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مجلس الوزراء: تكليف وزير املالية بتحديد أسقف اإلنفاق 
وإصدار التعليمات املنظمة بتعميم إعداد تقديرات امليزانية

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األســبوعي صباح 
امس في قصر السيف برئاسة 
سمو الشــيخ أحمد النواف 
الــوزراء،  رئيــس مجلــس 
وبعد االجتماع صرح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

د.محمد الفارس مبا يلي:
اســتهل مجلــس الوزراء 
أعماله باالطالع على توصيات 
اللجنــة الوزاريــة املشــرفة 
على متابعة تنفيذ املشاريع 
التنمويــة الكبرى املشــكلة 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد، املتعلقة مبتابعة إجناز 

الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 
الرشيد باتخاذ ما يراه مناسبا 
بشأن حتديد أسقف اإلنفاق 
ووضع مبدأ توجيهي للجهات 
بسقوف اإلنفاق على أساس 
ركيزة للمالية العامة وإصدار 
التعليمــات املنظمة بتعميم 
إعداد تقديرات امليزانية وفق 
أحــكام املرســوم بالقانــون 
رقم (٣١) لســنة ١٩٧٨ بشأن 
إعــداد امليزانيــات  قواعــد 
العامة والرقابة على تنفيذها 

واحلساب اخلتامي.
ثــم اســتعرض مجلــس 
الوزراء توصية جلنة اخلدمات 
العامــة املشــكلة مــن وزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير 

تخزينية استراتيجية إلقامة 
مخازن ومستودعات ألغراض 

التخزين بشتى أنواعها.
ومن جانب آخر، قدم وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
الرشــيد عرضا  عبدالوهاب 
مرئيا بشأن حتديات املالية 
العامة، تضمن شرحا لوضع 
صنــدوق االحتياطــي العام 
وصندوق احتياطي األجيال 
القادمة، باإلضافة إلى وضع 
العامــة للســنوات  املاليــة 
القادمــة مقارنــة  اخلمــس 
بالسنوات اخلمس املاضية، 
كما تناول العرض البيانات 
املالية للمصروفات واإليرادات 
في امليزانية حسب املكونات، 

عدد من األشــخاص، مؤكدا 
موقف دولة الكويت املبدئي 
والثابــت املناهــض للعنف 
واإلرهاب، ويتقــدم مجلس 
الــوزراء بخالــص التعازي 
وصادق املواساة إلى حكومة 
وشــعب الصومال الشــقيق 
وإلى أسر الضحايا، متمنيا 

للمصابني الشفاء العاجل.
ثم أعرب مجلس الوزراء 
عن إدانته للتفجير اإلرهابي 
الذي اســتهدف مســجدا في 
مدينة هرات غرب أفغانستان 
والذي أسفر عن وقوع عشرات 
من الضحايا واملصابني، مؤكد 
موقف دولة الكويت املبدئي 
والثابــت املناهــض للعنف 
واإلرهاب، معربا عن خالص 

الدولــة لشــؤون االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني بالوكالة 
د.رنا الفارس، بشأن السبل 
الكفيلــة بتعزيــز منظومــة 
األمن الغذائي بدولة الكويت 
وباملقترحات واملرئيات املقدمة 
من (بلديــة الكويت، الهيئة 
العامة للبيئة، الهيئة العامة 
للصناعة، ومؤسسة املوانئ 
الكويتيــة). وقــرر مجلس 
الوزراء إحالة املوضوع إلى 
جهاز متابعة األداء احلكومي 
التنسيق  الستكمال متابعة 
مع اجلهات املعنية لالنتهاء 
من إعــداد التقريــر اخلاص 
بتوفيــر مناطــق ومواقــع 

وحزمة اإلصالحات الضرورية 
ملواجهة التحديات.

وقد عبر مجلس الوزراء 
عن شكره وتقديره للجهود 
التي تقوم بها وزارة املالية في 
االضطالع باملهام املنوطة بها 
وحرصها على احملافظة على 

املال العام وتنميته. 
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخر املستجدات الراهنة على 
الساحتني العربية والدولية. 
وبهذا الصدد، أعرب مجلس 
الوزراء عــن إدانته للهجوم 
الــذي اســتهدف  اإلرهابــي 
فــي  ركاب  نقــل  حافــالت 
العاصمة الصومالية مقديشو 
والذي أسفر عن مقتل وإصابة 

التعازي واملواساة إلى أسر 
الضحايا، متمنيا للمصابني 

الشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء 
واســتنكاره  إدانتــه  عــن 
الشــديدين للمحاولة اآلثمة 
الغتيال نائبة رئيس جمهورية 
االرجنتني الصديقة كريستينا 
فرنانديز دي كيرشنر، مشددا 
علــى موقف دولــة الكويت 
املبدئــي والثابــت الرافــض 
للعنف والتطرف واإلرهاب 
والداعم لكافة اجلهود الهادفة 
إلى القضاء على تلك الظواهر، 
مؤكدا وقــوف دولة الكويت 
إلى جانب االرجنتني في كل 
ما تتخذه من إجراءات للحفاظ 

على أمنها واستقرارها.

اطلع على توصيات اللجنة الوزارية املشرفة على متابعة تنفيذ املشاريع التنموية الكبرى

م.علي املوسى واملستشار جمال اجلالوي وعبدالرحمن املطيريالشيخ طالل اخلالد ود.علي املضف ود.خالد السعيد

املشــاريع التنموية الكبرى 
في البالد وســبل تذليل كل 
املعوقــات التــي قــد تواجه 

تنفيذها.
ومن جانب آخر، استعرض 
الــوزراء توصيــة  مجلــس 
جلنة الشــؤون االقتصادية 
املشكلة برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د.محمد عبد اللطيف 
الفارس بشأن مقترح وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
بشأن حتديد أسقف اإلنفاق 
الثــالث  املاليــة  للســنوات 
املقبلة، وقرر مجلس الوزراء 
تكليف وزيــر املالية ووزير 

إحالـة «األمن الغذائـي» إلى جهاز متابعـة األداء احلكومي السـتكمال متابعة التنسـيق مع اجلهـات املعنية لالنتهاء مـن إعداد تقرير توفيـر مواقع تخزينية إسـتراتيجية 
اطلع على شـرح عن وضع صندوق االحتياطي العام وصندوق احتياطي األجيال القادمة ووضع املالية العامة للسنوات اخلمس املقبلة مقارنة بالسنوات اخلمس املاضية

«التجارة» حترر محضر ضبط 
حملل لبيعه سلعًا مقلدة

عاطف رمضان

التجارة  قامــت وزارة 
والصناعة بتحرير محضر 
ضبــط ألحــد احملــال في 
منطقة الساملية لبيعه سلعا 
مقلدة، حيث مت العثور على 
كميــة كبيرة مــن املالبس 
حتمل عالمات جتارية مقلدة 

ألشهر الشركات العاملية.
وقــام فريــق الطوارئ 
بتحريــر محضــر ضبــط 

مخالفــة وحصــر املضبوطــات واســتكمال 
اإلجراءات القانونية بحق املخالف.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن توقف 
العمــل في أنظمتهــا اإللكترونية ومنصاتها 

الرقميــة لتحديثها وذلــك خلدمة املراجعني 
بشــكل أفضل وذلك اعتبــارا من اخلميس ٨

ســبتمبر على أن تعاود العمل والدخول في 
اخلدمة بشكل طبيعي يوم األحد ١١ اجلاري.

الوزارة توقف أنظمتها اإللكترونية ومنصاتها اخلميس لتحديثها

ضبط مالبس حتمل عالمات جتارية مقلدة

جانب من املضبوطات

الفيلي: برامج متنوعة قدمها مركز صباح األحمد للموهبة

عبداهللا الراكان

اختتــم مركــز صبــاح األحمــد 
للموهبــة واإلبداع التابع ملؤسســة 
الكويــت للتقدم العلمي مســاء أول 
من أمس املوســم الصيفــي للمركز 
وتكرمي الفائزين في مسابقة «رحلة 
فــي الكويت». وقال مدير عام مركز 
صبــاح األحمــد للموهبــة واإلبداع 
بالتكليف بســام الفيلــي إن املركز 
حريص على االهتمام بفئة األطفال 
والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم 
في مجــاالت التكنولوجيا والعلوم 

واالبتكار والبحث العلمي.
وأضــاف الفيلــي فــي تصريــح 
لـ«األنباء» علــى هامش حفل ختام 
املوســم الصيفــي للمركــز وتكرمي 
الفائزيــن فــي مســابقة «رحلة في 
الكويت» ان هذا املوسم من األنشطة 
احلديثــة باملركــز حيث أقــام عدة 
فعاليات لفئات عمرية مختلفة، إضافة 
إلى افتتاح مواقع مختلفة الستيعاب 

املوهوبني تلبية ألهداف املركز.
وأوضح أن املركز قدم هذا الصيف 
برامج متنوعة امتدت لشهر تقريبا 
منهــا اخلاصــة بالعلــوم واالبتكار 

العلمــي  والتكنولوجيــا والبحــث 
بأسلوب تفاعلي وحماسي بني الطلبة 
لبث روح التعاون والتآخي لتشجيع 
العمل اجلماعي املشترك. وأعرب عن 
أمله أن يكون هذا املوســم قد حقق 
أهدافه ومن أهمهــا تبادل اخلبرات 
ودعم وتشجيع املبدعني واملبتكرين 
في شتى املجاالت. وقام املركز بتكرمي 
١٦ فائزا وفائزة في مسابقة «رحلة 
في الكويت»، متوجا املتسابق حمد 
احليص باملركــز األول فيها إضافة 
إلى تكرمي عدد من املتطوعني الذين 

قاموا بتدريب املتسابقني.

املركز اختتم املوسم الصيفي وكرَّم الفائزين مبسابقة «رحلة في الكويت»

صورة جماعية للمكّرمني واملشاركني خالل احلفل

ف السبيعي: تاريخ الكويت في العمل اخليري مشرِّ
بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
باإلنابة مســلم السبيعي أن 
للكويــت تاريخا مشــرفا في 
مجال العمل اخليري وبصمات 
واضحة حول العالم تشهد لها 
املجتمعات الدولية جعلت من 
الكويت محطة خير وســالم 

وموطنا لإلنسانية.
فــي  الســبيعي،  وقــال 
تصريح صحافي مبناســبة 
اليوم العاملي للعمل اخليري 
الذي يصادف ٥ سبتمبر من 
كل عام، إن الكويت ســاهمت 
في رفع املعانــاة عن الفقراء 
واملنكوبــني في مختلف بقاع 

مشــيرا إلى أنه فــي مثل هذا 
اليوم ٥ سبتمبر سعت األمم 
املتحــدة إلــى ترســيخ مبدأ 
العاملي  التعــاون والتضامن 
لتعزيز العمل اخليري الذي 
حثــت عليــه جميــع األديان 
ليكــون حافــزا للمنظمــات 
واألشــخاص  واحلكومــات 
على مساعدة اآلخرين وتقدمي 
األنشطة اخليرية لتكون أهم 
املسؤوليات في جدول أعمالها، 
وذلك ملواجهة كل صور الفقر 

ومسمياته وحتدياته.
وأوضح أن وزارة الشؤون 
حتث علــى العمــل اخليري 
وتعمل على قدم وســاق من 
أجل الدعم الدائم للمتطوعني 

وكل اجلهات اخليرية في البالد 
ومد جسور التواصل اإلنساني 

لتحقيق هذا الهدف النبيل.
دور  الســبيعي  وثمــن 
األمم املتحــدة في نشــر هذه 
الرســالة التوعوية السامية 
للعمــل اخليــري مــن خالل 
تضافر اجلهود فيها وتنظيمها 
وتذليل الصعوبات التي تواجه 
العاملني واملتطوعني فيها، بل 
انهــا خلقــت مجتمعات تعي 
أبعــاد إنســانية هــذا العمل 
وتدعم وتســاهم فــي مد يد 
العــون للمحتاجني والفقراء 
واحملرومــني في هــذا العالم 
بعيدا عن أي متييز عنصري 

أو عرقي أو طائفي.

مسلم السبيعي

العالــم، الفتا إلــى أن العمل 
الكويت  اخليري متأصل في 
ويعني لها الكثير ويعد جزءا 
ال يتجزأ من مسيرتها العطرة، 

إتاحة استعالم أصحاب األعمال عن املركبات عبر «أسهل»
بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إطالق خدمة االستعالم 
عن املركبات عبر خدمة أسهل ألصحاب األعمال حيث يستطيع 
صاحب العمل أن يســتعلم عن جميع املركبات املســجلة على 
الترخيص ويطبــع تقريرا مفصال عنهــا دون حاجة ملراجعة 
اإلدارة املختصــة. وأضافــت الهيئة أنها أطلقــت خدمة «طلب 
االســترداد املالي إلكترونيا» عن طريق خدمة «أســهل» أيضا، 
مشــيرة إلى أن إطالق هذه اخلدمات جاء ضمن خطة تســهيل 
جميــع اإلجراءات على أصحاب األعمــال بحيث ميكنهم إجناز 

جميع معامالتهم إلكترونيا.

سمو الشيخ أحمد النواف مترئسا اجتماع مجلس الوزراء


