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أكد أن األجواء مشابهة للفترة التي سبقت إبطال مجلس 2012

الشاهني :مخطط خبيث إلثارة الفتنة قبل  3مايو
ن� � � � � � � � ��واب ت � � � �ق � � � ��دم � � � ��وا ب� � � � ��اق � � � � �ت� � � � ��راح ل � � �ت � � �ح � � ��دي � � ��د  24ف � � � �ب � � � ��راي � � � ��ر م � � � � ��ن ك � � � � ��ل ع � � � � � � ��ام ي � � � ��وم � � � ��ا ل � �ل � �ش � �ه � �ي� ��د

سمو األمير يشهد حفل جائزة الكويت الدولية للقرآن الكرمي
حت��ت رع��اي��ة وحضور
ح��ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح
األح��م��د أقيم صباح أمس
األرب����ع����اء ح��ف��ل ج��ائ��زة
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي��ة حلفظ
ال��ق��ران ال��ك��رمي وق��راءات��ه
وجتويد تالوته بدورتها
الثامنة وذل��ك على مسرح
قصر بيان.
وتفضل سموه بتكرمي
جل���ان التحكيم وت��ق��دمي
اجل��وائ��ز ع��ل��ى الفائزين
واجلهات الفائزة مبسابقة
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي��ة حلفظ
ال��ق��ران ال��ك��رمي وق��راءت��ه
وجتويد تالوته.
ك��م��ا مت ت���ق���دمي ه��دي��ة
ت���ذك���اري���ة إل����ى ح��ض��رة
صاحب السمو أمير البالد
بهذه املناسبة وق��د غ��ادر
سموه مكان احلفل مبثل
ما استقبل به من حفاوة
وترحيب.

(طالع صفحتي 2و )3

بني السطور
أخ��ي��را تذكر ن��واب املجلس دور الشهداء
واقترحوا يوما لالحتفاء بهم وتذكر بطوالتهم..
هؤالء الرجال والنساء الذين قدموا حياتهم فداء
للوطن لم يكرموا معنويا وذلك بجعلهم جزءا
من تاريخ الكويت ..مقابرهم ح��وت أطياف
املجتمع فكانوا حقاً رم��زا للوحدة الوطنية
بأسمى صورها ..الدولة أطلقت أسماء التجار
واملتنفذين على ال��ش��وارع رغ��م أن أغلبهم لم
يقدم شيئا ..لم يطلق اسم أي شهيد على أحد
الشوارع !!! لو قدر الله إحياءهم ملا ضحوا من
أجل وطن بيد التجار واملتنفذين!!!

تقدمي هدية لسمو األمير خالل حفل جائزة الكويت الدولية للقرآن الكرمي

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
أن مشاركة الوفد البرملاني الكويتي بأعمال
املؤمتر البرملاني العاملي بواشنطن كانت
مفيدة وناجحة ،مبينا اهمية وض��رورة
االخ��ذ باالفكار والتجارب التي طرحت
بعني االع��ت��ب��ار عند رس��م أي سياسات
اقتصادية مستقبلية.
وقال الغامن في تصريح صحافي على
هامش مشاركته بأعمال املؤمتر “ كان
هناك نقاش طويل مع رؤس��اء البرملانات
وأع��ض��اء ال��وف��ود املشاركة استفدنا منه
الكثير س���واء ع��ل��ى صعيد اس��ت��ش��راف
األوض��اع في املستقبل والتوقعات حول

العزب :االستجواب حق أصيل لكل
نائب ..ولن ندخل في النوايا
اكد وزير العدل ووزير الدولة
ل��ش��ؤون مجلس األم���ة د .فالح
ال��ع��زب ان االس��ت��ج��واب��ات حق
أص��ي��ل لكل ن��ائ��ب ول��ه��ذا ال نريد
ان ندخل في النوايا وان كان هذا
االس��ت��ج��واب م��ق��دم ل�لإص�لاح او
ألهداف شخصية  .وبني العزب في
اللقاء املفتوح الذي عقد مساء أمس

ف��ي دي���وان نائب رئيس املجلس
البلدي السابق جسار اجلسار
وق����ال أن���ه ال مي��ك��ن ألع��ض��اء
السلطة القضائية وال ملجلس
األمناء اال ان يقدموا الذمة املالية
قبل ت��اري��خ  13مايو املقبل واال
سيحال اجلميع

التتمة 5

اق��ت��ص��ادات ال���دول على امل��دي�ين الطويل
والقصير وانعكاسات التغيرات السياسية
في العالم على اقتصادات هذه الدول اضافة
الى تغير اإلدارة األميركية وتأثيره على
منطقة الشرق األوس��ط .وأوض��ح الغامن
أن اجتماعات الوفد الكويتي مع رئيس
البنك الدولي ونائب رئيس صندوق النقد
الدولي وجلنة الدعوم وجلنة املشاريع
الصغيرة كانت في غاية األهمية الحتوائها
كثيرا من املعلومات مبا فيها الدراسات
املتخصصة في الشأن الكويتي.

(طالع صفحة )4

يلدرمي يرفض دعوات املعارضة
لالحتجاج ضد نتيجة االستفتاء
انتقد رئيس ال��وزراء التركي بن علي يلدرمي أمس االربعاء
دع��وة زعيم ح��زب الشعب اجلمهوري اكبر اح��زاب املعارضة
كمال كليجدار اوغلو الشعب الى االحتجاج ضد نتيجة االستفتاء
الشعبي على التعديالت الدستورية التي جرت األح��د املاضي
واسفرت عن تأييد التعديالت بفارق ضئيل.
وقال يلدرمي في تصريح صحافي ان “االعتراض هو إحدى
وسائل القانون واداة لتحقيق العدالة متاما مثلما

التتمة 5

استئناف تهجير أهالي الفوعة وكفريا

منظمة حظر األسلحة الكيمياوية:
غاز السارين استخدم في خان شيخون
استؤنفت أم��س عملية إخ�لاء مناطق سورية
محاصرة في ظل اجراءات مشددة ،بعد أربعة أيام
من توقفها اث��ر تفجير دم��وي تسبب مبقتل 126
شخصا ،بينهم ع��دد كبير م��ن األط��ف��ال ال��ذي��ن مت
اجالؤهم من بلدتني مواليتني للنظام.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس امس االربعاء
عشرات احلافالت التي خرجت من بلدتي الفوعة
وكفريا املواليتني في ادل��ب (شمال غ��رب) ،لدى
توقفها صباحاً عند مدخل منطقة الراشدين التي
تسيطر عليها الفصائل امل��ع��ارض��ة غ��رب حلب
(شمال) والتي شهدت االعتداء السبت.
أطفال سورية يودعون منازلهم

أع���رب ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة ال��ش��اه�ين ع��ن أس��ف��ه ل�لإس��اءات
التي تعرض لها عدد من النواب مثل محمد املطير ووليد
الطبطبائي وجمعان احلربش في اآلونة االخيرة داخل قاعة
عبدالله السالم ،وكذلك اإلساءات التي مست بعض النواب
والعائالت الكويتية الكرمية خارج قبة البرملان.
وقال الشاهني في تصريحات للصحافيني  :كل ما أراه من
تلك اإلساءات هو جزء من مخطط خبيث يهدف إلى إثارة جو
من الفنت والفوضى في املجتمع رغبة في خلق اجواء تسبق
يوم  ٣مايو مشابهة لألجواء التي سبقت يوم  ١٨يونيو
( ٢٠١٢يوم ابطال مجلس .) 2012
واض��اف الشاهني :نسأل الله السالمة للوطن العزيز
من أيادي الشر والفنت التي حتاول اثارة مثل هذه القالقل
والزوابع.

(طالع صفحة )4

الغامن :اطلعنا على جتارب الدول في
كيفية مواجهة حتدياتها االقتصادية

مرزوق الغامن
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