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مجلس الوزراء عن تقرير «األمطار» :ال تهاون بمحاسبة كل مقصر
قرر مجلس ال��وزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بإعداد مشروع القانون الالزم
ال��ذي يكفل معالجة جميع العراقيل ذات الطابع القانوني ال�ت��ي م��ن شأنها تأخير
اإلجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة ،وإعداد مشروع القانون مفرغًا بالصيغة
القانونية املناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وكان املجلس أحيط خالل اجتماعه األسبوعي أمس الذي عقد برئاسة سمو الشيخ

ج��اب��ر امل �ب��ارك ،ب��اإلج��راءات ال�ت��ي اتخذتها هيئة م�ش��روع��ات ال�ش��راك��ة ب��ني القطاعني
ال �ع��ام وال �خ��اص ف��ي م �ج��ال ت�ح��وي��ل ملكية أس �ه��م ش��رك��ة ش �م��ال ال� ��زور األول� ��ى وآل�ي��ة
توزيع األسهم على املواطنني ،على أن تستكمل الهيئة اإلج��راءات املناسبة في ضوء
النصوص واألحكام املعمول بها في هذا الشأن.
واستمع مجلس ال��وزراء إلى شرح قدمته وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون

اإلس�ك��ان د .جنان بوشهري ح��ول نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات
أزم��ة األم�ط��ار واإلج� ��راءات التي قامت بها بهذا ال�ش��أن ،وق��د عبر املجلس ع��ن شكره
للجهود املبذولة إلعداد هذا التقرير ،مؤكدًا على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت
ً
سواء كان من القياديني او املوظفني أو شركات املقاوالت
مسؤوليته عن خلل أو قصور
أو املكاتب الهندسية.

الرواتب والدعوم حق مكتسب للمواطنني وحريصون على توفير سبل الحياة الكريمة لهم

وزير املالية :ال ضريبة إال بقانون

معالجة االختالالت في باب الرواتب عبر البديل االستراتيجي
أك��د وزي ��ر امل��ال�ي��ة د .ن��اي��ف ال�ح�ج��رف أن��ه ال يمكن ف��رض
ض ��رائ� ��ب اال ب� �ق ��ان ��ون ووف� � ��ق األط� � ��ر ال� �ت ��ي ن ��ص ع�ل�ي�ه��ا
الدستور ،وقال :انه في حال وجود قانون ينظم الضريبة
في الكويت «فسيكون حاله كحال جميع القوانني ال يقر
اال بعد تقديمه ملجلس االمة ووفق االطر التي نص عليها
الدستور»( .طالع ص)13
وأوض��ح الحجرف ف��ي تصريحات نشرتها «ك��ون��ا» خالل
م�ش��ارك�ت��ه ف��ي امل �ن �ت��دى ال��راب��ع ل�ل�م��ال�ي��ة ال �ع��ام��ة ف��ي ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ب ��ام ��ارة دب� ��ي ،أم� ��س ،أن ال ��روات ��ب ح ��ق مكتسب
ل�ل�م��وظ��ف وب��ال�ت��ال��ي ال ت��وج��د اج � ��راءات ك�ث�ي��رة م��ن املمكن
ات �خ��اذه��ا ل �خ �ف��ض م �ص��روف��ات ه ��ذه األب � � ��واب .واس� �ت ��درك
ب��ال �ق��ول إن ال�ح�ك��وم��ة ت�ع�م��ل م��ن خ ��الل م�ن�ظ��وم��ة متكاملة
م��ن م �ن �ظ��ور ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي مل�ع��ال�ج��ة االخ �ت��الالت
ف��ي ب��اب ال��روات��ب وه��ذه املعالجة تستغرق بعض الوقت
للوصول ال��ى نتائجها امل��رج��وة .وبخصوص الدعومات،
أك��د ال�ح�ج��رف ان ه��ذا ال�ب��اب م��وج��ود ف��ي امل�ي��زان�ي��ة العامة
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الكويت دخلت «غينيس» بأطول علم
كتب عبدالرسول راضي

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي أمس دخول الكويت موسوعة (غينيس) لألرقام القياسية بأطول علم ،تأكيدا على
اإلصرار والعزيمة لتخليد اسم الكويت في هذا السجل العاملي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العازمي للصحافين على هامش االحتفال الذي نظمته منطقة مبارك الكبير التعليمية بمشاركة  4آالف
طالب ومعلم بدخول الكويت موسوعة (غينيس) بأطول علم تزامنا مع احتفاالتها بأعيادها الوطنية حيث بلغ  2019مترا وحمله  4آالف
طالب .وأضاف العازمي أن غرس قيم الوالء واالنتماء للوطن تجسد في هذه الفعالية ،مشيدا بجهود القائمن عليها من الوزارات والجهات
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شكوى للنيابة تطالب باستدعاء العدساني لسماع أقواله كشاهد

التحقيق قريبًا في تضخم حسابي نائبني
كتب الفي النبهان وعبداهلل
المجادي ومشعل عبداهلل

أكد مصدر برملاني ل� «النهار» ان وحدة
ال �ت �ح ��ري ��ات امل ��ال� �ي ��ة أك �م �ل��ت ت �ح��ري��ات �ه��ا
ح ��ول وق��ائ��ع وت�ف��اص�ي��ل م��ال�ي��ة متصلة
بملفي تضخم حسابي نائبني ،متوقعا
احالتهما ق��ري�ب��ا ال��ى ج�ه��از ام��ن ال��دول��ة

الستكمال التحريات.
ول�ف��ت امل�ص��در ال��ى أن تحقيقات ال ت��زال
ج��اري��ة داخ� ��ل وح� ��دة ال �ت �ح��ري��ات امل��ال�ي��ة
مع بعض العاملني فيها بشأن تسريب
م �ع �ل��وم��ات ل �ن ��واب ت�ض�م�ن��ت ب�ع�ض��ا من
التفاصيل الدقيقة.
م ��ن جٌ��ان��ب آخ� ��ر ت �ق��دم املحامي س�ع��ود
امل �ط��رق��ة ام ��س ب �ش �ك��وى ل �ل �ن��ائ��ب ال �ع��ام،

م� �ط ��ال� �ب ��ا ب ��اس � �ت ��دع ��اء ال � �ن� ��ائ� ��ب ري � ��اض
ال�ع��دس��ان��ي لسماع أق��وال��ه كشاهد فيما
ذك��ره ع��ن جريمة غسيل ام��وال وتضخم
حسابات  ٣نواب حاليني .وطالب املطرقة
من النيابة باستدعاء العدساني لسماع
أق ��وال ��ه ك�ش��اه��د إث �ب��ات ف��ي ش�ب�ه��ة غسل
األموال ،خاصة انه اعلن علمه علم اليقني
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ضيوف المؤتمر اإلقليمي لرياضة السيارات
أشادوا بمدينة رياضة المحركات
تود :سرني جد ًا ما رأيته في
الكويت ..وأشكر د .عماد
بوخمسين على االستضافة
المناعي :نتطلع إلقامة
بطوالت مشتركة بين الكويت
وقطر
المؤتمر ناقش إجراءات األمن
والسالمة وتنويع مصادر الدخل
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 94712طلبًا إسكانيًا
حتى نهاية يناير 2019
كتب علي الفرحان

أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية أن اجمالي عدد الطلبات االسكانية بلغ
حتى نهاية يناير املاضي  94712طلبا .وق��ال املتحدث باسم املؤسسة
اب��راه �ي��م ال �ن��اش��ي ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ام ��س األح ��د ان ع ��دد امل�ت�ق��دم��ن
للحصول على الرعاية السكنية خالل يناير املاضي بلغ  704متقدمن.
وأضاف أن عدد املشمولن بأولوية االعاقة من اجمالي الطلبات حتى نهاية
يناير املاضي بلغ  2742طلبا ،في حن بلغ ع��دد املتقدمن للتخصيص
مل �ش��روع ج�ن��وب م��دي�ن��ة ص�ب��اح األح �م��د السكنية  11865متقدما حتى
السابع من فبراير الحالي .وأوض��ح أن عدد املعامالت االسكانية املنجزة
بادارة خدمة املواطن في يناير املاضي بلغ  24629معاملة.

