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سمو األمير أعرب عن أسفه ملا تعرض له الغامن في مقبرة الصليبخات

انعقاد املجلس رهن التشكيل احلكومي

ــة السيد  االعــتــداء على رئيس مجلس األم
مــرزوق الغامن أمر منكر وغريب على أخالق 
الكويتيني وخاصة أنــه حــدث في املقبرة .. 
اخلالفات السياسية مهما عظمت فإنها تبقى 
في حدود الرأي و الرأي املخالف وال تصل إلى 
االعتداء .. يجب أن ينتشر بني أفــراد املجتمع 
أدب اخلالف وهو علم له حضوره في ثقافتنا 

اإلسالمية .. 
قاتل الله اجلهل وكفانا شروره

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

 بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية إلى 
ــة مــرزوق الغامن عبر فيها سموه عن  رئيس مجلس األم
أسفه وتأثره ملا تعرض له الغامن في مقبرة الصليبخات من 
محاولة اعتداء باليد خالل تأديته واجب العزاء لعدد من 
األسر الكويتية الكرمية، مشيرا سموه إلى أن هذا التصرف 
ال ميثل القيم اإلسالمية وعــادات وأخــالق أهل الكويت وال 
يعكس ما جبلوا عليه من تواد وتعاطف وتراحم وتكاتف في 

السراء والضراء  .
إلى ذلك قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن انه إذا مت 
االنتهاء من تشكيل احلكومة األسبوع املقبل فستتم الدعوة 
لعقد جلسة للمجلس في الـ 24 من ديسمبر اجلاري، مبينا ان 
هذا هو املوعد املتوقع حتى اآلن كما انه مشروط باالنتهاء من 

التشكيل احلكومي.
من جانب آخر قال الغامن في تصريح صحفي مبجلس 
ــة  “بالنسبة ملوضوع اخلــبــراء أود أن أبــني أن أحكام  األم
القضاء محترمة وستنفذ ولكن أيضا 560 عائلة كويتية أو 
أكثر بالتأكيد تشكل هاجساً لنا جميعا فقد يفقدوا مصدر 

رزقهم«.

الكويت  نخيل  تضيف  »ي��ون��س��ك��و« 
على قوائمها للتراث غير املادي 
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الساير يفوز بعضوية جلنة احلركة 
ال�����دول�����ي�����ة ل������ »ال����ص����ل����ي����ب وال�����ه�����ال 

األحمر«
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»ال����ك����وي����ت����ي����ة«: ت��ش��ك��ي��ل جل���ن���ة حل��ل 
مشكات الطيارين »املستقيلني«

إخاء شامل في مصفاة ميناء عبدالله
أجــرت إدارة مصفاة ميناء 
ــة لــشــركــة  ــع ــاب ــت ــه ال ــل ــدال ــب ع
ــرول الــوطــنــيــة مترينا  ــت ــب ال
على عملية إخــالء شاملة وفقا 
للحالة )CAT3( واملصنفة 

بأنها األخطر على العاملني.
وتضمن سيناريو التمرين 
حــدوث تسرب غاز من املفاعل 
204 بـــالـــوحـــدة 12، مما 
استدعى تنفيذ عملية اإلخالء 
الــتــي شملت جميع املوظفني 
والعاملني في مواقع ومرافق 
املصفاة، والبالغ عددهم 1507 
أشخاص، كما مت إخالء منطقة 
شاليهات ميناء عبدالله القريبة 
من املصفاة، وذلــك بالتعاون 
مع وزارة الداخلية ممثلة في 

إدارتي النجدة واملرور.
وفــي هــذا الــصــدد، أكــد مدير 
العمليات في الشركة صالح 
اخلـــيـــاط أن إدارة املــصــفــاة 
ــــــراء هــذه  ــــرص عــلــى إج حت
التمارين بصفة دورية، بهدف 
رفع كفاءة وجاهزية العاملني 
للتعامل مع أي حــاالت طارئة 
محتملة، منوها إلى أنه أعقب 
العملية تدارس احلالة لتالفي 
أي ثغرات مستقبال في التمارين 

جانب من التمرين الذي أجرته شركة البترول الوطنية أمساملماثلة.

انتخابات اجلزائر .. احتجاجات 
رافضة وغلق مكاتب اقتراع

جانب من مظاهرات رافضة لالنتخابات

اخلالد: تفعيل حماية
املبلغني عن الفساد

استقبل سمو الشيخ صباح 
اخلــالــد رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ــي قــصــر الــســيــف أمـــس رئيس  ف
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
عبدالرحمن النمش. وأعرب سموه 
خالل املقابلة عن شكره وتقديره 
إلخوانه املواطنني على استجابتهم 
ــادة 20  وحرصهم على تفعيل امل
مــن قــانــون انــشــاء الهيئة والتي 
تقضي باإلبالغ عن أي جرمية أو 
شبهة فساد لدى الهيئة أو اجلهات 
املختصة. وأكــد سموه ضــرورة 

جتسيد دور الهيئة فــي تفعيل 
أحــكــام املـــواد املتعلقة بحماية 
املبلغني وتشجيعهم على ممارسة 
دورهــم املسؤول في مواجهة آفة 
الفساد. كما استقبل سمو الشيخ 
ــس مجلس  ــي ــاح اخلـــالـــد رئ ــب ص
الــــوزراء فــي قصر السيف أمس 
رئــيــس اجلمعية الــعــامــة لــأمم 
املتحدة في دورتها احلالية )74( 
البروفيسور تيجاني محمد باندي.

5  نواب يقترحون إلغاء 
قانون محاكمة الوزراء 

قــدم الــنــواب شعيب املــويــزري وريــاض العدساني 
وعبدالوهاب البابطني وعادل الدمخي وبدر املال اقتراحا  
بقانون بإلغاء القانون رقم )88( لسنة 1995 في شأن 
محاكمة الوزراء، مشفوعاً مبذكرته اإليضاحية  وطالبوا 
بعرضه على مجلس األمــة  وجــاء في االقتراح مايلي:   
يتبع في محاكمة كل وزير عضو في مجلس الوزراء حتى 
ولو ترك وظيفته بعد وقوع اجلرمية ألي سبب ، سواء 
بصورة نهائية أو توليه مهام وزارة أخرى ، أو كان وقت 
وقوع اجلرمية وزيراً باإلنابة فيها ، القواعد واإلجراءات 
املبينة في قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية املشار 

اليه.

ــال رئــيــس السلطة املستقلة   ق
ــة محمد  ــري ــزائ لــالنــتــخــابــات اجل
شرفي أمس ان 95 باملئة من مكاتب 
التصويت تعمل بصفة عادية فيما 
واجهت خمسة باملئة من املكاتب 
بعض التعطيل ألسباب “خارجة 

عن سيطرة السلطة”.
ــي تصريح  وأضــــاف شــرفــي ف
صحفي ان “بعض املناطق واجهت 
قيام مواطنني بعرقلة السير احلسن 
للعملية االنــتــخــابــيــة وحــرمــان 
مواطنني من التوجه إلى صناديق 
االقــتــراع حيث مت اقتحام مراكز 

التصويت وتخريب الصناديق”.

تركيا تتقدم بطلب لألمم 
املتحدة لتسجيل االتفاقية 

البحرية مع ليبيا  
 قــالــت وســائــل اعـــالم محلية 
أمس ان تركيا تقدمت بطلب إلى 
األمم املتحدة لتسجيل االتفاقية 
البحرية التي أبرمتها مع حكومة 
الــوفــاق الوطني الليبية في 27 
نوفمبر املــاضــي. ونقلت وكالة 
ــول الــتــركــيــة لــأنــبــاء عن  ــاض أن
مــصــادر دبلوماسية لــم تسمها 
ــول ان تــركــيــا تــقــدمــت أمــس  ــق ال

األول لأمم املتحدة بغية تسجيل 
االتفاقية التي تتعلق مبناطق 
ــوذ فــي البحر  ــف ــن ــادة وال ــي ــس ال
املتوسط. وصادق البرملان التركي 
اخلميس املاضي على االتفاقية 
البحرية املتعلقة بتحديد مناطق 

الصالحية البحرية مع ليبيا.

 3 السعودية.. وفاة 
21 في  نزالء وإصابة 

حريق بأحد السجون
 اعلنت املديرية العامة للسجون بالسعودية أمس 
وفاة ثالثة واصابة 21 نزيال بسبب حريق اندلع بسجن 

امللز في الرياض.
ــاإلدارة  واضافت املديرية في بيان لها ان جناحا ب
العامة لسجن امللز تعرض حلريق عند الساعة اخلامسة 
ــادث  ــس حيث مت على الــفــور مباشرة احل مــن فجر أم
وإجالء النزالء منه وتقدمي اخلدمات اإلسعافية الطارئة 
للمصابني ونقلهم إلى املستشفى لتلقي العالج والرعاية 

الطبية.
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