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فواز خالد املرزوق يقدم شرحا لصاحب السمو األمير حول املشروع ويبدو مدير مكتب صاحب السمو أحمد فهد الفهد

الشيخ جابر اخلالد يشير بعالمة النصر ويرافقه النائب مخلد العازمي 
ويبدو النائب م. ناجي العبدالهادي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محييا العم خالد يوسف املرزوق ويبدو يوسف خالد املرزوق ومرزوق خالد املرزوق

أع��رب رئيس مجل��س اإلدارة والعضو املنتدب في 
ش��ركة آللئ الكويت العقارية ف��واز خالد املرزوق عن 
عميق ش��كره لكل احلضور في حف��ل االفتتاح وعلى 
رأس��هم صاحب السمو األمير الش��يخ صباح األحمد 
وس��مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ 

واملسؤولني ورجال األعمال على تلبيتهم للدعوة.
وأش��ار املرزوق إلى ان غي��اب رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي والنواب والوزراء عن احلفل كان لظرف 
اضط��راري هو تزام��ن احلفل مع اجللس��ة البرملانية 

أمس.

افتتاح أميري لمدينة صباح األحمد البحرية: 
الحـلـم أصـبـح حـقيقـة

أمس، س���ّلم احللم رايته ال���ى احلقيقة 
عندما شخصت العيون نحو مدينة صباح 
األحمد البحرية املتأللئة ببهاء على شواطئ 
الكويت وهي حتمل اسم شخص عزيز على 
أهلها، اسم أمير حمل أمانة البالد في ضميره 
ومنح املدينة بحضوره افتتاحا أميريا زادها 

بريقا وتوهجا.
في حلظة تاريخية، ضغط صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد على جهاز حتكم 
عن بعد، ففتحت األنابيب الذكية املطلة على 
املمرات والقنوات املائية في املدينة، وبدأت 
بضخ املياه املسحوبة من البحر في املمرات 
املائية التي تصل مراحل املشروع الثالث 
ببعضها، ومع تلك اللحظة حتديدا أضحى 
حلم العم خالد يوسف املرزوق واقعا حيا 
أهداه الى غاليته الكويت، متوجا كفاح سنني 
تسلح خالله بالعزمية والطموح والصبر 
والثقة حتى أبصر إجنازه النور، واحتلت 
مع���ه الكويت مكانها على خارطة »املدن � 
اجلواهر« في العالم التي تسابق العصر في 

فكرة إنشائها وأسلوب تشييدها.
صاحب السمو األمير متنى خالل افتتاحه 
املدينة ان تستمر مبادرات القطاع اخلاص 
وإسهاماته، قائال: »هذا ما يقوم به القطاع 

اخلاص ونتمنى استمراره«. 
وأضاف سموه: »نتمنى ملن عملوا في 
هذا املشروع وعلى رأسهم أخي السيد خالد 
يوس���ف املرزوق وأبناؤه فواز وإخوانه 
وجميع الش���ركات واملقاولني كل التوفيق 

والنجاح«.
من جانبه، ق���ال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة آلل���ئ الكويت 
العقارية، الشركة املنفذة للمشروع، فواز 
خالد امل���رزوق ان مدينة صب���اح األحمد 
البحرية ه���ي أول مدينة متكاملة املرافق 
واخلدمات يتم إجنازه���ا من قبل القطاع 
اخل���اص، مضيفا أنه���ا أقيمت على أرض 
س���بخة غير صاحلة للبناء، وقد حتملت 
ش���ركة الآللئ على عاتقها تكلفة وأعباء 
استصالح هذه األرض وتطويرها لتصبح 

مدينة منوذجية.
 واس���تذكر فواز خالد املرزوق دور كل 
من األميرين الراحلني الشيخ جابر األحمد 
والشيخ سعد العب����داهلل، رح����مهما اهلل، 
في دعم املش���روع، إضافة الى تأكيده أنه 
لم يكن ليبصر الن���ور لوال الدور املبارك 
والدعم الالمحدود لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
الى ذلك وردا على سؤال حول كلفة مراحل 
املشروع، قال فواز خالد املرزوق للصحافيني 
ان املرحلة  األولى التي أجنزت بأسرع من 
البرنامج الزمني املوضوع لها كلفت 285 
مليون دينار مقابل 320 مليونا للمرحلة 
الثانية، أما تكلفة املرحلة الثالثة فتوقع ان 

تتراوح بني 350 و360 مليون دينار.

صاحب السمو أكد أن المدينة تجّسد إنجازات القطاع الخاص متمنيًا أن تستمر مبادراته وإسهاماته

األمير: نتمنى لكل من عملوا في هذا المشـروع وعلى رأسـهم أخي خالد المرزوق وأبناؤه  كل التوفيق والنجاح
فواز المرزوق: نستذكر دعم الشـيخ جابر والشيخ سعد ودور صاحب السمو الذي لوال دعمه الالمحدود لما ُأنجزت هذه المدينة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يعلن افتتاح المشروع حيث ضغط على جهاز تحكم قّدمه إليه 
خالد فواز المرزوق فتدفقت المياه عبر األنابيب الذكية في الممرات المائية للمدينة وسط متابعة صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس إدارة شركة آللئ الكويت العقارية 

والعضو المنتدب فواز خالد المرزوق في مشهد تاريخي

وزير الداخلية عبر الحاجز الثاني لـ »طرح الثقة«: 
ننتظر المراقبة الدستورية الحقيقية وليس تصّيد األخطاء

مريم بندق  - سامح عبدالحفيظ
للم����رة الثانية عبر وزي����ر الداخلية 
الش����يخ جابر اخلالد حاج����ز طرح الثقة 
وحاز أغلبية نيابية بلغت 26 صوتا مقابل 
18 وامتن����اع 5 نواب وه����م: عبدالرحمن 
العنجري وصالح امل����ال ومرزوق الغامن 
وصالح عاش����ور ود.حسن جوهر وذلك 
خالل اجللسة اخلاصة التي عقدت أمس 
للتصويت عل����ى طلب ط����رح الثقة اثر 
استجواب ثان قدمه بحقه النائب مسلم 
البراك. وحتدث النائبان حس����ني القالف 
ود.سلوى اجلسار معارضني لطرح الثقة 
في حني حتدث النائبان خالد الطاحوس 
ود.فيصل املسلم مؤيدين للطلب. وعقب 
رفع اجللسة، قال رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي ان الكويت انتصرت بدميوقراطيتها 
وتّوجت ذلك االنتصار باس����تجواب راق 
مت خالله االستماع الى مالحظات نتطلع 

الى ان يقوم وزي����ر الداخلية مبتابعتها. 
وطالب اخلرافي بالتركيز على املستقبل 
التنموية  والعمل على إجناز املش����اريع 
ودعم االستقرار في البالد.  من جهته، قال 
وزير الداخلية بعد رفع اجللسة: ان جتديد 
الثقة بي س����يضاعف جهودي في حتمل 
املسؤولية، وأضاف في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء«  اننا مطالبون اآلن كحكومة 
ومجلس امة بالتضامن والتعاون احلقيقي 
الجناز برنامج عمل احلكومة وخطة التنمية 
اخلمسية االستراتيجية للكويت في اطار 
مبدأين اساسيني، هما: املراقبة الدستورية 
احلقيقية للتصحيح وليس لتصيد االخطاء 
وص����وال الى املس����اهمة بفاعلية في دعم 
جهود احلكومة واالغلبية النيابية لتحقيق 
االجنازات التي ينتظرها املواطنون.  من 
جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال����وزراء روضان الروض����ان ان املرحلة 

املقبلة حتتم على السلطتني التعاون فيما 
بينهما إلجناز املشاريع بعد انتهاء قضية 
االستجوابات. وبعد انتهاء اجللسة وظهور 
النتيجة، قالت مصادر نيابية ان عددا من 
النواب أعدوا طلبا لتشكيل جلنة حتقيق 
برملانية حول قضية اإلعالنات االنتخابية 
سيقدم ألمانة املجلس. وشهدت اجللسة 
مشادات ومشاحنات بني نواب معارضني 
للوزير أكدوا ان األطراف املؤيدة واملعارضة 
للوزير كان سببها االختالف في وجهات 
النظر حول ما إذا كان الوزير قد ضلل الرأي 
العام ومجلس األمة وأخفى معلومات من 
ش����أنها ضياع احلقيقة عن النواب الذين 
لديهم صالحية احملاسبة واملراقبة، وبني 
مؤيدين اعتبروا ان الوزير اخلالد من أفضل 
وزراء الداخلية الذين تقلدوا هذا املنصب، 
مؤكدين ان كتاب النيابة هو مبنزلة صك 

البراءة للخالد.

تأجيل إزالة األسوار بعد تأييد 26 نائبًا ومعارضة 18 وامتناع 5.. والخرافي يعتبر النتيجة انتصارًا للديموقراطية.. ونواب يتجهون لتشكيل لجنة تحقيق حول اللوحات اإلعالنية
الزراعية حتى 1 مارس

الساير يوقف الندب اإلداري 
و»الصحة« تؤكد: ال عالقة لنا مع »باستيور«

بداح العنزي
وافقت جلنة إزالة التعديات على أمالك 
الدولة على طلب املجلس البلدي تأجيل 
العمل بالئحة الزراعة بالس���كن اخلاص 
والنموذجي حلني قي���ام املجلس بإعداد 
وإصدار التعدي���الت على الالئحة. وقال 
رئيس اللجنة محمد البدر ان اللجنة وافقت 
على تأجيل إزالة األسيجة الزراعية ملدة 

شهرين وحتى 1 مارس املقبل.

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل الس����اير 
قرارا يقضي بوقف ندب موظفي »الصحة« 
شاغلي الوظائف ذات الطابع اإلداري للعمل 
في أي جه����ة أخرى، وأكد وكيل الوزارة 
د.إبراهي����م العبدالهادي ان »الصحة« ال 
تربطها أي تعامالت مع شركة »سانوفي 
باس����تيور« التي أعلنت مؤخرا سحبها 
مئات اآلالف من اللقاحات التي أنتجتها 

ضد انفلونزا اخلنازير من األسواق.

قطر تحتفل بعيدها الوطني اليوم

السفير عبدالعزيز الفهيد

السـفير عبدالعزيـز الفهيـد: 
نعمـل بـكل طاقاتنـا لتظـل 
العالقة مـع الكويـت نموذجًا 
يحتذى  بين األشـقاء   ص22و23
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)تصوير: هاني الشمري(

2

أبومازن: اعتذرت للكويت عن موقفنا من الغزو..
 وشراء األثرياء العرب أراضي القدس أفضل أنواع الجهاد

أسامة أبوالسعود
اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان موضوع التأييد 
الفلسطيني للغزو العراقي للكويت انتهى مشددا على انه زار الكويت 
واعتذر عن هذا املوقف الذي كان رافضا له. وقال محمود عباس في 
لقاء مع االعالمي عمرو اديب بث على قناة »أوربت« مساء امس االول، 
ان أفضل اجلهاد هو شراء االثرياء العرب ألراضي القدس الشريف، 
داعيا اياهم الى تلك املبادرة وعدم التراجع عنها الي سبب حتى لو 
كان الدخول بتأش����يرة اسرائيلية. وشدد عباس على انه لن يعود 
الى رئاسة السلطة الفلسطينية ثانية وسيترك منصبه ملن يختاره 
الشعب الفلسطيني خليفة له، كما اكد انه ضد االنتفاضة املسلحة 

التي شهدتها االراضي احملتلة ضد العدوان االسرائيلي املجرم.
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