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3 مايو استجوابان لرئيس احلكومة على جلسة اليوم.. وتوقعات بالتأجيل إلى ما بعد 

احلكومة تستقيل بعد حكم الدستورية 

بعد أن قضت احملكمة بصحة رفع أسعار البنزين 
وعــدم حجية أن القرار صدر مخالفاً لقانون إنشاء 
مؤسسة البترول أصبح القرار نــافــذاً.. السؤال من 
ــدرت قــرارا  الــذي يحكم البلد إذا احلكومة كلما أص
جلأت إلى احملاكم إلثبات صحته؟ احلكومة متتلك 
جيشاً من القانونيني مواطنني ووافدين فهل تعجز عن 
إصــداره بالشكل الدقيق دون احلاجة إلى اخلضوع 
إلى الضغوط السياسية؟ عدم دراسة قوانني االصالح 

االقتصادي هو ما أدخلنا في حيص بيص!

بني السطور

ربيع �صكر

توقع مصدر نيابي طلب سمو رئيس مجلس الــوزراء 
ــة مدى  اليوم تأجيل مناقشة االستجواب ملزيد من دراس
دستوريته وبالتالي تأجيله الى ما بعد يوم 3 مايو انتظارا 
حلكم احملكمة الدستورية ، وتوقع املصدر استقالة احلكومة 

وغالبا بعد 3 مايو.
ومــا بني توقعات بطلب التأجيل أو اإلحالة للمحكمة 
الدستورية او اللجنة التشريعية، يعقد مجلس األمة جلسته 
الــيــوم واملـــدرج عليها استجوابان لسمو رئيس مجلس 
ــوزراء الشيخ جابر املبارك ، األول مقدم من 3 نــواب هم  ال
محمد املطير ووليد الطبطبائي و مرزوق اخلليفة ، و الثاني 

من شعيب املويزري و رياض العدساني ، 

»القطرية« تتهم شركات الطيران 
األميركية مبمارسة الترهيب

اتهمت اخلــطــوط اجلــويــة القطرية 
شــركــات الــطــيــران االمــيــركــيــة الكبرى 
الثالث مبمارسة الترهيب، معلنة عن 
رحالت جديدة الى الواليات املتحدة رغم 
تراجع أعداد املسافرين على منت طائراتها 
الــى املــدن االميركية بسبب قــرار حظر 

االجهزة االلكترونية.
ومنذ أكثر من عامني، تخوض شركات 
»دلتا« و»اميركان ايرالينز« و»يونايتد« 
حملة في واشنطن لدفع احلكومة باجتاه 
إعادة النظر في سياسة األجواء املفتوحة 
الــتــي تستفيد منها شــركــات الطيران 

اخلليجية الكبرى.
وتتهم الشركات االميركية نظيراتها 
اخلليجية بــاالســتــفــادة مــن مساعدات 
حكومية، وبالتالي منافسة غير قانونية. 
وقالت الشركات الثالث في تقرير في 
الــعــام 2015 ان الــشــركــات اخلليجية 

تلقت مجتمعة 42 مليار دوالر من الدعم 
واملــســاعــدات مــن حكوماتها منذ العام 
2004. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط 
القطرية أمس اكبر الباكر خالل ملتقى 

“سوق السفر العربي” في دبي في دولة 
االمارات العربية املتحدة انه ال يتوقع ان 
تقدم واشنطن على خطوة لتلبية دعوات 

الشركات االميركية الثالث.

ورأى ان الرئيس االميركي دونالد 
ترامب “شخص ذكي ورجل أعمال ممتاز، 
وال أعتقد انه سينصاع للترهيب الذي 

متارسه الشركات الثالث«.
واخلـــطـــوط الــقــطــريــة واحـــــدة من 
الــشــركــات الــتــي تــأثــرت بــقــرار احلظر 
ــي عــلــى نــقــل بــعــض االجــهــزة  ــرك ــي االم
االلكترونية في مقصورة الركاب إنطالقا 
من مطارات في الشرق االوسط وتركيا. 
ــرار اخلــطــوط القطرية الى  ــق ودفـــع ال
تقدمي أجهزة كمبيوتر محمولة لبعض 

املسافرين في درجة االعمال مجانا.
وأكد الباكر ان القرار تسبب بتراجع 
أعداد املسافرين على منت طائرات شركته 
الى الواليات املتحدة، لكنه أعلن رغم ذلك 

عن رحالت جديدة الى هذا البلد.
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زلزال الرئاسة يقلب اخلارطة السياسية في فرنسا

إميانويل ماكرون و مارين لوبان إلى اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية الفرنسية

إضافة ذوي االحتياجات 
إلى »عافية« 

وافقت جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة على حزمة من 
االقتراحات في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )8( 

لسنة 2010 في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ووافــقــت اللجنة على شمول املعاقني ضمن مشروع 
التأمني الصحي »عافية«، وضم املعاقني من غير محددي 
اجلنسية لقانون 2010/8 مبــا يكفل تقدمي الرعاية 

الصحية واالجتماعية وحقوق العمل لتلك الفئة.
وقال رئيس اللجنة مرزوق اخلليفة إن إقرار تعديالت 
الــقــانــون 2010/8 ينصف املــعــاقــني مــن غير محددي 
اجلنسية حيث كان القانون في السابق يشمل فقط أبناء 
الكويتيات وبعد هذا التعديل أصبح القانون يشمل جميع 

املعاقني من غير محددي اجلنسية.

جلنة »احلاويات« ستصدر 
تقريرها خالل أسبوعني

ــة الــتــحــقــيــق في  ــن واصـــلـــت جل
اختفاء احلــاويــات نظر القضية في 
اجتماعها أمس وقــال عضو اللجنة 
النائب د.وليد الطبطبائي إن التقرير 
النهائي للجنة سيكون جاهزا بعد 
أســبــوعــني متضمنا اجلــهــات التي 

تتحمل املسؤولية.
وأوضــح الطبطبائي في تصريح 
باملركز اإلعــالمــي فــي مجلس األمــة 
أن اللجنة طلبت خالل اجتماعها من 
مستشاريها حتديد مسؤولية كل 
جهة والتقصير احلاصل من خالل 

املستندات املوجودة.
وأضــــاف الطبطبائي أن هناك 

تقصيرا ومسؤولية مشتركة بني عدد 
من اجلهات، مشيرا إلى أن اخلالف 
بــني أعــضــاء اللجنة حـــول حتميل 

املسؤولية الكبرى جلهة بعينها.
وتابع : كلفت اللجنة مستشاريها 
بإعداد تقرير متضمن الكتب الرسمية 
يحدد مسؤوليات كل جهة حكومية 
عن هذه القضية محدداً مكان القصور 
احلكومي خاصة وأن هناك تباين بني 
اعضاء اللجنة حول املسؤلية اذ يرى 
فريق مسؤلية جهة محددة وفريق 
اخر يرى أن املسؤولية مشتركة بني 

أكثر من جهة .

ــح الوسطي  ــرش تــأهــل امل
إميانويل ماكرون ومرشحة 
ــن  ــاري ــني املـــتـــطـــرف م ــم ــي ال
ــى اجلــولــة الثانية  لــوبــان إل
مــن االنــتــخــابــات الرئاسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وذلــــــك بــعــد 
حصولهما على التوالي على 
أعلى النسب من األصوات في 
اجلولة األولية، التي حصلت 

أمس األول األحد.
ــال مــاكــرون  مــن جانبه، ق
الذي حصل على 23،7 باملئة 
ــوات لوكالة فرانس  من االص
برس »نطوي اليوم بوضوح 
صفحة من احلياة السياسية 

الفرنسية«.
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األداء الوطني

15

9

لتأهيل  عقدا  توقع  الكويت  بلدية 
ثالثة مواقع لردم النفايات 
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ميسي »هدم« قلعة امللوك

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل جلان مشتريات املواد واملنشآت العسكرية

 40 30 يوما بدال من  إجازة احلج 
اطلع مجلس الــوزراء أمس على توصيات 
ــؤون القانونية بــشــأن مشروع  ــش جلنة ال
مرسوم باملوافقة على تشكيل جلان مشتريات 
املواد العسكرية ومقاوالت املنشآت العسكرية 
وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها تنفيذا 
للمادة رقم )2( من القانون رقم )49( لسنة 
2016 بشأن املناقصات ومشروع مرسوم 
باملوافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون 
الصناعي بني حكومة دولة الكويت وحكومة 

جمهورية العراق.

وقرر املجلس برئاسة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك املوافقة على مشاريع 
املــراســيــم ورفعها حلــضــرة صــاحــب السمو 
األمير، كما اطلع املجلس على توصية اللجنة 
بشأن مشروع قانون في شأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم )23( لسنة 1968 بشأن 
نظام قوة الشرطة الذي يهدف إلى تقصير مدة 
إجــازة احلج من أربعني يوما لتصبح ثالثني 
يوما ملا تقتضيه مصلحة العمل وطبيعته 
اخلاصة أســوة مبا هو معمول به في املــادة 

ــأن نــظــام اخلدمة  )43( مــن املــرســوم فــي ش
املدنية 1997.

ثم بحث املجلس الشؤون السياسية في 
ضــوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين 
العربي والدولي وبهذا الصدد عبر املجلس عن 
خالص تهانيه وصــادق مشاعره إلى كل من 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد 
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اخلطوط اجلوية القطرية


