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شهدت جلسة مجلس االمة أمس اثناء مناقشة برنامج عمل 
احلكومة اجلديد مداخالت أظهرت وضع عدد من النواب - وفي 
مقدمتهم ن��واب املعارضة - آمالهم في النائب األول لرئيس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ليحقق أحالم 
الكويتيني في التنمية وتعزيز احلريات والدميقراطية وطي 
صفحة املاضي التي شهدت صراعات سياسية لتتمكن البالد 
من االنطالق لتحقيق رؤية الشيخ ناصر الصباح » الكويت 
2035« .  وبدا املشهد داخل قاعة عبدالله السالم امس بأن نواب 
املعارضة اجمعوا على مد يد التعاون مع النائب األول لرئيس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد مع تضمني هذا 
التعاون بتمنيات وامنيات بطي صفحة الصراعات السياسية 

خاصة قضية »دخول املجلس«  وقضايا احلريات واملغردين .
 وناقش مجلس األم��ة في جلسته التكميلية أمس برنامج 
عمل احلكومة للفصل التشريعي اخلامس عشر للسنوات 
)2017/2016_2020/2019( والذي حمل عنوان )نحو تنمية 

مستدامة(. 
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لطي صفحة الصراعات السياسية والعبور نحو التنمية

الصلح خير.. استعداد املعارضة 
للتعاون مع أحد أقطاب احلكم وطي 
صفحة ال��ص��راع��ات يعتبر طريقا 
إيجابياً لعودة املياه إل��ى مجاريها 
والعبور إلى آفاق التنمية.. التفاهم 
بني األهل وجتاوز اخلالفات هما شأن 
النفوس الكبيرة.. عندنا كل شيء 

ونحتاج االتفاق.

بني السطور

»التجارة« تطالب الشركات 
بضرورة االلتزام بالقرارات 

الوزارية 
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ت��واص��ل  االن���ت���خ���اب���ات  ش�����ؤون  إدارة 
استقبال مرشحي املجلس البلدي 
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املمتاز  للدوري  يعود  الشباب 
من بوابة برقان

»اآلفرو آسيوي«: رؤية »كويت 
2035« تسهم في جذب  جديدة 

الكيانات االستثمارية العاملية
أكد املجلس االقتصادي اآلف��رو آسيوي أمس أهمية ال��دور احملوري 
لدولة الكويت ورؤيتها االقتصادية )كويت جديدة 2035( في جذب 

الكيانات العاملية لالستثمار فيها.
وق��ال رئيس املجلس ط��ارق العبيد ف��ي كلمة باملؤمتر الصحافي 
التمهيدي الثاني اخلاص باملؤمتر واملعرض االقتصادي الدولي حول 
مدينة احلرير واجلزر الكويتية إن دولة الكويت ستكون بوابة عاملية 
لالستثمار ف��ي منطقة اخلليج. مضيفاً أن اللجنة املنظمة للمؤمتر 
االقتصادي ستدشن فعالياته بني 25 و28 م��ارس املقبل حتت شعار 
)العالم يزور الكويت 2019( بهدف تسويق الكويت عامليا في احملافل 

والعواصم العاملية واملدن التجارية واملالية.

)أ.ف.ب( مدرعات النظام السوري في مدينة دوما 

بناء أول منزل ذكي متكامل بالكويت في مدينة جابر األحمد

بوشهري:  احلكومة ملتزمة بتوزيع 
12 وحدة سكنية سنويا

ربيع �سكر وكونا

أك��دت وزي��رة ال��دول��ة لشؤون اإلس��ك��ان وزي��رة ال��دول��ة لشؤون 
اخلدمات الدكتورة جنان بوشهري ردا على مداخلة النائب سعدون 
حماد بجلسة االمس ان احلكومة ملتزمة بوعدها للمجلس بتوزيع 12 
الف وحدة سكنية سنويا وملدة 5 سنوات وقريبا سنعلن عن توزيعات 

السنة املالية 2018 / 2019.
وعن مشكلة تأخر بناء قسائم خيطان قالت بوشهري : البنية 
التحتية لقسائم خيطان من اختصاص االشغال وليس االسكان 
وقريبا سيتم طرح مناقصة البنية التحتية وبالنسبة لسعر القسائم 
اجلديد وهو 15 الف دينار فال يطبق على قسائم خيطان فقط بل مت 

تطبيقه في ابو حليفة والصباحية في 2014.

املعارضة تعلن استعدادها التعاون مع ناصر صباح األحمد

خلمي�س   3 شعبان 1439 ه�/ 19 ابريل  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3171 ا

الكويت جتدد مطالبتها وقف إطالق النار وتيسير املساعدات اإلنسانية في سورية

قوات النظام السوري متهد القتحام 
مخيم اليرموك بعشرات القذائف

فيما ج��ددت دول��ة الكويت التأكيد على 
مطالبة مجلس األمن الدولي الواردة في القرار 
)2401( بالوصول املستدام ودون عوائق 
للقوافل اإلنسانية األسبوعية إل��ى سورية 
مبا في ذلك املواد الطبية. وذلك في كلمة دولة 
الكويت والتي ألقاها نائب امل��ن��دوب الدائم 
املستشار ب��در عبد الله املنيخ خ��الل جلسة 

مجلس االمن حول سورية يوم الثالثاء.
فقد استهدفت قوات النظام السوري خالل 
الليل بعشرات القذائف والصواريخ مناطق 
سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية في جنوب 

دمشق وخصوصاً في مخيم اليرموك لالجئني 
الفلسطينيني، وفق ما أف��اد املرصد السوري 

حلقوق االنسان  أمس األربعاء.
وحتشد ق��وات النظام منذ نحو أسبوعني 
تعزيزاتها العسكرية في محيط مخيم اليرموك 
وأحياء أخرى محاذية يتواجد فيها التنظيم 
املتطرف في جنوب دمشق متهيداً لبدء عملية 
عسكرية تتيح للجيش السوري السيطرة على 

كامل العاصمة.

16  نائبًا عقدوا مؤمترًا صحافيًا أمس لطي صفحة »دخول املجلس«

الطبطبائي ل�                               : سنحرص على لقاء 
سمو األمير ألخذ موافقته على »العفو العام«
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سمو األمير يكّرم الفائزين في جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي
حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور 
س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
صباح األح��م��د أقيم صباح 
أم���س ح��ف��ل خ��ت��ام ج��ائ��زة 
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي��ة حلفظ 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي وق��راءات��ه 
وجت��وي��د ت��الوت��ه بدورتها 
التاسعة وذل��ك على مسرح 

قصر بيان.
وق��د وص��ل س��م��وه مكان 
احل��ف��ل حيث استقبل بكل 
ح��ف��اوة وت��رح��ي��ب م��ن قبل 
كل من وزي��ر العدل ووزي��ر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ال��دك��ت��ور ف��ه��د ال��ع��ف��اس��ي 
وأع���ض���اء جل��ن��ة مسابقة 
الكويت الكبرى حلفظ القرآن 

الكرمي وجتويد تالوته.
وش����ه����د احل����ف����ل س��م��و 
الشيخ جابراملبارك رئيس 
مجلس ال�����وزراء ورئ��ي��س 
امل��ج��ل��س األع��ل��ى للقضاء 
ورئ��ي��س محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدستورية 
املستشار يوسف املطاوعة 

وكبار املسؤولني بالدولة.
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أك��د النائب د. وليد الطبطبائي ح��رص النواب 
املؤيدين لقانون العفو العام على لقاء سمو االمير 
واخذ موافقته على تقدمي القانون ، وقال الطبطبائي 
في تصريح خاص ل�  » الوسط« : ان شاء الله ما نطلع 
اال بعد مشورة سموه فهو وال��د اجلميع وحريص 
على لم الشمل وسموه قائد عاملي وقائد االنسانية 
وله دور كبير على املستوى اإلقليمي والعاملي ونحن 
حريصون على اخذ موافقة ومباركة سمو االمير قبل 
استعجال التصويت على قانون العفو الذي مت تقدميه 

باملجلس.

وك��ان 16 نائبا قد عقدوا مؤمترا امس باملجلس 
عقب رفع اجللسة وأكدوا أن قانون العفو العام حق 
دس��ت��وري كفله املشرع وقضية رأي ع��ام وتتعلق 
مبواطنني وليس كما يشاع بأنه أت��ى وف��ق قضية 

شخصية. 
وقال النواب: ان القضية التي سجن من أجلها نواب 
سابقون وحاليون ومجموعة من األهالي ما هي إال 
موقف اتخذوه من أجل محاربة الفساد مؤكدين أن 

طلب العفو العام هو حق دستوري كفله املشرع. 
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