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الغامن هنأ نظراءه في «سانت لوسيا»

احلريجي :نأمل أن تقدم احلكومة البديل لعالوة األوالد

وليتوانيا وغويانا التعاونية باألعياد الوطنية

مبا يتوافق وغالء املعيشة وحتى ال ندخل في سجاالت وطريق مسدود

أوضح رئيس مجلس االمة باالنابة سعود
احلريجي انه يأمل من احلكومة ان
تقدم البديل لعالوة االوالد حتى يتسنى
للمجلس مناقشته في اجللسة املقبلة.
وقال احلريجي في تصريح للصحافيني:
على احلكومة ان تقدم البديل بشأن
عالوة االوالد مبا يتوافق مع غالء
املعيشة وقناعات النواب حتى ال ندخل

في سجاالت تؤدي الى طريق مسدود
حول هذا املوضوع.
واضاف احلريجي ان املجلس وافق على
تأجيل مناقشة التقرير اخلاص بزيادة
عالوة االوالد حتى تتمكن احلكومة من
تقدمي البديل ،مشيرا الى ان احلكومة
طلبت مهلة شهر لهذا بادر املجلس
بالتعاون معها للوصول الى توافق حول

هذا املوضوع.
في سياق آخر ،اشاد احلريجي بإقرار
جلنة املرافق العامة لقانون هيئة
االتصاالت وتقنية املعلومات والذي
سيدرج على جدول اعمال املجلس ،مؤكدا
انه من القوانني املهمة التي تواكب التطور
احلاصل في مجال تكنولوجيا االتصاالت
وثورة املعلومات.

سعود احلريجي

متنى إعادة قانون اخلصخصة لتعود املؤسسة ناقالً وطنياً

عاشور :نشيد مبوقف احلكومة اجلديد
حول ملف «الكويتية» والبد من إعادة الثقة بالعاملني
أشاد النائب صالح عاشور
مبوقــف احلكومــة اجلديــد
حول ملف اخلطوط اجلوية
الكويتية ،معتبرا اياها ناقال
وطنيا ينتقــل من دولة الى
دولــة ،رافعــا علــم الكويت
وليس شركة خاصة تسعى
الى الربحية.
وقال عاشور ،في تصريح
صحافي ،انه آن االوان ان نعيد
الثقــة بجميــع العاملني في
اخلطوط اجلوية الكويتية من

صالح عاشور

خالل حتديث الناقل الكويتي
سواء باستئجار طائرات او
شــراء طائرات جديدة حتى
تنافس بقية الشركات العاملة
في مجال الطيران ،والبد ان
نذكــر اجلميع بأن اخلطوط
الكويتيــة كانــت مــن ابرز
شركات الطيران العاملة في
املنطقة مــن خالل اخلدمات
املتميزة التي تقدمها ،الفتا الى
ان احلسابات اخلتامية قبل
االحتالل العراقي تشير الى

اخلطوط الكويتية
كانت من ابرز شركات
الطيران العاملة في
املنطقة من خالل
خدماتها املتميزة

ربحية الشركة ويعود تراجع
املؤسسة لتحميلها اعباء اعادة
اعمارها بعد التحرير ،علما ان
جميع قطاعات الدولة حتملت
احلكومة اعادة اعمارها.
واكــد عاشــور فخــره
واعتزازه بالشباب الكويتي
العامل باملؤسسة ،متمنيا ان
تعيــد احلكومة الى املجلس
قانون اخلصخصــة لتعود
املؤسسة مجددا ناقال وطنيا.

ثمن بالدور الذي تقوم به وتلعبه في توازن أسعار املنتجات محلياً

سعد اخلنفور :هيئة الزراعة طبقت مبادئ العدالة واملساواة
في توزيع قسائم تأمني األمن الغذائي الزراعية
أشاد النائب سعد اخلنفور
بالدور الذي تقــوم به الهيئة
العامــة للزراعــة والثــروة
السمكية ،السيما فيما يتعلق
بتوزيــع مــزارع تأمــن األمن
الغذائي القومي ،مستغربا في
الوقت نفسه الهجوم الذي شنه
البعض علــى الهيئة واتهامها
بأنهــا جتــاوزت اللوائــح في
توزيع املزارع ،بينما واقع احلال
يؤكــد ان ما مت وفــق القانون
وال توجد اي اســتثناءات في
هذا الشأن.

سعد اخلنفور

وأكــد اخلنفــور ان جهود
رئيــس مجلــس ادارة الهيئة
العامــة للزراعــة والثــروة
السمكية مشــكورة ونثمنها،
وهي محل تقدير ،مشددا على ان
الدور الذي تلعبه هيئة الزراعة
فيما هو مطلوب منها مشهود
لــه ،كما هــو احلال بالنســبة
لــدور املزارعني الكويتيني في
وجودهم بالسوق احمللية الذي
يعمل توازنا ألسعار املنتجات
ويساهم في احلد من ارتفاعها.
وأشــار اخلنفور الى انه فيما

يتعلق مبــزارع االمن الغذائي
فإنهــا اتت وفقا لنظام القرعة
الذي يحقق العدالة واملساواة
للجميع وهو نظام معمول به
في توزيع البيوت والقســائم
من قبل وزارة اإلســكان وهذا
االمر نزيه وال تشــوبه شائبة
وأيضا الشــروط طبقت على
اجلميع ،حيــث تطلب الهيئة
وضــع تأمني مببلــغ  100ألف
دينار على القسيمة الزراعية.
وحث اخلنفور على ضرورة
عــدم الطعن فــي العمل الذي

تقوم به الهيئة العامة للزراعة
والتشــكيك في قياداتها التي
تعمل على قدم وساق لتطبيق
ابسط قواعد العدالة واملساواة
بني اجلميع كمســطرة واحدة
دون تفريــق أو متييــز ،الفتا
الى ان هذا األمــر يبدو انه لم
يرق للبعض فأخذوا يهاجمون
الهيئة وإدارتها والعاملني فيها
مبا هو ليس بهم.

أشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة ومديرها العام

العدواني :إستراتيجية هيئة الزراعة في دعم القطاعني
الزراعي واحليواني ذات قيمة مضافة لالقتصاد الوطني
اشــاد النائــب عبــداهلل
العدواني بالــدور الذي تقوم
بــه الهيئــة العامة لشــؤون
الزراعة ومديرها العام م.جاسم
البــدر من خالل دعــم العديد
مــن املشــاريع التــي تتعلق
باالمن الغذائي احليواني منه
والزراعي.
وقال العدواني ،في تصريح
صحافــي ،ان جهــود م.البدر
فــي الهيئــة العامــة للزراعة
في جميــع مجــاالت الزراعة
وتربيــة احليوانات واضحة
وملموســة ،داعيــا الــى دعم

عبد اهلل العدواني

االســتراتيجية التــي تســير
عليهــا الهيئــة وجعلــت من
عملها وجهدهــا امرا واضحا
ال يخفى على العيان .واضاف
العدوانــي ان هيئــة الزراعة
تســعى جاهــدة الــى تفعيل
استثمارات القطاع اخلاص في
النشاط الزراعي واحليواني
وتشــجيع االفراد والشركات
الوطنية املتخصصة بتهيئة
الظروف املناسبة لالنتاج من
خالل تقدمي الدعم املباشر وغير
املباشــر لها وتوفير القسائم
الزراعية واملنافذ التسويقية

أهمية عمل الهيئة
على تشجير البالد
وزيادة املساحات
اخلضراء

وغيرها من التسهيالت التي
ميكن ان تساعد هذه الشركات
على زيادة انتاجها ،وبالتالي
ارتفاع نسبة مساهمة القطاع
الزراعــي في الدخــل وزيادة
القيمــة املضافــة لالقتصــاد
الوطني.
ورأى العدواني اهمية عمل
الهيئــة على تشــجير البالد
وزيادة املســاحات اخلضراء
ألن ذلــك لــه انعــكاس بيئي
وسيساهم في خفض التلوث
والغبار ويعطي منظرا جماليا
ملناطق الكويت.

بعــث رئيــس مجلس
األمــة مــرزوق الغــامن
ببرقيتــي تهنئــة الــى
رئيس املجلــس الوطني
في «سانت لوسيا» بيتر
إ.فوستر ،ورئيس مجلس
الشــيوخ كالوديــوس
ج.س.فرانســيس ،وذلك
مبناســبة العيد الوطني
لبلدهما.
كما بعث رئيس مجلس
األمة مرزوق الغامن ببرقية

تهنئة الــى رئيس املجلس
الوطنــي فــي جمهوريــة
غويانــا التعاونية رفائيل
ج.س.ترومتــان ،وذلــك
مبناســبة العيــد الوطنــي
لبلده.
كما بعث رئيس مجلس
األمة مرزوق الغامن ببرقية
تهنئة الى رئيس البرملان في
جمهورية ليتوانيا «فيداس
غيدفيالس» ،وذلك مبناسبة
العيد الوطني لبالده.
مرزوق الغامن

نحن نستغرب من خلق املشاكل والتأزمي

التميمي :هناك من يزايد سياسي ًا
على وضع واستقرار البلد

قــال النائــب عبداهلل
التميمــي فــي تصريــح
صحافــي :إن هنــاك من
يزايد سياسيا على وضع
واســتقرار البلد ،وهناك
من النواب من يسعى إلى
التكسب االنتخابي على
حســاب البلــد ،ومناحي
احليــاة فــي الكويــت ال
تتحمل أي مزايدة ،ونحن
ضد البحث عن املصالح
احلزبيــة والفئوية على
حســاب مصلحــة البلد،
وأكــد التميمــي ان هناك
مشاكل يعاني منها البلد،

وال ضير في ذلك ،ولكن
نحن نستغرب من خلق
املشــاكل وتــأزمي البلد،
مســتغربا الدخــول في
مشاكل ،وال ريب انه امر
يندى له اجلبني ،وكفانا
تشــرذما ،لنتــق اهلل في
البلــد ،وهنــاك مشــاكل
ورثناهــا مــن مجالــس
سابقة ،اآلن نحن نتصدى
لها.
وأشــار التميمــي الى
جتــدد تداعيــات معركة
كرسي الرئاسة التي عادت
مرة أخرى بحلة جديدة.

عبداهلل التميمي

قر قانون
«املرافق العامة» ُت ّ
هيئة االتصاالت بعد

مناقشة اقتراحات اجلهات

عادل اجلاراهلل

احلكومية واخلاصة
قال رئيس جلنة املرافق العامة البرملانية
النائب عادل اجلار اهلل ،ان اللجنة
اجتمعت امس مع اجلهات احلكومية
املمثلة بوزارة املواصالت ملناقشة
اقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة
لالتصاالت.
واضاف اجلار اهلل انه مت اقرار هيئة
االتصاالت في اجتماع امس ،مؤكدا ان
اجلهات احلكومية واخلاصة تقدمت
مبقترحاتها وتصوراتها الى اللجنة
ومتت مناقشتها جميعا.

وتابع :لقد استعرضت اللجنة في
اجتماعها امس مواد القانون بحضور
خمسة من اعضاء اللجنة ،ومت اعتمادها
بالكامل ،وجار اآلن اعداد الصيغة
النهائية لها لعرضها على مجلس األمة
في الرابع من الشهر املقبل.
وبني ان قانون االتصاالت سيكون
طفرة على مستوى االتصاالت
التكنولوجية في الكويت من حيث
اشراك القطاع اخلاص في مثل هذه
املشاريع.

