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سموه أشاد بالعالقات الوطيدة مع الجزائر

األمير مستنكراً تخريب سفن بالمياه اإلقليمية اإلماراتية:
يهدد حركة التجارة العالمية

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح الأحمد ،بق�رص بیان
�أم�س� ،سمو ال�شیخ نا�رص املحمد.
كما ا�ستقبل �سموه ،وزیر ال�ش�ؤون االجتماعیة �سعد اخل��راز ،ورئی�س
جمل�س �إدارة جمعیة املیاه د� .صالح املزیني ،و�أع�ضاء اجلمعیة.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئی�س جلنة الإ�رشاف العلیا مل�ؤمتر «قوتنا بوحدتنا»
یو�سف الیا�سنی و�أع�ضاء اللجنة.
وح�رض املقابلتنی وزیر �ش�ؤون الدیوان الأمریي ال�شیخ علي اجلراح.
يف �سياق �آخر� ،أجرى �صاحب ال�سمو ،ات�صاال هاتفيا �أم�س الأول ،ب�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة بالإمارات ،وذلك يف �ضوء ما تعر�ضت له �أربع
ناقالت نفطية من عمل تخريبي بالقرب من املياه الإقليمية للإمارات،
معربا �سموه عن ا�ستنكاره لهذا العمل و�أن ت�سفر التحقيقات التي جتريها
ال�سلطات الإماراتيةعن ك�شف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي
تهدد �سالمة املالحة البحرية وحركة التجارة العاملية و�إمدادات الطاقة

الدولية متمنيا �سموه �أن ينعم الأ�شقاء يف الإم��ارات واملنطقة بالأمن
واال�ستقرار.
�إلى ذلك� ،أ�شاد �سمو �أمري البالد بالعالقات الأخوية الوطيدة التي جتمع
الكويت باجلزائر ،م�ؤكدا حر�ص البلدين الدائم وامل�شرتك لالرتقاء ب�أطر
التعاون يف خمتلف املجاالت مبا يخدم امل�صلحة امل�شرتكة للبلدين.
وقالت الرئا�سة اجلزائرية يف بيان ان ذلك جاء يف ر�سالة وجهها �سمو
الأمري� ،إلى الرئي�س امل�ؤقت للجزائر عبد القادر بن �صالح.
وا�ضافت �أن «�سمو امري الكويت ثمن يف ر�سالته دعم اجلزائر جلهود
الكويت الرامية �إلى تعزيز الروابط بني الدول العربية».
وذكرت �أن «�سمو الأمري �أعرب لنب �صالح عن م�شاطرته الر�ؤى حول �أهمية
ا�ستمرار نهج الت�شاور والتن�سيق بني البلدين حول جممل الق�ضايا على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل مثمنا دعم اجلزائر جلهود الكويت الرامية
�إلى تعزيز الروابط بني الدول العربية ال�شقيقة وم�ساعيها حلل اخلالفات
ور�أب ال�صدع بني الأ�شقاء».

• صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

• سمو األمير خالل لقائه سعد اخلراز ورئيس وأعضاء جمعية املياه

القيادة السياسية عزت الرئيس

• سموه مستقبال رئيس وأعضاء جلنة االشراف ملؤمتر «قوتنا بوحدتنا».

ولي العهد التقى ناصر المحمد

اللبناني وبطريرك أنطاكية

وزير الدفاع يتوجه إلى السعودية لتفقد

القوات الكويتية المشاركة في «إعادة األمل»

وسائر المشرق للموارنة

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقيتي تعزية
�إلى الرئي�س اللبناين العماد مي�شال عون ،و�إلى �صاحب الغبطة
البطريرك الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي بطريرك �أنطاكية
و�سائر امل�رشق للموارنة ،عرب فيهما �سموه عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته بوفاة الكاردينال مار ن�رص الله بطر�س �صفري
بطريرك الكني�سة املارونية ال�سابق معربا �سموه لهما وللكني�سة
املارونية عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته بهذا امل�صاب الأليم
راجي ًا له الرحمة وللجميع جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
م�ستذكر ًا �سموه بكل االعتزاز مناقب الفقيد و�سجاياه ال�سمحاء ودوره
املحوري يف خدمة وطنه لبنان و�إ�سهاماته الوطنية اجلليلة امل�شهود
لها يف تر�سيخ �أوا�رص اللحمة اللبنانية وم�ساعيه احلميدة يف تعزيز
وحدة ال�شعب اللبناين الكرمي طيلة حياته احلافلة بالعطاء الكبري.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقيتي تعزية �إلى
الرئي�س العماد مي�شال ع��ون ،و�إل��ى �صاحب الغبطة البطريرك
الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي بطريرك �أنطاكية و�سائر امل�رشق
للموارنة �ضمنهما �سموه خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة
الكاردينال مار ن�رص الله بطر�س �صفري بطريرك الكني�سة املارونية
ال�سابق راجيا له الرحمة وللجميع جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقيتي
تعزية مماثلتني.

• الشيخ ناصر الصباح أثناء مغادرته البالد

كتب حم�سن الهيلم:

• سمو ولي العهد لدى لقائه سمو الشيخ ناصر احملمد

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص بیان �أم�س� ،سمو ال�شیخ نا�رص املحمد.

توجه النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح ومبعيته وفد رفيع امل�ستوى �إلى ال�سعودية لالطمئنان على
القوات الكويتية امل�شاركة يف «�إعادة الأمل» وتفقدها وتهنئتها مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان �صحايف انه كان يف وداعه على ار�ض املطار
نائب رئي�س االركان العامة للجي�ش الفريق الركن عبدالله النواف.

الحكومة طلبت اإلحالة للنظر في دستوريته من عدمها

جلسة سرية تحيل «االستجواب» إلى «التشريعية»
كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:

�أحال جمل�س الأمة يف جل�سته �أم�س
اال���س��ت��ج��واب امل��ق��دم م��ن النائب
عبدالكرمي الكندري لرئي�س جمل�س
ال��وزراء ال�شيخ جابر املبارك �إلى
اللجنة الت�رشيعية الربملانية وذلك
بعد بحث الأمر يف حتويل اجلل�سة
�إل��ى ال�رسية وق��ال رئي�س جمل�س
الأم��ة م��رزوق الغامن بعد انتهاء
�رسية اجلل�سة ان املجل�س ناق�ش
الطلب املقدم من احلكومة بتحويل
اجلل�سة �إلى �رسية ووافق على الطلب
ثم انتقل للنظر يف اال�ستجواب ،حيث
طلب رئي�س جمل�س ال��وزراء احالة
اال�ستجواب �إلى اللجنة الت�رشيعية
للنظر يف م��دى د�ستوريته ومتت
املوافقة على طلبه.
وفيما يلي تفا�صيل اجلل�سة:
افتتح الرئي�س م���رزوق الغامن
اجلل�سة ال�ساعة  12:30وتال الأمني
العام �أ�سماء احل�ضور والغياب،
افتتح وانتقل املجل�س �إل��ى ك�شف
الأوراق والر�سائل الواردة.
بدر املال :طلبات التحقيق تدرج يف
�أول جدول الأعمال ولكن مل يتم ادراج
طلب التحقيق يف تزوير اجلن�سية.
الرئي�س الغامن :طلبات التحقيق
يجب الت�صويت عليها ولننتظر بعد
ك�شف الأوراق والر�سائل الواردة.
�صالح ع��ا���ش��ور :ن��ب��ارك حل�رضة
�صاحب ال�سمو وويل العهد ب�شهر
رم�ضان املبارك ،ونتمنى �أن ينظر
�سمو الأمري يف ق�ضية القرو�ض �سواء
با�سقاط فوائد القرو�ض �أو �إعادة
جدولتها لتخفيف العبء املعي�شي،
والأمر الآخر ب�ش�أن ق�ضية التعيينات
يف الفتوى والت�رشيع ،الغريب
ان خريجي جامعة الكويت ال يتم
قبولهم بينما يتم قبول خريجي

جامعات من دول عربية �أقل م�ستوى
من جامعة الكويت.
علي الدقبا�سي� :أرفع للمقام ال�سامي
حل�رضة �صاحب ال�سمو و�أق��ول ان
ال�شعب الكويتي واع لن�صائحك
وال�شعب الكويتي ملتحم ومتحد
ون�ستذكر ال�صورة الرائعة لل�شعب
ال��ك��وي��ت��ي �أث��ن��اء ج��رمي��ة م�سجد
ال�صادق ،و�أمتنى من احلكومة �إن�شاء
جي�ش الكرتوين ملواجهة الظروف
من حولنا و�أن تكون لدى احلكومة
قدرة على الرد من خالل املعلومة
ال�سليمة.
�أحمد الف�ضل� :أ�شكر �سمو الأمري على
العفو عن �سامل الدو�رسي ،وكذلك
�أ�شكر �أخي النائب نا�رص الدو�رسي
ال��ذي مل ي�ضحك على النا�س ومل
يدغدغ م�شاعرهم عندما قام بدور
ب�أن قام مبا يجب �أن يقام من دون
�شو�رشة� ،سامل ال��دو��سري اقرتف
خط�أ وطبق احلكم عليه ،بينما
الآخرون يبون العفو وهم يف مطاعم
تركيا ،بورفعة افرج عنه بالطريقة
ال�صحيحة.
�أن���ا �أ�ستغرب م��ن البع�ض ال��ذي
ي�ستغرب عدم ح�ضور احلكومة مع
�أن الناطق الر�سمي �أعلن عدم ح�ضور
احلكومة جل�سة العفو قبل �أربعة
�أيام.
و�أنا �أقول اذا يبون العفو فعليهم �أن
يقدموا ر�سالة اعتذار ويطبقون احلكم
وبعدها ينظر �سمو الأمري بالعفو،
مو هم اح�سن من «بورفعة».
�أ�سامة ال�شاهني :ما قام به الف�ضل
خلط للأوراق وال يجوز �أن يتكلم عن
�أخوة منا�ضلني بينما هو يت�سكع يف
مطارات بريوت.
�أح��م��د الف�ضل� :أن��ا ل�ست مقهور ًا
و�أت�سكع اينما �أريد ول�ست م�سجون ًا
يف م�رص لأجل مر�شد.
عبدالله الرومي :نقول للحكومة يف

ظل الظروف الإقليمية اننا معكم
يف ال�سيا�سة اخلارجية ون�شد على
يدها ،الكويت الزالت بخري ب�ش�أن
الوحدة الوطنية ،واحلادث الأليم
يف م�سجد ال�صادق نتمنى املغفرة
ملن ا�ست�شهد فيه وكذلك كل �شهداء
الكويت من القرون الأولى �إلى يوم
ال��غ��زو ،ون�س�أل الله �أن يجنبنا
�رشور احلروب.
عدم دفع التعوي�ضات للمت�رضرين من
الأمطار يدل على �ضعف احلكومة.
التقرير ال���ذي �أ���ص��درت��ه الأمانة
العامة ملجل�س الأمة خمجل ودليل
�إدانة لعمل اللجان الربملانية التي
مل جتتمع.
ومت��ت املوافقة على متديد عمل
جلنة التحقيق ب�ش�أن التعيينات يف
الفتوى والت�رشيع ملدة �أ�سبوعني.

• سمو الشيخ جابر املبارك خالل اجللسة

ومت��ت املوافقة على متديد عمل
جلنة التحقيق بحادثة الأمطار ملدة
�أ�سبوعني.
وانتقل املجل�س �إلى بند الأ�سئلة.
�سعدون حماد� :س�ؤايل لوزير ال�صحة
ب�ش�أن عدد طائرات االخ�لاء الطبي
وال����رد ك���ان ف��ق��ط ط��ائ��رة واح���دة
لالخالء الطبي يعني الطائرة لو
كانت حتت ال�صيانة ف�إن املري�ض
مي��وت ,يجب وج��ود طائرتني الن
طائرة واح��دة ال تكفي ,االخطاء
الطبية متكررة واخ��ره��ا مواطنة
تراجع م�ست�شفى الفروانية عطوها
ابرة خمدر زائ��دة فدخلت بغيبوبة
�صار لها  20يوم ًا ويقولون هذا
حدنا يف العالج وخلوها عندنا لني
الله ياخذ امانته ,املهم هناك عالج
لها يف امريكا ولكن مل يتم ار�سالها

نريد رد ًا من وزي��ر ال�صحة :ملاذا
ال توجد طائرتان او ثالث بد ًال من
واحدة؟
ا�سامة ال�شاهني :لوزير اخلدمات
ب�ش�أن انتهاء ان�شاء امل�سنة يف
ج��زي��رة فيلكا وه��ذا يتعلق ب�أمن
املواطنني خا�صة ب�ش�أن العبارات
وكان هناك مناق�صة لتعميق ميناء
املوا�صالت يف جزيرة فيلكا ولكن
مت ايقاف كل العقود يف هذه الفرتة
يجب على جمل�س ال��وزراء ا�ستثناء
م��ي��ن��اء امل��وا���ص�لات م��ن احلظر
وال�سماح بتعميق امليناء.
عبدالكرمي الكندري :هذا ال�س�ؤال
الثامن الذي مل يقم اي وزير بالرد
على اال�سئلة ب�س يوقعون معامالت,
ترى احلكومة لي�ست �سلطة عليكم
يا نواب فهم اع�ضاء مثلكم وير�أ�سهم

رئي�س املجل�س ,لي�ش تقدمون
ا�سئلة ولي�ش هذا البند؟ �سافهينكم
وال يردون عليكم ا�ستهزاء.
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة :وردت كلمات
«�سافهينكم» ال تليق باخوان اع�ضاء
مثله يف املجل�س ,ارجو �شطبها.
خالد ال�شطي :ر�صة اال�سفلت كلف
اخلزينة مئات املاليني من الدنانري
ومع ذلك مل يتوجه بال�شكل ال�صحيح
وان هذه ال�شوارع ات�ضح جودتها
باالمطار وهناك �رشكات خمالفة
للعقود ووفق القانون يجوز للوزير
حما�سبتها ويجب اال حت�صل على
مناق�صات مرة اخرى وهناك �شبهة
جنائية يجب حتويلهم للنيابة
اطالب ال�سيدة الوزيرة ان ننتهي
هذا العام من �صيانة ال�شوارع.
الوزيرة جنان بو�شهري :ن�ؤكد ان
احلكومة اتخذت كل االجراءات جتاه
ال����شرك��ات املق�رصة يف اال��ض�رار
املتعلقة بال�شوارع ومت حتميل
امل�س�ؤولية لعدد م��ن ال�رشكات
ومت ايقاف تلك ال�رشكات وهي 11
�رشكة ما بني �سنة �إل��ى � 4سنوات
من الدخول يف مناق�صات الدولة,
وتقرير جلنة التحقيق الوزارية مت
رفعه �إلى جلنة التحقيق الربملانية
وبالن�سبة لفر�ش ال�����ش��وارع فهي
ت�سري وفق اخلطة ولكن هناك بع�ض
التوقفات مثل م��ا ح��دث يف وقت
ال�رسايات او �شهر رم�ضان ون�ؤكد
حر�صنا على ان يكون فر�ش ال�شوارع
وفق الوقت املنا�سب.
ح��م��دان ال��ع��ازم��ي :هناك م�شاريع
معلقة يف جميع ال��وزارات نريد ان
نعرف ما هي ا�سباب ت�أخر هذه
امل�شاريع وما هي اال�سباب؟
وزير الكهرباء خالد الفا�ضل :نعم
هناك م�شاريع كانت مت�أخرة وقمت
بتعيني فريق لبحث الت�أخري ومتت
حما�سبة املت�سببني ,الآن هناك فريق

متكامل ملتابعة اعمال الوزارة بعد
ان كان هناك موظف واحد خمت�ص
وانا كلفت كل الوكالء بالتحقيق يف
ت�أخر امل�شاريع.
الرئي�س الغامن� :سيتم متديد اجلل�سة
�إلى يوم اخلمي�س ,هناك جل�سات
للميزانيات وهناك جل�ستان للقوانني
وجل�سة او اخرى لطلبات املناق�شة
مبدئي ًا اذا ا�ستطعنا يوم  7/3يكون
االنتهاء من دور االنعقاد.
بدر املال� :أرجو االلتزام بالالئحة
وان تكون طلبات التحقيق يف جدول
االعمال للجل�سات ولي�س جلل�سات
خا�صة.
���س��ع��دون ح��م��اد :ي��ج��ب االل��ت��زام
بالالئحة للجدول.
الرئي�س الغامن :مكتب املجل�س هو
من حدد جدول االعمال.
بدر املال :مكتب املجل�س ال يفر�ض
علينا قراره ,فالقرار للمجل�س.
الرئي�س ال��غ��امن :من كالمك اقول
��ول مكتب
ان املجل�س ه��و م��ن خ� ّ
املجل�س.
وان��ت��ق��ل املجل�س �إل���ى بحث بند
اال�ستجواب.
وزير العدل :نطلب ان يكون بحث
اال�ستجواب يف جل�سة �رسية.
ومتت املوافقة
ومت اخالء القاعة
ا�ست�ؤنفت اجلل�سة علنية برئا�سة
رئي�س جمل�س االمة مرزوق الغامن
وقال ان عقد جل�سة �رسية بناء على
طلب احلكومة للنظر يف اال�ستجواب
امل��ق��دم م��ن ال��ن��ائ��ب عبدالكرمي
الكندري �إل��ى �سمو رئي�س جمل�س
ال��وزراء ووافق على الطلب وانتقل
املجل�س وط��ل��ب الرئي�س احالة
اال�ستجواب �إلى اللجنة الت�رشيعية
ووافق على الطلب واحيل اال�ستجواب
الى اللجنة الت�رشيعية.
الغامن :ترفع اجلل�سة �إلى الغد.

