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الطبطبائي والسبيعي والبابطني تقدموا به أمس

31 اجلاري استجواب احلمود على جلسة 

مشروع املطار اجلديد يواجه عراقيل فنية 
تتمثل في وجود منشآت عسكرية ونفطية.. 
اللي يسمعهم كأن املنشات العسكرية حلكومة 
دولــة أخــرى ومــن الصعب إزالتها.. عيب يا 
حكومة.. مجلس الـــوزراء يجتمع أسبوعياً 
والــــوزراء يلتقون وينسقون إدارة الدولة 
وين الصعوبة؟.. هل الــوزراء يديرون جزرا 
منفصلة.. املشروع من أصله فاشل لو أنشأمت 

مطارا دوليا متكامال في »الصبية« وايد أبرك!

بني السطور

10 ماليني دينار إذا تخطت 

التشريعية: املساعدات 
اخلارجية ال متنح إال بقانون

ربيع �صكر

قال رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية النائب محمد الدالل : وافقت اللجنة خالل 
اجتماعها امــس على عــدد مــن االقــتــراحــات بقانون 
ــع احلصانة عــن النائب د. وليد  ووافــقــت على رف

الطبطبائي . 
وقال الــدالل في تصريح للصحافيني : ان اللجنة 
وافقت على اقتراح بقانون بشأن الهبات واملساعدات 
اخلارجية بعدم منح اي مساعدات بقيمة تزيد عن 10 
ماليني دينار اال بقانون وأحالته الى جلنة الشؤون 

املالية واالقتصادية .

سورية  ش��رق  في  »داع���ش«  ل�  تقدم 
رغم عشرات الغارات 
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مدعومة بزخم الشراء
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ال��دع��ي��ج: »ك���ون���ا« م��ل��ت��زم��ة ب��دوره��ا 
مكانة  إع���الء  إل���ى  ال��ه��ادف  ال��وط��ن��ي 

الكويت في العالم
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ق��م��ة ن��اري��ة ب��ني ال��ك��وي��ت وال��ق��ادس��ي��ة 
في نهائي كأس سمو ولي العهد

باريس تستضيف مؤمترا حول النزاع الفلسطيني- اإلسرائيلي

فرنسا: نقل السفارة األميركية 
للقدس له عواقب وخيمة

هوالند متحدثاً خالل مؤمتر حول النزاع الفلسطيني -  اإلسرائيلي

هبطت اضطراريا بعد بالغ بوجود قنبلة على متنها

طائرة أملانية تثير الرعب في مطار الكويت

ربيع �صكر

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أمــس االحــد تسلمه صحيفة االستجواب 
املقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي 
ــدالــوهــاب  ــدي الــســبــيــعــي وعــب ــي ــم واحل

البابطني املوجه إلى وزيــر االعــالم وزير 
الــدولــة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 

صباح سالم احلمود الصباح.
وأشار الغامن في تصريح للصحافيني 
عقب تسلمه صحيفة االســتــحــواب من 

ــواب ســيــدرج  ــج ــت الـــنـــواب الـــى ان االس
للمناقشة في جلسة 31 يناير اجلــاري 
مبينا انه في حال رغب الوزير بالتأجيل 

فإنه يحتاج الى موافقة املجلس على ذلك.
ــالغ الشيخ جابر  ولفت إلــى انــه مت إب

ــاح ســمــو رئــيــس  ــب ــص ــد ال ــم مـــبـــارك احل
ـــوزراء والــوزيــر املختص بهذا  مجلس ال

االستجواب.

أكــدت وزارة الداخلية أمــس االحــد انه 
ال يوجد اي مواد متفجرة على منت طائرة 
الــركــاب املدنية التابعة لشركة )يــورو 
وينكس( األملانية التي هبطت اضطراريا 
مبطار الكويت الدولي لالشتباه بوجود 

قنبلة على متنها.
وقالت االدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بــوزارة الداخلية في بيان صحافي 
ان االجهزة االمنية املختصة العاملة مبطار 
الكويت الدولي قامت بإجراءات التفتيش 

كاملة ضمن قواعد االمن والسالمة متخذة 
على الفور التدابير واإلجراءات االحترازية 

املقررة كافة في هذه احلالة.
وأشار الى ان االجهزة األمنية املختصة 
مبطار الكويت الدولي تلقت بالغا صباح 

أمس من االدارة العامة للطيران املدني يفيد 
بهبوط اضــطــراري لطائرة ركــاب املانية 

لالشتباه بوجود مواد متفجرة على متنها.

عبدالوهاب البابطنياحلميدي السبيعيوليد الطبطبائيالشيخ سلمان احلمود
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 3 البحرين: إعدام 
أدينوا بقتل ضابط 
إماراتي ورجلي أمن

ــد،  ــس األح أعلنت البحرين، أم
أنها قامت بإعدام 3 أشخاص أدينوا 
بقتل ثالثة من رجال الشرطة بينهم 

ضابط شرطة إماراتي.
ونقلت وكالة األنباء البحرينية 
الرسمية عن رئيس نيابة اجلرائم 
ــعــام أحمد  ــة، احملــامــي ال ــي ــاب اإلره
احلمادي، تصريحه بأنه “مت صباح 
أمس )األحد( تنفيذ حكم اإلعدام في 
احملكوم عليهم الثالثة املدانني في 
القضية اخلاصة باستهداف قوات 
الشرطة مبنطقة الديه يوم 3 مارس 
2014 بعبوة متفجرة مما جنم عنه 
مقتل شهداء الشرطة الثالثة املالزم 
أول طارق محمد الشحي والشرطيني 
محمد رســـالن وعــمــار عــبــدو علي 

محمد.

التتمة 7

ــر اخلارجية الفرنسي جــان مــارك  حــذر وزي
آيرولت أمس من ان مشروع الرئيس االميركي 
املنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة االميركية 
فــي اسرائيل مــن تــل ابيب الــى الــقــدس ستكون 

له »عواقب خطيرة«، وذلــك على هامش مؤمتر 
ــزاع بــني اسرائيل  ــن ــول ال دولـــي فــي بــاريــس ح

والفلسطينيني. 
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