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صاحب السمو يغادر إلى عمان لترؤس وفد الكويت

أجواء »إيجابية« تستبق القمة العربية

تزايد بعد الــعــدوان الصدامي االستقطاب 
القبلي والطائفي والفئوي والذي من املفروض 
أن يضمحل بعد الـــوالدة اجلــديــدة للكويت.. 
احلكومة من خالل العبث في الدوائر واحلل 
تلو احلل واملجلس الوطني واحللول الترقيعية 
للتهرب من املساءلة عن تعديات بعض الرموز 
ــال الــعــام عمقت الــتــشــرذم.. نحن بلد  على امل
صغير وسكانه قليل وال يحتمل التجزئة.. 

ارحموا بلدكم!

بني السطور

غــادر صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن عصر أمس 
متوجها إلــى اململكة االردنــيــة الهاشمية الشقيقة وذلك 
لترؤس وفد دولة الكويت في مؤمتر مجلس جامعة الدول 
العربية الــدورة العادية الثامنة والعشرين على مستوى 

القمة العربية.
وكان قد وصل الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي إلى 
عمان ظهر أمس بينما، أفادت األنباء الواردة من هناك بوجود 
نية لتصفية األجواء بني السعودية ومصر قبل انعقاد القمة 

العربية اليوم.
كما وصل إلى عمان أمس الشيخ محمد بن راشد لترؤس 

وفد اإلمارات في القمة العربية.
من جانبها، قالت جامعة الدول العربية أمس الثالثاء إن 
القمة العربية ال28 في األردن حتيطها أجواء “إيجابية” 
ستدفع نحو لقاءات عربية ثنائية وثالثية تزيل “الفتور” 

وتؤدي إلى تفاهمات أكبر بني بعض الدول.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به األمني العام املساعد 
للجامعة العربية حسام زكي على هامش مؤمتر قمة مجلس 
جامعة الدول العربية الـ28 الذي تستضيفه منطقة البحر 

امليت في األردن غدا األربعاء.

بوتني وروحاني: تنسيق املواقف 
للوصول حلل سياسي لألزمة السورية

الرئيس الروسي فالدميير بوتني مستقبال نظيره اإليراني حسن روحاني

5500 طالب  وجه الشكر للمملكة األردنية على رعايتها أكثر من 

اخلالد: األردنيون اعتذروا عن حادثة 
االعتداء على اإلطفائي الكويتي

أكد الشيخ صباح اخلالد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية حرص الوزارة على رعاية 
مصالح أبناء الكويت الدارسني في 

اخلارج وحفظ حقوقهم.
ــي مــداخــلــة للشيخ  جـــاء ذلـــك ف
صباح اخلالد خالل مناقشة مجلس 
ــي جلسته الــعــاديــة أمــس  ـــة ف األم
الثالثاء رسالة واردة من النائب 

خليل الصالح يطلب فيها تكليف 
جلنة الــشــؤون اخلارجية متابعة 
اإلجــراءات احلكومية املتخذة بشأن 
ــة االعـــتـــداء عــلــى اإلطــفــائــي  ــادث ح
الكويتي الــذي يــدرس فــي األردن 
وتقدمي تقريرها بذلك خالل شهرين 
والــتــي وافـــق عليها املجلس بعد 

مناقشتها.

املجلس يرفض رفع احلصانة 
عن احلربش واملرداس في 

قضية املساس بالذات األميرية
رفض مجلس االمة أمس طلب النيابة العامة رفع احلصانة 
النيابية عن النائبني جمعان احلربش ونايف العجمي في 
قضية )حصر امن دولــة – جنايات امن دولــة( وهي قضية 
املساس بالذات األميرية بترديد اخلطاب املسيء للبراك “ لن 
نسمح لك “ حيث جاءت نتيجة التصويت مبوافقة 26 عضوا 

فقط من اجمالي احلضور وعددهم 52 عضوا. 
ثم رفع رئيس املجلس مــرزوق الغامن اجللسة امس قبل 

نهايتها بثلث ساعة.

ــي  ــروس ــس ال ــي ــرئ اســتــقــبــل ال
فالدميير بوتني في موسكو أمس 
نظيره االيــرانــي حسن روحاني 
الــذي يقوم بزيارة تتمحور حول 
ــاون االقـــتـــصـــادي واملــلــف  ــع ــت ال
الــســوري الشائك إذ يعد البلدان 
ــــرز داعـــمـــني لــنــظــام الــرئــيــس  اب

السوري بشار االسد.
وقــال بوتني في مستهل اللقاء 
مــع روحـــانـــي فــي الــكــرمــلــني ان 
»ايـــران جارتنا وشــريــك موثوق 
ومــســتــقــر« مضيفا ان موسكو 
وطهران تتعاونان »بشكل فعال 
جدا في كل املجاالت عمليا« وذلك 
في تصريحات اوردهــا التلفزيون 

الروسي.

منذ  م���دن���ي   300 م���ن  أك���ث���ر  م��ق��ت��ل 
ب������داي������ة ع���م���ل���ي���ة اس������ت������ع������ادة غ����رب 

املوصل
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اجلائزة  يحصد  اجلديد«  »امل��واس��اة 
ال���ذه���ب���ي���ة ع���ل���ى م���س���ت���وى ال���ق���ط���اع 

اخلاص

3

في   8 ت��وزي��ع  تقر  »امل��زاي��ا«  عمومية 
2016 املئة أرباحًا نقدية عن 

10 نواب تقدموا بطلب الستعجال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية

الغامن: للحكومة حق طلب تأجيل »تعديالت اجلنسية«

الغامن مترئسا جلسة مجلس األمة

ربيع �صكر

ــرزوق  اعــلــن رئــيــس مجلس االمـــة م
ــس عــن تسلمه تقرير جلنة  الــغــامن أم
الـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة 
البرملانية املتعلق بالتعديالت على 
قانوني اجلنسية واحملكمة االداريـــة  
مشيرا الى ان هناك طلبا الدراجــه على 

جدول اعمال اجللسة.
ــى  ــح إل ــري ــص ـــغـــامن فـــي ت وذكـــــر ال
الصحفيني عقب جلسة مجلس االمــة 
الــعــاديــة ان مــا يــتــردد عــن سحب هذا 
التقرير من جــدول اعمال اجللسة ليس 
صحيحا اذ لم يكن التقرير مدرجا كي 

يسحب.
واوضح ان “هناك طلبا قدم لي اليوم 
الستعجال مناقشة التقرير حتت بند 
ما يستجد من اعمال ولكن عدم اكتمال 
النصاب حــال دون ذلك” الفتا الــى ان 
الطلب سيتلى في جلسة الغد في حال 

اكتمال النصاب.
وقــال الغامن “يبقى للحكومة احلق 
في طلب تأجيل املناقشة وفقا للمادة 
)76( من الالئحة الداخلية ملجلس االمة 
باعتباره غير مدرج على جدول االعمال 

اساسا”.

»األشغال«: توقيع عقدين لصيانة شبكة 
مجاري األمطار والدائري السادس 

ــة املــهــنــدس  ــام ــع ـــال ال ـــغ ــــر االش وقــــع وزي
عبدالرحمن املطوع أمس الثالثاء عقدين لصيانة 
شبكة مجاري مياه االمطار في محافظتي االحمدي 
ومبارك الكبير وصيانة عامة للطريق الدائري 
الــســادس بقيمة اجمالية تبلغ 839ر9 مليون 
دينار. وذكــرت )االشغال( في بيان صحافي ان 
اعمال العقد االول البالغة قيمته مليوني دينار 
كويتي تتضمن صيانة عامة لشبكة مجاري مياه 

االمطار في محافظتي االحمدي ومبارك الكبير 
عبر اجـــراء عملية تصوير تلفزيوني لها من 
الداخل بغية اكتشاف العيوب والتلفيات وكذلك 
ــدران وذلــك لصيانتها مبا يسهم في  شــروخ اجل
اطالة عمرها االفــتــراضــي. وأضــافــت ان اعمال 
العقد الثاني البالغة قيمته 839ر7 مليون دينار 
تتضمن صيانة عامة للطريق الدائري السادس 
السريع والتقاطعات )51 و53 ايه و53 بي و63( 

ومايتبعها من جسور للطرق بأنواعها وكذلك 
جسور املشاة بأنواعها ومستلزمات الصيانة 
العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك 

طبقا للشروط واملواصفات.
وأكـــدت ان اعــمــال العقد مــقــدرة على اســاس 
وحــدة القياس لكل بند ومنها االعمال الترابية 
واعمال صيانة اجلسور واالسفلت واخلرسانة 

والتخطيط والعالمات املرورية.
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