ملشاهدة الصفحات
PDF

ال����ث��ل�اث����اء

 25رجب  1442هـ 9/مارس  - 2021السنة الرابعة عشر  -العدد E 3853

www.alwasat.com.kw

� 8صفحات ــ  100فل�س

الغامن تسلم أمس استجواب الداهوم واملطير ومحوره االنتقائية في تطبيق القانون

اخلالد إلى املنصة
السعودية وقطر  ..تعاون وأخوة

�سمري خ�رض وريا�ض عواد

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن تسلمه أمس
استجوابا من النائبني د .بدر الداهوم ومحمد املطير
لسمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ صباح اخلالد ،
وقال الغامن في تصريح صحفي مبجلس األمة انه وفقا ً
لإلجراءات الالئحية واملادة  135من الالئحة الداخلية
ملجلس األمة مت إبالغ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا
االستجواب وادرج في أول جلسة قادمة لتحديد موعد
ملناقشته.
وكان النائبان محمد املطير ود .بدر الداهوم قد تقدما
باستجواب إلى سمو رئيس مجلس ال��وزراء من محور
واحد وهو االنتقائية في تطبيق القانون.
من جانبه قال النائب حمدان العازمي :سأحتدث مؤيدا ً
الستجواب رئيس ال��وزراء ولن نسمح بإحالة النواب
للنيابة  ،وه��ذا االستفزاز واض��ح ورس��ال��ة احلكومة
وصلت  ،نحن ال نخاف من أي تهديد أو وعيد  ،واملطلوب
من رئيس الوزراء ووزير الداخلية سحب الطلب

بني السطور

رسالة شفوية من خادم احلرمني إلى أمير قطر

تلقى أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني،
رسالة شفوية من خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية
السعودية ،تتصل بالعالقات األخوية الوطيدة بني
البلدين الشقيقني وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز

املستجدات اإلقليمية والدولية.
قام بنقل الرسالة صاحب السمو األمير فيصل
بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير اخلارجية
السعودي ،خالل استقبال أمير قطر له في مكتبه
ب��ال��دي��وان األم��ي��ري ص��ب��اح ام���س .و نقل وزي��ر

«االستئناف» حتيل
اجلراح إلى «املركزي»..
و«البنغالي» ينكر االتهامات
شهدت جلسة محكمة االستئناف امس حضور اللواء مازن
اجلراح للمحكمة طواعية  ،والصادر ضده حكم أولي باحلبس،
بتسليم نفسه إلى احملكمة ،فيما طلب دفاعه ودفاع مرشح الدائرة
الرابعة بوقف نفاذ حكم أول درجة بحبس موكليهما ،مؤكدين أن
موكليهما لم يتلقيا أية رشاوى وطالبا بإحالة الدعوى إلى إدارة
اخلبراء لبيان عدم وجود حتويالت مالية حلسابيهما.
وأحالت محكمة «االستئناف» اجلراح إلى السجن املركزي،
ورفضت طلبات وقف تنفيذ احلبس في قضية النائب البنغالي،
كما قررت احملكمة تأجيل القضية إلى جلسة  14مارس املقبل،
الستدعاء الضابط.
و تخللت جلسة االم���س م��ث��ول امل��ت��ه��م األول «ال��ن��ائ��ب
البنغالديشي» وإنكاره جميع االتهامات املسندة إليه ،مؤكدا أنه
ال يعرف قيادي وزارة الداخلية أو قيادي هيئة القوى العاملة
املتهمني معه في القضية ،وأنه لم يدفع أية مبالغ لهما على سبيل
الرشوة من أجل تخليص معامالته في اجلهات احلكومية.

«التشريعية» تستدعي
وزيري العدل والداخلية
ملناقشة «العفو الشامل»
ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها ام��س اقتراحات
بقوانني عدة بعضها ذات صلة باختصاص اللجنة وبعضها
اآلخر محال إليها.
وق��ال رئيس اللجنة د .خالد العنزي ،إن اللجنة ناقشت
اقتراحني مقدمني من مجموعة من النواب بشأن العفو الشامل عن
بعض اجلرائم ،أحدهما من النائب د .هشام الصالح ومجموعة
من النواب وهو اقتراح أتى بفكرة جديدة لم يسبق أن تعرض
لها املجلس أو اللجنة واليوجد رأي مسبق للجهات ذات الصلة
بهذا الشأن فارتأت اللجنة استدعاء وزير العدل ووزير الداخلية،
ملعرفة رأي احلكومة في هذا االقتراح.
وأضاف أن االقتراح اآلخر مقدم من النائب عدنان عبدالصمد
ومجموعة من النواب فقد سبق أن قدم للمجلس ورأي احلكومة
واضح حوله لذلك مت التصويت عليه ورفضه بأغلبية اعضاء
اللجنة ومتت إحالته للمجلس ليأخذ ما يراه بهذا الشأن.

احلميدي يقترح تكويت
اجلهات السيادية خالل عام
أعلن النائب بدر احلميدي عن تقدمه باقتراح برغبة لقيام
اجل��ه��ات املتخصصة بأجهزة ال��دول��ة وال����وزارات السيادية
وقطاعات األمن والدفاع واخلارجية والديوان األميري وغيرها
مما ذكر باملبادرة خالل سنة واحدة بإحالل املواطنني الكويتيني
مكان املوظفني العاملني الوافدين في تلك اجلهات ،ويستثنى من
ذلك العمالة املعاونة مع مراعاة التأكيد على البعد األمني لهم قبل
تشغيلهم باجلهات املشار إليها

(طالع صفحة )4

اخل��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي ،حت��ي��ات خ���ادم احلرمني
الشريفني  ،إلى سمو أمير قطر ،ومتنياته لسموه
بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري باملزيد
من التقدم واالزدهار.

(طالع صفحة )6

العديد من احملللني واملتابعني يتوقعون
حل املجلس ،بسبب الصراع القوي ،اعتراضا
على موقف احلكومة من انتخاب الرئيس،
بالرغم من وجود معارضة كبيرة الختياره
 ،احلل ليس في صالح االدارة اجلديدة ،فمن
احملتمل أن يصل في أي انتخابات قادمة عدد
أكبر من املعارضني  ..املصاحلة الوطنية
وطرح برنامج إصالحي متفق عليه ملعاجلة
مشاكل البلد هو احلل .

تركيا :مستعدون لفتح صفحة جديدة
مع مصر ودول اخلليج

إبراهيم قالن

صرح إبراهيم قالن ،املتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ��ان بأن تركيا مستعدة لفتح صفحة جديدة في العالقات مع
مصر والدول اخلليجية.
وقال قالن في مقابلة مع بلومبرغ :ميكن فتح فصل جديد ،صفحة
جديدة في عالقتنا مع مصر ودول اخلليج األخ��رى لدعم السالم
واالستقرار اإلقليميني»
وأضاف قالن :مصر دولة مهمة في العالم العربي وال تزال عقل
العالم العربي وقلبه».
وأضاف :إننا مهتمون بالتحدث إلى مصر بشأن القضايا البحرية
في شرق البحر املتوسط وكذلك القضايا اخلاصة بليبيا وعملية
السالم والفلسطينيني ،وميكننا معاجلة ع��دد من ه��ذه القضايا،
وخفض التوترات ،ومثل هذا النوع من الشراكة ميكن أن يساعد في
االستقرار اإلقليمي من شمال أفريقيا إلى شرق املتوسط».
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إصابة بشار
األسد وزوجته..
بفيروس كورونا
أعلنت الرئاسة السورية ،امس ،إصابة
ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس���د وزوج��ت��ه أسماء
بفيروس كورونا.
وجاء في بيان الرئاسة على صفحتها
في فيسبوك ”بعد شعورهما بأعراض
خفيفة تشبه أع��راض اإلصابة بفايروس
كوفيد –  ،19أجرى الرئيس األسد و أسماء
األسد فحص الـ  ،PCRوأظهرت النتيجة
إصابتهما بالفايروس“.
وأوض��ح البيان أن ”الرئيس السوري
وزوجته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة،
وسيتابعان عملهما خالل قضائهما فترة
احلجر الصحي املنزلي التي ستستمر إلى
أسبوعني أو ثالثة أسابيع“.

