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احملمد قائال: سمو الرئيس نريد 
أن نرى الكويت على االقل مثلما 
كانت في املاضي، شعبا متالحما 
ووطنا مزدهرا، ولن يتحقق ذلك 
اال عندمــــا تعمــــل حكومتك وفقا 
للدســــتور ونرى عــــزل وإحالة 
الفاسدين إلى احملاكمة والقضاء، 
وضرب رموز الفساد والغاء دورهم 
اخلفي في السلطة مهما كان قربهم 
لك، فال مجاملة على حساب الوطن 

والشعب.
  وأضاف املويزري مخاطبا سمو 
رئيس مجلس الوزراء: وأنصحك 
يا سمو الرئيس بالرجوع إلى أهل 
الكويت لكي تعرف حال الوطن بدال 

من سماعها من املنافقني.
  ووجه املويــــزري حديثه الى 
اعضاء مجلس األمة قائال: وأطالب 
جميع إخواني النواب بالتركيز على 
التمسك بالدستور وفضح الفساد 
أيا كانوا ومحاســــبتهم  ورموزه 
بهدوء وحكمــــة ومن خالل االطر 

الدستورية.
  ومن جانبه أعرب النائب عسكر 
العنزي باسمه وباسم ابناء الدائرة 
الرابعة، عن عميق الشكر والعرفان 
لصاحب الســــمو األمير الشــــيخ 
صباح األحمد مبناسبة أمره بصرف 
املكرمة االميرية السامية مبناسبة 
الكويت  الـ ٥٠ الستقالل  الذكرى 
والذكرى العشرين للتحرير وذكرى 
مرور خمس ســــنوات على تولي 
سموه مسند اإلمارة بواقع ١٠٠٠ 
دينار كويتي لكل مواطن، باالضافة 
الى املكرمة االميرية الثانية التي 
تشمل صرف املواد الغذائية باملجان 
لكل حاملي البطاقة التموينية ألكثر 

من عام.
  واعرب عسكر عن اسمى ايات 
الشكر والعرفان لسمو االمير على 
مكارمه السامية ورعايته العظيمة 
التي تعكس بعمق املبادئ االنسانية 

العظيمة للمدرسة الصباحية.
  وثمن عســــكر عاليــــا املكرمة 
السامية، وقال انها تؤكد حرص 
القائد على بث روح الفرح والسعادة 
بــــني املواطنني خالل هــــذه االيام 

اخلالدة واملناسبات العزيزة على 
نفس الشعب الكويتي القدير.

  وقال عســــكر: «أرفع إلى مقام 
صاحب السمو األمير السامي ايات 
الشكر والعرفان وعظيم االمتنان 
على هذه املكرمة االميرية السامية، 
ومكارم سموه التي تهل علينا هي 
خير دليل على حتســــس اوجاع 
الكرمية  املواطنني لتأمني احلياة 

لهم.
  وقال عسكر: «نتمنى من اجهزة 
الدولة املالية أن تبدأ على الفور 
باتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ 
املكرمة االميرية السامية، بحيث 
تقوم بتحويل قيمة املكرمة السامية 
للــــوزارات والدوائــــر احلكومية 
واالجهــــزة العســــكرية والبنوك 
للتمكن مــــن صرفها».من جهته، 
قال النائب خلف دميثير ان صاحب 
السمو األمير، حفظه اهللا، عودنا 
دائما على مــــكارم كثيرة ونيابة 
عن اخواني وبناتي من الشــــعب 
الكويتي نتقدم بالشكر لصاحب 
السمو األمير على مكرمته ألبنائه 
وبناته ويســــتاهلون وهذا أبونا 
كلنا. وأضاف دميثير بدعائه ان 
الكويت بقيــــادة صاحب  يحفظ 
السمو األمير وولي عهده ويسدد 
خطاهمــــا ملا فيه خيــــر هذا البلد 
والشكر هللا ولســــموه على هذه 
املكرمة مبناسبة اليوبيل الذهبي الـ 
٥٠ والـ ٢٠ لتحرير الكويت وعسى 

األفراح دائما تعم البالد.
  واستطرد دميثير عن محاولة 
رفع األســــعار مشــــددا على دور 
وزارة التجارة بضبط األســــعار 
وتفتح عيونها على محاولة البعض 

باستغالل املواطنني.
  وأعربت النائبة د.روال دشتي 
عن خالــــص شــــكرها وامتنانها 
التي  للمكرمة األميريــــة اخلّيرة 
عّمت على الكويتيني، مثنية على 
هذا اإلجراء احلكيــــم في مراعاة 
احلالة املعيشية التي منر بها في 
ظل األزمات االقتصادية الراهنة، 
مؤكدة ان اخليــــر ال يأتي إال من 

أهل اخلير.

  وحّثــــت النائبــــة احلكومــــة 
علــــى ضــــرورة إيجــــاد احللول 
التي تواجه  الدائمة للمشــــكالت 
أكثــــر من صعيد  مجتمعنا على 
ســــواء التعليمــــي أو الصحي أو 
أو االجتماعي، وعدم  االقتصادي 
التراخي واالكتفاء باملراسيم املؤقتة 
التي تؤجل املشكلة وال حتلها حال 
جذريا قائما على أسس صحيحة، 
تكفل قيام دولة عصرية متقدمة 
مبنية على دستور متني بإطاره 
الدميوقراطي الذي يلحظ حقوق 
املواطنني وينص على إيفائها، مبا 
يضمن لهم حيــــاة كرمية مفعمة 
باألمل مبستقبل ال تشوبه هّزات من 
أي نوع كانت، وفي الوقت نفسه ال 
يتهاون في استيفاء الواجبات من 
كل مواطن ينعم بالعيش على هذه 
األرض الطيبة واملعطاء، وتضيف 
النائبة د.دشتي ان على احلكومة 
اليوم إقامــــة املعادلة الصحيحة، 
والعمل الدؤوب حللحلة املشكالت 
احلياتية الراهنة، من خالل حتمل 
املسؤوليات كاملة كل في موقعه، 
حيث ان الترهــــل احلكومي بات 
واضحــــا في أمور كثيرة ال ميكن 
التغاضي عنهــــا، واملرور عليها، 
خاصة ان املشكالت أخذت تتفاقم 
شيئا فشيئا، وأخشى ما أخشاه 
ان يأتــــي يوم تتراكــــم فيه هذه 
املشكالت وتتكدس دون إيجاد منافذ 
دائمة، وحلول آمنة تثلج صدور 
امللقاة  الكويتيني، وتنزع األثقال 
على أكتافهم من جراء السياسات 
اآلنية اخلاطئة، التي ال تسمن من 
جوع، وال توعد ببناء دولة قوية 
تواكب الركب التقدمي احلضاري، 

وتنافس البلدان املتطورة.
  وأضافت النائبة د.دشتي اننا 
ككويتيــــني بحاجــــة اكثر من أي 
وقت مضى الى ممارسة سياسة 
التفاهم واالنفتاح ملا فيه املصلحة 
العامة، قاصدة بذلك تضافر اجلهود 
خاصة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، وخلق جو من التعاطي 
السهل واالنسيابي، وقبول النقد، 
والعمــــل على اإلصــــالح بوعي 

وحكمة، بدل ان نتلهى بالقشور 
الزائدة والزائفة، التي من شأنها 
جلب املزيد من اخلراب واإلحباط 
وبهذا نكون قد باشــــرنا بتسيير 
األمور والقضايــــا العالقة كرمى 

للكويت وأهلها.
  واختتمت النائبة د.دشتي برفع 
أسمى آيات الشكر للراعي األبوي 
صاحب الســــمو األميــــر، حفظه 
اهللا، الذي ال يتهاون وال يتوانى 
حلظة في رفع الضيم عن أبنائه 

جميعا.
النائب غامن  بــــارك    الى ذلك، 
امليع للشعب الكويتي على املكرمة 
األميرية مبناسبة احتفاالت اليوبيل 
الذهبي بذكرى االستقالل، مؤكدا ان 
هذه اخلطوة املباركة ليست غريبة 
على األب احلنون صاحب السمو 

األمير صاحب األيادي البيضاء.
  وقال امليع في تصريح صحافي 
ان هذه املكرمــــة تعكس التالحم 
واحلب والتواصل بني أمير بالبالد 
وشعبه، متمنيا على وزير التجارة 
ان يكثف من جهوده في كبح جماح 
واملراقبة على االرتفاع املصطنع 
لألسعار، محذرا من جلوء بعض 
التجار عدميي الضمائر الى رفع 
األسعار خالل األيام املقبلة مثلما 
كان يحدث مع كل زيادة يحصل 

عليها املواطن الكويتي.
  ومتنى امليع ان تشهد املرحلة 
املقبلة استقرارا على جميع األصعدة 
السيما بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية لتهيئة األجواء لتحقيق 
اإلجنــــازات املطلوبة من املجلس 
واحلكومة، مؤكدا ان هناك قائمة 
طويلة من األولويات والتشريعات 
التي يعلق املواطن الكويتي آماال 
على الســــلطتني في إجنازها، لذا 
نأمل ان تكون املصلحة العامة هي 
البوصلة في أداء السلطتني خالل 

املرحلة املقبلة.
  كما ثمن النائب حســــني مزيد 
مكرمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للمواطنني، مؤكدا ان 
هذا الســــخاء غير مستغرب على 
ســــموه الذي يجســــد في معناه 

 ثّمن عدد مــــن النواب املكرمة 
االميرية بصرف مبلغ ١٠٠٠ دينار 
لكل مواطن وصرف املواد التموينية 
مجانا ملدة سنة كاملة، مؤكدين ان 
هذه املبادرة ليســــت غريبة على 
سموه الذي عرف عنه القرب من 

املواطن وتلمس معاناته.
  وقال النواب في تصريحاتهم ان 
الشعب الكويتي يعي مدى اهتمام 
سموه الكرمي به وحرصه على ان 
ينعم بالرفاهية والعمل على تذليل 
العقبات التــــي تواجههم وجاءت 
آراء النــــواب حول هــــذه املكرمة 

كالتالي.
  اعرب رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي عن بالغ شكره وتقديره 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وذلك على املكرمة 
الســــامية التي تفضل بها سموه 

البنائه واخوانه املواطنني.
  واكــــد اخلرافي فــــي تصريح 
صحافي ان هذه املكرمة السامية 
ليست غريبة على سموه، معربا 
عن املــــه في اســــتمرار االفراح 
والسعادة واحملبة للكويت وأهلها، 
وقال «ليس امامنا سوى توجيه 
بالغ الشكر لسموه، ونقول له جزاك 

اهللا كل خير».
  اضاف «انتهز هذه املناســــبة 
العــــرب لصاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح األحمد عن الشكر 
اجلزيل، واؤكد مشاعر السعادة 
التي تغمر املواطنني بذكرى العيد 
الوطني والتحرير ومرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم».
  من جهته اشــــاد النائب خالد 
العــــدوة باملكرمة االميرية والتي 
اشــــتملت على منحة بقيمة الف 
دينار لكل مواطن مبناسبة االعياد 
الوطنية وتقدمي السلع املشمولة 
بالبطاقــــة التموينية مجانا لكل 

حامليها ملدة عام.
  وقال العــــدوة ان تلك املكرمة 
الســــامية تضاف الــــى مبادرات 
سموه الســــابقة والتي كان دائما 
تدل على قرب سموه من املواطن 
العــــادي ووقوفــــه بجانبه دوما 
عندما تشتد عليه احملن، السيما 
في الفترة االخيرة والتي ارتفعت 
فيها اســــعار السلع االستهالكية 

بشكل الفت للنظر.
  وطالــــب احلكومــــة ووزارة 
التجارة مبراقبة االسعار واالسواق 
بشكل عام في الفترة املقبلة خوفا 
من اســــتغالل بعض التجار تلك 
السيولة املالية في رفع االسعار 
ومن ثم تضيع تلك املكرمة وتنتقل 
من حســــاب املواطن الى خزائن 

التجار مباشرة.
  النائــــب مبــــارك الوعالن من 
ناحيته اشاد باملكرمة االميرية التي 
امر بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناسبة الذكرى الـ 
٥٠ على استقالل الكويت والذكرى 
العشرين للتحرير وذكرى مرور 
خمس سنوات على تولي سموه 
مســــند االمارة بواقع الف دينار 
لكل مواطن حتى مواليد االول من 

فبراير من العام احلالي.
الشــــعب  ان  الوعالن    وقــــال 
الكويتي كله اســــتقبل هذا اخلبر 
بالشكر واالمتنان لسموه، مؤكدا 
ان ذلك يعكس حرص سموه على 
تلمس هموم املواطنني ومساعدتهم 
على مواجهة االعباء املعيشــــية 
التــــي تتصاعد يومــــا بعد اآلخر 
واثقلت كاهــــل املواطن الكويتي 
بالديون، وان هذه املكرمة تعكس 
بالضرورة حرص سموه على ان 
تكون االحتفاالت الوطنية فرصة 
للجميع ملزيد من الوالء والتالحم 

لهذا البلد الطيب.
  وأكد النائــــب مبارك الوعالن 
ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يحرص دائما على 
مد يد العون للجميع دون تفريق، 
ويحرص اشد احلرص دائما على 
كل ما فيه تقدم الكويت وازدهارها 
ورخاء شــــعبها، مناشدا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ان تشمل هذه املكرمة العفو عن 
محمد عبدالقادر اجلاسم، ود.عبيد 
الفضالة، وان  الوســــمي، وخالد 
تكتمل فرحتنا بخروجهم ومنحهم 
هذا الفضل األبوي، مبناسبة هذه 
االعياد الوطنية، وبدوره قال النائب 
ضيف اهللا أبورميــــة ان املكرمة 
االميريــــة التي امــــر بها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ليســــت بغريبة على سموه وهو 
داللة على حتسس سموه ملعاناة 
الشعب والتي سببتها موجة الغالء 
العاملية التي اثقلت كاهل املواطنني 

محدودي ومتوسطي الدخل.
ابورميــــة لقد ادخل    واضاف 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الفرحــــة في قلوب جميع 
الكويتيني بهــــذه املنحة االميرية 
فاالبن دائما ما يســــعد بأي شيء 
يقدمه لــــه والــــده ونتمنى على 
صاحب الســــمو األمير ان يشمل 
بعطفه وكرمه االبوي قضية ابنائه 
املواطنني املقترضني والذين عانوا 
االمرين بسبب هذه الديون التي 
تراكمت عليهم وجميعهم ينظرون 
الى سموه متمنني شمولهم بعطفه 
الكويت جميعه  االبوي، وشعب 
يعلم ان عطف سموه على ابنائه 
ليس له حدود وســــموه خير من 

يحس ويقدر ما يعانون منه.
ابورميــــة تصريحه    واختتم 
قائال: حفظ اهللا الكويت واميرها 
وشــــعبها من كل مكروه ووقاها 
شــــر الفنت واســــبغ على سموه 
نعمة الصحــــة والعافية.بدورها 
قالت النائبة ســــلوى اجلســــار: 
الســــمو األمير  شــــكرا لصاحب 
على هذه املكرمة االميرية والتي 
تؤكد دائما أن القيادة السياسية 
الكويتية تســــعى الى رفع وعز 
مواطنيها وهذا ما نتميز به على 
مدى تاريخنا املشرق ومستقبلنا 
القــــادم بأن الكويت ســــتظل بلد 
الرفاه والرفاهية واحلرية والتي 
ال يعادل بها وطن والتي ستجعلنا 
دائما محط انظار العالم وسنظل 
املواطنني بدون  أجــــل  نعمل من 
متييز لتبقى الكويت بلد اجلميع 
فهذه دعوة لتجديد العطاء وبذل 
اجلهود ونبذ اخلالف ألن الكويت 
ستحقق الكثير دائما وستظل وطن 

النهار.
  من جانبه وجه رئيس جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية النائب 
شعيب املويزري الشكر إلى صاحب 
السمو األمير، على مكرمته السامية 
التي أدخل بها الفرح والسرور إلى 

قلب كل كويتي.
  وقال املويــــزري في تصريح 
صحافي: ولكي تكتمل فرحة الشعب 
نطالب رئيس احلكومة بان يعترف 
بانتهاك حكومته للدستور عندما 
تســــببت في قتــــل النفس وقمع 
الشعب وانتهاك احلريات، وسكتت 
عمن حاول ضرب الوحدة الوطنية 

بطوائفها وقبائلها وعوائلها.
املويــــزري قائال: إن    وتابــــع 
احلكومة أهــــدرت األموال العامة 
وصمتت عن الفساد املالي واإلداري 
وحرمت املواطن من أبسط حقوقه 

مثل التوظيف.
  وخاطب املويزري، سمو رئيس 
مجلــــس الوزراء الشــــيخ ناصر 

احلقيقي واألبوي تلمسه لشعبه 
ورغبته الصادقة في إدخال الفرح 
والســــرور عليهم مــــع احتفاالت 
وأفراح األعياد الوطنية للكويت.

  وقال مزيد في تصريح صحافي 
ان هذه املكرمة األميرية ليســــت 
بغريبة على صاحب السمو األمير 
أبي السلطات، األمر الذي يدل على 
كرم سموه وإحساسه وشعوره 
باملسؤولية جتاه شعبه وأبنائه 

املواطنني.
  وأشــــاد بالتوجيهات السامية 
في صرف املواد التموينية لألسر 
الكويتية مجانا والتي أتت لتعبر 
عن كرم وعناية ســــموه ألبنائه، 
داعيا اجلهــــات احلكومية وعلى 
التجارة والبلدية  رأسها وزارتي 
الى فرض رقابة صارمة على التجار 
ملنع أي زيادة مفتعلة في األسعار 
الســــلع حتى ال تذهب  ومتابعة 
منحة املواطنــــني، متمنيا ان يتم 
االستعجال في صرف املنحة مع 
رواتب شهر يناير.ومن ناحيته، قال 
النائب صالح عاشور ان هذه املنحة 
ليســــت بغريبة على سمو األمير 
الذي يسير على خطى من سبقه 
من آبائه وأجــــداده وآل الصباح 
الكــــرام الذين طاملــــا أفرحوا أهل 
الكويت بكرمهم ومواقفهم املشرفة 
دائما، مشيرا الى ان هذه الفرحة 
زادت على املواطنني سعادتهم في 
االحتفال باألعياد الوطنية، وجاء 
توقيتها مناســــبا جلعل اجلميع 
يبتهجون منذ اليــــوم الى نهاية 

فترة املناسبات الوطنية.
  ومتنى عاشور أال يستغل بعض 
املناســــبة السعيدة  التجار هذه 
ليرفعوا األسعار على املواطنني، 
ويجب أن يكون لوزارة التجارة 
دور كبير في ضبط أسعار املنتجات 
املختلفة حتى ال يقوم من تسول 
له نفسه بانتهاز الفرصة ليسرق 

املواطنني برفع األسعار.
  الحريتي لضبط األسعار

  وثمن النائب حسني احلريتي 
ما قام به صاحب السمو األمير من 

خالل مكرمته األميرية املجزية.
  وأكد انها ليست بالغريبة على 
سموه ونأمل ان تترجم احلكومة 
رغبــــة صاحب الســــمو في رفع 
املعاناة عــــن املواطنني وتتحرك 

جديا لضبط زيادة األسعار.
  الدويسان: لمسة أبوية حانية

  وذكر النائب فيصل الدويسان 
ان مكرمة صاحب الســــمو األمير 
ليست باملستغربة، فهذه اللمسة 
األبوية احلانية قد اعتدنا عليها 
من ســــموه، وطالب الدويســــان 
احلكومة بكبح جماح األســــعار 
املتوقــــع ارتفاعها حتى ال تصير 

املنحة محنة.
  الخنفور لفرض الرقابة على السلع

النائب ســــعد اخلنفور    شكر 
صاحب السمو األمير على مكرمته 
األميرية والتي قد تكون أتت في 
املناسب. ومتنى اخلنفور  وقتها 
فرض رقابة صارمــــة لرصد أي 
ارتفاع لألســــعار في هذا الوقت 

حتديدا.
  العبدالهادي: األمير عودنا على حبه

  وأشار النائب ناجي العبدالهادي 
الى ان املكرمة األميرية ليســــت 
الســــمو  بالغريبــــة من صاحب 
األمير، وأكد ان سمو األمير عودنا 
على إدخال البهجة بكرمه وحبه 

االمحدود لشعبه.
النائب د.محمد احلويلة    قدم 
شكره وامتنانه لصاحب السمو 

األمير ووالد الشــــعب. مؤكدا ان 
املكرمة جاءت إحساسا من سموه 
جتاه أبنائه لتحســــني أوضاعهم 
املعيشية وهذا ليس بالغريب عن 

سجايا سموه الكرمية.
  حماد: تجسد حرص سموه لشعبه

  أكد النائب ســــعدون حماد ان 
املكرمــــة األميرية جســــدت عمق 
العالقة األبوية بني صاحب السمو 

األمير وشعبه.
  وأشــــار حماد الى ان ســــموه 
حريص على أبنائه وشــــعبه في 
توفير سبل العيش الكرمية لهم.
مــــن احلكومة فرض    ومتنى 
مزيد من الرقابة لضبط األسعار 
ملنع اســــتنزاف املكرمة األميرية.
النائب الصيفي  وبدوره، وجــــه 
الشــــكر والثناء  مبارك الصيفي 
الى مقام صاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح االحمد على املكرمة 
األميرية التي تعكس عطاء سموه 
السخي وكرمه وحبه ألبناء الشعب 

الكويتي.
  وأكــــد الصيفي فــــي تصريح 
للصحافيني ان هذه املكرمة األميرية 
ليست مبستغربة من أب حنون 
أحب شعبه من األعماق احتضنهم 
برعايته األبوية الكرمية ليقودهم 
الى النماء واالستقرار واالزدهار.
العطاء    وقال الصيفي ان هذا 
الكبير يقابله عطاء صادق ومخلص 
في الوالء واحلب من ابناء الشعب 
الكويتي جتاه القيادة السياسية 
بقيــــادة صاحب الســــمو األمير، 
حفظه اهللا وأدامه ذخرا لهذا البلد 

اجلميل.
  من جانب آخر دعا الصيفي وزارة 
التجارة الى فرض الرقابة الالزمة 
على التجار الذين سيحاولون رفع 
االسعار بعد هذه املكرمة األميرية 
في محاولة منهم لالستفادة على 

حساب املواطنني.
  وحمل الصيفي وزير التجارة 
مسؤولية حدوث ارتفاع في االسعار 

خالل املرحلة املقبلة.
  من جانبه، اكد النائب مســــلم 
البراك ان املكرمة األميرية صدرت 
من تلك املشاعر الفياضة من صاحب 
السمو، معربا عن امله في ان تتعلم 
احلكومة من صاحب السمو األمير 
فيما يتعلق بهذه املشاعر وتخفيفها 

من معاناة الشعب الكويتي.
  وقال البراك فــــي تصريحات 
للصحافيــــني امــــس: احلقيقة ال 
نستغرب ذلك على صاحب السمو 
فقد تعودنا علــــى هذه املبادرات 

من سموه.
  جاءت من قلب كبير

  وأشار النائب سعد زنيفر الى 
ان املكرمــــة األميرية تبرهن على 
حب صاحب السمو األمير ألبنائه 
املواطنني ويحمل في قلبه الكبير 
هموم شعبه ويشعر مبعاناتهم 

ويتلمس احتياجاتهم.
  وثّمن النائب د.وليد الطبطبائي 
مكرمة صاحب السمو األمير ألبنائه 
املواطنني، ودعــــا في الوقت ذاته 
وزير التجارة الى ممارسة رقابة 
صارمة على األسعار حتى ال تذهب 
هدية األلف دينار ضحية جلشع 

بعض التجار.
  وأكد النائب د.يوسف الزلزلة 
ان املكرمة ليســــت بغريبة على 
صاحب السمو، حفظه اهللا ورعاه، 

ومبادراته الكرمية.
  واشار الى ان هذه املكرمة هي 
اســــتمرار لنهج اخلير الذي درج 
عليه امــــراء الكويت، فحفظ اهللا 
الكويت واميرها وشعبها من كل 

مكروه. 

 صرح احملامي أسامة الشاهني املسؤول اإلعالمي باحلركة الدستورية 
اإلسالمية بأن احلركة تتوجه بخالص التهنئة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وللشعب 
الكويتي حكومة وشعبا مبناسبة الذكرى الـ ٥٠ على استقالل الكويت 
والذكرى الـ ٢٠ للتحرير وذكرى مرور ٥ سنوات على تولي سموه 
مسند اإلمارة، ســــائلة املولى عز وجل ان يدمي نعمة األمن واألمان 

واالستقرار على الكويت.
  كما تشكر احلركة التوجيهات األميرية الكرمية مبنح كل مواطن 
مكرمة أميرية ألف دينار، وتثمن عناية صاحب السمو األمير الدائمة 
بأبنائه املواطنني، وال يفوت احلركة مطالبة وزارة التجارة بضبط 
األسعار لضمان استفادة املواطنني من املكرمة األميرية بالشكل األمثل 

بعيدا عن جشع بعض التجار من ضعاف النفوس. 

 موسى ابو طفرة
  تناقلت املواقع االلكترونية رسائل التهاني واملباركة مبناسبة 
اقـــرار املنحة االميرية للمواطنني كما تناقـــل املواطنون الدعاء 
لالميـــر وللكويت وحتديد يوم اجلمعة املقبل يوما للصالة هللا 
تعالـــى ركعتني والدعاء بأن يحفظ اهللا الكويت واميرها من كل 

مكروه، وهذا نص بعض من الرسائل:
  اخواني واخواتي

  احلمد هللا على كل حال
  والشـــكر هللا عدد حبات الرمل في اجلبال وكل قطرة ماء في 

البحار.
  املنحة التي قدمها لنا والدنا وقائدنا عبارة عن هدية رمزية 
نعرف جيدا انها ال تشكل له شيئا في مقابل احلب الكبير الذي 

يكنه لنا نحن اهل الكويت، ويعلم اهللا بالشعور املتبادل بيننا 
وبني سموه واننا بعيدا عن كل شيء نفتديه بالغالي والنفيس 
ونرخـــص االرواح واالموال الجله والجل الكويت األم في احلك 

الظروف.
  اما بعد،

  طلب أخوي من اخيكم الصغير.
  ركعتني شكر هللا عز وجل على ما اعطانا وما وهبنا، والدعاء 
هللا جل وعال بأن يحفظ اهللا اميرنا الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي عهده االمـــني ويدمي في عمرهما ويجعلهما ذخرا وســـندا 
لكويتنـــا الغالية، وان يدمي علينا نعمة االمن ويحفظنا جميعا، 

ولتكن الصالة يوم اجلمعة يا أهل الكويت.
  وكل عام واجلميع بخير. 

 الحركة الدستورية اإلسالمية 
  تثمن المكرمة األميرية وتطالب بضبط األسعار

 انطالق حملة الصالة والدعاء لألمير وللكويت

 النواب اعتبروا أنها جاءت إحساساً من سموه تجاه أبنائه لتحسين أوضاعهم وتوفير سبل العيش الكريم 

 الخرافي عن المكرمة: ليست غريبة على سمو األمير 
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كل مــــن الرئيس الهــــام علييف 
رئيس جمهورية اذربيجان ومن 
فخامة الرئيس سيباستيان بنيرا 
أشينيكي رئيس جمهورية تشيلي 
ومن فخامــــة الرئيس محمد ظل 
الرحمن رئيس جمهورية بنغالديش 
الشعبية والتي تناولت العالقات 
الثنائية القائمة بني دولة الكويت 
وكل من هذه الدول الصديقة وسبل 
تطويرهــــا في جميــــع املجاالت 

وامليادين.
  كما اطلــــع املجلس كذلك على 
الرسالتني اللتني تلقاهما صاحب 
السمو األمير من األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون ومن األمني 
العام ملنظمة املؤمتر االســــالمي 
أكمل الدين احســــان أوغلو وقد 
تعلقت الرسالتان بقبولهما الدعوة 
الكويت  للمشاركة في احتفاالت 

بالذكرى اخلمسني لالستقالل.
  ثم رّحب املجلس بالزيارة التي 
تقوم بها للبالد فخامة د.كرستينا 
فرنانديز دي كيرشــــنر رئيسة 
جمهورية األرجنتني والوفد املرافق 
لها والتي تأتي استجابة حلرص 
قيادتي البلديــــن الصديقني على 
توطيد عالقات التعاون وتنميتها 
في جميع املجاالت وامليادين متمنيا 
لفخامتها والوفد املرافق لها طيب 

االقامة في البالد.

  نتائج زيارة المحمد للعراق

ان املجلس  الروضــــان    وذكر 
استمع الى شرح قدمه سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
حول نتائج الزيارة التاريخية التي 

ملقام  صاحب السمو االمير بأسمى 
آيات الشــــكر والتقدير لســــموه 
على هذه املبادرة الكرمية والتي 
الكرمية  تأتي استمرارا ملبادراته 
سائلني املولى القدير ان يدمي عليه 
موفور الصحة والعافية والعمر 
املديــــد ويحفظه ذخــــرا للوطن 

واملواطنني».
  وذكــــر ان اللجنــــة املنظمــــة 
لالحتفاالت بالذكرى اخلمســــني 
الستقالل الكويت ومرور عشرين 
عاما على التحرير ومرور خمسة 
اعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 
احلكم قد باشرت منذ تشكيلها فى 
االعداد والتحضير لهذه املناسبات 

الكرمية.
  واشار الى الترتيب القامة العديد 
من الفعاليات واالنشطة االحتفالية 
بذكرى االستقالل املجيد ومناسبة 
التحرير يشارك فيها املواطنون 
الرسمية  واملقيمون واملؤسسات 
والقطاع اخلاص فضال عن دعوة 
العديد من الرؤساء والشخصيات 
التي كان لها دور في حترير البالد 
من االحتالل االثم «والتي نأمل ان 
تكون موضع استحســــان ورضا 

وسعادة اجلميع».

  اجتماع مجلس الوزراء

  وكان مجلس الوزراء قد عقد 
اجتماعه االســــبوعي مساء امس 
االول في قصر بيان برئاسة سمو 
الشــــيخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصــــر احملمد. وبعــــد االجتماع 
صرح وزير الدولة لشؤون مجلس 

باملجــــان للكويتيني وغيرهم من 
التموينية وذلك  البطاقة  حاملي 
٢٠١١/٢/١ وحتى  الفترة من  طيلة 
٢٠١٢/٣/٣١. وقــــد كلــــف مجلس 
الوزراء وزارة التجارة والصناعة 
بالتعــــاون مع اجلهــــات االخرى 
املعنية باتخاذ االجراءات الالزمة 
لتنفيذ هــــذه املكرمــــة االميرية. 
واضــــاف الروضــــان ان املجلس 
احيط علما بالوفد املرافق لصاحب 
السمو األمير  حلضور مؤمتر القمة 
العربيــــة االقتصاديــــة التنموية 
واالجتماعية الثانية واملقرر عقده 
العربية (شرم  بجمهورية مصر 
الشيخ) وذلك خالل الفترة من ١٦ 

إلى ٢٠١١/١/٢٠.

  الوفد المرافق

  حيث ســــيرافق سموه حفظه 
اهللا ورعــــاه كل من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الوزراء روضان الروضان مبا يلي: 
مبناسبة الذكرى اخلامسة لرحيل 
املغفور له باذن اهللا تعالي سمو 
األمير  الراحل الشيخ جابر االحمد 
رحمه اهللا رحمة واسعة واسكنه 
فســــيح جناته وهو اليزال ملء 
الســــمع والبصر وحيا في قلوب 
ابناء وطنه وامته وهو الذي عزز 
سيادة الكويت وحافظ على أمنها 
واستقرارها ورفعة شأنها ومد يد 
العون للجميع دون تفريق رحم 
اهللا االمير الراحل وتغمده تعالى 
مع االبرار والصاحلني في جنات 
النعيــــم وامد اهللا في عمر اميرنا 
وقائد مســــيرتنا صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد واسبغ 
عليــــه أثواب الصحــــة والعافية 
السداد والتوفيق لكل ما  وألهمه 
فيه تقدم الكويت وازدهارها ورخاء 

شعبها. 
  ومبناسبة مرور خمسة أعوام 

الشــــيخ د.محمد الصباح ونائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشــــؤون  التنمية ووزير 
االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير 
املالية مصطفى الشــــمالي وكبار 
املســــؤولني في الديوان االميري 
ووزارة اخلارجية ووزارة املالية 

ووفد اعالمي وامني.
  ومجلس الوزراء اذ يتطلع بكل 
االمــــل لهذا االجتماع االخوي بان 
يســــفر عن نتائج مثمرة تؤدي 
الى تعميق الروابط االخوية بني 
االشقاء في الوطن العربي مبا يعود 
باخلير واملصلحة على الشعوب 
العربية سائال املولى العلي القدير 
أن يحفظ ســــموه والوفد املرافق 
له وأن يحيطه بكرمي عنايته في 

احلل والترحال.
  ثم اطلع املجلس على الرسائل 
التي تلقاها صاحب الســــمو من 

على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد  مقاليد احلكم 
فقد احيــــط مجلس الوزراء علما 
بأمر سموه مبنح كل فرد كويتي 
بتاريخ ٢٠١١/٢/١ مبلغ الف دينار 
كويتي وكلف وزارة املالية باتخاذ 
الالزمــــة لتنفيذ هذه  االجراءات 
املكرمة االميرية ووضع الضوابط 

العملية الالزمة بشأنها. 
الوزراء عن    وقد عبر مجلس 
خالص الشــــكر واالمتنان ملكرمة 
سموه  مبا تعكســــه من حرص 
سموه على تلمس هموم املواطنني 
ومساعدتهم على مواجهة االعباء 
املعيشية سائال املولى عز وجل ان 
يحفظه ذخرا للوطن واملواطنني 
ويكأله بكرمي عنايته وميده مبوفور 

الصحة والعافية والعمر املديد.
الطيبة ايضا  املناسبة    وبهذه 
فقــــد امر صاحب الســــمو االمير  
بان يتــــم صرف املواد التموينية 

 أعلــــن وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز 
الروضان مســــاء امس االول ان 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد، حفظــــه اهللا ورعاه، امر 
بصرف مكرمة اميرية مبناســــبة 
الذكرى الـ ٥٠ على استقالل الكويت 
والذكرى الـ ٢٠ للتحرير وذكرى 
مرور ٥ سنوات على تولي سموه 
مسند االمارة، بواقع الف (١٠٠٠) 
دينار لكل مواطــــن حتى مواليد 

.٢٠١١/٢/١
  واضاف الروضان في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) ان 
املكرمة االميرية تشمل صرف املواد 
الغذائية باملجان لكل حاملي البطاقة 
التموينية من تاريخ ٢٠١١/٢/١ حتى 

تاريخ ٢٠١٢/٣/٣١.

  صرف المكرمة كاملة

  وأكد الروضــــان انه ال يجوز 
احلجز او خصم اي قدر من املكرمة 
االميريــــة بصرف الف دينار لكل 

مواطن الي سبب من االسباب.
  وقال الروضان لـ «كونا» امس 
ان مجلس الوزراء ارتأى االعالن 
عن املكرمة االميرية في اجتماعه 
االخير ريثما يتــــم اتخاذ جميع 
التفصيلية  التنفيذية  االجراءات 
الالزمة لتسليمها ملستحقيها من 
االلية  املكلفة باعداد  اللجنة  قبل 
املناسبة لتوزيعها ووضع قواعد 

واجراءات صرفها.
  واضاف ردا على ســــؤال من 
«كونا» حول التفاصيل التنفيذية 
املتعلقــــة باملكرمــــة االميرية انه 
ابتهاجا بالذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو االمير مقاليد احلكم 
فقد تدارست اللجنة في اجتماعاتها 
منذ شهر ديسمبر املاضي العديد من 
االفكار واملقترحات وجدوى كل منها 
وانعكاس اثرها في نفوس املواطنني 
والتفاصيل املتعلقة بتنفيذها حيث 
مت اعتماد هذه املكرمة التي يستفيد 
منها كل مواطن يولد قبل ٢٠١١/٢/١ 
وتتناسب في قيمتها مع حجم كل 

اسرة وعدد افرادها.
اللجنة برئاسة  ان  الى    ولفت 
رئيس جهاز متابعة االداء احلكومي 
الشيخ محمد العبداهللا وعضوية 
كل من وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
ووكيــــل وزارة املالية ومدير عام 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ومديــــر عــــام اجلهــــاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات اعتمدت 
مشروع قانون بصرف هذه املنحة 
ورفعــــه لصاحب الســــمو االمير 
متهيدا الحالته الى مجلس االمة.

  وقال الروضان «ال يسعنا ازاء 
هذه املكرمة االميرية اال ان نتقدم 

قام بها مؤخرا جلمهورية العراق 
الشــــقيقة والتي تشكل منعطفا 
ايجابيا في العالقات بني البلدين 
الشقيقني ومبا يربط شعبي البلدين 
من روابط االخوة واواصر القربى 
واملصالح املشتركة والتي جاءت 
ترجمة حلــــرص قيادتي البلدين 
الشقيقني على ارساء دعائم واسس 
راسخة للعالقات بينهما في ظل 
ما تستوجبه متغيرات وحتديات 
الراهنة مــــن ضرورة  املرحلــــة 
التعاون املنشود بينهما  جتسيد 
في جميع امليادين حتقيقا للمصالح 

املشتركة. 

  طي صفحة الماضي

  كما شرح سمو رئيس مجلس 
الوزراء للمجلس فحوى اللقاءات 
االيجابية التي جرت بني ســــموه 
وبني رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي والتي اتسمت بااليجابية 
والرغبة الصادقة في بدء مرحلة 
الطيبة بعد  العالقات  جديدة من 
طي صفحة النظام البائد في العراق 
بــــكل ما انطوت عليــــه من مآس 
وجرائم طالت الشعبني الكويتي 
والعراقي على حد ســــواء معربا 
عن امله في ان تشــــهد العالقات 
الكويتيــــة - العراقية مزيدا من 
التقدم لكل ما فيه خير ومصالح 
البلدين الشقيقني مؤكدا على قدرة 
الشــــعب العراقي الشــــقيق على 
جتاوز محنته باذن اهللا ليمارس 
دوره املأمول في اسرته العربية 
والدولية وداعما للسالم واالمن 
واالستقرار في املنطقة وعنصرا 

فاعال في تنميتها.
  وبّني ان املجلس اشــــاد مبا مت 
التأكيــــد عليه في هــــذه اللقاءات 
االخويــــة مــــن حرص مشــــترك 
جســــدته النوايــــا الصادقة على 
البناء  التعــــاون  اقامة عالقــــات 
الشقيقني في جميع  البلدين  بني 
املجاالت وجتاوز املرحلة السابقة 
وآثارها وافرازاتها السلبية وذلك 
وفق اسس راســــخة ترتكز على 
االلتزام بتطبيق القرارات الدولية 
وعالقات حسن اجلوار واحترام 
سيادة الدول والعمل اجلاد لتعزيز 
االمن واالستقرار في املنطقة مبا 
يسهم في دفع عجلة التنمية في 
البلدين الشقيقني وتوجيه الطاقات 
واالمكانات لتعزيز مسيرة التقدم 

واالزدهار لشعبيهما الشقيقني.
  وقــــال الروضــــان ان املجلس 
بحث كذلك الشــــؤون السياسية 
في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل 
التطورات الراهنة على الســــاحة 
السياسية على الصعيدين العربي 

والدولي. 

 أمر بها صاحب السمو بواقع ١٠٠٠ دينار لكل مواطن حتى مواليد ١ فبراير المقبل ومواد تموينية مجانية لمدة عام لحاملي البطاقة التموينية

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع

 د.موضي احلمود ود.فاضل صفر ود.هالل الساير خالل اجتماع مجلس الوزراء

 الشيخ د.محمد الصباح وروضان الروضان ود.احمد الهارون ود.محمد البصيري ود.بدر الشريعان

 قيمة المكرمة المالية 
  تبلغ أكثر من

   ٤ مليارات دوالر
 الكويتـ  يو.بي.آي: املكرمة األميرية التي أمر بها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مبنح كل 
مواطن ١٠٠٠ دينار حتى مواليد يوم ٢٠١١/٢/١ يعني 
ان املبلـــغ اإلجمالي للمكرمة ســـيصل الى أكثر من 

٤مليارات دوالر، مرشحة للزيادة.
   حيث ان عدد املواطنني يبلغ نحو مليون و ٤٥٠ 
ألف نسمة، وبحسبة بسيطة على اعتبار ان الدوالر 
يعادل ٢٨١ فلســـا فإن كل مواطن سيحصل على ما 

يوازي ٢٨١٧ دوالرا.
  هـــذا بخالف بقية املكرمـــة األميرية املتمثلة في 
صرف املواد التموينية باملجان لكل من يحمل بطاقة 
متوينية من املواطنني وغيرهم، طيلة الفترة من أول 

فبراير وحتى نهاية مارس املقبل. 

 الخالدي: «التجارة» مستعدة لمراقبة األسواق ومنع أي زيادة مصطنعة في األسعار 
 أكد أن الوزارة لديها مخزون إستراتيجي قادر على تلبية حاجة جميع فروع التموين 

 شرم الشيخ ـ (كونا) وعاطف رمضان
الرقابة  الوكيل املساعد لشؤون    أكد 
التجارية والوكيل املســـاعد لشـــؤون 
التجـــارة اخلارجية باالنابـــة بوزارة 
التجارة عبدالعزيز اخلالدي أمس جاهزية 
الوزارة لتنفيذ املنحة األميرية اخلاصة 
مبنح التموين بشـــكل مجاني حلاملي 
البطاقة التموينية حتى ٣١ مارس العام 

املقبــــل.
  وقــــال اخلالـــــدي فـــي تصريــــــح 
لـ «كونا» علــــى هامـــــش مشاركتـــــه 
في أعمال قمة شرم الشيـــــخ ان قطــــــاع 
التمويـــن مســـتـعـــــد الســـتقبــــال 

املستفيدين بشكل طبيعي.
  وأوضح ان الدولة كانت تتحمل في 
الســـابق الدعم الذي تقدمه لهذه املواد 
التموينية بينما في هذه املنحة ستتحمل 
الدعم واملبلغ الـــذي كان يدفعه حامل 
البطاقة التموينية لتصل املواد التموينية 

اليه بشكل مجاني.
  وأشـــار اخلالدي الى ان التجــــارة 
ستنســـق مـــع الشـــركة الكويتيـــــة 
للتمويـــن التي تزود الـــوزارة باملواد 
التموينية الستيعاب تزايد االقبال في 

حال وجوده.
  وبني ان هناك مخزونا اســـتراتيجيا 

قادرا على تلبيـــة حاجـــــة جميــــــع 
فروع التموين.

  وأكد ان هذه املنحة ستســـهم بشكل 
كبير في احملافظة على استقرار أسعار 
املواد األساسية، مشيرا الى انها قد تسهم 
بخفض اســـعار هذه املواد في االسواق 

احمللية.
  وفيما يتعلق برقابة وزارة التجارة 
على االسواق احمللية لضمان عدم ارتفاع 
االسعار بعد قرار املنحة االميرية بصرف 
مبلغ ألف دينار لكل مواطن كويتي أكد 
اخلالدي ان الوزارة تقوم بشـــكل دائم 
مبسح شامل على جميع االسواق لرصد 

الزيـــادات املصطنعة وتطبيق القانون 
بحق املخالفني.

  وقال ان الوزارة مســـتعدة ملمارسة 
دورها الرقابي في هـــذا املجال ولــــن 
تتوانـــى فـــي تطبيـــق القانـــون على 
كــــــل من يعمل على استغــــــالل هذه 
املنحة بزيادة أسعار بعض السلع بشكل 

مصطنع.
  وأعرب اخلالدي عن شكره حلضرة 
صاحب السمو األمير على تكرمه بهذه 
املنحة السامية، مؤكدا انها ستسهم بشكل 
الفت في تعزيز الرفاهية التي ينعم بها 

الشعب الكويتي. 
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 عبدالعزيز اخلالدي 

 استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر خالد حول 
االعتداء اآلثم الذي وقع مؤخرا في داخل املياه االقليمية للكويت والناجت عن املطاردة التي متت 
ــواحل الكويتية وزورق عراقي اثر دخوله املياه االقليمية الكويتية بطريقة  بني قوات خفر الس
غير مشروعة مما ادى الى استشهاد احد افراد خفر السواحل وهو الشهيد عبدالرحمن العنزي 

اثناء تأديته لواجبه الوطني للدفاع عن كيان هذا الوطن العزيز وعزته وسيادته.
  ومجلس الوزراء ازاء هذا احلادث األليم يدعو الباري عز وجل الى أن يتغمد الشهيد بواسع 
ــيح جناته مع الصديقني والشهداء االبرار وكلف اجلهات املعنية مبباشرة  رحمته ويسكنه فس
االجراءات املتعلقة بتكرمي الشهيد مبا يستحقه من صور التكرمي. كما اطلع مجلس الوزراء على 
ــته األخيرة بتشكيل جلنة حتقيق حول الشبهات التي احاطت وفاة  قرار مجلس األمة في جلس

أحد املواطنني بأحد املخافر. 
ــتقالة املقدمة من وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر    وقد احيط املجلس علما باالس
اخلالد على خلفية هذا املوضوع وبالطلب اليه باالستمرار في اداء مهام منصبه وتكليفه مبتابعة 
ــراءات القانونية والقضائية حيال جميع املتهمني ومن  ــتكمال جميع التحقيقات واتخاذ االج اس
تستر على اظهار احلقيقة مبا يؤدي الى أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقا الحكام القانون ويحقق 

العدالة واالنصاف.
ــان وحرياته مبدأ دستوري راسخ مستمد من     وبّني مجلس الوزراء ان احترام كرامة االنس
ــريعتنا االسالمية السمحة وقيم املجتمع التي جبل عليها مؤكدا انه ال تهاون او تراخ مع من  ش
تسول له نفسه املساس بهذا املبدأ أو التعدي عليه باعتبار ان الكويت كانت وستظل دوما دولة 
ــات ودار امن وامان لكل من يعيش على ارضها الطيبة من مواطنني  ــتور وقانون ومؤسس دس

ــفافية الكاملة في  أو وافدين. كما اكد مجلس الوزراء على االلتزام باحكام القانون وهيبته والش
تعامله مع مختلف القضايا واملوضوعات وحرصه دائما على تبيان احلقائق كاملة أمام اجلميع. 
ــيد باملوقف الشجاع لوزير الداخلية ومبا قام به من مواجهة سريعة  ومجلس الوزراء وهو يش
ــف عن حقائق املوضوع  ــبهة اجلنائية الى النيابة العامة للكش ــة جميع املتورطني في الش الحال
ــتنكار وادانة  ــينة هي موضع رفض واس ــه يؤكد على أن مثل هذه التصرفات الفردية املش فان
اجلميع وهي تصرف استثنائي غريب وغير مسؤول لم يعهده مجتمعنا الكويتي بجميع افراده 

ومؤسساته. 
ــدد مجلس الوزراء على ضرورة اخضاع جميع املسؤولني الذين تثبت مسؤوليتهم    وقد ش
ــواء في القطاع العسكري او املدني وأيا  ــبة الصارمة س عن هذه التجاوزات املرفوضة للمحاس
ــتوياتهم الوظيفية واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم جتاه ما اقترفوه من اعمال تسيء  كانت مس
ــاتها ومجتمعها من احترام االنسان  الى الوجه احلضاري الذي عرفت به دولة الكويت ومؤسس

وصيانة كرامته وحقوقه. 
ــة املخلصني وما قاموا  ــر لرجال وزارة الداخلي ــس املجلس عن تقديره الكبي ــا عبر رئي   كم
ويقومون به من جهود مخلصة مشهودة مسجال بالشكر والعرفان دورهم احليوي في حماية 

امن البالد واستقرارها وتأكيد احترام القانون وصيانة احلريات العامة وكرامة املواطنني. 
ــكيل جلنة للتحقيق  ــان مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس االمة بتش ــي هذا الصدد ف   وف
ــكورين على استجالء جميع احلقائق املتعلقة  في هذا املوضوع وبحرص االخوة االعضاء مش
بهذه القضية املهمة مؤكدا ان وزارة الداخلية ستقدم كل العون لهذه اللجنة وستزودها بجميع 

البيانات املطلوبة ملساعدتها في اجناز مهمتها وحتقيق الهدف املشترك.

 محاسبة صارمة لكل من تثبت مسؤوليتهم  عن وفاة مواطن بشبهة جنائية
ــغ  ــام بال ــس باهتم ــع املجل  تاب
التي  ــرة  ــورات االوضاع االخي تط
ــية  التونس ــة  اجلمهوري ــهدها  تش
ــر املجلس عن  ــد عب ــقيقة. وق الش
ــعب  ــرام الكويت خليارات الش احت
ــى  ــدا عل ــقيق مؤك ــي الش التونس
عالقاتها املتميزة مع الشقيقة تونس 
ــه بان يعود االمن  معربا عن متنيات
ــا وان يتم جتاوز  ــتقرار فيه واالس
ــة الدقيقة مبا يحقق لها  هذه املرحل
ــتقرار والوصول الى  ــن واالس االم
ــق وطني يحفظ املصالح العليا  تواف
للوطن وأبنائه وينأى بهم عن أجواء 
الفوضى والدمار. كما اعرب املجلس 
عن بالغ تعازيه الهالي الشهداء الذين 
سقطوا جراء هذه االحداث االخيرة 
ــقيقة ملا  وان يوفق ابناء تونس الش

فيه خير وصالح بلدهم. 

 الكويت تحترم خيارات 
  الشعب التونسي  

 .. وتــأتــي 
  على قدر الكرام 

المـكــارم 



 مواطنون لـ «األنباء»: مكرمة صاحب السمو أجمل هدية في األعياد الوطنية
  وندعو النواب إلى االلتفاف حول األجندة الوطنية لتدور عجلة التنمية 

 اسامة دياب ـ رندى مرعي ـ محمد راتب - عادل الشنان 
  قال رسول اهللا ژ «تهادوا حتابوا»، وقد ملسنا أثر هذا احلديث الشريف قوال وفعال في نفوس املواطنني 

عقب سماعهم باملكرمة االميرية التي تفضل بها صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بصرف ١٠٠٠ 

دينار لكل مواطن حتى مواليد ١ فبراير، وكذلك صرف املواد التموينية باملجان حلاملي البطاقات التموينية، 

مبناسبة االحتفاالت الوطنية. ورغم ان صاحب السمو االمير يحظى مبحبة ومكانة خاصة في نفوس اجلميع، 

اال ان هذه املكرمة كانت مناسبة ليعبر كل منهم عن هذه احملبة، ويتلمس بصدق ان صاحب السمو األمير 

ال يشغله اال الكويت وابناؤها، وسـموه حريص على اسعادهم ومشاركتهم همومهم، خاصة في هذه االيام 

التي تشهد موجة غالء على مستوى العالم.

  «األنباء» قابلت عددا من املواطنني واملواطنات من مختلف الشـرائح لتشـاركهم الفرحة، وتستطلع 

اراءهم حول هذه املكرمة، فلمسـنا من اجلميع اتفاقا على انها ملسة حانية من رب العائلة، ووالد اجلميع 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، وان سموه رجل االفعال والكرم الطائي.

  وفيما عبر اجلميع عن سـعادتهم بهذه املكرمة، اال انهم اتفقوا ايضا على مناشدة اجلهات املسؤولة 

في الدولة اتخاذ كل السـبل للحيلولة دون استغالل هذه املناسبة من قبل فئة اجلشعني، الذين يقومون 

برفع األسـعار لتذهب املكرمة سدى في جيوب فئة قليلة في نهاية االمر، ودعا املواطنون  نواب األمة الى 

ضرورة االلتفاف حول االجندة الوطنية لتدور عجلة التنمية، وفيما يلي التفاصيل: 

 فالح شليه الرشيدي اكد أن 
املكرمة األميرية التي أعلن عنها 
الدولة لشؤون مجلس  وزير 
الوزراء روضــــان عبدالعزيز 
الروضان ملســــة أبوية كرمية 
ادخلت الفرحة والســــرور في 
نفوس الشعب الكويتي وأضفت 
البهجة على األعياد  نوعا من 
أن املكرمة  الوطنية، موضحا 
األميرية ليست بأمر مستغرب 
على أمير اخلير صاحب االيادي 

البيضاء والرأي السديد.
  ولفــــت الرشــــيدي إلى أن 
حب الشعب الكويتي والتفافه 
حول صاحب السمو األمير من 
املسلمات التي الميكن مناقشتها 
وليس مرتبطا باملكرمة أو غيرها 
فأهل الكويت جبلوا على حب 
هذه االسرة الكرمية، مثمنا قرار 
صاحب السمو األمير بصرف 
الغذائيــــة باملجان لكل  املواد 
حاملي البطاقة التموينية من 
تاريخ ١ - ٢ - ٢٠١١ حتى تاريخ 
٣١ - ٣ - ٢٠١٢ سيخفف الكثير 
من األعباء عن كاهل األســــرة 

الكويتية.
  وأعــــرب عن أملــــه في أن 
القادمة مزيدا  الفترة  تشــــهد 
من االستقرار في البالد وعودة 
للهدوء والوئام بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية حتى 
تتحقق األماني املعقودة على 
اخلطة التنموية، متمنيا دوام 
موفــــور الصحة وطول العمر 
الســــمو األمير وأن  لصاحب 
يحفظ اهللا الكويت وأهلها من 

كل مكروه.

  تعزيز الفرحة

  ومن جهته أكد حسني دشتي 
أن الكويت متر بثالث مبناسبات 
عزيــــزة على نفس كل مواطن 
كويتي أولها الذكرى الـ ٥٠ على 
استقالل الكويت والذكرى الـ ٢٠ 
للتحرير وذكرى مرور ٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مســــند االمارة، مشيرا إلى أن 
املكرمــــة األميرية التي منحها 
صاحب السمو األمير ألبنائه من 
عموم الشعب الكويتي تعكس 
حرص سموه على تعزيز فرحة 

املواطنني باألعياد الوطنية.
  وأشار دشــــتي الى العالقة 
الفريدة التي تربط الكويتيني 
باألسرة احلاكمة، والتي قلما 
جندها في أي دولة أو نظام آخر، 
فهي تعكس مدى صالبة احلكم 
في الكويت ألنه يستمد قوته 
من الشعب، الفتا إلى أن املكرمة 
األميرية وقــــرار صرف املواد 
التموينية باملجان سيخفف من 
األعباء عن كاهل رب األســــرة 
الكويتيــــة، موضحــــا أن هذه 
اللمسة احلانية من رب العائلة 
الكويتية ووالد اجلميع صاحب 
الســــمو األميــــر توضح مدى 
ابنائه وشعوره  حرصه على 

بهم وفرحه لفرحهم.

اعتدناه من آبائه واجداده، لطاملا 
ساهموا ودعموا وشاركوا الوطن 
واملواطنني بــــكل االحتياجات 
وااللتزامات احلياتية، مؤكدا 
ان ما قام به صاحب الســــمو 
االمير هو رسالة وامتداد ملن 
سبقوه في بذل اخلير والعطاء 
للقريب والبعيد، وقد اضاف 
سموه فرحة عارمة على الفرحة 

الكبيرة باالعياد الوطنية.
  وطالب اخلضري احلكومة 
ان تكون حازمة في قضية ضبط 
االسعار في اجلمعيات التعاونية 
والشركات واملؤسسات التجارية 
حتى ال يقوم ضعاف النفوس 
برفع اســــعار السلع املتنوعة 
بهدف اجلشع والطمع او بهدف 

زيادة دخلهم ليرفع اسهمهم.

  ضرورة التنسيق في الصرف

  في حني رأى رئيس مجلس 
ادارة جمعية الصليبخات د.مطر 
املطيري ان املكرمة االميرية التي 
تنم عن العطف االبوي والرغبة 
السامية في رسم البسمة على 
شــــفاه املواطنني قد اســــعدت 
قلوب جميع الكويتيني تزامنا 
مع عدد من املناسبات واالعياد 

واالحتفاالت الوطنية.
الى اهمية    واشار املطيري 
عمل آلية لصرف املواد الغذائية 
املجانية بالتنسيق مع احتاد 
اجلمعيات ووزارة التجارة حتى 
العملية واحكامها  يتم ضبط 
بشكل وصورة ال ميكن التالعب 

بها بأي حال من االحوال.

  رسم البسمة

  وقال املواطن فالح الشمري: 
هذا الكرم ليس غريبا على والدنا 
صاحب السمو االمير، فسموه 
دائما يحرص على رسم البسمة 
على محيا ابنائــــه الكويتيني 
وقد كنا نتوقع من سموه هذه 
املكرمة، لكننا توقعنا ان تكون 
بواقع ٢٠٠ الى ٣٠٠ دينار، اال 
ان كرم صاحب السمو االمير 
الكلمة،  كان حامتيا مبعنــــى 
وهذا هو عهدنا به دائما، متمنيا 
لسموه دوام الصحة والعافية 
وبقاءه ذخرا وتاجا على رؤوس 

الكويتيني ليزهوا به فخرا.
  بدوره، قــــال املواطن احمد 
الهويدي ان اميرنا صاحب قلب 
كبير مملوء باخليرات ومحب 
لشــــعبه، وقد خرج ع علينا 
مبكرمة ليست غريبة على آل 
الصباح الكرام جاءت مع فترة 
املتزامنة مع  الفرح والسرور 
االعياد الوطنية، وقال الهويدي: 
نتمنــــى مــــن احلكومة ضبط 
اسعار الســــلع املتنوعة حتى 
ال يقوم بعــــض التجار برفع 
االسعار وافساد فرحة املواطنني، 
حيث ان هناك سوابق في مثل 
هــــذه االمور لبعــــض التجار 
النفــــوس، خصوصا  ضعاف 
الذين اعماهم اجلشع والطمع 

  وأعــــرب عــــن أملــــه فــــي 
القادمــــة  الفتــــرة  أن تنعــــم 
باالســــتقرار السياسي ومزيد 
مــــن التعاون بني الســــلطتني 
التنفيذية والتشــــريعية ألن 
الكويتي مل الصراخ  الشعب 
وحالة عدم االســــتقرار، داعيا 
السلطتني الى فترة هدنة نغلب 
فيها غاية الكويت على كل غاية 
ومصلحتها على أي مصلحة.

  أجمل هدية

  بدوره أكد وليد العسعوسي 
أن حلمــــة الشــــعب الكويتي 
ومتاسكه مستمدة من قيادته 
احلكيمــــة صاحبــــة الرؤيــــة 
املســــتنيرة والقراءة السليمة 
لالمور فصاحب السمو األمير 
أمر يصب  حريص علــــى كل 
في صالح شعبه، الفتا إلى أن 
املكرمــــة األميرية التي منحها 
سموه لعموم الشعب هي أجمل 
هدية مبناسبة األعياد الوطنية، 
مشيرا إلى أن منحة األلف دينار 
ستدخل الفرح والسرور على 
كل األسر الكويتية، الفتا إلى 
أن الكــــرم من شــــيم صاحب 
الســــمو األمير فهــــو صاحب 
األيادي البيضاء داخل الكويت 

وخارجها.
  ورفع العسعوســــي أسمى 
آيات التهاني والتبريكات ملقام 
صاحب السمو األمير مبناسبة 
الكويت  الذكرى ٥٠ الستقالل 
والذكرى العشــــرين للتحرير 
وذكرى مرور خمس ســــنوات 
على تولي سموه مسند االمارة، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 
ودوام العافية، معربا عن امله 
في تختفي املهاترات من الساحة 
السياســــية وأن تشهد الفترة 
القادمة تكاتف اجلميع للعمل 

على إجناز ملف التنمية.

  بهجة في النفوس

  من جهته أعرب علي محمد 
حاجية عن سعادته باملكرمة 
األميرية اخليرة التي شــــملت 
جميــــع املواطنــــني الكويتيني 
وأدخلت البهجة في نفوسهم، 
مثنيا على هذا القرار احلكيم 
الذي يراعي احلالة املعيشية 
للمواطن في ظل غالء األسعار 
الذي أثقل كاهل املواطن، موضحا 
أن صاحب السمو األمير مهموم 
بشعبه ويشعر بنبض الشارع 
وحريص على مصلحة أبنائه 

الكويتيني.
  ورفع حاجية اســــمى آيات 
التهانــــي والتبريــــكات ملقام 
صاحب الســــمو األمير وولي 
عهده األمني مبناسبة األعياد 
الوطنية، داعيا املولى عز وجل 
أن يحفظ الكويت وشعبها من 
كل مكــــروه، متمنيا مزيدا من 
التعاون بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية في الفترة القادمة 
آمــــال الكويتيني في  لتتحقق 

عن حب الوطن واهله.
  من جهته، اكد املواطن احمد 
عبداهللا ان صاحب السمو االمير 
صاحب اياد ممدودة على مدى 
الدهــــر البنائه املواطنني وهي 
حتمل احلب واخليرات وافعاله 
املشهود لها عامليا وليس محليا 
فقط هي خير شاهد على قلبه 
الكبيــــر، مضيفا انها ليســــت 
غريبة على هذه االسرة الطيبة 
والكرمية التي نكن لها كل الوالء 
ونكن لها كل احلب، وهذا هو 

معدن اهل الكويت قاطبة.

  نبراس الخير

  من جانبه، عبــــر املواطن 
سعد فريس عن شديد سعادته 
وفرحته بهذه املكرمة التي جاءت 
مبوسم األعياد الوطنية، وقال 
ان صاحب السمو والد الكويتيني 
ومن عادة الوالد معايدة أبنائه 
في األعياد وسمو األمير أفرح 
أبناءه كما هي عادة هذه األسرة 
الكرمية أسرة آل الصباح التي 
جبلت على اخلير والعطاء منذ 
األزل، وكانت ومازالت وستبقى 
نبراسا للخير والعطاء ليس 
فقط في الكويت، وإمنا في كل 
بقاع األرض والتاريخ املشرف 
للكويــــت وحكامها خير دليل 

وشاهد على ذلك.
  بدوره أشاد املواطن سعود 
زمان باملكرمــــة األميرية التي 
أدخلت الفرحة العارمة الى كل 
منزل في الكويت، وقال هذا هو 
والدنا وهذا هو فعله دائما منذ 
عهدناه وعهدنا آباءه وأجداده 
ومتنى ان مين املولى عز وجل 
على سمو األمير بدوام الصحة 
والعافية ليبقى رمزا للكويت 

وأبا عطوفا للكويتيني.

  منع االستغالل

  وطالب زمان وزارة التجارة 
باتخــــاذ جميــــع اإلجــــراءات 
والتدابيــــر الالزمــــة حلفــــظ 
األســــعار من تالعــــب التجار 
الذين يحاولون استغالل املنحة 
واملكرمة األميرية لرفع األسعار 
وزيادتها بهدف الطمع والتكسب 

غير املشروع.
املواطنة    من جانبها، قالت 
أم علي: ســــمو األمير أفرحنا 
باملكرمة األميرية ونحن نتمنى 
من اخلالق سبحانه ان يكرمنا 
بحفظ سمو األمير من كل سوء 
حتى تدوم الفرحة على الكويت 
وأهلهــــا بــــدوام والدنا احملب 
املعطاء ســــمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

  دعاء لصاحب السمو

  في حني قالــــت املواطنة أم 
اليوم  الكويت  ان  عبدالوهاب 
عامرة باألفراح والســــعادة ملا 
تفضل به سمو األمير مبكرمته 

التنمية والرخاء.
  اما سالم عباس فأكـــــد ان 
رب العائلة الكويتية ووالـــــد 
اجلميع صاحب السمو االميـــــر 
هــــو رجــــل االفعــــال والكرم 
الطائـــــي ليس غريبا عليه، 
فهو صاحب االيادي البيضاء 
داخــــل الكويــــت وخارجهــــا، 

الكويت وشعبها، متمنيا لسموه 
طول العمــــر وموفور الصحة 
ودوام العافية، معربا عن امله 
في ان تشهد الفترة املقبلة مزيدا 
من االستقرار السياسي، داعيا 
الى ضرورة االلتفاف  النواب 
حول االجندة الوطنية لتدور 
عجلة التنمية وينعم املواطن 

موضحــــا ان املكرمة االميرية 
ستدخل الفرح في قلب كل عائلة 
كويتية وســــتخفف من اعباء 

املعيشة عليهم.
  واشار عباس الى ان الكويت 
واهلها يقدرون صاحب السمو 
االمير احملنك ومواقفه املشرفة 
شــــرقا وغربــــا وحرصه على 

بالرفاهية املأمولة.

  حزم في ضبط األسعار

  من جانبه، قال استاذ جامعة 
الكويت د.بدر اخلضري ان هذا 
هو ديدن االسرة احلاكمة اسرة 
الكــــرام وصاحب  آل الصباح 
الســــمو االمير لم يخرج عما 

 أكدوا أنها تعّد لمسة أبوية كريمة تعكس حرص سموه على إدخال السرور والبهجة في نفوس أبنائه وشعبه

 المهري: على العالم أن يعرف مدى المحبة 
  بين القيادة السياسية والشعب الكويتي

 القحطاني: صاحب السمو دائمًا معطاء ألبناء الكويت 
  حامل لهمومهم مجاهد لرفع المعاناة عنهم 

 أعربت جمعية املهندســـني عن شكرها 
وامتنانها لصاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح االحمد على املكرمة االميرية التي 
ستوزع على املواطنني بواقع ألف دينار لكل 
مواطن مبناسبة االعياد الوطنية ومرور 
خمسني عاما على االستقالل وعشرين عاما 
على ذكرى التحرير من االحتالل الغاشم 
ومبناسبة مرور السنة اخلامسة على تولي 
صاحب الســـمو األمير مقاليد احلكم في 

البالد.
  رئيس اجلمعية م.طالل القحطاني قال 
بهذه املناســـبة: أفرحنا اخلبر الذي زفته 
السلطة الرابعة الى ابناء الشعب الكويتي 
عن هذه العيدية املجزية من سمو األمير ـ 

حفظه اهللا ورعاه ـ الى ابناء شعبه.
  واضاف ان هذا يؤكد ان ســـموه وكمـــا كان على الدوام 
معطاء ألبناء الكويت، حامال لهمومهم، مجاهدا لرفع املعاناة 
عنهم، ومستشعرا سموهـ   حفظه اهللا ورعاهـ  الحتياجاتهم 

املادية واملعنوية.
  وزاد م.القحطاني ان هذه املكرمة األميرية السامية ليست 

بغريبة على سموه وهو الذي عودنا على 
مثل هذه املفاجآت السارة، التي تؤكد الترابط 
والتالحم الكبير والقوي بني الشعب وقيادته 
السياسية، واملشاعر الفياضة التي يكنها 

سموه ألبناء الكويت.
  واشار الى ان القيمة املعنوية لهذه املكرمة 
اكبر بكثير من قيمتها املادية وســـتخفف 
عن املواطنني في مواجهة متطلبات احلياة 
املعاصرة التي يحرص سموه ومن خالل 
حكومتنا الرشيدة على توفيرها لكل ابناء 

الوطن.
  وجدد رئيس جمعية املهندسني الشكـــــر 
لسموه بهذه املناسبة، مؤكدا ان املهندسيــــن 
سيبقون على الدوام وكما عهدهم اهـــــل 
الكويت وقيادتها الســـامية مخلصني مجدين مساهميــــن 
في بناء وطنهم، مسخرين لكل امكانياتهـــــم وعلومهــــــم 
املهنية لتنفيذ رغبة صاحب الســـمـــــو في جعل الكويت 
مركزا ماليا واقتصاديا عامليـــا، ووضـــــع برامج التنمية 
املعتمدة من السلطتني التشـــريعيـــة والتنفيذية موضع 

التنفيـــــذ. 

 قـــال وكيـــل املرجعيات 
الشيعية في الكويت سماحة 
الســـيد محمد باقـــر املهري: 
ان املكرمة األميرية ليســـت 
بغريبة على صاحب السمو، 
حفظه اهللا تعالى، حيث ان 
ســـمو األمير املفدى من أهل 
الكـــرم واجلود والســـخاء، 
وهو يعيش آمال وطموحات 
أبناءه  شـــعبه ويعتبرهـــم 
األعزاء، واجلميع عنده سيان 
وينظر الـــى جميع قطاعات 
الشعب الكويتي بعني واحدة 
من دون متييـــز، وقد أدخل 
ســـموه الفرح والسرور في 

قلـــوب املواطنني، جعل اهللا 
ذلك في ميزان حسناته يوم 
القيامة وهذه املكرمة األميرية 
الصادقـــة النابعة من أعماق 
قلب ســـموه تعبير حقيقي 
وصادق عن العالقة بني الراعي 
والرعية وبني احلاكم وشعبه 

وبني القائد وأبنائه.
العالم ان يعرف    إن على 
مدى العالقة واحملبة واملودة 
واللطف بني القيادة السياسية 
العليا وأبناء شـــعبه ومدى 
القيادة  تقدير واحترام هذه 
الســـامية للمواطنني فعلى 
اجلميع االلتفاف حول قيادته 

احلكيمة فال يوجد في الكويت 
ميني او يسار، بل هناك قيادة 
البـــالد املفدى  أمير  ســـمو 
للجميع. وعلـــى التأزمييني 
أبناء  ان يعرفـــوا ان جميع 
الشـــعب الكويتي مع سموه 
حفظه اهللا تعالى وكل كويتي 
شريف ينادي اني حرب ملن 

حاربكم وسلم ملن ساملكم.
  فشكرا لك يا سمو األمير 
املكرمة  املفـــدى على هـــذه 
األميريـــة ومبـــروك علـــى 
املواطنني الذكرى الســـنوية 
اخلامســـة لتولي سمو أمير 

البالد املفدى مسند اإلمارة. 

 أكد أن المكرمة تعبير صادق عن عالقة الحاكم بشعبه والقائد بأبنائه

 أعرب عن اعتزاز جمعية المهندسين بالقيادة السياسية
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 فرحة المواطنين محفوفة بالخوف من انفالت األسعار من ِقبل ضعاف النفوس
 الخضـري: علـى الحكومـة أن تكـون حازمـة في ضبط األسـعار

 حاجيـة: قـرار حكيـم يراعـي الحالـة المعيشـية للمواطنيـن

 العسعوسي: المكرمة أجمل هدية للشعب بمناسبة األعياد الوطنية
 الرشـيدي: المكرمة سـتخفف الكثير من األعباء عن كاهل األسـر

 عبـاس: صاحـب السـمو هـو رجـل األفعـال والكـرم الطائـي
 المطيـري: البد من تنسـيق جيـد لعملية صرف المـواد التموينية

على أبنائــــه، وجميع البيوت 
مبا حتويه من رجال ونســــاء 
وشباب وشياب وأطفال تدعو 
لسموه بدوام الصحة والعافية 
فقد زاد الفرح فرحا بهذه املكرمة 
التي تزامنــــت مع االحتفاالت 

الوطنية.

  الرشيد: ليست غريبة

  من جهتها، تقدمت الناشطة 
عائشة الرشيد بجزيل الشكر 
واالمتنان لسمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على هذه املكرمة 
السامية التي جاءت في توقيتها 
املناسب والتي أسعدت الكويتيني 
عموما، متمنية من اهللا عز وجل 
ان يدمي نعمة اخلير والرخاء 

على الكويت وشعبها.
الرشــــيد ان هذه    وقالــــت 
املكرمة السامية ليست بغريبة 
على ســــموه فهو دائما يضع 
أهــــل الكويت نصــــب عينيه 
ويتلمــــس حاجاتهم ويحاول 
قدر اســــتطاعته ان يبقي هذا 

الشعب عزيزا مكرما.
انه ســــبقت هذه    وتابعت 
املكرمة مكرمات كثيرة، ولكن 
هــــذه املــــرة تأتــــي والكويت 
تلبس ثوب العز والفخر وهي 
حتتفل باليوبيل الذهبي للعيد 
الوطني يرافقه االحتفال الـ ٢٠ 
بالتحرير والســــنة اخلامسة 
على تولي سمو األمير احلكم 
وهي مناسبات عزيزة على كل 

كويتي.
  ومتنت الرشيد من اهللا ان 
يحفظ الكويت وأميرها وشعبها 
من كل مكروه متوجهة لكل من 
يحاول العبث بأمن واستقرار 
الكويت بالقول «قف لن نسمح 
لك بذلك فنحن جنود البواسل 

حلفظ الكويت».

  الحاي: مبادرة جميلة

  بدورها قالت م.نعيمة احلاي 
ان هذه املنحة مبادرة جميلة أتت 
في وقت يعاني فيه الناس من 
ارهاق نفسي جراء كل الظروف 
احمليطة الرياضية والسياسية 
احمللية منها والعربية، وتابعت 
احلاي ان سمو األمير أب حنون 
يحس بأوالده ومن هذا املنطلق 

كانت مبادرته الطيبة.
  وتوجهت احلاي بالتهنئة 
لسمو األمير وللشعب الكويتي 
بتولي سموه احلكم واألعياد 
الوطنيــــة التــــي يســــعد بها 

الناس.

  الحساوي: البعد عن النمط االستهالكي

  من جانبها، قالت الناشطة 
فاطمة احلســــاوي ان الفرحة 
باملنحة االميرية شــــملت كل 
املواطنني وذلك لتوقيتها في ظل 
الظروف التي تعيشونها، غير 
انها رأت انه رمبا كان من االفضل 
ان ترصد هذه امليزانية الضخمة 
لوضعها في استثمارات تعود 
فائدتها على املواطنني وليس 

على احلكومة.
  واضافت احلساوي ان صرف 
املواد الغذائية حلاملي البطاقة 
التموينية فيــــه فائدة كبيرة 
وبعيدة عن النمط االستهالكي 
الذي قد تعززه منحة الـ ١٠٠٠ 

دينار.
  وهنأت احلســــاوي االسرة 
احلاكمة واحلكومة والشعب 
مبوسم االعياد الوطنية املقبل 

بروح جديدة هذا العام.

  الخالد: لفتة وطنية

  من ناحيتها، اعتبرت مدير 
عام مجموعة زوايا رنا اخلالد 
انه علــــى الرغم مــــن ان هذه 
املكرمة لفتة طيبة من صاحب 
السمو االمير إال أنها متنت اال 

القدمية في منطقة الشويخ.

  مراقبة األسواق

  بدوره، حذر حسن املطيري 
الذي التقيناه في «الفرضة» من 
ارتفاع شبه مؤكد في االسعار 
بسبب املكرمة االميرية السامية، 
الســــوق ســــيكون  وقال: إن 
متعطشــــا للســــيولة، وإن الـ 
املقــــدم للمواطن  ١٠٠٠ دينار 
كمنحة أميريــــة لن متر على 
التجــــار مرور الكــــرام، حيث 
سيجدون فيها فرصة مواتية 
لرفع أسعار سلعهم، معتبرا هذا 
االستغالل طمعا وجشعا من 
قبل التجار والذين ال يفكرون إال 
مبصاحلهم الشخصية دون أي 
اعتبار للمستهلك وما يعانيه. 
وقال: إن املفترض أال يستغل 
التاجر هذه املكرمة، ونتمنى من 
احلكومة أن تســــيطر على أي 
محاولة لرفع األسعار من قبل 
إلى أن أسعار  التجار، مشيرا 
اخلضار والفواكه في ســــوق 
الفرضة تعتبر مقبولة، وقال: 
إني أتســــوق من هذا السوق 
نظرا إلمكاناته وإدارته اجليدة 

وأسعاره املقبولة.

  دعم ذوي الدخل المحدود

  أما املواطن راشد الرشدان، 
املنحــــة األميرية  أن  فقد ذكر 
سيزامنها رفع األسعار ونرجو 
من احلكومة أن حتكم سيطرتها 
على أســــعار املــــواد الغذائية 
واالستهالكية، وقال: إن سوق 
الفرضة رغم أنه بعيد إال أنه 
منظم والتسوق فيه ممتع إلى 
حد كبير، كما أن هذا الســــوق 
املميز أتاح متسعا لذوي الدخل 
احملدود لشراء جميع أصناف 
اخلضــــار والفواكــــه بأفضل 

األسعار.

  طاعة اهللا

  أما أم خالــــد فقد ذكرت أن 
املكرمة األميرية تعتبر بادرة 
خير على املواطنني ونحمد اهللا 
رب العاملني الن كل الفضل هللا 
ســــبحانه، وخلونا نستخدم 
هالفلــــوس فــــي طاعــــة اهللا 
ومانستخدم نعمة اهللا علينا 
في معصيته عشان اهللا يبارك 
ويزيد، اللي عليه دين يوفيه 
واللي له حاجة يقضيها واطلب 
انكــــم تتصدقون  منكم طلبا 
منها في ســــبيل اهللا، والشكر 
من بعــــد اهللا لوالدنا عســــى 
اهللا يبارك بعمــــره ويحفظه 
ويحفظ البلد ومن فيها اللهم 
اجعل هذا البلــــد آمنا مطمئنا 
سخاء رخاء وســــائــــر بالد 
املسلمني، ونرجـــــو أن يحذو 
جتار املواد الغذائية حذو جتار 
اخلضار والفواكه في تثبيت 
األسعار وتخفيضها. ولفتت 
إلى أن اليوم يشكل فرحة كبيرة 
لدى الكويتيني، كما أنها فرحتها 
زادت سرورا وبهجة عندما زارت 
سوق اخلضار والفواكه اجلديد 
في الصليبية، حيث إن األسعار 
اليوم أكثر من رائعة، فصندوق 
اليوم  الكبيــــر يباع  الطماطم 
بنصف دينار فقط، والسوق 
منظم إلى حد كبير جدا، وأجواء 

التسوق فيه ممتعة جدا.
  من جانبه، اســــتبعد هاني 
الشــــمري، أن ترتفع األسعار 
بســــبب هذه املكرمة األميرية 
مثلمــــا حدث بســــبب زيادات 
الرواتب الســــابقة أو املنحات 
املســــتمرة، وقال: مع ذلك فإن 
املفترض من الدولة أن حتكم 
رقابتها على التجار سواء بسبب 
املنحة أو من دونها. وقال: إن 
الفرضة ممتاز وواسع  سوق 
واألســــعار فيه مقبولة ولكن 
قد تكون موحــــدة في بعض 

األصناف.

في ســــوق اخلضار والفواكه 
اجلديد في الصليبية «الفرضة» 
وتوجهت من خالل «األنباء» 
بشــــكرها وثنائها على مكرمة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــــد، داعية جهات 
الدولة إلى إحكام سيطرتها على 
األسعار وتشديد رقابتها على 
التجار خصوصا مع حصول 

املواطنني على مكرمتهم.
الرفاعي: لقد علمنا    وقالت 
عن التجار جشعا وطمعا غير 
طبيعي مع زيادات الرواتب في 
السابق، حيث إنهم رفعوا أسعار 
املواد التي يوردونهــــــا، وكانوا 
هم املستفيد االول واالخير من 
هذه الزيادة، أمــــــــا املواطن 
فلم يحقق أي فائدة منها ومن 
زيادة الـــــ ٥٠ دينارا األخيرة، 
الفتة من جهة أخرى إلـــــى أن 
هذه هي املرة األولى التي تزور 
فيها سوق الفرضة، والذي أثنت 
على جهود القائمني عليه، حيث 
إنه يوفر أفضــــل البضائـــــع 
املراقبــــة وبأســــعار مخفضة 

جـــــدا.
   وقالت: لقد اشتريت صندوقا 
كبيرا من الطماطم بنصف دينار، 
والحظت أن األسعار بشكل عام 
مقبولة وفي متناول اليد، كما 
التســــوق واألجواء  أن متعة 
املكيفة من األمور التي يتميز 
بها السوق اجلديد عن الشبرة 

هذه الفترة، خاصة ان الناس 
مقبلة على موسم بر واجازات 

مدرسية وغيرهما.
  ومتنــــت العبدلــــي ان تتم 
االســــتفادة من هــــذه املنحة 
في قضاء احلاجــــات املنزلية 
واالســــرية واال يتــــم صرفها 
عشــــوائيا، وان تتدارك االسر 
افــــراد كبير  التي فيهــــا عدد 
مســــألة الصرف االستهالكي. 
كما متنت اال يتم ربط الوطنية 
بالفلــــوس ويجــــب ادراك ان 
هذه املنحــــة تعبير عن احلب 
والفرح ويجب االستفادة منها 
بالشكل الصحيح. واضافت ان 
منح هذا املبلغ لكل الكويتيني 
من دون اســــتثناء فيه عدالة 
تعطي االنطباع االيجابي في 
نفس الناس، متمنية ان يتم فهم 
الرسالة من وراء هذه املنحة.

  الحشاش: أهل الكرم

  من جانبها، قالت الناشطة 
جناة احلشاش ان هذا االمر ليس 
بغريب على الكويت وال على 
آل الصبــــاح، فهم لطاملا كانوا 
اهل الكرم. وأكدت احلشــــاش 
ان املســــألة ليست مادية لكن 
لكونها منحة ارتبطت باالعياد 
الوطنية واملناسبات االحتفالية 
الفرح  فهي تبعث شــــيئا من 

والبهجة لدى الناس.
  وقالت ان هذه املنحة جاءت 

فــــي الوقت املناســــب للعديد 
من االســــر الكويتية، ومتنت 
احلشــــاش التقدم واالستمرار 

للكويت وحلكامها ولشعبها.

  خوف من الجشع

  املواطنــــة أم أحمــــد والتي 
التقيناها في إحدى اجلمعيات 
التعاونية، توجهت بالشــــكر 
الســــمو األمير  إلى صاحــــب 
الشيخ صباح األحمد، وقالت: 
إن أميرنا الوالد يعتبر مدرسة 
في اإلحسان، لكننا نرجو من 
ســــموه أن يعطي توجيهاته 
السامية لوزارة التجارة فيما 
يخــــص تشــــديد الرقابة على 
التجار والذين استغلوا فيما 
سبق زيادات الرواتب ورفعوا 
األسعار على املواطنني واملقيمني 
دون وجه حق. وأضافت أم أحمد 
بالقول: نتوقــــع بعد املكرمة 
التجار  األميرية أن يحرقنــــا 
بأسعار ســــلعهم، ونطالبهم 
بالكف عن اجلشع وهي الصفة 
التي طاملا الزمتهم وعرفناها 
عنهم لألسف الشديد، الفتة إلى 
أن املنحة األميرية التي قدمها 
صاحب السمو األمير ستتحول 
ارتفعت  إلى محنة في حــــال 

األسعار على الناس.

  إحكام السيطرة

  وفــــاء الرفاعــــي التقيناها 

الناس في تعزيز  يســــتغلها 
الســــلوك االستهالكي، السيما 
الشباب منهم، في وقت تتجه 
فيــــه البالد نحو التنمية ومن 
املفترض انها ال تتماشــــى مع 

هذا السلوك.
  ومتنت اخلالــــد لو ان هذا 
املبلغ الضخم قد توجه في غير 
هذا االجتاه وان يعود باملنفعة 
على الكويتيني، وقالت اخلالد ان 
هناك رغبة لدى بعض الشباب 
والبعض من اهل الكويت في 
التبرع بهذه املكرمة ملن يحتاجها 
من اســــر متعففة ســــواء من 
اهل الكويــــت او الوافدين او 

البدون.
  وتوجهت اخلالد بالتهنئة 
للكويت بصورة عامة مبناسبة 
االعياد الوطنيــــة، متمنية ان 
حتمل هذه اخلمسينية مشروع 

مواطنة على املستوى العام.

  العبدلي: وقت مناسب

  اما الناشطة فاطمة العبدلي 
فقالت ان صاحب السمو االمير 
كرمي والشعب الكويتي يستاهل، 
وقد جاءت هذه املنحة في وقت 
مناسب وربطها باالعياد يعطي 
بعض االرتياح ملن يعاني من 
ازمات ماليــــة، وتابعت انه ال 
يجوز استغالل هذه الهدية التي 
قدمهــــا االب البنائه ويجب ان 
تفرض رقابة على االسعار في 

الجميـع ووالـد  العائلـة  رب  مـن  حانيـة  لمسـة   دشـتي: 

 تجاربهم مع الزيادات المالية في الرواتب خالل السنوات السابقة تدفعهم للمطالبة بتشديد الرقابة على األسواق 

 مقيمون: نرجو أال تنعكس المنحة علينا سلبًا
 ناشد عدد من املقيمني جهات الدولة أال ينعكس قرار املنحة 
األميرية على األسعار بصورة سلبية، وذلك من خالل إحكام 
الرقابة على أسعار املواد الغذائية واالستهالكية، حيث إن 
املنحة األميرية ال تشمل إال املواطنني، وبالتالي، فإن املقيمني 
على أرض هذه البلد الطيبة سيتحملون عبئا كبيرا إذا ما 

اشتعلت األسعار عليهم.
  فمن جانبه، قال محمد عنتر: إننا نعيش على هذه األرض 
الطيبة مع إخواننا املواطنني، ونتحمل شـــراء احتياجاتنا 

االستهالكية دون أن يكون لها دعم.

  وطالب اجلهات املعنية فـــي الدولة بعدم إعطاء فرصة 
للتجار لرفع أسعار سلعهم والتحكم فيها، وجعل املقيمني 

في وضع محرج من الناحية املعيشية.
  أما أحمـــد بيومي والـــذي التقيناه فـــــــــي إحــــــدى 
اجلمعيــــات التعاونية، فقد طالب بأن تكون هناك نظـــــرة 
رحمة جتـــــــــاه الوافدين املقيمني في الكويت مــــــن قبل 
جهـــــات الدولـــــة، داعيا أال تكون للمنحة األميرية السامية 
آثار ســـلبيــــــة على املقيمني والذيـــن يعتبرون من ذوي 

الدخل احملدود. 

 د.مطر املطيري د.بدر اخلضري

 فاطمة احلساوي

 حسني دشتي

 فاطمة العبدلي

 عائشة الرشيد

 وفاء الرفاعي حسن املطيري

 رنا اخلالد

 فالح الرشيدي

 جناة احلشاش

 م.نعيمة احلاي

 محمد عنتر احمد بيوم

 الحمد: الجالية في مصر تشكر األمير
  والمكرمة ستعزز اقتصاد األسرة

 العنزي: تعكس حرص صاحب السمو 
  على تلمس احتياجات المواطنين  

 البنوان: منحة الصغير 
  يجب أن يتسلمها الحاضن

احملامــــي   قــــال 
البنوان:  عبدالعزيز 
ســــرنا جميعا قرار 
صاحب السمو األمير 
بشأن املنحة السخية 
لكل مواطــــن، وذلك 
رغبة من سموه في 
تخفيــــف األعباء عن 
كاهــــل شــــعبه، مما 
يعكــــس إحساســــه 
ورغبتــــه  بشــــعبه 
الصادقــــة فــــي رفع 
املعاناة عــــن كاهله 
وليت منوذج سيادته 
بحبــــه وأبوته لبني 

وطنه يســــود جميع حــــكام األرض قاطبة، وباألصالة عن 
أنفسنا وبني شعبنا نتقدم لسيادته بأسمى آيات العرفان 
والشكر واحلمد قائلني له: صدقت سموك وآلك عهدكم مع 
اهللا فطالت أياديكم البيضاء بني وطني الكويت جميعهم، 

فمن اهللا عليكم بأن ثبت لكم وبخيره أمدكم.
  وأضاف البنوان: ما ان أعلن عن خبر املنحة حتى انهالت 
األســــئلة واالتصاالت مستفسرة عن إشكالية قد تنشأ في 
صرفها وهي بشأن من الذي سيصرف مبلغ املنحة بالنسبة 
للصغير إذ يســــارع األب عادة الى طلب تسلمها برغم ان 
احلضانة قد تكون مع األم وهي القائمة على رعاية الصغير 
والتكفل بشــــؤونه وأموره احلياتية.. وهو األمر الذي أثار 
لغطا من قبل الى ان فصل فيه القضاء بحكمه القاضي بأن 
مبلغ املنحة للصغير يكون مستحقا للحاضن أيا كان شخصه 
وصلته بالصغيــــر، وهو عني العدل وفوق ذلك وقبله فإن 
قرار املنحة يكون مصحوبا بالتنويه عن مستحقي صرف 
هذه املنحة وهو ما يدعونا الى ان نطمئن كل صاحب حق 

من احلاضنني الى ان حقه ليس محل مناضلة او خالف.

 شرم الشيخ ـ كونا: 
  أشــــاد ســــفيرنا 
لدى مصر د.رشــــيد 
احلمد امس باملنحة 
األميرية السامية التي 
أمر بها صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح 

األحمد.
الســــفير    وأعرب 
فــــي تصريح  احلمد 
لـــــ «كونــــا» علــــى 
هامــــش مشــــاركته 
االجتماعــــات  فــــي 
التحضيريــــة للقمة 
العربية  االقتصادية 

الثانية عن شكره وشكر اجلالية الكويتية املقيمة في مصر 
لصاحب السمو األمير على هذه املنحة التي عّود شعبه دائما 

في مثل هذه املناسبات على مبادرات سارة للمواطنني.
  وأشــــار الى ان هذه اللفتة السامية من صاحب السمو 
األمير ســــتخفف على املواطنني األعباء املعيشــــية وتعزز 

اقتصاد األسرة الكويتية بشكل عام.
  من جهة أخرى، اوضح السفير احلمد ان القمة االقتصادية 
العربية الثانية تأتي امتدادا لقمة الكويت قبل عامني والتي 
خرجت بعدة قرارات كان من أهمها مبادرة صاحب السمو 
األمير بإنشــــــاء صندوق لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
برأسمـــــال قدره مليارا دوالر، مشيرا الى ان هذه املبادرة 
شــــغلـــــت حيزا كبيرا من املناقشــــات خالل االجتماعات 

التحضيرية للقمـــة. 

عضــــو   أشــــاد 
البلــــدي  املجلــــس 
العنزي  م.عبــــداهللا 
مبكرمة صاحب السمو 
األمير بواقــــع ١٠٠٠ 
لــــكل مواطن،  دينار 
كما ثمن أوامر صاحب 
السمو بهذه املناسبة 
الطيبة بصرف املواد 
التموينيــــة باملجان 
حاملي  للكويتيــــني 
التموينية،  البطاقة 
الفترة  وذلك طيلــــة 
مــــن ٢٠١١/٢/١ حتى 
ان  ٢٠١٢/٣/٣١، مؤكدا 

هذه املكرمة تعكس حرص صاحب السمو األمير على تلمس 
هموم املواطنني ومساعدتهم على مواجهة األعباء املعيشية، 
سائال املولى عز وجل ان يحفظه ذخرا للوطن واملواطنني 

وميده مبوفور الصحة والعافية والعمر املديد.
  وأضاف م.العنزي ان مناسبة األعياد الوطنية للبالد دائما 
ما تأتي باخلير على أبناء الشعب الكويتي، وصاحب السمو 
حريص دائما على إمتام هذه الفرحة والبهجة، ومشــــاركة 
شعبه الفرحة، وحريص على استقرار الوطن ورفعة شأنه 

ومد يد العون واملساعدة للجميع. 

 د.رشيد احلمد

 م.عبداهللا العنزي

 احملامي عبدالعزيز البنوان

 11  الثالثاء ١٨ يناير ٢٠١١  
 .. وتــأتــي 

  على قدر الكرام 
المـكــارم 

 تتمة المنشور ص١٠ 


