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وفد الصداقة البرملانية السادسة
يلتقي رئيس وزراء لوكسمبورغ

الغامن :سمو األمير سيعود للبالد
قريب ًا سامل ًا معافى
ق��ال رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
الغامن ان سمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد اجلابر الصباح سيعود
الى البالد في القريب العاجل ساملا
معافى بعد فحوصات طبية اجراها
سموه في الواليات املتحدة االمريكية
تكللت بالنجاح.
جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى
به امس االول الثالثاء عقب استقبال
سمو امير ال��ب�لاد ل��ه ف��ي مقر اقامة
سموه بالواليات املتحدة.
وذكر الغامن انه تشرف بلقاء سمو
امير البالد ونقل الى سموه حتيات
كل ابناء الشعب الكويتي ودعواتهم
بأن مين املولى عز وجل على سموه
بالشفاء العاجل .واوض��ح ان سمو
امير ال��ب�لاد «حملني ام��ان��ة ايصال
رسالة الى الشعب الكويتي متضمنة
حتيات وتقدير وشكر سموه اجلزيل

وامتنانه ملشاعر كافة ابناء الشعب
مطمئنا سموه اجلميع بعودته في
القريب العاجل ساملا معافى بإذن
الله» .يذكر ان وزير شؤون الديوان
االميري الشيخ علي جراح الصباح
صرح اخلميس املاضي بأنه وبفضل
من الله تعالى قد غادر حضرة صاحب
السمو امير البالد احد املستشفيات
في الواليات املتحدة االمريكية بعد
ان مت استكمال الفحوصات الطبية
التي تكللت نتائجها بفضل الله تعالى
بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة.
ك��م��ا ب��ع��ث رئ��ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق علي الغامن ام��س ببرقيتي
تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في
جمهورية تشيلي إي��ف��ان فلوريس
غارسيا ورئ��ي��س مجلس الشيوخ
جيمي كوينتانا ليل وذل��ك مبناسبة
العيد الوطني لبلدهِ ما

مرزوق الغامن

alwasat.com.kw

التقى وف��د مجموعة ال��ص��داق��ة البرملانية
السادسة أمس االول برئاسة النائب احلميدي
بدر السبيعي وعضوية النائب د .حمود عبدالله
اخلضير ،رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ
خافيير بيتل  .وج��رى خ�لال اللقاء مناقشة
املواضيع ذات االهتمام املشترك ،وسبل تعزيز
العالقات االقتصادية واالستثمارية بني البلدين
الصديقني ،باإلضافة إلى موضوع دعم اجلانب
اللوكسمبورغي فيما يتعلق بإعفاء املواطنني
الكويتيني من تأشيرة الشنغن .وأبدى اجلانب
اللوكسمبورغي استعداد بالده لدعم الكويت فيما
يتعلق بإعفاء املواطنني من تأشيرة الشنغن .كما
التقى وفد مجموعة الصداقة البرملانية السادسة
برئيس مجلس النواب اللوكسمبورغي فرناند
اتغن .وبحث اجلانبان أوجه التعاون البرملاني
والتجاري واالستثماري بني البلدين الصديقني
 ،فضال ع��ن ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر بشأن آخر
املستجدات السياسية على الصعيدين اإلقليمي
وال��دول��ي .كما أك��د الطرفان على أهمية تبادل

وفد الصداقة البرملانية

زيارات الوفود البرملانية بني البلدين ملا لها من
أهمية كبرى في تنمية وتطوير العالقات الثنائية
وتبادل اخلبرات والتجارب بني اجلانبني .
وس��ل��م رئ��ي��س ال���وف���د ال��ن��ائ��ب احل��م��ي��دي

السبيعي دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب
اللوكسمبورغي لزيارة دولة الكويت .
وحضر اللقاء رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
في مجلس النواب اللوكسمبورغي مارك اجنيل.

أشار إلى صرف مكافآت ألعضاء مبطل عضويتهم

أكد أن احلكومة مازالت تثبت فشلها في حماية األمن والشعب الكويتي

الكندري يسأل احلجرف عن جتاوزات
في «الدرة» بـ  800ألف دينار

املويزري :الدولة مكشوفة وأجواؤها مستباحة

وجه النائب عبدالله الكندري سؤاالً برملانياً إلى وزير املالية د.
نايف احلجرف عن جت��اوزت في شركة ال��درة الستقدام وتشغيل
العمالة املنزلية ،تقدر قيمتها بنحو  800ألف دينار.
وقال النائب نشرت أحدى الصحف بتاريخ  ٢٠١٩-٨-٣خبرا ً
حتت عنوان (جت��اوزات ب ٨٠٠ألف دينار في شركة ال��درة) فيما
يصدر عن الوزارة أو الشركة أي تأكيد أو نفي .
واستفسر الكندري عن مدى صحة هذه التجاوزات؟ إذا كانت
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي باإلجراءات القانونية التي اتخذت
جتاه هذه التجاوزات (إذا وجدت) خصوصاً بأن وزارة املالية متلك
ثالث أعضاء في مجلس االدارة (الهيئة العامة لالستثمار واملؤسسة
العامة للتأمينات – وشركة اخلطوط اجلوية الكويتية).
وتساءل عن ما مدى صحة انعقاد اجلمعية العمومية في شهر

مايو  2019برئاسة ممثل الهيئة العامة لالستثمار واعتماد صرف
مكافآت لبعض أعضاء مجلس أدارة الشركة على الرغم من وجود
كتاب من وزارة التجارة والصناعة ببطالن عضويتهم؟
وأص��اف :هل طالب نائب مجلس اإلدارة (ممثل الهيئة العامة
لالستثمار) األعضاء الباطلة عضويتهم برد املبالغ التي صرفت لهم
كمكافأة خاصة بعد التأكد من رد إدارة الفتوى والتشريع ببطالن
عضويتهم؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ما اإلج��راءات القانونية
املتخذة إلرجاع املبالغ املصروفة من قبل الوزارة؟
يذكر أن الكندري كان قد وجه سؤاالً سابقا ً عن إجراء منسوب إلى
ممثل الهيئة العامة لالستثمار نائب رئيس الشركة بالدعوة لعقد
جمعية عموميةوتوجيه الدعوة إلى عضو احتاد اجلمعيات املخالف
لشروط العضوية،رغم علمه بعدم تعديل وضعه.

ريا�ض عواد

ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب شعيب امل��وي��زري احلكومة
باإلضطالع في مسؤولياتها بحماية الشعب
الكويت واألمن القومي في البالد  ،مشيرا إلى أن
التطورات األمنية والعسكرية األخيرة تثبت فشل
احلكومة ووزارة الدفاع في القيام بواجباتها .
وأضاف املويزري في تصريح إلى الصحافيني
« بعد سنتني من تدمير املنطاد تبني لنا أن الدولة
مكشوفة وأجواءها مستباحة  ،مشيرا إلى ان 16
صاروخا مرت في أجواء الكويت قبل أيام ولم يتم
رصدها  ،فسقط جزء منها في الصحراء واجلزء
اآلخر أصاب أهدافا في السعودية التي نقف معها
ضد أي خطر تتعرض له وبقية األشقاء في دول
مجلس التعاون .
وق���ال « ان ال��غ��ري��ب ف��ي األم���ر أن م��ا حصل
كشف لنا أن االجواء مستباحة  ،وهذا دليل فشل

احلكومة ممثلة في وزارة الدفاع في رص��د أي
اختراق  ،وهذه مسؤولية يتحملها وزير الدفاع
بشكل كامل ...متسائال أين املليارات التي صرفت
على التسليح .
وأض��اف « ان ما نالحظه أخيرا انهم في كل
اجتماع يطالبون اجليش باالستعداد  ،ولكن اين
اجليش طوال الفترة املاضية منذ تدمير املنطاد
في حادثة إحدى شركات الطيران اخلاصة والتي
ترقى إل��ى حد مس االم��ن القومي ورغ��م ذل��ك لم
تنجز إدارة اخلبراء في وزارة العدل تقريرها
حول هذا احلادثة إلى اآلن ولم تتم محاسبة أحد .
وتساءل « ماذا تنتظر احلكومة ووزير الدفاع
؟ وم��اذا لو سقطت الصواريخ الستة عشر على
احلقول النفطية أو وسط املدن الكويتية ؟
وأوض���ح امل��وي��زري أن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة لم
يتواصل مع سفراء الدول احلليفة ولم يصدر أي

بيان ولم يرسل اي رسالة احتجاج إلى الدولة
التي أرسلت صواريخها عبر االجواء الكويتية.
وزاد « فوق اخلمال ال��ذي قامت به احلكومة
وتأذى منه الشعب الكويتي جندهم يتساهلون
في عملية حفظ أمن وسالمة البلد»  ،فأين امليارات
التي صرفت يا وزير الدفاع ويا رئيس االركان ؟
وق��ال امل��وي��زري أن رئيس احلكومة يصدر
توجيهاته باالستعجال بشراء االسلحة التي
حتتاجها الدولة لكن أين املليارات التي صرفت
على اجليش؟
وأض��اف ان احلكومة ما زال��ت تثبت فشلها
في التعامل مع الشعب الكويتي وفي حمايةأمن
البلد  ،مضيفا « يبدو ان مجلس ال��وزراء ينتظر
تطمينات جامعة ال��دول العربية كما حدث في
تطميناتها العام .1990

