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بسبب اإلجراءات البروتوكولية لـ»ضيف الكويت«

10 مايو املقبل االستجوابان إلى 

ممارسة شركات الطيران األميركية اإلرهــاب 
حيال الشركات اخلليجية والعربية واإلسالمية 
أسلوب رخيص في املنافسة.. هؤالء أبعد ما يكون 
عن القيم التي يبشرون بها.. بعد أحداث سبتمبر 
ــدى الغربيني فــوجــدوا  انتشر هــاجــس األمـــان ل
ضالتهم في خطوطنا باإلضافة إلى متيز اخلدمات 
وإدخــال الطائرات ا حلديثة.. عندما عجزوا عن 
املنافسة خلعوا قبعة االقتصاد احلر التنافسي 

ولبسوا قبعة »الكاو بوي« وأشهروا بنادقهم.

بني السطور

أهم قرارات اجللسة
> تأجيل استجوابي سمو الرئيس الى 10 

مايو .
> تشكيل جلنة للتحقيق في استقالة رئيسة 

)اخلطوط الكويتية(.
> املــجــلــس يكلف )الــداخــلــيــة والــدفــاع( 

بالتحقيق في وجود شبهات تزوير اجلنسية.
>رفض طلب نيابي للتحقيق في اإلجراءات 

التي شابت مناقصة األنابيب النفطية.
> تشكيل جلنة مؤقتة للبيئة.

> تكليف جلــنــة )املـــرافـــق( التحقيق في 
تداعيات األمطار وغرق الشوارع.

>  املــوافــقــة على رســالــة مــن رئــيــس جلنة 
العرائض والشكاوى البرملانية يطلب فيها 
موافقة املجلس على إحالة الشكوى املتعلقة 
ـــاء أقسام  ــكــادر املــالــي على رؤس بتطبيق ال

تعليم الكبار ومحو األمية باملناطق التعليمية 
إلى جلنة شــؤون التعليم والثقافة واإلرشــاد 

البرملانية بصفتها اللجنة املختصة.
ــرزوق  ــض املجلس رســالــة النائب م > رف
اخلليفة التي تقدم مبوجبها باستقالته من 
عضوية جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

البرملانية.
> وافــق مجلس االمــة على اقتراح بتكليف 
جلنة حماية األموال العامة البرملانية بالتحقيق 
ــة  في املخالفات والتجاوزات املالية واإلداري

اخلاصة بوزارة اإلعالم واجلهات التابعة لها.
ــة على اقــتــراح نيابي  ــق مجلس االم > واف
بـــ»تــكــلــيــف جلــنــة حــمــايــة االمـــــوال الــعــامــة 
البرملانية باستكمال التحقيق في الهيئة العامة 

لالستثمار«.

100 مليون دوالر  الكويت تخصص 
للمساعدات اإلنسانية في اليمن

اعلنت الكويت أمــس الثالثاء تخصيص 100 
مليون دوالر أميركي لإلسهام في جهود املجتمع 
الدولي لدعم االحتياجات اإلنسانية لألشقاء في 
اليمن. جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب وزير اخلارجية 
خالد سليمان اجلار الله امام املؤمتر رفيع املستوى 

بشأن خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن املنعقد 
في جنيف.

وقال اجلار الله ان “هذا املبلغ يكمل ايضا التزام 
الكويت السابق

الـــــــروضـــــــان يــــؤكــــد أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــحـــريـــن فــــي مــجــال 

دعم الشباب
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كل عام وأنتم بخير 
مبــنــاســبــة ذكــــرى اإلســــراء 
واملــعــراج حتتجب »الــوســط« 
عن الصدور غدا اخلميس على 
أن تعاود الصدور يــوم األحد  

املقبل.
و»الـــوســـط« ســتــواصــل بث 
خدماتها اإلخبارية عبر موقعها 
ــي وتــويــتــر خــالل  ــرون ــت ــك االل
أيــام العطلة. وكــل عــام واألمــة 

اإلسالمية بخير.

التربية تبدأ 
إجراءات التعاقد 

180 معلمًا مع 
من فلسطني 

بـــدأ وفـــد مــن وزارة التربية 
الكويتية فــي مدينة )رام الله( 
الفلسطينية اجـــــراءات التعاقد 
مــع 180 مــن املعلمني واملعلمات 
الفلسطينيني من املتقدمني للتدريس 
فــي دولـــة الــكــويــت فــي تخصصي 
الرياضيات والعلوم. وقالت وكيل 
وزارة التربية الكويتية املساعد 
للتعليم العام ورئيسة الوفد فاطمة 
الكندري لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( أمس الثالثاء إن الوفد بدأ 
اجراءات التعاقد في )رام الله( أمس 
األول األحد باجراء اختبار حتريري 

للمتقدمني.

تكليف »الداخلية والدفاع« بالتحقيق 
400 ألف مزور للجنسية  في وجود 

الكويت تدرس خيارات تسديد العراق 
لتعويضات خسائر العدوان 

ـــة خـــالل جلسته  ـــق مجلس االم واف
العادية أمس الثالثاء على االقتراح املقدم 
من بعض االعضاء بشأن تكليف جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية بالتحقيق 
فيما أثير حــول »وجــود شبهات تزوير 
باجلنسية الكويتية« على ان حتيل 
تقريرها بهذا الشأن الى املجلس بداية 

دور االنعقاد املقبل.

جاء ذلك خالل مناقشة )املجلس( بند 
طلبات تشكيل اللجان املؤقتة وجلان 

التحقيق التي تقدم بها عدد من االعضاء.
كما وافق املجلس على االقتراح النيابي 
بتشكيل جلنة مؤقتة تعنى بشؤون 

البيئة.

اكــدت الكويت استعدادها لدراسة 
اخليارات املستقبلية الرامية الى ضمان 
استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 
6. 4 مليار دوالر أميركي فــي اطــار 
ــدوان  ــع ــن خــســائــر ال الــتــعــويــضــات ع

العراقي عليها عام 1990.
جــاء ذلــك فــي كلمة ألــقــاهــا رئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير 

ــدوان  ــع ــن خــســائــر ال الــتــعــويــضــات ع
العراقي خالد أحمد املضف امام الدورة 
الـ 82 للجنة االمم املتحدة للتعويضات 
عن خسائر العدوان العراقي على دولة 

الكويت امس األول االثنني.

خالد اجلار الله
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صافي  دينار  مليون   38.6 املــرزوق: 
األول  للربع  »بيتك«  مساهمي  أرباح 

 2017 من عام 

ربيع �صكر

ـــة مـــرزوق  قـــال رئــيــس مجلس االم
علي الغامن أمــس الثالثاء ان مناقشة 
االستجوابني املوجهني الى سمو الشيخ 
جابر املــبــارك رئيس مجلس الـــوزراء 
بصفته ستكون في جلسة املجلس املقررة 

في 10 مايو املقبل.
واضـــــــاف الــــغــــامن فــــي تــصــريــح 
للصحافيني عقب انتهاء جلسة املجلس 
العادية أمس ان االستجوابني املقدمني 
ـــوزراء بصفته  لسمو رئيس مجلس ال
ــال جلسة  ــم املـــدرجـــني عــلــى جـــدول اع
أمــس “مت تأجيلهما بناء على طلب من 

احلكومة«.
واوضــح انــه بالنسبة لالستجواب 
االول املقدم من الــنــواب الدكتور وليد 
الطبطبائي ومـــرزوق اخلليفة ومحمد 
املــطــيــر فــقــد “قدم بــتــاريــخ 12 ابــريــل 

اجلاري.

مرزوق الغامن مترئسا جلسة أمس )طالع صفحتي 4 و 5(

)طالع صفحتي 4 و 5( )طالع صفحة 2(

التتمة 6)طالع صفحة 3(


