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ترتبط بالعالقات الثنائية والقضايا املشتركة 

وزير اخلارجية يسلم رسالة خطية من نائب األمير إلى أمير قطر

رفع اجللسة التكميلية ملجلس األمة يوم أمس لعدم 
اكتمال النصاب، يترك أكثر من عالمة استفهام؟؟

فاجللسة التي كانت مقررة ملناقشة تقارير اللجان 
البرملانية، ومشاريع وتعديل بعض القوانني، طارت، 
وسط استغراب، حتى من بعض النواب، وهو ما حال 

دون إقرار تشريعات مهمة.
املستغرب أن جلسة الثالثاء، التي مت فيها مناقشة 
االستجوابني املوجهني لسمو رئيس مجلس الوزراء، 
اكتمل نصابها!! فهل االستجواب أهم في نظر بعض 
النواب من إقرار بعض التشريعات التي التي طال 

انتظارها وتقدم املنفعة للناس!!

بني السطور

قام مبعوث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، بتسليم رسالة 
خطية إلى سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، أمير 
دولــة قطر الشقيقة. وذلــك خالل الزيارة الرسمية 
التي قام بها أمس األربعاء إلى العاصمة القطرية 

الدوحة.
وتتعلق الــرســالــة اخلطية مــن ســمــوه تتصل 
بالعالقات األخوية الوطيدة التي تربط البلدين 

الشقيقني والقضايا ذات االهتمام املشترك.
كما التقى مبعوث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية بدولة قطر 
الشقيقة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى 

العاصمة الدوحة.

خادم احلرمني الشريفني: السالم في
»الشرق األوسط« خيارنا االستراتيجي

خادم احلرمني الشريفني  امللك سلمان بن عبد العزيز

أكــد خــادم احلــرمــني الشريفني ، 
امللك سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
ــط هو  أن السالم في الشرق األوس
خيارنا االستراتيجي، وواجبنا أن ال 
ندخر جهداً للعمل معاً نحو حتقيق 
ــوده الــســالم  ــس مستقبل مــشــرق ي
واالستقرار واالزدهـــار والتعايش 
بــني شعوب املنطقة كــافــة، وتدعم 
اململكة جميع اجلهود الرامية للدفع 
بعملية السالم، وقد طرحت اململكة 
مــبــادرات للسالم منذ عــام 1981، 
وتضمنت مبادرة السالم العربية 
مرتكزات حلل شامل وعادل للصراع 
العربي اإلسرائيلي يكفل حصول 

الشعب الفلسطيني الشقيق على 
حقوقه املشروعة وفي مقدمتها قيام 
دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وأضــاف خالل  كلمة ألقاها، عبر 
ــام الـــدورة الـ75  اتــصــال مــرئــي، أم
للجمعية العامة لألمم املتحدة،  أن 
اململكة العربية السعودية، تساند 
ما تبذله اإلدارة األمريكية احلالية 
من جهود إلحالل السالم في الشرق 
األوســط من خالل جلوس الطرفني 
الفلسطيني واإلسرائيلي على طاولة 

املفاوضات للوصول 

خروج املعارض الروسي 
»نافالني« من املستشفى
بعد عالجه من التسمم

خــرج املــعــارض الــروســي أليكسي نافالني مــن مستشفى 
شاريتيه اجلامعي في برلني، حيث تلقى العالج من تسمم حاد، 

حسبما أعلن املستشفى أمس.
وأعلن املستشفى أن حالة نافالني الصحية حتسنت “لدرجة 

مكنت من إنهاء العالج الطبي احلاد”.
وذكــر املستشفى في بيان أن نافالني أمضى 24 يوماً في 
قسم العناية املركزة من إجمالي 32 يوماً قضاها في مستشفى 

شاريتيه.
وجــاء في البيان: بناء على تقدم املريض وحالته احلالية، 
يعتقد األطباء الذين يعاجلونه أن الشفاء التام ممكن. ومع ذلك، 
ال يزال من السابق ألوانه تقييم اآلثار احملتملة لتسممه احلاد على 
املدى الطويل. ولم تعلن شاريتيه أي معلومات عن مكان اإلقامة 

احلالي لنافالني. وجاء في البيان فقط 

الشرطة الفرنسية: البالغ عن 
قنبلة مبنطقة برج إيفل كاذب

أعلنت الشرطة الفرنسية أن البالغ الذي تلقته أمس، حول 
وجود قنبلة مبنطقة برج إيفل كان كاذبا.

ــال مسؤول في الشرطة: إنهم تلقوا بالغاً في ساعات  وق
الظهيرة بوجود قنبلة مبنطقة برج إيفل، ومن ثم تبني أنه كاذب.

وأضــاف املسؤول أن برج إيفل مت فتحه أمــام الــزوار مجددا 
وسط إجراءات أمنية واسعة.

وفي وقت سابق األربعاء، أخلت الشرطة الفرنسية “برج 
إيفل” وفرضت طوقا أمنيا في محيطه، على خلفية بالغ بوجود 

قنبلة.

جلنة  االشتراطات تبحث اليوم 
موضوع »املخيمات الربيعية« 

سمو أمير قطر يتسلم من مبعوث سمو نائب األمير رسالة خطية

عدم اكتمال النصاب طّير
اجللسة التكميلية لـ »األمة«

ريا�س عواد

رفع رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن اجللسة التكميلية، أمس لعدم 
اكتمال النصاب. إذ كــان من املقرر 
أن يعقد املجلس جلسته التكميلية 
الستكمال النظر فــي بنود جــدول 
األعمال، واملتضمن 59 تقريراً للجان 
ــة الثانية  ــداول البرملانية منها امل
على مشروع قانون بإصدار قانون 
اإلفالس واملشروع بقانون بتعديل 
ــم )94(  بعض أحــكــام الــقــانــون رق
لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأدرج عــلــى اجلــــــدول عــدد 

من التقارير بشأن تعديل قانون 
اإلدارة العامة للتحقيقات وتعديل 
قــانــون حتويل مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى شركة مساهمة 
واالقتراحات بقوانني بشأن موضوع 
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، وتــعــديــل 
ــوق األشـــخـــاص ذوي  ــق قــانــون ح
ــالم املرئي واملسموع  اإلعاقة واإلع

واملطبوعات والنشر.
وأعرب النائب أسامة الشاهني عن 
استغرابه من عدم اكتمال النصاب 
ــي رفــع  ــا تسبب ف ــي اجلــلــســة، م ف
اجللسة وحال دون إقرار تشريعات 

مهمة.

 وقال الشاهني: كنا نأمل ونتوقع 
أن تكون هــذه اجللسة تشريعية 
بامتياز خاصة أن هناك  قوانني عدة 
مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية 
ومكافآت نهاية اخلدمة في اخلطوط 
اجلوية الكويتية و الشركة الكويتية 

خلدمات الطيران “كاسكو”. 
ــني رســـالـــة إلــى  ــاه ــش ووجــــه ال
الرأي العام بضرورة الضغط على 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
إلقــرار مزيد من التشريعات التي 

طال انتظارها وتقدم املنفعة للناس.

أكد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد املنفوحي، 
أن موضوع املخيمات الربيعية، ستتم مناقشته 
ــع جلنة  ــوره اجــتــمــاعــاً م ــض الـــيـــوم، خـــالل ح

االشتراطات.
 وأضاف: سواء كان بالقبول أو الرفض فهو 
ملصلحة املواطن واملقيم، أما بخصوص املرحلة 
اخلامسة، فهي عــودة احلياة الطبيعة وفتح 
األنشطة املتبقية كصاالت األفراح ودور السينما 

وهي تعتمد على مقاييس وزارة الصحة.

وأشــاد املنفوحي، في تصريح للصحفيني 
على هامش جولة ميدانية ملنطقة بنيد القار، 
باجلهود املبذولة من قبل فريق الطوارئ بفرع 
بلدية محافظة العاصمة في تطبيق القانون 
على العقارات املخالفة لضوابط وأنظمة الئحة 
البناء. مؤكداً أن بلدية الكويت، لم تنسى دورها 
األساسي في تطبيق قانون البناء على العقارات 

املخالفة.

النفيسي والوسمي يقدمان 
لنائب األمير »وثيقة الكويت«

قال د . عبدالله النفيسي عبر حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر، أمس، خرجنا 
قبل قليل من لقاء سمو نائب األمير، حيث سلمنا 
له شخصياً »وثيقة الكويت«، التي راعينا أن 
تعرض عليه قبل عرضها على الـــرأي العام 
تقديراً ملكانته ورغبة في أخذ مالحظاته مبا 
تضمنته من تصور بشأن اإلجــراءات  اخلمسة 
الــالزمــة والعاجلة وآلــيــات تنفيذها. متمنني 
لسموه متمنني لسموه التوفيق، وللكويت األمن 

والرخاء.

وفــي نفس السياق، أشــار النائب السابق 
وأســتــاذ الــقــانــون بجامعة الكويت د. عبيد 
الوسمي، عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي تويتر، إلى لقائه بسمو نائب األمير 
الشيخ نواف األحمد، وقال: خرجنا قبل قليل من 
لقاء سمو نائب األمير، حيث سلمنا له شخصياً 
“وثيقة الكويت”، التي راعينا أن تعرض عليه 
قبل عرضها على الــرأي العام تقديراً ملكانته 

ورغبة في أخذ مالحظاته 

د. عبيد الوسمي د . عبدالله النفيسي
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