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مصادر وزارية لـ»األنباء«: ملتزمون بما تم االتفاق عليه في ميزانية ٢٠١٧/٢٠١٦

ال هيكلة للرواتب أو تقليص دعم »الكهرباء« مبراسيم
اقتصاد

 قفزة بأرباح »زين« الفصلية 
بـ 12٪  ..و 124 مليون دينار 

أرباح ٩ أشهر

صاحب السمو األمير 
مينح »وسام 

الكويت ذو الرصيعة 
من الدرجة األولى«

للبطل األوملبي 
املطيري

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما أحمد نقا املطيري بحضور الشيخة شيخة العبداهلل 

»إسكان جلوبل« ُتطلق فعاليات معرض »النخبة 
العقاري« في »اجلميرا« 

االفتتاح  شريط  يقص  الشمالي  خالد  والصناعة  التجارة  وزارة  وكيل 
بحضور الشيخة فاطمة الصباح ومحمود عفيفي              )أحمد علي( 
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الدستور التي جتعل املراسيم 
قابلــة لإللغــاء امــام احملكمــة 
الدستورية اذا جتاوزت حدود 

نص هذه املادة. 
وحــول مــا يتــردد عن أن 
حل املجلس بني ادوار االنعقاد 
ينتج عنه شبهة دستورية تفتح 
باب الطعن واالبطال، أوضحت 
 مصادر خاصة في تصريحات 
لـ »األنبــاء«: هذا مجــرد كالم 
ليس له اي أساس بالدستور، 
متسائلة: ما احلكم الدستوري 
الــذي مت االســتناد اليــه مــن 
الدستور او املذكرة التفسيرية؟  
وأكدت املصادر: خالصة القول 
ان توقيت احلــل ال يفتح باب 
الطعن، وإن كان الطعن جائزا 
فــي كل األحوال، لكــن العبرة 
باألسباب واملبررات التي ال شك 
انــه ليس من بينها في حالتنا 

احلل بني ادوار االنعقاد.

مريم بندق 

طمأنت مصادر وزارية رفيعة 
اجلميع بــأن مجلــس الوزراء 
لــن يصــدر مراســيم ضرورة 
تتضمن قضايا او موضوعات 
تخالــف بنود ميزانيــة الدولة 
للعــام املالي 20١7/20١6 وقالت 
 املصادر في تصريحات خاصة 
لـــ »األنبــاء«: لن يتــم إصدار 
مراسيم ضرورة إلعادة هيكلة 
او لتقليــص دعــم  الرواتــب 
الكهربــاء واملــاء للمواطنــني 
باملخالفــة ملــا مت االتفاق عليه 
مع البرملان املنحل، و»ستلتزم 
احلكومة مبا نصت عليه بنود 
ميزانية الدولة«. ومن األهمية 
مبكان التأكيد على ان احلكومة 
متلك إصدار مراســيم ضرورة 
أثناء فترة حل املجلس بحسب 
ضوابــط نــص املــادة 7١ مــن 

حّل املجلس 
بني أدوار 

االنعقاد ال يفتح 
باب الطعن

أسعد البنوان 
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