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السـاير َقبَِل استقـاالت 
»الطـب الطبيعي« ص4و6

األمير وولي العهد استقبال رئيس »االتصاالت السعودية« ومسؤولي »ڤيڤا«

نواف األحمد يشيد بتسويق »ڤيڤا«
 الخطوط الذهبية لصالح األعمال الخيرية

اس��تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، رئيس مجموعة االتصاالت السعودية سعود بن ماجد 
الدويش، ورئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت )ڤيڤا( عادل الرومي، وكبار 
املس��ؤولني في الشركة، حيث قدموا لكل من صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد شرحا عن أهم مساهمات الشركة في تسويق اخلطوط الذهبية 
التي يصب عائدها في خانة األعمال اخليرية. وقد شكرهم سمو ولي العهد 

على هذا الطرح املميز.

سمعـًا وطاعـة
المـال: تفعيل الالئحـة على النائب المسـيء أفضل مـن تعديلها
البراك: مقاطعة »الشـعبي« االجتماع لعدم وجـود جدول أعمال

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

وّجه صاحب الس���مو األمير 
النواب إلى ضرورة عدم املساس 
بدول اجلوار ورؤساء الدول التي 
جتمعها مع الكويت عالقات أخوة 
وصداقة ودية وحميمة. كان ذلك 
أثناء اللقاء التشاوري الذي دعا 
إليه رئيس مجلس األمة جاس���م 
اخلراف���ي في مكتب���ه ظهر أمس 
وحضره 33 نائب���ًا واعتذر عن 
احلضور 9، فيم���ا قاطعته كتلة 
العمل الشعبي بكامل أعضائها، 
ومّثل كتلة التنمية واإلصالح فيه 
نائب واحد هو د.وليد الطبطبائي. 
وقال اخلرافي إث���ر خروجه من 
إلى  االجتماع للصحافيني نقلت 
النواب رسالة صاحب السمو حول 
تعزيز العالقات مع دول اجلوار 
وضرورة عدم خروج التصريحات 
النيابية عن املسؤولية. وأوضح 
اخلرافي أن سموه أكد على ضرورة 
عدم دخول النواب في تصريحات 
ح���ول دي���ون الع���راق وأن هذا 
املوضوع لن يبت فيه أو يحسم 
إال بعد عرضه على مجلس األمة. 

وأشار اخلرافي إلى أن سمو األمير 
طلب منه إبالغ النواب  احلرص 
على العالقة املتميزة والودية وأال 
يس���يء بعضنا لبعض، حكومة 
ومجلسا، كما طالب باحلفاظ على 
أدب احلوار وكرامات األفراد. وزاد 
بقوله إن النواب فوضوني لنقل 
شكرهم لس���مو األمير حلرصه 
عل���ى التمس���ك بالدميوقراطية، 
كما فوضوني بأن أؤكد لسموه أن 
أمنياته وتوجيهاته ستكون محل 
السمع والطاعة وأنهم سيكونون 

عند حسن ظن سموه. 
بع���د ذلك عل���ق الن���واب على 

االجتماع، حي���ث أكد النائب صالح 
املال أن تفعيل الالئحة على النائب 
املس���يء أفضل من تعديلها. وقال 
النائ���ب خال���د الع���دوة إن غالبية 
النواب أعط���وا الرئيس الصالحية 
لتعديل الالئحة لضبط اجللس���ات 
الوعالن  النائب مبارك  فيما وصف 
االجتماع باإليجابي واملثمر. الناطق 
الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي 
النائب مسلم البراك قال من جانبه 
إن مقاطعة الكتلة لالجتماع جاءت 
بسبب عدم وجود جدول أعمال، كما 
أن الدستور لم يعط للرئيس صالحية 

نقل الرسائل.

الخرافي نقل إلى 33 نائبًا رسالة األمير حول عدم اإلساءة إلى دول الجوار والحفاظ على أدب الحوار وتأكيد سموه حسم ديون العراق من خالل المجلس

عبداللطيف 
: ق د صـــا

المحامــي 
محـــاَرب 

من الموكل من ناحية ومن القضاء 
مـن ناحيـة أخـرى ص28 و 29

البلدي اعتمد المرحلة 
مشـروع  من  الرابعة 
واسـمتالك  األڤنيوز 
قسـيمــــة  395
 في السالمية    ص14

سمو ولي العهد يتسلم درعا تذكارية من سعود الدويش بحضور عادل الرومي 
وجنيب العوضي وغسان حصباني وعمر احلوطي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سعود الدويش

مجلس الوزراء اعتمد مشـروع مرسوم منح العالوة القضائية ألعضاء »الفتوى والتشريع«: 4000 دينار 
لرئيس »الفتوى« و3000 لنائبه و2000 لوكيل اإلدارة و1650 للمستشـار و1600 لمسـاعده  ص4

التفاصيل ص6و7

التفاصيل ص3

الرئيس جاسم اخلرافي خالل االجتماع التشاوري الذي قاطعه نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك 
)متين غوزال(وم.خالد الطاحوس حيث عقدوا اجتماعا في مكتب السعدون 

الرومي لـ »األنباء«: إعالن ترشيح 3500 
مواطن ومواطنة للتوظيف اليوم

مريم بندق
أعلن وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
محم��د الرومي انه س��يتم إعالن 
ترش��يح 3500 مواط��ن ومواطنة 
للتوظيف اليوم من مختلف الشهادات 
والتخصصات وغيرهم من أصحاب 
املؤهالت، مشيدا بتجاوب اجلهات 
احلكومية بتوفير االحتياجات في 

الوقت املناسب.


