  في ٢٢ اجلاري ضمن 
هـــال فبراير في صالـــة التزلج 
غير مبالية هي والشركة الراعية 
لهذا العرض خلطورة هذا االمر 
ومخالفته للشريعة االسالمية 
وآثاره اخلطيـــرة على املجتمع 
الكويتي، مطالبا وزير الداخلية 
املعروف عنه حزمه في هذه االمور 
بوقف هـــذه العروض اخلطيرة 
ومحاسبة املروجني لها، كما ان 
على وزير االعالم ووزير التجارة 
املسؤولية في محاسبة من منح 
الترخيص واالعالن عن السحر 

احملرم شرعا واملمنوع قانونا.
  من جانب آخـــر وجه هايف 
سؤاال برملانيا الى وزير االعالم 
الشـــيخ احمد  النفط  ووزيـــر 
العبداهللا قال في مقدمته: في ظل 
اســـتمراء بعض وسائل االعالم 
الدينية،  الثوابت  التطاول على 

«نشرت وسائل االعالم احمللية 
مضمون قرار مجلس الوزراء 
في اجتماعه االسبوعي يوم 
املوافـــق ٢٠١١/١٢/١٣  االحـــد 
والقاضـــي بتكليـــف وزارة 
االعالم مبباشرة االجراءات 
الالزمة لسحب جميع الدعاوى 
التي رفعتها ضد بعض وسائل 
االعـــالم املقـــروءة واملرئية 
واملسموعة باستثناء الدعاوى 
الدينية  املتعلقـــة بالثوابت 
وتعاليـــم الدين االســـالمي 
احلنيف»، وجاء نص السؤال 
كالتالي: هـــل تقدمت وزارة 
االعالم بدراســـة أو توصية 
الى مجلـــس الوزراء تقضي 
أو توصـــي بســـحب جميع 
املقدمـــة من قبلها  الدعاوى 
ضد بعض وســـائل االعالم 
اخلاص؟ مع تزويدي بنسخة 
من هذه الدراسة أو التوصية 

ان وجدت. 

مصداقية وزارة الداخلية.
  واعتبـــر د.احلربـــش هذا 
التحقيق جزءا من االصالح الذي 
اعلن الوزير احلمود نيته القيام 
به، وهو مختلف عن املساءلة 
السياسية التي متت، مشيرا الى 
انه سيوجه سؤاال برملانيا بهذا 
اخلصوص، وقال: ال نتمنى ان 

نذهب ابعد من السؤال وجلان 
التحقيق، لكننا نريد من وزير 
الداخليـــة تنظيف هذا القطاع 

ممن ارتكب هذا اجلرم.
   من جانب آخر، وجه النائب 
د.فيصل املسلم سؤاال برملانيا 
الى وزير االعالم الشيخ احمد 
فـــي مقدمته:  العبـــداهللا قال 

العســـكري الذي قـــام بضرب 
الوســـمي بصـــورة  د.عبيـــد 
شخصية لهذا االستاذ االكادميي 
قبل الندوة. وتساءل د.احلربش 
الـــذي زود  من هـــو الضابط 
الوسمي،  العســـكري بصورة 
وطلب منه الدخول الى املنزل 
واخراج الوسمي منه وضربه؟ 
وهل متت مكافأة هذا العسكري 
القوات  الى مكتب مدير  بنقله 
اخلاصة وفـــرزه ملكافأته على 

هذه اجلرمية؟
اننا نطالـــب وزير    وقـــال 
الداخلية بالتحقيق فيما ان مت 
عقد اجتماع قبـــل الندوة ومت 
خالله الطلب من بعض االفراد 
انتقاء نواب معينني لضربهم؟

  وطالـــب د.احلربش الوزير 
احلمود بالتحقيق مع قيادات 
الـــوزارة التي زودت وســـائل 
االعـــالم مبعلومـــات «كاذبة» 
عن احلدث وضربت وشوهت 

 طالبت كتلة التنمية واالصالح 
نائـــب رئيس الـــوزراء وزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود 
التي  بالتحقيق في االحـــداث 
متت في ديوان النائب د.جمعان 
احلربش في الصليبخات بتاريخ 

الثامن من ديسمبر املاضي.
النائــــب د.جمعان    وذكــــر 
احلربــــش فــــي تصريــــح الى 
الصحافيني امس ان الكتلة تريد 
الوقوف على تداعيات واسباب 
االعتداء الذي مت على املواطنني، 
وطبيعة تعامل القوات اخلاصة 
معهم كاشــــفا عــــن معلومات 
التنمية واالصالح  الى  وصلت 
أوامر باســــتبدال  منها صدور 
املطاعات والعصي املصنوعة من 
املطاط والربل بأخرى مصنوعة 
من اخلشــــب وغير مخصصة 

للتعامل مع الناس.
  واضـــاف انه من املعلومات 
الواردة للكتلـــة انه مت تزويد 

 الحويلة يستفسر عن نقص الكوادر الطبية
  

  قـــدم النائب د.محمد احلويلة ســـؤاال برملانيا إلى وزير الصحة 
هالل الســـاير جاء فيه: ما اخلطوات العملية التي قامت بها الوزارة 
ملعاجلة النقص في الكوادر الطبية املتخصصة والوظائف التمريضية 
املطلوبة؟ مع التوضيح بالنســـبة لالعداد حسب التخصصات منذ 
عام ٢٠٠٥ وحتى تاريخ ورود السؤال، مشيرا إلى أن وزارة الصحة 
اعلنت في اكثر من مناســـبة عن مشروع تطوير االجنحة، وزيادة 
االسرة بالتوسعة في املباني لعدة مستشفيات منها مستشفى العدان، 

متسائال عن االجراءات التي متت حتى اآلن؟ 

 أكد رئيس جلنـــة الداخلية 
والدفاع البرملانية النائب شعيب 
القرارات االخيرة  ان  املويزري 
التي أصدرهـــا مجلس الوزراء 
في اجتماعه يوم االحد الفائت 
هي خطوات طيبة يشكر عليها 
املجلس إلدراكه ومعاجلته لبعض 

أخطائه.
  وقال املويزري في تصريح 
صحافـــي: ان املطلوب اآلن من 
مجلس الوزراء هو وقف عمليات 
هدر املال العام سواء في ميزانية 
الدولة أو في خطة التنمية، الفتا 

الـــى ان اعضاء مجلـــس االمة 
سيبحثون مع احلكومة كل ما 
يتعلق بالفساد املالي واالداري في 
بعض وزارات الدولة وهيئاتها 

حملاسبة املفسدين.
  وتابع املويـــزري قائال: اننا 
سنحاسب الفساد ورموزه مهما 
كانت مناصبهـــم أو قربهم من 
السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان 
اعضاء السلطة التشريعية وأهل 
الكويت جميعا سيقفون إجالال 
واحتراما للحكومة عندما يرون 
رموز الفســـاد تتساقط بعد أن 

عبثت مبقدرات الوطن وأهله.
  من جانب آخر، تقدم املويزري 
بخالص العزاء الى أهل شـــهيد 
الواجب الرقيب نايف ســـعود 
محمد املطيري الذي استشـــهد 
في أثناء التدريب على العرض 
العســـكري مبناســـبة االعياد 
الوطنية. داعيا اهللا ســـبحانه 
وتعالى أن يتغمد الرقيب نايف 
بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان، مطالبا احلرس 
الوطني بإصـــدار بيان واضح 

وكامل يبني فيه احلادثة. 

امليزانيات   بحثــــت جلنــــة 
واحلســــاب اخلتامي البرملانية 
ما حتقق في احلساب اخلتامي 
املدني  العامة للطيران  لإلدارة 
 ٢٠١٠/٢٠٠٩ املاليــــة  للســــنة 
من أهداف وبرامج وسياســــة 
فــــي  وردت  ومشــــروعات 
برنامج عمل احلكومة، وأيضا 
مالحظات ديوان احملاسبة عن 
احلساب اخلتامي للسنة املالية 

.٢٠١٠/٢٠٠٩
  وفي بداية االجتماع أكد رئيس 
اللجنة علــــى ضرورة التعاون 
مع ديوان احملاسبة وإزالة كل 
املعوقــــات التي تضعها االدارة 
والتــــي من شــــأنها اعاقة عمل 

الديوان عن القيام مبهامه.
  وصــــرح رئيــــس جلنــــة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
النائب عدنــــان عبدالصمد بأن 
اللجنة الحظت اختالف ما ورد 
في برنامج عمل احلكومة للسنة 
األولــــى ٢٠١٠/٢٠٠٩ من الفصل 
التشريعي الثالث عشر باملقارنة 

مبــــا ورد في احلســــاب اخلتامي 
لإلدارة العامة للطيران املدني من 
حيث عدد املشروعات االنشائية 
النمطية والتطويرية واملشروعات 
الداعمة للسياسات، وأيضا اختالف 
تقديرات اعتماداتها عن املنصرف 

في احلساب اخلتامي.
  وطالبــــت اللجنــــة بتزويدها 
بتقرير تفصيلي عن أسباب هذه 
االختالفات ومعوقات التنفيذ وسبل 

ان  عالجها وأوضــــح عبدالصمد 
اللجنة انتقلت الى بحث مالحظات 
ديوان احملاسبة على االدارة العامة 
للطيران املدني للحساب اخلتامي 
للســــنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ومنها 

ما يلي:
  ١ ـ اســــتمرار حرمان اخلزانة 
العامة من مقابل استقالل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية ملطار 
الكويت الدولي في تقدمي اخلدمات 

األرضية لشركات الطيران.
  وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ 
جميع االجراءات الالزمة لتحصيل 
مقابل اســــتغالل املؤسسة ملطار 

الكويت الدولي.
  ٢ ـ اســــتمرار بقاء العديد من 
املبالغ املســــتحقة لــــإلدارة لدى 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
واملتعلقــــة بالعقود والتراخيص 
االدارة  لهــــا من قبــــل  املمنوحة 
دون حتصيــــل وبلغت ١٫١ مليون 

دينار.
  وشدد عبدالصمد على ضرورة 
اتخاذ االجراءات املناسبة لتحصيل 

مســــتحقات االدارة، وعمل عقود 
بجميع اخلدمات وتزويد اللجنة 

بالتفاصيل ملتابعة ما مت.
  ٣ ـ اســــتمرار وجــــود العديد 
من املبالغ املستحقة لالدارة لدى 
التجارية  مســــتثمري احملــــالت 
واملقاهي واملطاعم مبطار الكويت 
الدولي دون حتصيل مبلغ ٢٧٦٫٩ 

ألف دينار.
اللجنــــة باتخــــاذ    وطالبــــت 
الكفيلــــة بتحصيل  االجــــراءات 
مستحقات االدارة، وموافاة اللجنة 

مبا مت للمتابعة.
  ٤ـ  متديد العقد مع االدارة بشأن 
تشــــغيل وصيانة غرفة التحكم 
مبطار الكويت الدولي مببلغ ٣٦٠ 
الف دينار وبنسبة ٥٥٪ من قيمة 
التعاقد  العقد باملخالفة لشروط 
والتي تضمنت إسناد األعمال الى 
املقاول بالزيادة بحدود ٢٥٪ من 

القيمة املقررة بالعقد.
  وطالبــــت اللجنــــة مبوافاتها 
بشــــروط التعاقد قبل اصدار اي 

متديد او أوامر تعييرية. 

 «التنمية واإلصالح» تطالب بالتحقيق في أحداث «الصليبخات»
 المسلم يسأل العبداهللا عن إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد وسائل إعالمية

 المويزري يحذر من هدر المال العام في ميزانية الدولة 

 «الميزانيات» بحثت الحساب الختامي لـ «الطيران المدني» 

 الفهد: ٦٠٠ متر مربع لمنازل المطالع بقرار وزاري 
الكويت يستاهلون كل خير ولكن 
من االفضل ان ننقل هذه االمور 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
حتى حتسم وال تعلق بهذا الشكل 
عبر التداول االعالمي اما بإقرارها 

او رفضها».
  وبسؤال مراسل قناة «الراي» 
عمــــا يثــــار علــــى التويتر عن 
وجــــود مضايقــــات ومالحقات 
للمغردين وما ستفعلون حيال 
هذه االنباء قال الفهد «اســــألوا 

جاسم بودي».
  وبســــؤاله عما ادلى به من 
تصريحات حول نية احلكومة 
التوجــــه لالكتتــــاب نيابة عن 
املواطنني بحصر ٥٠٪ من تأسيس 
الشركات خاصة ان هذه النية ال 
ميكن تطبيقها على ارض الواقع 
دون ادخال تعديل على قانون 
تأسيس الشركات الذي ال يسمح 
بهــــذه اخلطوة قال الفهد «نحن 
لدينا قانون نتعامل معه وهناك 
عدة آراء ايجابية واذا كانت هناك 
نية لالكتتاب نيابة عن املواطنني 
من خالل مكرمــــة اميرية حتى 
لو كان هناك نية فإننا سنتقدم 
بقانون خاص ملجلس االمة وانا 
قلت قبل فترة ان قضية اكتتاب 
الدولة نيابة عن املواطنني امر ال 

يعود لقراري». 

موقع التويتر االلكتروني كرد على 
التصعيد النيابي املوجه السطبل 
املدونني  الشهيد وتدخله بتغريد 
ومستخدمي خدمة «التويتر» والذي 
ذكر فيه ان العصفور اكبر من الفخ 
قال الفهد «ان هذا الرد يفهمه اهل 
التويتر». وبسؤاله عما يتداول من 
انباء عن توجه احلكومة السقاط 
الكهربــــاء واالتصال عن  فواتير 
املواطنني مبناسبة الذكرى الـ ٥٠ 
لالستقالل والـ ٢٠ للتحرير ومرور 
٥ ســــنوات على جلوس صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
على سدة احلكم بالبالد قال الفهد 
«ان هذا املوضوع يتداول بشــــكل 
كبير هذه االيام وانا اعتقد ان أهل 

لالجتمــــاع جلميع وجهات النظر 
ومالحظــــات اعضاء اللجنة حتى 
تتم االســــتفادة منها السيما اننا 
بصدد االقدام على جتربة جديدة 
بالبالد من شأنها تقريب فكر املشرع 

واملنفذ.
  واشار الفهد الى ان اللجنة ايضا 
تناولت بشكل ودي موضوعني غير 
مدرجني على جدول االعمال االول 
منها يتعلق بتحديد مساحة منازل 
مدينة املطالع بـــــ ٦٠٠ متر مربع 
على غرار مدينة اخليران وذلك من 
خالل قرار وزاري يحدد مســــاحة 
املدن احلدودية بنفس املساحة من 
حيث املبدأ وسنعمل على تنفيذه 
بالتعــــاون مع مؤسســــة الرعاية 

السكنية كما تناول االجتماع بشكل 
 Morgage ودي قضية شــــركة الـ
العقاري» كذراع مساندة  «الرهن 
لالسكان خاصة ان املواطن الكويتي 
بحاجة الدوات مســــاندة للرعاية 
الســــكنية غير االدوات التقليدية 
املتمثلة ببنك التسليف ومؤسسة 
الرعاية السكنية، الفتا الى ان اقتراح 
تأسيس هذه الشركة بالبداية حتت 
غطاء بنك التسليف خاصة ان البنك 
لديه مبالغ مخصصة لالستثمار 
التي ميكن توظيفها بهذه الشركة 
وبعد ان حتقق جناحا يتم حتويلها 
للقطاع اخلاص من خالل طرحها 

للمزايدة.
  وبسؤاله حول ما يقصده على 

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفهد انــــه مت االتفاق اليوم 
«امس» مع اعضاء جلنة الشؤون 
البرملانية بشكل ودي  االسكانية 
علــــى ان تكون مســــاحة املنازل 
املخصصة للرعاية الســــكنية في 
مدينة املطالع ٦٠٠ متر مربع للمنزل 
الواحد وذلك من خالل اصدار قرار 
وزاري لدعم الســــكن في املناطق 
احلدودية، الفتــــا في الوقت ذاته 
الى ان جميع ما يتم تداوله اعالميا 
عن نية احلكومة بإسقاط فواتير 
الكهرباء واملــــاء واالتصاالت عن 
املواطنني مبناسبة االعياد الوطنية 
سيتم عرضه على مجلس الوزراء 
حلسم هذه املسألة املتداولة اعالميا 
اما باالعالن عنها اذا كان هناك نية 
او بنفيها اذا لم تكن هناك اي نية. 
وقال الفهد في تصريح للصحافيني 
يوم امس «حضرت اجتماع جلنة 
الشؤون االسكانية ملناقشة جدول 
االعمال وطلبنا استحداث بند خاص 
في مدينة اخليــــران واالجراءات 
التنفيذية في هــــذا اجلانب الذي 
شــــهد حوارا ايجابيا ومت حتديد 
يوم الثالثاء املقبل لالجتماع مرة 
اخرى ملناقشة اجلدوى االقتصادية 
والالئحــــة التنفيذية للمشــــروع 

 بعــــث رئيس مجلس االمة جـاســــم 
الخرافي ببرقية تهنئة الى رئيسة المجلس 
الوطني في جمـهورية صربيا أ.د.سالفيتسا 
جوكيتشـ  ديانوفيتش، وذلك بمناسبة 

العـــيد الوطني لبالدها. 

 استنكر النائب خالد السلطان اقامة عروض للسحر والشعوذة حسب ما 
أعلن عن إقامتها بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١١ بصالة التزلج ضمن أنشطة مهرجان 
هال فبراير، مشيرا الى ان في ذلك مخالفة صريحة لتعاليم الشريعة االسالمية 
التي حترم السحر والشعوذة بجميع أنواعه، كما ان هذا السلوك غريب على 
الشعب الكويتي الذي جبل على معاداة كل ما ينافي الشريعة السمحة والعادات 
والتقاليد، مطالبا احلكومة بإيقاف الشركة الراعية لهذا املهرجان ومحاسبة 

كل من ساعد في الترويج لهذه املمارسات التي يرفضها مجتمعنا.

 الخرافي يهنئ رئيسة المجلس 
الوطني في صربيا

 السلطان يستنكر إقامة عروض للسحر والشعوذة

 الوعالن يقترح زيادة رواتب المتقاعدين
  ٢٠٠ دينار ألن الدولة مسؤولة عنهم

 النائب مبارك الوعالن


