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»التشريعية البرملانية« وافقت على اقتراح بقانون لتنظيم مجلس إدارة املؤسسة 

أرباح »البترول« إلى خزينة الدولة 

مــحــاوالت احلكومة رفــع الــرســوم كوسيلة 
جلباية األمــــوال مــرفــوضــة شعبياً وسيتم 
مواجهتها من قبل أعضاء املجلس.. على شنو 
ــوم على خدماتكم املتخلفة  ــرس تــرفــعــون ال
أو على مشاريعكم املعطلة أو على البنية 
التحتية املهشمة أو على أمــوال الــديــرة اللي 
»تفسفسونها« على الــلــي يــســوى والــلــي ما 
يسوى.. عطونا خدمات صح ومشاريع زينة 

وضبطوا ميزانيتكم وخدوا اللي تبون!!!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

وافــقــت جلنة الــشــؤون التشريعية والقانونية في 
اجتماعها أمس على اقتراح بقانون لتنظيم مجلس إدارة 
مؤسسة البترول، وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل أبل، 
أن اللجنة ناقشت اقتراًحا بقانون لتنظيم مجلس إدارة 
املؤسسة مقدما من نائب رئيس مجلس األمة عيسى الكندري 
ومتت املوافقة عليه باألغلبية بترجيح رأي الرئيس ومت 

إحالة االقتراح إلى اللجنة املختصة.
وبــن أن أبــرز محاور االقــتــراح تتمثل بــأن يتم اختيار 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول من خارج املؤسسة، أي 
أالاّ يكون عضًوا في مجلس إدارتها واألمر الثاني أن الفوائض 

املالية التي حتققها املؤسسة تذهب إلى خزينة الدولة. 
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم )42( لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة احملاماة 
أمام احملاكم، باإلضافة إلى مناقشة مجموعة من االقتراحات 
بقوانن. وقال أبل، إن االجتماع مت بحضور ممثلي وزارة 
العدل ومجلس إدارة جمعية احملامن، مؤكًدا أن اللجنة 

ستتداول تنظيم مهنة احملاماة في اجتماع الحق.

سمو األمير كرمهم أمس

متفوقو »التطبيقي«: طموحنا خدمة الكويت
حتت رعاية وحضور 
صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد أقيم 
صباح أمــس حفل تكرمي 
املــتــفــوقــن مــن خريجي 
كليات ومــعــاهــد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للعام الدراسي 
2018/2017 وذلك على 
مسرح ديوان عام الهيئة 

اجلديد مبنطقة الشويخ.
وألقت اخلريجة رقية 
الــزيــدانــي كــلــمــة نيابة 
عــن زمــالئــهــا املتفوقن 
قــائــلــة: لــقــد تعلمنا من 
النطق السامي أن تكون 
ــا وآمـــالـــنـــا  ــن ــات ــوح ــم ط
مــتــجــهــة دائـــمـــا خلــدمــة 
وطــنــنــا الــكــويــت لنعلي 
البناء ونسهم في التنمية 
وســـوف مننحه خالص 
ـــوالة أمرنا  ـــوالء لــه ول ال
ــه  ــن ونـــحـــافـــظ عـــلـــى أم
واســتــقــراره وممتلكاته 

وثرواته.
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الغامن: الكويت والسعودية إنسجام وتنسيق دائم

سمو ولي عهد اململكة مستقبالً الغامن

 125 »األشغال« تطرح 
مشروعًا تنمويًا ضمن خطة 

2019/2020
أعلنت وزارة األشغال العامة 
ــس عــن خطتها للسنة املالية  أم
)2020/2019( والتي تضمنت 
طــرح 125 مشروعا تنمويا في 

مختلف محافظات البالد.
وقالت املتحدث الرسمي بإسم 
وزارة األشغال العامة مدير إدارة 
التخطيط املهندسة اميــان العمر 

فــي تصرح صحفي إن مــن ضمن 
مشاريع اخلطة والتي تعتبر ضمن 
مكونات مــشــروع مطار الكويت 
ــاب 2 إنشاء  ــرك ــي مبنى ال ــدول ال
وإجناز مواقف الطائرات واملمرات 

ملبنى الركاب اجلديد.

10 سنوات ألحد  احلبس  
أعضاء »خلية العبدلي«

أيدت محكمة التمييز عقوبة احلبس 10 سنوات 
مع الشغل والنفاذ ملواطن اتهم بالتخابر مع إيران 
ــدرب على حمل السالح  ــت ــزب الــلــه وال ومنظمة ح

واملتفجرات.
ــان املتهم وهــو أحــد أفــراد خلية العبدلي، قد  وك
عارض حكما غيابيا صدر من محكمة اجلنايات وقضى 

بإدانته باحلبس خالل وجوده خارج البالد.
مــن جــانــب اخـــر صـــدر حــكــم نــهــائــي مــن محكمة 
االستئناف امس بالغاء مرسوم تعين نائب مدير 
عام اجلمارك لقطاع البحث والتحري أسامة الرومي ، 

وذلك بعد  الطعن بعدم حصوله على مؤهل جامعي.

أشاد رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن بنتائج 
زيارته والوفد البرملاني املرافق إلى اململكة العربية 
السعودية، منوها باللقاءات واالجتماعات اإليجابية 

التي أجراها خالل الزيارة.
وقــال الغامن في تصريح صحفي : لن توفي أي 
ــي بها حق اململكة قيادة  كلمات أو تصريحات أدل
وحكومة وبــرملــانــا وشعبا، فهي صاحبة املوقف 
التاريخي الذي ال ميكن أن ينساه أي كويتي، صاحبة 
الفضل بعد الله سبحانه فــي حترير الكويت من 
براثن االحتالل العراقي الغاشم، وكلمات امللك فهد 
بن عبدالعزيز طيب الله ثــراه بأن تبقى السعودية 
والكويت معا أو تذهبان معا، ال تــزال محفورة في 
عقول وقلوب الكويتين وال ميكن أن تسقط بالتقادم 
بل نتوارثها جيال بعد جيل، وتابع : هناك حالة من 
االنسجام والتنسيق الدائم في كافة القضايا ودائما إن 
حضرت السعودية فإن الكويت موجودة وإن حضرت 

الكويت فإن السعودية موجودة«.

درع تذكاري لصاحب السمو من مسؤولي »التطبيقي« )طالع صفحتي2 و 3(

عدوان صهيوني على غزة 

جانب من دمار خلفه الصاروخ الذي أطلق من القطاع

شنت مروحيات االحتالل الصهيوني مساء 
امس  قصفاً عنيفا ضد عدة أهــداف غربي مدينة 

غزة.
وجاء القصف اإلسرائيلي عقب إعالن اجليش 
أمــس ، حدود غزة منطقة عسكرية مغلقة، كما 
مت وقــف حركة القطارات بن مدينتي عسقالن 

وشديروت القريبتن من حدود القطاع.
وذكر بيان أن جيش االحتالل بدأ بشن غارات 
على أهداف تابعة ملنظمة حماس في أرجاء قطاع 

غزة«.
 واستدعى جيش االحتالل، وحدات من جنود 
االحتياط على حدود قطاع غزة، في أعقاب سقوط 
صاروخ أطلق من القطاع في محيط مدينة تل أبيب 

وسط فلسطن احملتلة.

)طالع صفحة 4(

)طالع صفحة 6(

)طالع صفحة 8(


