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أكد أن األمة دخل مرحلة »عنق الزجاجة« انتظارا حلكم الدستورية

الرويعي: التجاذبات النيابية تعجل بعمر املجلس

سياسة حافة الهاوية التي متارسها احلكومة 
مع املجلس جتعله ضائعا وغير قــادر على أداء 
دوره املطلوب.. ياك الذيب.. ياك ولــده.. أصبحت 
احلياة السياسية كأنها قضية منظورة أمام القضاء 
كل طرف فيها يبحث عن املخارج القانونية التي 
تصب في مصلحته.. يعني من فتحنا عيوننا واحنا 
منارس انتخابات »مضروبة«.. خلوا املجلس يأخذ 
راحته.. مو مضيع البلد إال »املستشارين الصلعان« 

اللي عيشتهم على اخلالفات..
 البلد واقف حاله.. أنقذونا!!!

بني السطور

يعقد مجلس األمــة جلسة عادية غــدا الثالثاء ملناقشة 
البنود املدرجة على جدول األعمال وأبرزها النظر في طلبني 
مقدمني الستجواب سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح 
ــوزراء بصفته ومن املنتظر حتديد موعد  رئيس مجلس ال

ملناقشتهما.
ويشمل طلب االستجواب األول املقدم من ثالثة أعضاء هم 
النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق اخلليفة ومحمد 
املطير خمسة محاور يتعلق األول وفق مقدميه بـ»مخالفة 
القانون وســوء استعمال السلطة فيما مارسته احلكومة 
بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون 
ــرارات  ــك مبا أصــدرتــه من مراسيم أو ق وفــي تطبيقه وذل

بسحب أو إسقاط أو إفقاد اجلنسية عن بعض حامليها«.
ــور الثاني فيتعلق حسب مــا رآه مقدمو طلب  أمــا احمل
االستجواب بـ»مخالفة املعاهدات واملواثيق الدولية وسوء 
استعمال السلطة فيما مارسته احلكومة بانتقائية أو 
انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة 
لتنفيذ التزاماتها مبوجب العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية”.

سمو األمير استقبل عباس والبابا تواضروس
أقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة 
غــداء على شرف الرئيس محمود عباس 
ــة فلسطني الشقيقة والوفد  رئيس دول
الرسمي املرافق لفخامته وذلك مبناسبة 
زيارته الرسمية للبالد وبحضور قداسة 
البابا تواضروس الثاني بابا االسكندرية 

وبطريرك الكرازة املرقسية.
وكان قد استقبل حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر 
ــس الــرئــيــس الفلسطيني  بــيــان ظهر أم
محمود عباس والــوفــد الرسمي املرافق 
لفخامته وبــحــضــور سمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
هــذا وقــد عقدت املباحثات الرسمية 
ــرأس اجلانب الكويتي  بني اجلانبني وت
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صــبــاح األحــمــد اجلــابــر الصباح وسمو 
ولي العهد الشيخ نــواف األحمد اجلابر 
الــصــبــاح وســمــو الشيخ جــابــر املــبــارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس الـــوزراء 
ومعالي النائب األول  لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد احلمد الصباح وكبار املسؤولني 
بالدولة وعن اجلانب الفلسطيني فخامة 
ــة  الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس رئــيــس دول
فلسطني الشقيقة وكبار املسؤولني في 

دولة فلسطني.

خادم احلرمني استقبل السيسي

السعودية: إعادة كافة البدالت.. وتعيني 
األمير خالد بن سلمان سفيرا لدى أميركا

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي

العازمي يسأل
عن آلية التعيني

في السلك القضائي؟
 وجه النائب حمدان العازمي سؤاال برملانيا الى 
وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس االمة د. 
فالح العزب، حول نتائج شغل وظيفة وكيل النائب 
العام. وقال العازمي في  سؤاله: اثار اعالن وزارة 
العدل عن وظيفة )باحث قانوني( لشغل وظيفة 
وكيل النائب العام وما اعقبه من نتائج، الكثير 
من عالمات االستفهام بخاصة بعد تعديل شروط 

وضوابط القبول.

احلويلة: توافق مع احلكومة 
لتعديل قانوني صندوق طالب 

العلم و كادر املعلمني
ربيع �صكر

أعلن رئيس اللجنة التعليمية النائب 
د.محمد احلويلة عن توافق مع احلكومة 
في شــأن تعديل القانون رقــم 28 لسنة 
2011 في شأن بدالت ومكافآت أعضاء 
الهيئة التعليمية الكويتيني في وزارتي 
التربية واألوقاف ، باإلضافة إلى صندوق 
ــدرس على حسابه  ــذي ي دعــم الطالب ال

اخلاص . وأوضــح احلويلة في تصريح 
صحافي عقب اجتماع اللجنة )أمس( أن 
فلسفة التعديل على الصندوق ترتكز 
على التخفيف من معاناة الطلبة الدارسني 
على نفقاتهم اخلاصة ، وذلك انطالقا من 
الرغبة في تفعيل دور الدولة بتشجيع 

ورعاية الطلبة الذين 

إقبال كثيف على »سباق اإلليزيه«.. 
وهوالند: الدميقراطية أقوى

فتحت مراكز االقتراع أبوابها في فرنسا وبدأ 
التصويت في اجلولة األولــى من االنتخابات 

الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأدلى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هوالند، 
ــم يترشح  ــي االنــتــخــابــات الــتــي ل بــصــوتــه ف

خلوضها في سابقة بتاريخ فرنسا احلديث.
وأكد هوالند أن الدولة اتخذت كل التدابير 
السيما األمنية حلماية االستحقاق. كما أشار 
إلــى أنــه يتعني على الفرنسيني أن يصوتوا 
ليظهروا أن الدميقراطية أقــوى من أي شيء، 

على حد قوله. وكان هوالند قد قرر عدم الترشح 
لدورة ثانية فيما يعاني حزبه االشتراكي من 
انقسامات قضت على حظوظه بالوصول إلى 

الدورة الثانية.

أصــــدر خــــادم احلــرمــني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس 
األول السبت أوامر ملكية تضمنت اعفاء 
وتعيني وزراء واعــــادة بـــدالت مالية 

ملوظفي الدولة.
كما شملت االوامر امللكية التي أوردتها 
وكالة االنباء السعودية )واس( اعفاء 
رؤساء هيئات ومجموعة من املسؤولني 
باململكة وتعيني بدالء لهم وحتديد موعد 
االخــتــبــارات الفصلية جلميع املراحل 
ـــر امللكية  الــدراســيــة. وتضمنت األوام
التوجيه بإعادة جميع البدالت واملكافآت 
واملزايا املالية ملوظفي الدولة من مدنيني 
وعسكريني التي مت إلغاؤها أو تعديلها 

أو إيقافها إلى ما كانت عليه.

املجتمع األفغاني يطالب باحملاسبة 
بعد مجزرة مزار شريف
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الللصللبلليللح: رعللايللة سللمللو أملليللر الللبللاد 
اهتمام  تعكس  الكويت«  »ابتكار  لللل 

سموه باملبدعني
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الوظائف  معرض  في  شللارك  »وربللة« 
فلللللللللي جللللللامللللللعللللللة اللللللللللشلللللللللرق األوسللللللللللللط 

األميركية

البابا تواضروس في حضور سمو األمير عباس مصافحاً 
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