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نواب سابقون ردوا على »بيان األمة« وأبدوا حتفظهم من إدارة »األغلبية« للملف

العفو.. تفاهم دون مزايدة

رفضت كتلة الواحد والثالثني النيابية املشاركة في أي حكومة 
ق��ادم��ة، إال بعد إص��دار عفو شامل عن جميع املبعدين من النواب 
والناشطني ، واملساندون للموقف احلكومي يطرحون صيغة توافقية 
في أن يسبق العفو الشامل اعتذار شفهي ، استمرار هذا اجلدل العقيم 
لن يفيد البلد بشئ، بل ويعقد املوقف ، يعرف القاصي والداني أن 
النواب والناشطني وقع عليهم ظلم بني، وتعرضوا لتكتيك مخادع، 
وجور في األحكام، فما الذي يدعوهم إلى االعتذار؟ من يريد املصاحلة 
الوطنية ورص اجلبهة الداخلية، عليه أن يبسط األم��ور، ويسعى 
للعفو الشامل، لعودة أبناء البلد للمشاركة في العمل السياسي، 
والتوقف عن األالعيب والعبث بالدستور، ال��ذي مارسته السلطة 
في العهد السابق، ض��رورة حل املجلسني، وعقد انتخابات نزيهة 

ودستورية يقول الشعب فيها كلمته، وتعود املياه إلى مجاريها ..
غير ذلك مضيعة للوقت و جهل باألخطار احملدقة بالبلد

بني السطور

أصدر مسلم البراك وجمعان احلربش ومبارك الوعالن وسالم النمالن وخالد 
الطاحوس ومشعل الذايدي وناصر ال��رداس ومحمد البليهيس وعبدالعزيز 
جارالله بياناً أمس أكدوا خالله أنه كان األجدر بنواب األغلبية الدخول للقاعة 
والتصويت على قانون العفو الشامل، بعد أن جنحت احلكومة بتوفير األغلبية 
الالزمة النعقاد اجللسة وأداء القسم الدستوري وإعالن خلو مقعد الدكتور بدر 
الداهوم، خاصة أن قضية العفو الشامل هي القضية التي تعهد بها الكثير من 
النواب خالل حمالتهم االنتخابية، وبأن تكون هي القضية األولى التي حتدد 

العالقة مع السلطة التنفيذية.
وتابع البيان: منا لعلمنا مؤخراً أن هناك مقترحاً حلوار وطني بني السلطتني 
حتت رعاية سمو أمير البالد حفظه الله قدمه نواب من األغلبية، وعليه نؤكد 
أن أي حوار وطني يكون برعاية سمو األمير هو أمر محمود وكرمي فهو والد 
اجلميع، مع تأكيدنا بأن هذا احلوار من الواجب أن يسبقه التفاهم حول ملف 

العفو الكرمي دون مزايدة من أي طرف وصوالً ملصاحلة وطنية أشمل.

ال��ب��ورص��ة ت��رت��ف��ع ع��ن��د اإلغ�����اق.. 
واملؤشرات تخترق حواجز مئوية
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وزي����������ر ال��������دف��������اع: أم��������ن واس�����ت�����ق�����رار 
ال��س��ع��ودي��ة ج���زء ال ي��ت��ج��زأ م��ن أم��ن 

واستقرار الكويت
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ال����ق����وى ال���س���ي���اس���ي���ة ب����ال����ع����راق ت��وق��ع 
وثيقة سلوك لنزاهة االنتخابات

اخلالد: خطوات تفصلنا عن احلياة الطبيعية

أك��د سمو الشيخ صباح اخل��ال��د رئيس 
مجلس الوزراء امس أن دولة الكويت »على 
بعد خطوات من العودة إلى احلياة الطبيعية 
التي تتطلب منا زيادة أعداد املطعمني والتقيد 
باإلرشادات الصحية«.وقال سموه :أمامنا 
اآلن انخفاض في ع��دد اإلص��اب��ات ونسبة 
التطعيم وصلت إلى 70 في املئة للمطعمني 

بجرعتني« مضيفا أنها نسبة »جيدة جدا على 
مستوى العالم وفق التطعيمات املعترف 

بها«.
وقال اخلالد إن مشروع مبنى مستشفى 
الفروانية اجلديد سيدخل اخلدمة في بداية 
السنة املقبلة مؤكدا أن القطاع الصحي في 
ال��ب��الد يشهد حتديثا كبيرا على مستوى 

املنشآت الصحية والطبية. موضحا ان مبنى 
مستشفى الفروانية اجل��دي��د تبلغ سعته 
السريرية أكثر من 950 سريرا ويحتوي 
على 31 غرفة عمليات باإلضافة إلى مركز 
لألسنان وتتوفر فيه 156 غرفة وهو األكبر 

في دولة الكويت.

70 باملئة سمو رئيس الوزراء أكد ان نسبة التطعيم بجرعتني وصلت الى 
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فرنسا تعلن مقتل زعيم »داعش« في الصحراء الكبرى

 مقتل عدنان أبووليد الصحراوي مبنطقة الساحل االفريقي

اع���ل���ن ال���رئ���ي���س ال��ف��رن��س��ي 
امي��ان��وي��ل م��اك��رون ام��س مقتل 
عدنان أبووليد الصحراوي زعيم 
ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية 

)داعش( في الصحراء الكبرى.
واعتبر الرئيس الفرنسي في 
تغريدة عبر حسابه على موقع 
تويتر ان هذا جناح كبير اخر في 
معركتنا ضد اجلماعات اإلرهابية 

في منطقة الساحل«.
وأش������اد م����اك����رون بجميع 
»االبطال« الذين لقوا حتفهم من 
أجل فرنسا مبنطقة الساحل في 
عمليات سيرفال وبرخان مؤكدا 
مواصلة املعركة بالتعاون مع 
شركائهم األفارقة واألوروبيني 

واألمريكيني.

توصية بتأجيل
25« والكويت  »خليجي 

تطلب االستضافة
أوصى املكتب التنفيذي باالحتاد اخلليجي لكرة القدم، 
بتأجيل بطولة »خليجي 25« إلى العام 2023، وذلك 
بسبب عدم جاهزية مدينة البصرة العراقية الستضافة 

البطولة.
وكشفت مصادر في احتاد الكرة الكويتي، أن االحتاد 
سيتقدم بكتاب إلى املكتب التنفيذي لالحتاد اخلليجي 
لكرة القدم باستضافة البطولة في حالة عدم جاهزية 
العراق الستضافتها، ولكن مع تعديل موعدها لتكون 
بداية البطولة في األول من مايو في عام 2022 بدالً من 

ديسمبر املقبل.

6 مراكز  »الصحة« : 
 PCR�لفحوص ال

في احملافظات
اعتمدت وزارة الصحة 6 مراكز في 
جميع املناطق الصحية الجراء مسحات 
ال�PCR، وجار العمل حاليا على جتهيز 

تلك املراكز للعمل بها في اقرب وقت.
تتمثل امل��راك��ز التي مت تخصيصها 
الج�����راء امل��س��ح��ات ف���ي »م���رك���ز حمد 
احلميضي و شيخة السديراوي الصحي 
- مركز الزهراء الصحي - مركز متعب 
عبيد الشالحي الصحي - مركز سعد 
العبدالله الصحي - ق 10 مركز صباح 
األح��م��د الصحي A - ، وم��رك��ز القرين 
الصحي. وجاء هذا القرار للتسهيل على 
الراغبني في اج��راء تلك الفحوصات في 

االماكن القريبة منهم

السفيرة األميركية : 
10 آالف طالب كويتي 

يدرسون في بادنا
أعلنت السفيرة األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي 
عن استضافة نحو 10،000 طالب كويتي في بالدها، ممن 

يتلقون دراستهم في اجلامعات األميركية.
وقالت رومانوسكي في تغريدة لها على حسابها في 
تويتر: تستضيف أميركا أكثر من مليون طالب من جميع 
أنحاء العالم مبا في ذل��ك ما يقرب من 10 آالف طالب 

كويتي.
وأضافت: يجلب الطالب الدوليون رؤيتهم وخبراتهم 
إل��ى جامعاتنا ومجتمعاتنا ،مختتمة: شكًرا لكم على 

اختياركم بلدي وطنكم الثاني.

  اقتراح نيابي بإعفاء
ذوي اإلعاقة واملسنني
من الرسوم القضائية

ريا�س عواد

تقدم النواب أسامة الشاهني، د. عبدالعزيز الصقعبي، 
د. حمد املطر،  مبارك احلجرف والصيفي الصيفي، باقتراح 
بقانون بشأن الرعاية االجتماعية للمسنني لألعفاء من 
الرسوم القضائية، وجاء في مذكرته االيضاحية: كون أن 
الرسوم القضائية إحدى الرسوم التي تتقاضاها الدولة، 
فكان البد من النص علىإعفاء هاتني الفئتني من الرسوم 

أسوة بالوزارات واجلهات احلكومية.
لذلك جاء هذا االقتراح بقانون بإستبدال نص الفقرة 
األولى من املادة )14( من القانون رقم )17( لسنة 1973 

املشار إليه بالنص التالي:
»يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، 

كما يعفى ذوي اإلعاقة واملسنني من هذه الرسوم«.
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