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أعلن رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن عن اجتماع 
يعقده مكتب املجلس مع 

اللجنة االقتصادية في املجلس 
األعلى للتخطيط األحد املقبل 

بهدف مناقشة آلية معاجلة 
امليزانية العامة للدولة وتوجه 

احلكومة نحو تقنني الدعومات، 
وذلك تنفيذا لقرار مجلس 

األمة في جلسة سابقة، على ان 
يناقش املجلس في جلسة 9 

فبراير اجلاري هذا امللف في 
جلسة علنية.

وأضاف الغامن في تصريح الى 
الصحافيني أن التوجه نحو 
معاجلة هذا امللف يتمحور 

حول تطبيق رؤية شاملة قابلة 
للتنفيذ، مؤكدا ان التعامل 

بطريقة جزئية لن يحقق الغاية 
التي نرمي إليها، ومشددا 

على أن مجلس األمة لن يقبل 

املساس بذوي الدخل احملدود في 
أي إجراءات مستقبلية.

وبسؤاله عن االقتراحات النيابية 
ذات الكلفة املالية، قال الغامن ان 

اللجان املختصة ستقوم بدراستها 
من كل اجلوانب ومراعاة الظروف 

اجللسات التي ستعقد في شهر 
مارس املقبل، مؤكدا وجود توافق 

على ضرورة االستعجال في 
حسم هذه القوانني املهمة، ومنها 

مخاصمة القضاء واستقاللية 
القضاء.

اهدى الرئيس الغامن مسكوكة 
تذكارية مبناسبة االحتفال بالذكرى 

العاشرة لتولي صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 

احلكم.
واستقبل الغامن في مكتبه امس 

امام وخطيب املسجد احلرام في 
اململكة العربية السعودية الشيخ 
د.خالد الغامدي، وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.
حضر اللقاء النائب فيصل 

الكندري واالمني العام ملجلس 
االمة عالم الكندري. كما استقبل 

الرئيس الغامن في مكتبه امس 
الوفد النسائي االسالمي املشارك 

في ندوة »املرأة املعاصرة في 
خدمة املجتمعات االنسانية« والتي 

ستقام ضمن برنامج مهرجان 
القرين الثقافي.

وضم الوفد العضوة في مجلس 
الشورى باململكة العربية 

كافة، على أن تعرض اللجان 
تقاريرها على مجلس األمة ليتخذ 

ما يراه مناسبا.
وأوضح الغامن ان التوجه داخل 

مجلس األمة يقضي بإجناز 
القوانني املتعلقة بالقضاء خالل 

وتوقع الغامن إدراج قانون مدينة 
احلرير في جلسة مجلس األمة 

املقبلة املقرر عقدها في 9 اجلاري، 
مشيرا الى ان هذا مرتبط مبا 
ستنتهي إليه جلنة األولويات 

البرملانية بالتنسيق مع احلكومة.
من جانب آخر استقبل رئيس 

مجلس االمة مرزوق الغامن مبكتبه 
امس رئيس مجلس االدارة واملدير 

العام لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا(  الشيخ مبارك الدعيج.وقدم 

الدعيج للرئيس الغامن اصدارا 
خاصا لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا( مبناسبة االحتفال بالذكرى 
العاشرة لتولي صاحب السمو 

االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 
احلكم بعنوان »صباح االحمد.. 

عقد من االجناز«.
كما استقبل الرئيس الغامن في 

مكتبه امس محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل الذي 

السعودية د.حياة سندي 
والعضوة في مجلس الشورى 

مبملكة البحرين د.دالل 
الزايد ومستشارة الشؤون 
املالية واالقتصادية مبجلس 

التخطيط في سلطنة عمان آن 
بنت سعيد الكندي والعضوة 
في املجلس الوطني )البرملان( 

بجمهورية السودان سارة 
مكي حسن ابو والعضوة 

في البرملان الباكستاني 
شمس  النساء وزنوبا ابنة 

الرئيس االندونيسي السابق 
عبدالرحمن وحيد وسفير 

جمهورية باكستان االسالمية 
لدى البالد محمد اسالم خان 

ومستشارة جلنة املرأة الدولية 
فرع الكويت نرجس الشطي 
ورئيسة قسم الثقافة احمللية 
في املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب فوزية العلي.

.. ويتسلم من محافظ البنك املركزي املسكوكة التذكاريةرئيس مجلس االمة مرزوق الغامن مستقبال مبارك الدعيج

واك����د اخلرين����ج ان 
التح����ركات السياس����ية 
والديبلوماسية للمملكة 
في توحيد الصف العربي 
وتأكيد متاسك وحدة الكلمة 
للدول االسالمية جهد كبير 
تبذل����ه اململك����ة من اجل 
مصال����ح االمتني العربية 
واالسالمية والعمل على 
الناصعة  اظهار الصورة 
لالسالم السمح الوسطي 
املتعايش مع اجلميع، وما 
جاء اجلهد اال دفاعا وردا 
على الهجمة الشرسة التي 
تواجه االمتني من اخلارج 
من قبل الصهيونية ومن 
ايران  حتالف معها ومن 
واتباعها في املنطقة، وما 
داعش اال نتاج هؤالء اعداء 
االمتني العربية واالسالمية 

ومن ظلل من املسلمني.
وأك����د عل����ى ان هذه 
اجلهود الطيبة واملباركة 
مثمنة ومقدرة لدى ابناء 
االمتني في سبيل تعزيز 

اخلرينج يثمن دور السعودية
 في خدمة القضايا العربية وتوحيد الصف

وحدة الكلمة واملصير بني 
ابناء االمتني. 

ومتنى اخلرينج النجاح 
للجهود السعودية املباركة 
في تقريب وجهات النظر 
بني تركيا ومصر والعمل 
العالقات بني  على اعادة 
الكبيرين بشكل  البلدين 
قوي واكث����ر تعاونا، ملا 
لعودة هذه العالقات بني 
تركي����ا ومص����ر من قوة 
ودع����م للمواقف العربية 
واضاف����ة  واالس����المية 
مميزة في العمل االسالمي 
املشترك، ملا متثله هذين 
البلدين م����ن ثقل عربي 
واس����المي يس����اهم في 
الدف����اع واحل����رص على 
العرب  مصالح ومقدرات 

واملسلمني.
اخلرين����ج  وخت����م 
تصريحه سائال اهلل عز 
وجل ان تكلل جهود اململكة 
بالنجاح والتوفيق ملا فيه 

خير العروبة واالسالم.

ثمن نائب رئيس مجلس 
االم����ة مب����ارك اخلرينج 
الدور الديبلوماسي الكبير 
ال����ذي تقوم ب����ه اململكة 
الس����عودية في  العربية 
خدمة القضاي����ا العربية 
واالسالمية وتبنيها بشكل 
مباشر في احملافل الدولية 

واالقليمية.

مبارك اخلرينج

موسى يطالب عاشور باالستقالة
وجه النائب ماجد موسى رسالة إلى النائب صالح 

عاشور يدعوه فيها إلى تقدمي استقالته قائال: 
»باب مجلس األمة يسع جمل« فأنت ال متثل 
الشيعة إمنا متثل نفسك. وأضاف موسى في 

تصريح للصحافيني تعقيبا على تصريحات النائب 
عاشور بتقدمي استقاالت نواب الشيعة أن هذه 
التصريحات ال متثل النواب الشيعة إمنا متثل 

عاشور نفسه، مشيرا إلى أنه كلما هدأت الفتنة 
حاول أمثال صالح عاشور إثارتها في تصريحاته، 

وأعتقد أن الشارع الشيعي يرفض االستفزاز 
الذي تتضمنه التصريحات.  وذكر موسى أن 
نواب الشيعة فيهم خير وعقالنيون والشارع 

الشيعي ال ميثله عاشور، مبينا أنهم كنواب 
ميثلون الشعب الكويتي كافة شيعة وسنة، إال أن 

عاشور كلما هدأت األمور أثار الفتنة عبر تغريدات 
أو تصريحات، فهو من طالب باستجواب وزير 

الداخلية فلماذا لم يقدم استجوابه واآلن يحرض 
نواب الشيعة على تقدمي استقاالتهم.

الطريجي يطلب من الصالح أسماء املستشارين 
والباحثني القانونيني غير الكويتيني في »التأمينات«

وجه النائب د.عبداهلل الطريجي سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بأسماء كل 
املستشارين والباحثني القانونيني غير الكويتيني الذين عملوا خالل 
السنوات الست املاضية لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 
وكذلك الذين مازالوا يعملون إلى تاريخه وحتديدا إن كان أي منهم 

حصل على موافقة املؤسسة في العمل أو التعاون بشكل غير متفرغ 
مع أي جهة عمل خارجية مع حتديد اسم اجلهة ومكافآت كل باحث 

ومستشار قانوني، وهل يتقاضى أي مستشار أو باحث قانوني أجرا 
مقابل الكتابة في الصحافة احمللية مع حتديد اسم الصحيفة وهل ثمة 

تعارض مع قوانني املؤسسة؟ أو أي استثناء بهذا اخلصوص؟

ماجد موسى

راكان النصف

النصف يسأل 13 وزيرًا عن إجراءات مواجهة الهدر املالي
الدولة  أبل، ووزيرة  ياس���ر 
التخطيط والتنمية  لشؤون 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل هند الصبيح، ووزير 
األشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي 
العمير، ووزير الصحة د.علي 

العبيدي.
 وج���اء ن���ص الس���ؤال 

كالتالي:
 نظرا ملا مير به االقتصاد 
الوطني من تراجع اسعار النفط 

وأثره على الدخل القومي، وما 
تبعه م���ن اجراءات حكومية 
لتخفيض االنفاق على مستوى 
الوزارات واجلهات احلكومية 

ومواجهة الهدر املالي.
وما االجراءات التي اتخذتها 
ال���وزارة واجله���ات التابعة 
للوزي���ر لتخفي���ض االنفاق 
املالي؟ مع  اله���در  ومواجهة 
بيان القيمة املالية من امليزانية 
املراد تخفيضها للسنة املالية 
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الش���باب الشيخ  لش����ؤون 
سلمان احلمود، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير املالية 
النفط بالوكالة أنس  ووزير 
الصالح، ووزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى، 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية يعقوب 
الصان���ع، ووزير املواصالت 
عيسى الكندري، ووزير التجار 
العلي،  والصناعة د.يوسف 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 

وجه النائب راكان النصف 
س���ؤاال برملانيا الى عدد من 

الوزراء هم:
 النائ���ب األول لرئي���س 
ال���وزراء ووزي���ر  مجل���س 
اخلارجي���ة الش���يخ صب�اح 
اخل�الد، ونائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر ال�داخلية 
الش�يخ محمد اخلالد، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
ال�دفاع الشيخ خالد ال�جراح، 
ووزي�ر اإلع�الم ووزير ال�دولة 

د.عبداهلل الطريجي

الغامن: قوانني مدينة احلرير اجللسة املقبلة و»القضاء« في مارس

رئيس املجلس 
استقبل الدعيج 

والهاشل والغامدي


