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غير مخصص للبيع

ممثلو اإلدارة العليا في بنك برقان مع طاقم عمل مسرحية «كنز برقان»

«برقان» يعلن مليونيره األول بالسحب السنوي حلساب «كنز» بجائزة ١٫٥ مليون دينار

1415ناصر القيسي: نفخر بأن نكون أول بنك يقدم فكرة مختلفة للسحوبات

الناهض لـ «األنباء»: ٥٠٠ مليون دينار لدعم ١٥ صنفًا غذائيًا وإنشائيًا 
ال دراسة لزيادة املواد الغذائية املدعومة حاليًا.. ومتابعة حثيثة ألسعار «اإلنشائية»
التشديد على املعارض العقارية مستمر حلماية املواطنني وحتقيق ممارسات استثمارية آمنة
٣٩ ألف شركة تأسست بالكويت في ٣ سنوات.. ونسعى إلى تطبيق نظام فتوى اليوم الواحد
إجناز «الشدادية الصناعية» نهاية ٢٠٢٣.. ونستهدف اجليل الرابع من الصناعات التكنولوجية
مشروع قانون إلنشاء شركة بريد كويتية مملوكة للدولة بالكامل وجاٍر استكمال اإلجراءات إلصداره

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في أول لقاء صحافي أكد أن ٦٧ جمعية تعاونية و٨ أسواق موازية كبرى ضمن نظام مراقبة األسعار

الوزير مازن الناهض خالل لقائه مع «األنباء»      (هاني الشمري)

٦ بدائل جلميع فئات املواطنني
توافق السلطتني يتم مبوافاة املجلس بهذه البدائل وإعادة التقارير ذات الكلفة املالية العالية للجان البرملانية

مرمي بندق 

بعد وضوح مطالب كل من 
السلطتني أصبحت احلاجة ماسة 
ملزيد من التنســيق احلكومي ـ 
النيابــي لتقــدمي احلكومة إلى 
مجلــس األمة البدائــل األفضل 
لشــمول جميع فئات املواطنني 
باملزايا املاليــة والعينية، وفي 
الوقت نفســه إصــدار مجلس 
الــوزراء القــرارات التنفيذيــة 
للبدائل موضع التنفيذ مع إحالة 

مشاريع القوانني املطلوبة إلى 
املجلس. وقالت مصادر مطلعة 
إن البدائل تتضمن عدة قرارات 
من وزارة املالية لتطوير النموذج 
الوطني للدعومات، إلى جانب 
قرارات أخرى من وزارة الشؤون 
االجتماعية لضمان عدالة شبكات 
األمان االجتماعي لصالح أصحاب 
املساعدات االجتماعية من ربات 
البيــوت واألرامــل واملطلقات. 
وأضافــت: فضال عن مشــروع 
قانون لتطوير منظومة اخلدمات 

املقدمة للمتقاعدين التي تتضمن 
اســتراتيجية دعمهم وتطوير 
مؤسسة التأمينات االجتماعية، 
ومشروع قانون بتعديل بعض 
أحــكام املرســوم بقانــون رقم 
١٥ لســنة ١٩٧٩ بشــأن اخلدمة 
املدنية «هيكلــة األجور»، فيما 
يعرف بالبديل االســتراتيجي 
لألجور واملرتبات على أساس 
مــن التأهيل والكفاءة واخلبرة 
إلى جانب الشهادات الدراسية. 
وزادت املصادر: هذا إلى جانب 

تأسيس شركات مساهمة عامة، 
للمواطنني ٥٠٪ وللدولة حصة 
إضافية، وتنفيذ اســتراتيجية 
توفير وظائف في القطاع اخلاص 

للمواطنني.
ومن األهمية ذكر أن احلكومة 
ستعمل بأقصى جهدها لتقدمي 
هــذه البدائل التــي تتوافق مع 
برنامــج عملهــا وحتــل محــل 
التقاريــر ذات الكلفــة املاليــة 
العاليــة التي مت طلــب إعادتها 

إلى اللجان املختصة.

باعتبارها األفضل مالياً و«األنباء» تنشرها.. بعضها ينفذ وفق قرارات وأخرى مبشاريع قوانني حتال إلى مجلس األمة

1213أجرى اللقاء: أحمد مغربي ـ علي إبراهيم 

تقسيم القروض إلى شرائح
رشيد الفعم

جتتمع اليوم اللجنة املالية واالقتصادية في 
مجلس األمة لوضع خطة للمواضيع املدرجة 
على جدول أعمالها. وأشار مصدر نيابي الى ان 
الهدف من اخلطة أن يكون هناك تنســيق بني 
القوانني الواردة مــن اللجان األخرى واللجنة 
املالية مبا يتوافق وبعض القوانني احلكومية. 
ولــم يبتعد املصدر عن االحتقان احلاصل بني 
أعضاء السلطتني، خصوصا ما خرج من اللجنة 
املاليــة فيما يتعلق بقانون شــراء املديونيات 
ومتسك احلكومة مبوقفها ورفضها التام للقانون 
ما لم تتم مناقشته ودراسته. املصدر أشار الى 
ان النواب متعاونون مع احلكومة فيما يخص 
القانــون محل اخلالف، وهذا يحتاج الى نقاط 

التقاء يسعى النواب للوصول لها من خالل عقد 
اجتماع للجنة التنسيقية النيابية - احلكومية 
بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس األمة. وقال 
إن النــواب لديهم حلول عدة لقضية القروض 
منها تقســيمها الى شــرائح، ومــن ضمن تلك 
الشرائح املتعثرون ومن هم في صندوق األسرة، 
وبذلك نكون قد خفضنا قيمة املبلغ من مليار 
ونصف املليار الى ٦٥٠ مليون دينار، وهذا قد 
تتفق معنــا فيه احلكومة على األقل من حيث 
املبدأ. وأضاف املصدر: «الشرائح ستستبعد من 
ميلكون أكثر من منزل أو لديهم عقارات أخرى 
كحيازة زراعية أو جاخور أو شاليه أو رخصة 
جتاريــة وهكذا، والقصد من ذلك هو الوصول 
إلى نقطة التقاء مع احلكومة حلل تلك املعضلة 

التي عانى منها أغلبية الشعب».

احلكومة متمسكة مبوقفها.. و«املالية البرملانية» جتتمع لترتيب قوانينها

شاهد  بتقنية 
الواقع املعزز 
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فرصة قوية لتنويع 
صادراتها واستقطاب 
االستثمارات األجنبية
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