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 حمد السالمة ومحمد السندان وحمد الخلف

أنــه سيدعو  الغانم  مـــرزوق  األمــة  أعلن رئيس مجلس 
إلى جلسات خاصة أيام الثالثاء واألربعاء والخميس من 
الــجــاري، على أن تعقبها جلسات مكثفة خالل  األســبــوع 
األســابــيــع املقبلة لــالنــتــهــاء مــن تــقــاريــر لجنة املــيــزانــيــات 

والحساب الختامي.
إلــى أن يــكــون فض  وأوضـــح أن مكتب املجلس يسعى 
دور االنعقاد في منتصف رمضان، الفتا إلى أن هذا األمر 

غير مؤكد، ولكن هذا ما يتم السعي إليه.
وتــمــنــى الــغــانــم أن تــكــون فــتــرة الــصــيــف فــرصــة إلعـــادة 

ترتيب األوراق واالستعداد لدور انعقاد منظم، مشيرا إلى 
أنه من الصعوبة بمكان تنظيم كل األمور بعد االنتخابات، 

لكن من املمكن تطبيق هذا األمر في دور االنعقاد املقبل.
إلى ذلك، تعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
أمام اللجنة البرملانية املكلفة بدراسة محاور استجوابيه، 

بالتعاون والرد على كل األسئلة املوجهة من النواب.
الــنــائــب راكـــان النصف فــي مؤتمر  وقـــال مــقــرر اللجنة 
صــحــافــي فـــي مــجــلــس األمــــــة: «تــــم االتــــفــــاق عــلــى تشكيل 
فريق حكومي للمتابعة بشكل دوري وفوري طوال فترة 
في  األمــة  تقريرها ملجلس  رفــع  للجنة  ليتسنى  الصيف، 

دور االنعقاد املقبل».
وفـــي جــانــب آخــــر، تــواجــه الــســلــطــتــان مــــأزق فــض دور 

و«األبــحــاث»،  «التأمينات»  ميزانيتي  إقــرار  قبل  االنعقاد 
حيث أكد رئيس لجنة امليزانيات عدنان عبدالصمد انتهاء 
الــتــصــويــت باألغلبية مــع قـــرار تــقــديــم الــحــكــومــة مــشــروع 
قانون جديد مليزانيتي األبحاث والتأمينات بأسرع وقت، 

بعد رفض القوانني الحالية في الجلسة املاضية.
حكوميًا، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د. فالح العزب أن الحكومة ستقدم مالحظاتها بشأن 
امليزانيات التي لم تقر من قبل مجلس األمة، وبني العزب 
أنه  أمــس  رمضان  بشهر  املهنئني  استقباله  هامش  على 
بعد عبور الحكومة االستجوابات األخيرة، فإننا نسعى 
لــلــتــعــاون مــع الــبــرملــان، مــؤكــدا أن الــحــكــومــة ال تــجــزع من 

الرقابة البرملانية واالستجوابات. 
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   عبدالرزاق املحسن

كشفت مصادر مطلعة عن حصول 
الجهات  موافقات  على  الصحة  وزارة 
الـــرقـــابـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــجــهــيــز بــعــض 
األقــســام فــي مــشــروع مستشفى جابر 
األحمد، تمهيدًا لتشغيله خالل الفترة 

املقبلة تدريجيًا.
وأوضـــــحـــــت املـــــصـــــادر لـــــ � أن 
«الــــصــــحــــة» حـــصـــلـــت عـــلـــى مـــوافـــقـــات 
تتعلق بتجهيز أقسام الطب الطبيعي 
والتعقيم والــحــوادث، وتــوريــد أحــدث 
أن  مبينة  فيها،  وملحقاتها  األجــهــزة 
تصل  التجهيزات  هــذه  كلفة  إجــمــالــي 
الـــــى 2.2 مـــلـــيـــون ديــــنــــار، فــيــمــا جـــرى 
مباني  عــلــى تجهيز  املــوافــقــة  تــأجــيــل 
الــــعــــيــــادات الـــخـــارجـــيـــة واملـــخـــتـــبـــرات 

الطبية باملستشفى حتى وقت الحق.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن مــســتــشــفــى جــابــر 
األحمد سيساهم في تخفيف الضغط 

عن املستشفيات العامة فور تدشينه. 

  دينا حسان

يــرتــفــع اســتــهــالك الـــغـــذاء فــي الــكــويــت خــالل 
شــهــر رمـــضـــان، بــنــســبــة تــصــل إلـــى 40%، وفــق 
إحـــصـــاءات مــجــّمــعــة مــن مــراكــز الــبــيــع. وأكـــدت 
مصادر «أن هذا االستهالك يرفع اإلنفاق على 
الغذاء في هذا الشهر إلى ما بني 1500 و2500 
دينار لكل أسرة كويتية وفق مستوى دخلها، 
مــقــابــل أقـــل مــن الــنــصــف ملــتــوســط إنــفــاق األســر 

الوافدة املقيمة في البالد».
املــــصــــادر «إن ذلــــك يــفــيــض على  وأضــــافــــت 
باتت  الــتــي  التقاليد،  لكن  الحقيقية،  الــحــاجــة 
راســـخـــة مــنــذ عــقــديــن مـــن الــــزمــــن، عــلــى األقــــل، 
فرضت نفسها وتمّددت لتطول مختلف شرائح 
املــجــتــمــع، مــهــمــا كــــان مــســتــوى الــــدخــــل، حتى 
الرمضانية نحو %50  املــائــدة  فــي  الــهــدر  بــات 
الــعــام». وأوضــحــت مصادر ومراكز  باملتوسط 
الـــبـــيـــع «أن االســـتـــهـــالك خـــــالل شـــهـــر رمـــضـــان 
يــرتــفــع؛ لــيــبــلــغ 500 مــلــيــون ديـــنـــار تــذهــب في 
للمواطنني،  واالستهالكية  الغذائية  الحاجات 

مقابل 250 مليونًا إلنفاق الوافدين».

 1500 - 2500 دينار للعائلة في الشهر  مطالب بعقوبات قاسية ورفض الواسطات.. لحفظ «الهيبة» 

%40
 مبارك حبيب ومحمد إبراهيم

مرة جديدة يصبح االعتداء على رجال 
األمن «مادة دسمة» على مواقع التواصل 
العيون  االجتماعي، حيث شهدت منطقة 
فـــي الـــجـــهـــراء أمــــس األول واقـــعـــة اعـــتـــداء 
على رجــال دوريــة نجدة، من قبل شباب؛ 

لتخليص زميلهم املخالف من التوقيف.
وبينما اضطر رجــال األمــن إلى إطالق 
ص مــن املعتدين، 

ّ
الــهــواء للتخل فــي  الــنــار 

الذين استخدموا العصي، أثارت القضية 
تــســاؤالت عــن هيبة رجـــال األمـــن، فــي ظل 
ازدياد وقائع االعتداءات، التي كان آخرها 

«مقطع البوكسات».
وأثـــــار املــقــطــع، الــــذي تـــم تــصــويــره من 
قبل أحد املارة، اشمئزاز أطياف املجتمع؛ 
لكون األمر أصبح خطيرًا، ويصل إلى ما 
االعــتــداء  يصبح  عندما  عــقــبــاه،  حمد 

ُ
ت ال 

على األمن نهجًا للجيل الحالي!
وطــــالــــب قـــانـــونـــيـــون بـــــأن يـــقـــابـــل هـــذا 

االعتداء عقوبات قاسية، زجرا للمعتدين، 
أن  الشنيعة، مؤكدين  األفــعــال  وردعــا عن 
االعــتــداء على رجـــال األمـــن يعتبر اعــتــداء 
على الدولة، وعلى أبناء املجتمع. وشّددوا 
عــلــى ضــــــرورة عــــدم قـــبـــول «الـــواســـطـــات» 

بحق املعتدين بأي شكل من األشكال.
وفــي الــوقــائــع، كــانــت الــدوريــة ضبطت 
على  اعتدى  مواطنًا،  مثيرة  مطاردة  بعد 
رجـــــال األمـــــن أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم تــوقــيــفــه، 
بــعــد ارتــكــابــه عـــدة مــخــالــفــات مـــروريـــة، إال 
أن مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــاب «فــــزعــــت» لـــه، 
وانــهــالــت بالعصي عــلــى رجـــال الــدوريــة، 

لتمكينه من الهرب. 

 قــــال الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
التي  التجارية  الصفقات  إن  ترامب 
عـــقـــدهـــا أثــــنــــاء جـــولـــتـــه فــــي مــنــطــقــة 
الشرق األوسط، والتي تقدر بمئات 
املليارات، ستوفر آالف الوظائف في 

الواليات املتحدة.
وغــــرد تـــرامـــب عــلــى صــفــحــتــه في 
مليارات  «إن جلب   :

ً
قــائــال «تــويــتــر» 

الـــــدوالرات مــن الــشــرق األوســــط إلــى 
وظائف  سيعني  املتحدة  الــواليــات 

كثيرة».
وكـــــان الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي أشـــاد 
السبت بـ «التقدم الهائل الذي أنجز 
فـــي جــولــتــه لــتــعــزيــز أمــــن وازدهــــــار 
الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة وأصــــدقــــائــــنــــا 
اململكة  وحلفائنا». وشملت جولته 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة وإســــرائــــيــــل 
وفــلــســطــني والــفــاتــيــكــان وبــروكــســل 

وإيطاليا. 

¶  السلطتان تواجهان مأزق ميزانيتي «التأمينات» و«األبحاث» 

(كونا) ● األمير وولي العهد وسالم العلي خالل استقبال املهنئني     
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 ¶ صراعات نفوذ ومصالح متفاقمة بين وزراء وهيئات تابعة
 ¶ الناهض: والدي محور اهتمامي في رمضان.. هو سر سعادتي

قضت محكمة الجنايات أمس باإلعدام 
شنقًا للمواطن (ع.ش) الذي ارتكب جريمة 
دهـــس رجــــال األمــــن أمــــام دّوار دســمــان 
والتي  الوطني،  بالعيد  االحتفاالت  خــالل 

راح ضحيتها الشهيد تركي العنزي.

البحر والحميضي  ●
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ت محليا



ت ٥محليا
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ين و ا و د



مقاالت
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قتصاد ال ا



قتصاد ٢٥ا



قتصاد ا



قتصاد ا



قتصاد ٢٨ا



٢٩ صة ر بو



لي و د



لي و ٣١د



لي و ٣٢د



الرياضة



ضة يا ٣٤ر



ضة يا ر



الصـالة


