
أكد رئيس مجلس االمة م��رزوق علي الغامن أمس االثنني ضرورة 
حتول االحت��اد البرملاني الدولي الى سلطة اخالقية لها حق االنتقاد 
املباشر والتنبيه والتحذير واالن��ذار والتجميد ازاء كل من ال يلتزم 

مببادئ االحت��اد. وقال الغامن خالل كلمة القاها امام اجلمعية العامة 
ل��الحت��اد البرملاني ال��دول��ي ف��ي م��ؤمت��ره ال�137 املنعقد ف��ي سانت 

بطرسبورغ بروسيا. 
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سموه استعرض العالقات األخوية مع خادم احلرمني

»أمير اإلنسانية« يزور السعودية

نتمنى أن تثمر زي��ارة صاحب السمو - حفظه الله - الى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  انفراجاً في األزمة وان تعقد قمة الكويت حتت 
شعار »قمة املصاحلة والتعاون«... جميع شعوب اخلليج العربي بانتظار هذه 
االخبار السارة ويعقدون آماال على مساعي صاحب السمو أمير اإلنسانية... خالفات 
األهل يجب ان حتصر في أضيق احلدود وان تقدم األطراف بعض التنازالت لتقريب 

وجهات النظر وان تترك آالم املاضي بالنظر الى املستقبل وان يتوقف التصعيد...
»الصلح خير«.

بني السطور

التقى حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د أخ��ي��ه خ���ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة وذلك 
بقصر عرقه ف��ي العاصمة ال��ري��اض حيث مت 
اس��ت��ع��راض ال��ع��الق��ات االخ��وي��ة الوثيقة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني ومجمل االح��داث 
في املنطقة كما مت بحث القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
وحضر املباحثات معالي النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخل��ال��د وك��ب��ار امل��س��ؤول��ني م��ن ال��وف��د الرسمي 

املرافق لسموه.
كما حضر املباحثات من اجلانب السعودي 
صاحب السمو االم��ي��ر خالد ب��ن فهد ب��ن خالد 
وصاحب السمو امللكي االمير فيصل بن بندر 
بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض وصاحب 
السمو امللكي االم��ي��ر منصور ب��ن س��ع��ود بن 
عبدالعزيز وصاحب السمو االمير خالد بن سعد 
بن فهد وصاحب السمو امللكي االمير الدكتور 
منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة 
عضو مجلس ال��وزراء مستشار خادم احلرمني 

الشريفني وصاحب السمو امللكي االمير متعب 
بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير احلرس الوطني 

واصحاب السمو امللكي االمراء.
من جهة أخرى، بعث حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد، ببرقية شكر 
إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة أع��رب فيها سموه رع��اه 
الله عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به 
سموه والوفد الرسمي املرافق من كرم الضيافة 
وحسن ال��وف��ادة خ��الل ال��زي��ارة األخ��وي��ة التي 
ق��ام بها سموه حفظه الله للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة معبرا سموه رعاه الله عن 
بالغ سروره باللقاء األخوي الذي جمعه بأخيه 
خ��ادم احلرمني الشريفني وم��ا س��اده من روح 
األخ���وة وامل���ودة وت��ب��ادل ال���رأي ح��ول مختلف 
القضايا ذات االهتمام املشترك في اطار ما يجمع 
البلدين والشعبني الشقيقني من عالقات تاريخية 
متميزة ورواب����ط أخ��وي��ة حميمة واحل��رص 
املشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية. 

دينار  مليون   137.9 املرزوق: 
»بيتك«  مساهمي  أرب���اح  ص��اف��ي 

حتى نهاية الربع الثالث 
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ف���ه���اد ي���دع���و »اخل����دم����ة امل���دن���ي���ة« إل��ى 
مراجعة قرار تطبيق البصمة املتسرع 
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م���س���ؤول ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
يصل إلى غزة لتسلم املعابر
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الغامن يدعو ملمارسة الضغوط على »الكنيست اإلسرائيلي«
خادم احلرمني الشريفني مستقبال سمو أمير البالد

البشمركة تهدد بغداد: ستدفعون ثمنا باهظا

القوات العراقية تسيطر على »كركوك«
تطورات متسارعة شهدتها 
محافظة ك��رك��وك، ليل األح��د 
وأم���س االث��ن��ني، بعد تصاعد 
التوتر بني بغداد وأرب��ي��ل إثر 
اجتماع القيادات الكردية في 
السليمانية األح���د. فقد أعلن 
اجل��ي��ش ال��ع��راق��ي ف��ي ب��ي��ان، 
االث��ن��ني، سيطرته على مطار 
ك��رك��وك ال��ع��س��ك��ري، إض��اف��ة 
إل��ى أكبر ق��اع��دة عسكرية في 
احملافظة، فضاًل عن اإلمساك 
ب��ع��دد م��ن احل��ق��ول النفطية 

شماالً.
كما دخلت الشرطة االحتادية 
مبنى محافظة كركوك. وأعلنت 
ال��ق��وات العراقية أن املنشآت 
احل��ك��وم��ي��ة االحت����ادي����ة في 
احملافظة باتت حت��ت سيطرة 

حكومة بغداد.

أكد أن مشروع »الوقود البيئي« في طور االنتهاء

املرزوق: أمور بسيطة.. 
وسيستأنف اإلنتاج في »اخلفجي«

عمرو �صيخ العرب

أك��د وزي��ر النفط ووزي��ر الكهرباء وامل��اء عصام امل��رزوق استمرار 
املباحثات بشأن حقل اخلفجي املشترك مع اململكة العربية السعودية 

الفتا إلى أن هناك “أمورا بسيطة ستحل وسيعود بعدها اإلنتاج«.
وقال املرزوق في تصريح للصحفيني عقب افتتاح املعرض املصاحب 
ملؤمتر الكويت الثالث للنفط والغاز أمس االثنني “نحن حاليا في طور 
االنتهاء من مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله وميناء 
األحمدي واألعمال جارية على قدم وساق في مصفاة الزور والتي نأمل 

االنتهاء منها في نهاية 2019«.

أمر باتخاذ كافة اإلجراءات إلزالة العوائق التي 
تعترض مسار شبكة السكك احلديد

مجلس الوزراء اطمأن على ردود 
العبدالله املنطقية بشأن االستجواب

اطلع مجلس الوزراء أمس على االستجواب املقدم من عضوي 
مجلس األم��ة ري��اض العدساني والدكتور عبدالكرمي الكندري 
وامل��وج��ه إل��ى وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
االع��الم بالوكالة الشيخ محمد عبدالله املبارك الصباح الذي 
شرح للمجلس ما تضمنه االستجواب من محاور موضحا كافة 
التفاصيل املتعلقة مبواضيع االستجواب واالعتبارات القانونية 
والدستورية في شأنه وقد أكد مجلس الوزراء قناعته واطمئنانه 

للردود املنطقية التي ساقها الوزير.

سيكون جاهًزا اخلميس املقبل

حماد: تقرير »الشباب والرياضة« يحمل البشرى برفع اإليقاف
املحرر الربملاين

أعلن رئيس جلنة الشباب والرياضة 
سعدون حماد عن توجيه دعوة للحكومة 
وألع��ض��اء اللجنة لعقد اجتماع اخلميس 
املقبل ملناقشة ع��دد من املشاريع بقوانني 
املقدمة من احلكومة واالقتراحات بقوانني 
املقدمة من بعض النواب.  وقال حماد في 
تصريح مبجلس األم��ة ال��ي��وم االث��ن��ني إن 

تقرير اللجنة سيكون جاهًزا بعد االجتماع 
املقبل لرفعه إل��ى مجلس األم���ة، مبشًرا 
الشعب الكويتي برفع اإليقاف من خالل 

هذا التقرير.  
وأوضح أن التقرير سيكون جاهًزا بعدما 
ننتهي م��ن مناقشة احلكومة ف��ي بعض 
التعديالت، مشيًرا إلى وج��ود العديد من 
التفاصيل س��وف يفصح عنها في وقتها 

وأن األم��ور تبشر بخير.   وب��ني حماد أن 
املشروعات بقوانني التي ستناقش تتعلق 
مبشروع قانون في شأن الرياضة ومشروع 
ق��ان��ون ف��ي ش��أن إن��ش��اء الهيئة الكويتية 
ملكافحة املنشطات. وأش��ار إلى أن اللجنة 
درست تلك القوانني ووزعتها على النواب، 
الفًتا على عدم ورود أية مالحظات للجنة 

بخصوص تلك القوانني.

القوات العراقية سيطرت على منشآت حيوية في كركوك
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