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انتظارا النتهاء جلنة الشباب البرملانية ِمن تقريرها عن اإليقاف وإقرار تعديالت القوانني 

14 فبراير املقبل   احلمود سيطلب تأجيل استجوابه إلى 

محاوالت القضاء املصري التأكيد على أن جزيرتي 
تيران وصنافير مصريتان هو حلم يصعب حتقيقه.. 
اجلزر سعودية طلب مصر من السعودية االستفادة 
منها في مطلع خمسينيات القرن املاضي ومبوجب 
اتفاق معلن.. والقانون الــدولــي لتقسيم املمرات 
املائية يؤكد أنها أراض سعودية.. املصريون بهذا 
األسلوب لن يحققوا شيئا سوى تعميق اخلالفات 
وتفويت الــفــرص للتعاون االقــتــصــادي مــع دول 

اخلليج.. بصوا ملصلحتكم فني!

بني السطور

ربيع �صكر 

كشفت مصادر مطلعة لـ» الوسط« عن أن وزير االعالم 
وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود سيطلب 
من مجلس االمــة فــي جلسة 31 يناير تأجيل استجوابه 
ملدة  أسبوعني اي الى يوم 14 فبراير املقبل انتظارا لتقدمي 
جلنة الشباب والرياضة البرملانية  تقريرها عن االيقاف 
الرياضي وتقدمي التعديالت على القوانني الرياضية واقرار 

املجلس لها في جلسة 31 يناير .
وترى احلكومة ان هذا التقرير للجنة واقرار التعديالت 
على القوانني الرياضية سيدعم موقف الوزير في مناقشة 
االستجواب ، فاملجلس أعطى اللجنة مهلة شهرين وتبقى 
منها اقل من شهر. من جانبه، أكد النائب محمد الــدالل ان 
بعض النقاط الــواردة في االستجواب املقدم من النواب د. 
وليد الطبطبائي واحلميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطني 
ــالم وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب الشيخ  الــى وزيــر االع
سلمان احلمود، متت اثارتها كعناوين دون تقدمي املستندات 

الدالة عليها.
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أكد أن الكويت تتعامل مع املنظمات الدولية إليصال املساعدات اإلنسانية

اجلارالله: نأمل أن تثمر محادثات 
»استانا« عن حل لألزمة السورية

خالد اجلارالله متحدثاً

أكد أنه سيطلب جلسة خاصة ملناقشة تعديل التركيبة السكانية

عبد الكرمي الكندري: زيادة 
أعداد الوافدين أشبه باالستيطان

 كشف النائب د. عبد الكرمي 
الــكــنــدري عــن بــدء جمع تواقيع 
الــنــواب لعقد جلسة خاصة وفقا 
للمادة 72 مــن الالئحة ملناقشة 
ــادة عــدد الوافدين في الكويت  زي

وتأثيرها على التركيبة السكانية. 
وأكــد أهمية معاجلة التركيبة 
ــاس  ــس ـــن دون امل ــة م ــي الــســكــان
بــاحلــقــوق اإلنــســانــيــة للوافدين 

ولكننا لن نسمح أن نكون أقلية 
في بلدنا. 

وقال الكندري إن املسألة ليست 
خطاب كراهية وال حديثا عنصريا 
ولكن املسألة تنظيمية ألننا نعيش 
حــالــة فلتان بــعــدم ضبط عملية 

وجود الوافدين. 

وصف احللف األطلسي بأنه منظمة »عفى عليها الزمن« 

قلق أوروبي من موقف 
ترامب من »الناتو«

أعــرب وزراء خارجية االحتــاد االوروبـــي أمــس االثنني عن 
قلقهم إزاء مواقف كشف عنها الرئيس االمريكي املنتخب دونالد 
ترامب حيال التكتل الذي يضم 28 دولة إضافة إلى حلف شمال 

األطلسي )ناتو( في مقابلة نشرت حديثا.
وقــال وزيــر اخلارجية االملــانــي فــرانــك فالتر شتاينماير 
للصحافيني قبيل اجتماع لوزراء خارجية االحتاد االوروبي في 
بروكسل ان “هذا يوم خاص بالنسبة لي في بروكسل.. ليس 

فقط ألنه من احملتمل 

قال نائب وزير اخلارجية أمس خالد اجلارالله إن دولة 
الكويت تتعامل مع املنظمات الدولية التي تتولى إيصال 
املساعدات للشعب السوري املنكوب وتنفذ التزاماتها 
التي سبق أن أعلنتها في املؤمترات الدولية للمانحني لدعم 

الوضع اإلنساني في سورية.
ــاف اجلارالله في تصريحات للصحافيني أمس  وأض
االثنني على هامش حضوره االجتماع التنسيقي التاسع 
ملجموعة كبار املانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية 
أن دولة الكويت ترتب مع تلك املنظمات الدولية اإلنسانية 

العاملة في سورية بشأن إيصال تلك املساعدات.
وأوضح أن أغلب الدول التي سبق أن أعلنت عن التزامات 
وتعهدات للشعب الــســوري تتعامل مــع تلك املنظمات 

الدولية إليصال التزاماتها ومساعداتها.

مجلس الوزراء اطلع على توصية بشأن تطبيق قانون تنظيم »الشدادية«

أفضلية التعيني ألبناء الكويتية إن لم يوجد كويتي

املبارك مترئساً اجتماع الوزراء

ــوزراء أمس املوافقة  قرر مجلس ال
على مشروع مرسوم باستبدال نص 
البند )1( من املــادة )1( من املرسوم 
الصادر في شأن نظام اخلدمة املدنية 
ــك مبا يسمح بــأن تكون أولوية  وذل
التعيني لكويتيي اجلنسية فــإن لم 
يوجد فتكون األفضلية لــأوالد غير 

الكويتيني من أم كويتية.
واطلع مجلس الوزراء برئاسة سمو 
رئيس مجلس الــوزراء الشيخ جابر 
املبارك على توصية اللجنة التعليمية 
والثقافية واالجتماعية والصحية 
والشباب بشأن التقارير الدورية عن 
متابعة البرنامج اإلنشائي ملشروع 
مدينة صباح السالم اجلامعية في 
الشدادية عن األشهر يوليو وأغسطس 
وسبتمبر وأكتوبر 2016( واملتضمنة 
مــا اتخذ مــن خــطــوات وإجــــراءات في 
تطبيق قانون تنظيم مدينة صباح 
السالم اجلامعية والــوضــع احلالي 
للمشاريع وأعــمــال البنية التحتية 
وكذلك أعمال مباني الكليات واملباني 

األخرى باإلضافة 

القضاء املصري يبطل اتفاقية 
جزيرتي تيران وصنافير

ثبتت احملكمة اإلداريــة العليا 
ــي مــصــر أمـــس قــــرارا قضائيا  ف
بــبــطــالن تــوقــيــع احلــكــومــة على 
اتــفــاقــيــة متــنــح مبوجبها مصر 
السعودية السيادة على جزيرتي 
تيران وصنافير في البحر األحمر، 
مــا مــن شأنه أن يعقد العالقات 

الباردة أصال مع اململكة.
ــــدرت احملــكــمــة االداريــــة  وأص
ـــة االولـــــى فـــي مجلس  ـــدرج )ال
الدولة( في 21 يونيو 2015 قرارا 

ببطالن توقيع ممثل احلكومة 
املــصــريــة على اتفاقية ترسيم 
ــــدود الــبــحــريــة »املتضمنة  احل
ــازل عــن جــزيــرتــي تــيــران  ــن ــت ال
ــريــاض. وكــانــت  ــل وصــنــافــيــر« ل
ــاض وقعتا هذه  ــري الــقــاهــرة وال
االتفاقية املــثــيــرة للجدل اثناء 
زيارة امللك السعودي سلمان بن 
عبد العزيز إلى القاهرة في إبريل 

الفائت.

هايف يسأل عن انتشارالشقق 
املفروشة في السكن االستثماري

وجه النائب محمد هايف سؤاال مشتركا الى 3 وزراء هم : 
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح ، ووزير 
األوقــاف والشؤون اإلسالمية ووزيــر الدولة لشؤون البلدية 
محمد اجلبري، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، عن 
ظاهرة انتشار الشقق املفروشة في مناطق السكن االستثماري .  
وقال هايف في سؤاله : أصبحت ظاهرة انتشار الشقق املفروشة 
في مناطق السكن االستثماري الفتة للنظر في اآلونة األخيرة 
بشكل كبير، وما قد يرافق ذلك من احتمال حصول ممارسات 
سلبية من البعض مخالفة للشريعة والقانون في ظل غياب 

الرقابة احلكومية على هذا النشاط.

ال�������دال�������ة ع��ل��ي��ه��ا امل����س����ت����ن����دات  ت�����ق�����دمي  ع�����ن�����اوي�����ن دون  م�����ج�����رد  ف������ي االس������ت������ج������واب  ال��������������واردة  ال�����ن�����ق�����اط  ب����ع����ض  ال�������������دالل: 

)تتمة  7 و طالع صفحة 9(

)طالع صفحة 9(

)طالع صفحة 4(

التتمة 7

)طالع صفحة 2(

)طالع صفحة 4(

التتمة 7


