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سمو األمير إلى أميركا إلجراء فحوصات طبية معتادة

سالمات يا والد اجلميع
لرفع نسبتها إلى  51في املئة

عاشور :احلكومة ستعيد للمجلس
تعديالت خصخصة «الكويتية»

ربيع �سكر

أعلن النائب صالح عاشور عن أن احلكومة ستعيد
للمجلس مرة اخرى قانون تعديل مرسوم حتويل مؤسسة
اخلطوط اجلوية الكويتية ال��ى شركة مساهمة لتظل
الشركة ناقال وطنيا بعد خصخصتها وال يتحكم املشتري
في ادارة “الكويتية” بالكامل .
وتصادف خ��روج النائب صالح عاشور من املجلس
امس مع دخ��ول النائب نبيل الفضل ودار بينهما حوار
حضرته «الوسط» حيث ب��ادر عاشور مخاطبا االفضل
بقوله  :ب��و ب���راك احلكومة ستعيد ق��ان��ون الكويتية
للمجلس ،فرد الفضل :ليش؟ فقال عاشور :تبي تعدل

النسب في الشركة املساهمة لتصبح  % 51واخل��اص
 % 49لتكون ناقال وطنيا ،فرد الفضل :هذا ما قلته في
اجللسة تبون خصخصتها ام ال؟ ورد عاشور :مشكلة
الكويتية في عدد العاملني ،فهو كبير جدا يصل الى  5االف
موظف مقارنة بعدد الطائرات وهو قليل جدا بينما طيران
سنغافورة  20طيارة يشغلها مئات فقط  ،وعلق الفضل:
ازم��ة تكدس العمالة في القطاعات املساندة واخلدمات
وليس في الطيران الن كل طائرة لها عدد معني ال يزيد
واحدا .وانتقل الفضل للحديث عن قضية اخرى وقال  :بو
مهدي الزم نشوف حل للنفط
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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

بحفظ الله ورعايته يغادر حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح أرض الوطن صباح اليوم ،متوجها الى
مدينة نيويورك بالواليات املتحدة األميركية الصديقة وذلك الجراء
فحوصات طبية معتادة.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

بني السطور

السعودية تزود املعارضة السورية بأسلحة باكستانية
جت���ري ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي تسعى
الى توحيد وتعزيز قدرات املعارضة
ال��س��وري��ة ،م��ح��ادث��ات م��ع باكستان
لتزويد مقاتلي املعارضة بأسلحة
مضادة للطائرات والدروع مبا يسمح
بقلب التوازنات على ارض املعركة،

ه��روب يانوكوفيتش أم��ام الثوار وسقوط
حكومته بسبب قتل  100م��ن احملتجني...
عندنا يقتل األس��د مئات اآلالف والسيسي
آالف وال��غ��رب ي��ت��ف��رج ...صحيح دم
املسلمني رخيص ...كان الله بالعون.

اال ان فشل محادثات جنيف يشجع
االميركيني على تغيير موقفهم ،بحسب
معارضني سوريني ومحللني.
(طالع صفحة )12

رئيس البرملان األوكراني يتولى رئاسة البالد
نص قرار صوت عليه النواب أمس االحد على
ان يتولى رئيس ال��ب��رمل��ان االوك��ران��ي الكسندر
تورتشينوف رئاسة البالد بالوكالة خلفا لفيكتور
يانوكوفيتش الذي اطيح به أمس األول السبت.
وي��ن��ص ال��دس��ت��ور االوك��ران��ي على ان يتولى
رئيس البرملان مهمات رئيس الدولة في حال شغور
السلطة.
وستجري انتخابات رئاسية مبكرة في اوكرانيا
في  25مايو.
كذلك ،امهل تورتشينوف النواب حتى الثالثاء
لتاليف غالبية ج��دي��دة وتشكيل حكومة وح��دة
وطنية.
وصوت النواب ايضا على اقالة وزير اخلارجية
ليونيد كوجارا واستعادة الدولة للمنزل الفخم
للرئيس يانوكوفيتش في ضاحية كييف.
وصوت  324نائبا على قرار “استعادة الدولة”
مل��ن��زل يانوكوفيتش ال���ذي شكل بالنسبة الى
املعارضة ووسائل االعالم لوقت طويل رمزا لفساد
النظام.
(طالع صفحة )11

أوكرانيا نحو التهدئة بعد عزل الرئيس

الكندري :ال استثناءات في قانون البناء
ريا�ض عواد

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري
قرارا رقم ( 24لعام  ) 2014يحظر فيه مخالفة أي حكم
ينص عليه قانون البلدية رقم  5لسنة  2005أو القرار
الوزاري رقم  206لسنة  2009واخلاص بتنظيم البناء
وجاء القرار مبنع االستثناءات التي كانت تعطى من
قبل لبعض االرت���دادات والكسرات في عملية البناء
وأفاد القرار بأن من يخالف ذلك يعتبر من املخالفات
اجلسيمة التي تستوجب املساءلة التأديبية عليها مهما
كان املستوى الوظيفي الذي أعطى املوافقة أو االستثناء
كما نص القرار بتنفيذه بصورة فورية .
(طالع صفحة ) 6

ت��رك��ي��ا حت��ل��ق ب��ـ «إف  »16في
س���م���اء ال���ك���وي���ت  25اجل�����اري
احتفاال باألعياد الوطنية
يا�رس عبد القوي
أكد السفير التركي لدى البالد مراد تامير على أهمية
العالقة األخوية والتعاون بني الكويت وتركيا  ،مبينا
متانتها في مختلف املجاالت مبا يخدم املصالح املشتركة
بني البلدين .
وق��ال السفير خالل املؤمتر الصحافي ال��ذي عقده
صباح أمس مبناسبة زيارة فريق عسكري من بالده
للمشاركة في األعياد الوطنية
(طالع صفحة ) 7

عيسى الكندري

نواب يجمعون توقيعات لعقد جلسة خاصة لـ «البدون»

التميمي :تداعيات معركة
الرئاسة تتجدد
ربيع �سكر
فيما اكد النائب سعود احلريجي خالل دردش��ة أمس مع احملررين
البرملانيني ان هناك توقيعات يتم جمعها حاليا من النواب لطلب عقد
جلسة خاصة ملناقشة قضية البدون ،فقد قال النائب عبد الله التميمي
ان هناك من يزايد سياسياً على وضع واستقرار البلد ،ومن النواب من
يسعى إلى التكسب االنتخابي على حساب البلد.
وشدد على أن الكويت ال تتحمل أي مزايدة ،ونحن ضد البحث عن
املصالح احلزبية والفئوية على حساب مصلحة البلد .واكد التميمي ان
هناك مشاكل يعاني منها البلد وال ضير
التتمة 8

عمومية «االمتياز» تقرر العدول
عن قرار توزيع األرباح النقدية
�سمري خ�رض

وافقت اجلمعية العمومية العادية
لشركة مجموعة االمتياز االستثمارية
ع��ل��ى ال���ع���دول ع��ن ق����رار اجلمعية
العامة العادية املنعقدة في  2أكتوبر
 2013فيما يتعلق بتوصية مجلس
اإلدارة (ال��س��اب��ق) ب��ت��وزي��ع أرب��اح
نقدية بنسبة  % 7من رأس امل��ال عن
السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
 2012للمساهمني املسجلني بسجالت
الشركة في تاريخ انعقاد اجلمعية
العامة العادية في  2أكتوبر ،2013

ولي العهد :لنحافظ على استقرار الكويت
وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد كلمة شكر وتقدير
وثناء ألهل الكويت األوفياء واخوانهم املقيمني على ما أبدوه
من مشاعر ودية صادقة جسدت معاني الوالء والوفاء واصالة
أهل الكويت التي عبرت عن أواصر احملبة والرفعة والشموخ
وذلك مبناسبة حلول الذكرى الثامنة لتولي سموه منصب
والية العهد مشيرا الى ان ما غرسه اآلباء واالجداد بجهودهم
وتضحياتهم سيظل نبراسا يضيء لنا الطريق للمستقبل
لنسير دوما على درب العزة والرفعة والتقدم والنماء.
داعيا سموه أبناء الكويت الى التعاضد والتكاتف يدا واحدة
للحفاظ على استقرار الوطن وامنه والى بذل املزيد من العطاء
ملواصلة مسيرة النهضة والتنمية لتحقيق املكانة اإلقليمية
والدولية للكويت حتى نعزز لألجيال القادمة قواعد راسخة
للتقدم وتنمية الوطن الغالي.
كما اعرب سموه عن خالص التهاني وأص��دق التبريكات
مبناسبة ق��دوم الذكرى الثالثة واخلمسني الستقالل دولة
الكويت والذكرى الثالثة والعشرين على التحرير ومرور
ثمانية أع��وام على تولي حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح مقاليد احلكم.
(طالع صفحة ) 2

في قرار حكيم ومدروس

بحسب ما اف��ادت مصادر قريبة من
هذا امللف.
وت��رف��ض ال��والي��ات املتحدة حتى
اآلن تقدمي هذا النوع من االسلحة الى
مقاتلي املعارضة السورية خشية
وقوعها بايدي الفصائل املتطرفة،

سموه شكر املواطنني واملقيمني لتهنئتهم بالذكرى الثامنة لتولي املنصب

وذلك لعدم توافر السيولة النقدية.
وق��د انعقدت اجلمعية العمومية
ام��س بنسبة حضور بلغت 69.71
باملئة  ،وف��ي ه��ذا االط���ار اك��د رئيس
مجلس االدارة خ��ال��د السلطان ان
مجلس ادارة املجموعة لن يتوانى عن
بذل كل جهد لدراسة األوضاع املالية
للوقوف على م��دى إمكانية توفير
السيولة الالزمة لتنفيذ قرار اجلمعية
العامة.
(طالع صفحة )14

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

احل��ري��ج��ي :ننتظر م��ن احلكومة
ب��دي�لا ل���ع�ل�اوة األوالد لنتجنب
الطريق املسدود
متنى رئيس مجلس االمة باإلنابة سعود احلريجي على احلكومة ان تقدم
البديل لعالوة االوالد حتى يتسنى للمجلس مناقشته في اجللسة املقبلة.
وقال في تصريح للصحافيني امس ان على احلكومة ان تقدم البديل بشأن
عالوة االوالد مبا يتوافق مع غالء املعيشة وقناعات النواب حتى ال ندخل في
سجاالت تؤدي إلى طريق مسدود حول هذا املوضوع .
وأضاف احلريجي ان املجلس وافق على تأجيل مناقشة التقرير اخلاص
بزيادة احلكومة لتقدمي البديل  ،مشيرا ً إلى ان احلكومة طلبت مهلة مدتها شهر ،
لهذا بادر املجلس بالتعاون معها للوصول إلى توافق حول هذا املوضوع  .وفي
سياق اخر اشاد احلريجي باقرار جلنة املرافق العامة لقانون هيئة االتصاالت
وتقنية املعلومات والذي سيدرج على جدول اعمال املجلس  ،مؤكدا ً أنه من
القوانني املهمة والتي تواكب التطور احلاصل في مجال تكنولوجيا االتصاالت
وثورة املعلومات».

جلنة املرافق
أقرت قانون هيئة
االتصاالت
أعلن رئيس جلنة املرافق العامة
في مجلس االمة النائب عادل اخلرافي
ان جلنته اقرت االقتراح بقانون بشأن
الهيئة العامة لالتصاالت مبوافقة
اغلبية حضور اعضاء اللجنة.
واش����ار ال���ى أن���ه سيتم ع��رض
القانون على املجلس ف��ي اجللسة
املقبلة امل��ق��رر عقدها ف��ي  4م��ارس
املقبل مشيرا الى ان اللجنة استمعت
ال��ى اراء احلكومة وممثلي القطاع
اخل��اص مؤكدا ان القانون سيمثل
طفرة على املستوى التكنولوجي في
الكويت.

