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الغامن أدرج استجواب الصالح على اجللسة املقبلة :عار عن الصحة حل املجلس

الكويت :ما يجري في السودان شأن
داخلي ال يجب التدخل فيه

زحمة استجوابات  ..و«احلياة ماشية»
الكويت ترسم البهجة على وجوه أهل األهواز

�سمري خ�رض وريا�ض عواد

أعلن رئيس مجلس االم��ة م���رزوق ال��غ��امن ع��ن تسلمه
استجوابا م��ن النائبني محمد املطير ومحمد هايف إلى
وزيرالدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس الصالح وذلك
قبيل انتهاء دوام االمس  ،مشيرا إلى انه اتخذ االج��راءات
الالئحية بإبالغ الوزير املعني
واض��اف الغامن في تصريح إلى الصحافيني أنه سيتم
إدراج االستجواب في أول جلسة مقبلة ومن حق الوزير
التأجيل إذا رغ��ب ل��ع��دم ان��ق��ض��اء  14ي��وم��ا على تقدمي
االستجواب  .وق��ال أتوقع تقدمي استجوابات أخ��رى في
األسبوع املقبل كما ذكر بعض النواب  ،مؤكدا انه عار عن
الصحة ادعاء بعض األطراف بحل وشيك للمجلس بسبب
االستجوابات فاألمور طيبة واحلياة ماشية ب��إذن الله ،
إال أن علينا البحث عن طريقة مناسبة لنا ولكم ملناقشة
االستجوابات اثناء الصيام في شهر رمضان  .وكان النائبان
محمد املطير ومحمد هايف قد تقدما إلى رئيس مجلس األمة
مرزوق الغامن امس بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح .

(طالع صفحة )4

بني السطور

(طالع صفحة )3

«الصحة» تنفي سرقة
أعضاء متوفى بـ«الصباح»
نفت وزارة الصحة أمس ما تداوله في بعض مواقع التواصل
االجتماعي بشأن سرقة أعضاء بشرية ملتوفى في منطقة الصباح
الصحية.
وأكدت ال��وزارة في بيان صحفي أن هذه األخبار “عارية عن
الصحة” وال أساس لها الفتة إلى أن مثل تلك األخبار تسيء إلى
اخلدمات الصحية وسمعة الكويت وسمعة قسم زراعة األعضاء
الذي يسعى إلى توفير األعضاء إلنقاذ حياة املرضى.
وشددت على احترامها والتزامها بالقانون الكويتي لزراعة
األعضاء وجميع القوانني الدولية ملنع االجتار باألعضاء مشيرة
إلى أنها ستتخذ كافة اإلجراءات القانونية ضد كل من أساء إلى
القطاع الصحي وتداول مثل هذه األخبار غير الصحيحة.
وكانت بعض مواقع التواصل االجتماعي تداولت أخبارا تفيد
بوقوع سرقة ألعضاء بشرية من أحد املتوفني في ثالجة املوتى
مبنطقة الصباح الصحية.

«املالية» 6.7 :مليون دينار
حصيلة بيع قسائم مبزاد علني

أعلنت وزارة املالية حتصيلها مبلغ  6.7مليون دينار عن
بيعها قسائم ملك الدولة في مزاد علني.
وقالت وزارة املالية في بيان صحفي إن هذا امل��زاد يعد
األول لها في السنة املالية ( )2020-2019والذي عقد في
تاريخ  8أبريل اجلاري.
وأوضحت أنه مت خالل املزاد بيع قسيمة سكنية مبنطقة
بيان تبلغ مساحتها  1000مترمربع بقيمة بلغت  802ألف
دينار وبيع قسيمة جتارية مبنطقة شرق تبلغ مساحتها
 500مترمربع بقيمة 5ر 4مليون دينار .
وذك���رت أن امل���زاد تضمن بيع قسيمة حرفية مبنطقة
العارضية مساحتها  250مترا مربعا بقيمة  1.4مليون
دينار مشيرة إلى أنها ستنظم مزادا مطلع شهر مايو املقبل
في مقر ال���وزارة لبيع قسيمتني استثماريتني في منطقة
الساملية.
وتعقد وزارة املالية هذه امل��زادات وفقا للمادة رقم  6من
املرسوم بالقانون رقم ( )105لسنة  1980في شأن نظام
أم�لاك الدولة التي تنص على أن يكون بيع أم�لاك الدولة
اخلاصة العقارية عن طريق املزاد العلني بعد اإلعالن عنه
بالنشر في اجلريدة الرسمية.

توقيف متسلل إيراني
يكشف عن  7آخرين
لم ينته توقيف إيراني عبر مخفر الساملية عند كشف
حقيقة وجوده في البالد؛ إذ قاد ذلك إلى الكشف عن شركائه
في التسلل.
وف��ي التفاصيل ،اس��ت��وق��ف مخفر الساملية شخصا،
بالتحري عنه ،تبني أنه إيراني تسلل إلى البالد ،فخضع
اإليراني للتحقيق من قبل خفر السواحل ،بعد إحالته من
املخفر ،ولم يلبث أن أرشد عن شركائه السبعة في رحلة
التسلل.
وبالبحث والتحري عن الشركاء ضبطوا جميعا في أماكن
متفرقة في الكويت.

يبدو أن هناك قصف مكثف من قبل النواب
علي رئيس احلكومة وع��دد م��ن ال���وزراء
بسيل م��ن االس��ت��ج��واب��ات ال��ق��ادم��ة ..ه��ذه
التكتيكات عادة ما تبدأ عندما يشعر النواب
برائحة حل قادم للمجلس  ..املناورات من
أجل احلصول علي أصوات الناخبني يجب
أال تكون علي حساب تأزمي البلد وما يترتب
عليه من آثار سلبية ..سيناريوهات مكررة
ومملة!!

بوشهري  :تذليل أي عقبات
إلجناز مبنى الركاب اجلديد

جنان بوشهري التقت ممثلي شركة ليماك التركية

قامت وزير األشغال العامة ووزير الدولة
لشؤون االس��ك��ان الدكتورة جنان رمضان
باإلطالع على سير أعمال مشروع إنشاء مبنى
الركاب اجلديد ( )T2مبطار الكويت الدولي.
وذك��رت وزارة األشغال العامة في بيان
لوكالة األنباء الكويتية (كونا) إن الوزيرة
رمضان التقت رئيسة مجلس إدارة شركة
“ليماك” املكلفة بإنشاء مبنى الركاب اجلديد
ايبرو أوزدمير حيث مت االتفاق على تكليف
املسؤولني بالوزارة بدراسة متطلبات الشركة
ل�لاس��راع في التنفيذ وف��ق اجل��دول الزمني
املتفق عليه وت��ق��دمي أن��س��ب احل��ل��ول لذلك
وتذليل أي عقبات قد تواجه ه��ذا املشروع
احليوي.
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عمل ال تهدأ إلجناز املشروع األكبر
في قطر
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7

تركيا تنتقد تهديدات أميركا
بشأن صواريخ «»S400
انتقد املتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالني لغة
التهديدات االمريكية جتاه ب�لاده بشأن ش��راء انقرة منظومة
صواريخ (اس  )400للدفاع اجلوي الروسية.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية لالنباء عن كالني قوله في
تصريح صحفي ان “هذه اللغة غير مجدية مع أنقرة” معتبرا ان
شراء الصواريخ الروسية ليست خطوة معادية لواشنطن بل
قرار تركي لتطوير امكاناتها الدفاعية.
واوضح ان بالده طلبت احلصول ايضا على منظومة الدفاع
الصاروخي (باتريوت) االمريكية بيد انها لم حتصل على رد
ايجابي من الواليات املتحدة.
واكد كالني ان تركيا لن تسمح بالتشكيك في مكانتها ضمن
حلف شمال االطلسي (ناتو) من خالل احلديث عن صواريخ
(اس  )400الروسية واملقاتالت من نوع (اف  )35االمريكية
وستواصل اتخاذ اخلطوات التي من شأنها تعزيز قوة الناتو.
وش��دد على أن عالقات تركيا مع روسيا ليست بديال عن
عالقاتها مع ال��والي��ات املتحدة واالحت���اد االوروب���ي والعكس
صحيح.

