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مشادات كالمية بني احلربش و الهرشاني أدت إلى رفعها

هوشة «فركشت» جلسة األمة
أول زيارة خارجية لعون بعد توليه الرئاسة

قمة سعودية -لبنانية في الرياض
عقد خ���ادم احل��رم�ين الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة
بالرياض ،أمس الثالثاء ،جلسة مباحثات
رسمية مع الرئيس العماد ميشال عون
رئيس جمهورية لبنان.
وج�����رى خ��ل�ال ج��ل��س��ة امل��ب��اح��ث��ات
استعراض العالقات الثنائية بني البلدين،
وس��ب��ل دعمها وت��ع��زي��زه��ا ف��ي مختلف
املجاالت ،وتطورات األحداث في الساحتني
العربية والدولية.
وك��ان خ��ادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،قد استقبل في وقت
سابق أمس الثالثاء ،الرئيس عون رئيس
جمهورية لبنان.
كما كان في استقبال الرئيس اللبناني،
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير
منطقة الرياض.
وأج���ري���ت ل��رئ��ي��س ل��ب��ن��ان ،م��راس��م
استقبال رسمية ،حيث عُ ��زف السالمان
الوطنيان للبلدين ،ثم استعرض حرس
الشرف .عقب ذلك صحب خادم احلرمني
ال��ش��ري��ف�ين ،ال��رئ��ي��س ع���ون ،إل��ى صالة
االستقبال الرئيسية بالديوان امللكي،
حيث صافح الرئيس اللبناني األم��راء.
وأقام خادم احلرمني الشريفني مأدبة غداء
تكرمياً لرئيس جمهورية لبنان ،والوفد
املرافق له.

بني السطور
ردينا على طير يللي ..رفع جلسة أمس بسبب
استخدام ع��ب��ارات معينة م��ن بعض ال��ن��واب فيه
استخفاف بجمهور الناخبني ..املواطنون حرصوا
على إيصال النواب حلل القضايا وتعديل القوانني
والنواب يتجادلون على عبارات وكلمات خاطئة
ويعرقلون اجللسات وه��ذا دي��دن معظم مجالس
الكويت منذ ص��دور الدستور ..البعض يتعمد هذا
األسلوب من أجل تأخير وعرقلة إصدار القوانني..
تعديالت الرياضة راحت بني الرجلني ..يا حسرة!

خادم احلرمني مستقبال الرئيس اللبناني ميشال عون

اح��ت��ش��د م���ئ���ات اآلالف من
اإليرانيني في وسط طهران أمس
الثالثاء لتشييع جثمان الرئيس
األسبق أكبر هاشمي رفسنجاني
ف��ي اس��ت��ع��راض للوحدة تكرميا
للسياسي املثير للجدل.
ودف��ن رفسنجاني ال��ذي توفي
األحد املاضي عن  82عاما إلى جوار
آية الله روح الله اخلميني الذي قاد
الثورة اإليرانية عام  1979وأسس
نظام احلكم الديني في البالد.
ط��ب��ق رف��س��ن��ج��ان��ي سياسات
ب��راج��م��ات��ي��ة لتحرير االق��ت��ص��اد
وحتسني العالقات مع الغرب وهو
م��ا استقطب مؤيدين ومنتقدين
ش��رس�ين ع��ل��ى ح��د س����واء خ�لال
حياته لكن جنازته جمعت بني
الطرفني في استعراض للتضامن
والوحدة.
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اإليرانيون يهتفون للوحدة في تشييع أكبر هاشمي رفسنجاني

تكليف جلنة الشؤون الصحية بالتحقيق في وفاة الصواغ

احلربي :دراسة أي إدعاء بوجود
أخطاء طبية وسنحاسب املتسببني
والعمل يطلب فيها متديد عمل جلنة
التحقيق في اسباب وفاة النائب فالح
الصواغ مدة شهر من تاريخ انتهاء
املهلة.
وقال الوزير احلربي “احلت ملف
وفاة النائب الصواغ الى النائب العام
ملالحظتي وجود خطأ طبي واضح”

التتمة 6

أبل :جلنة ملعاجلة
مالحظات «احملاسبة»
أكد وزير الدولة لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون
اخلدمات ياسر أب��ل تقديره حلقوق ن��واب مجلس األمة
الدستورية في استخدام االستجواب ومثمنا تعاون االخ
النائب رياض العدساني لتأجيله االستجواب.
وق��ال وزي��ر االس��ك��ان أب��ل في تصريح صحافي أمس
الثالثاء انه مت االتفاق على تشكيل جلنة في املؤسسة
العامة للرعاية السكنية واالخذ باالعتبار جميع مالحظات
تقرير ديوان احملاسبة وتقرير جلنة امليزانيات واحلساب
اخلتامي مبجلس األم��ة والرقابة املالية ومعاجلة تلك
األمور.
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«األعلى للقضاء» شكل جلنة لتقصي
احلقائق حول «هيئة الفساد»

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون
مجلس االم��ة ال��دك��ت��ور فالح ال��ع��زب امس
الثالثاء عن تشكيل املجلس االعلى للقضاء
جل��ن��ة لتقصي احل��ق��ائ��ق ب��ش��أن القضايا
املتبادلة املرفوعة بني مسؤولي هيئة مكافحة
الفساد .جاء ذلك في رد الوزير العزب على
س���ؤال صحافي ح��ول اق��ال��ة االم�ي�ن العام
ملجلس االمناء لهيئة مكافحة الفساد عقب

بسبب سجال ساخن بني النواب بسبب كلمة «مجلس
املناديب» أطلقها أحد النواب واصفا املجلس السابق ونوابه،
رفع رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن اجللسة على أن
تعقد اليوم بعد هوشات بني النواب جمعان احلربش و عادل
الدمخي وحمد الهرشاني وعدنان عبد الصمد على خلفية
مناقشة قضية اجتماع جلنة الظواهر السلبية ،وكانت
اجللسة مدرج عليها طلب نيابي باستعجال اق��رار قانون
تعديل قوانني الرياضة لتتوافق مع القوانني الدولية والعمل
على سرعة رفع االيقاف عن الكويت اال ان رفع اجللسة حال
دون تالوة الطلب و التصويت عليه.
وكان قد كلف املجلس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة
البرملانية بتقدمي تقرير عن إعادة التقييم وادع��اء اإلعاقة
وازدح��ام املراجعني وتأخر األثر الرجعي بالهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة .كما قرر املجلس ،إحالة تقرير ديوان
احملاسبة عن نتائج فحصه ورقابته على نقطة االرتباط
الكويتية ملشاريع البيئة إلى جلنة امليزانيات البرملانية.
وافتتح رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن جلسة مجلس
األمة  ،بعد رفعها ملدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب،
وتال األمني العام أسماء احلضور من النواب والوزراء.
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ال���ب���رمل���ان ال���ت���رك���ي ي��ن��اق��ش ت��ع��دي�لا
دس�������ت�������وري�������ا ل�����ت�����ع�����زي�����ز ص��ل�اح����ي����ات
أردوغان
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البورصة ترتفع بأكبر سيولة منذ
عامني
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مئات اآلالف في وداع رفسنجاني

أك��د وزي��ر الصحة الدكتور جمال
احل��رب��ي أم��س ال��ث�لاث��اء اس��ت��ع��داده
لدراسة اي حالة ادعاء بوجود اخطاء
طبية واحالة ملفها الى النيابة العامة
ومحاسبة املتسببني في اي خطأ طبي.
جاء ذلك في مداخلة للوزير احلربي
في جلسة مجلس االمة العادية اثناء
مناقشة املجلس رسالة رئيس جلنة
ال���ش���ؤون ال��ص��ح��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة

ربيع �سكر

عمادي« :األوقاف» جادة في األخذ
ب��أح��دث األس��ال��ي��ب العلمية لتقييم
األداء الوظيفي

جلسة مجلس االمة العادية واجتماع الشعبة
البرملانية موضحا ان اللجنة ستكون محايدة
وذل��ك للنظر في الكتب املرفوعة من جميع
االطراف.
وح���ول املطالبات النيابية ب��أن تكون
تبعية هيئة الفساد ملجلس االمة قال الوزير
العزب ان “قضية التبعية صدرت بقانون
ونحن ام��ام قانون حالي وال مانع اذا اراد

مجلس االم��ة ان يصدر قانونا يتوافق مع
الدستور على اعتبار ان هذا جزء من السلطة
التنفيذية” .ولفت الى ان دور هيئة مكافحة
الفساد هو التقصي والوصول الى معلومات
معينة تتجه بعدها ال��ى النيابة العامة
والقضاء باعتبار ان االخيرة هي من ستوجه
االتهام وليس الهيئة.
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«ال��ف��ي��ف��ا» ي��رف��ض رف���ع اإلي���ق���اف عن
الكويت مجددا
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