
أك��د وزي��ر األوق���اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشؤون 
البلدية محمد اجل��ب��ري ص��دور 
أح��ك��ام قضائية نهائية ملصلحة 
البلدية ف��ي العديد م��ن القضايا 
جتاوزت مبالغها مليون دينار في 

يوليو اجلاري.
وق����ال اجل��ب��ري ف��ي تصريح 
صحافي: إن التعاون بني دي��وان 
احملاسبة وبلدية الكويت أثمر 
ب����دوره ت��ذل��ي��ل جميع الصعاب 
بشأن احل��ص��ول على املستندات 

واملعلومات التي طلبها الدفاع أمام احملكمة.
 وذكر أن جهد الفريق القانوني الذي كلل بكسب هذه القضايا يعد إجناًزا 

يتمثل في استيفاء جميع املبالغ واملستحقات الصادرة ملصلحة البلدية
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الغامن يشارك في املؤمتر الطارئ للبرملان العربي حول القدس

الكويت تدين االنتهاكات الصهيونية للقانون والشرعية الدولية

املطالبون بتشكيل وزاري جديد ماذا يريدون؟ 
هل من املتوقع أن التشكيل اجلديد سيسرع في 
إجناز التنمية ويقود البالد إلى االجتاه الصحيح 
من أجل مقاومة الفساد.. في أي تغيير ستعود 
بعض الوجوه وينتقون وزراء جدد وفق املعادلة 
املعتادة في استرضاء القبائل والتيارات ويرجع 
لنا »سيفوه وخالجينه«.. العلة في تركيبة الهيكل 
اإلداري للدولة وعدم وجود خطة وبرامج تنفيذية 

واضحة وتعيني القياديني بطرق محبطة.. 
خلوها على طمام املرحوم أزين.

بني السطور

أع��رب��ت الكويت ع��ن إدان��ت��ه��ا واستنكارها الشديدين 
لالنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي والشرعية الدولية 

واللتزاماتها القانونية بصفتها السلطة القائمة باالحتالل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي أم��ام مجلس األم��ن في 
جلسة حول الوضع في الشرق األوسط مبا في ذلك القضية 

الفلسطينية.
وأكد العتيبي رفض الكويت القاطع جلميع السياسات 
واخلطط اإلسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تهويد 
مدينة القدس وتشويه هويتها العربية واإلخالل بتركيبتها 

السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وشدد على أهمية اجللسة الدورية ملجلس األمن لتزامنها 
مع أحداث مؤسفة وتصعيد خطير في األراضي الفلسطينية 
احملتلة وحت��دي��ًدا في القدس الشريف نتيجة االنتهاكات 

اإلسرائيلية في املسجد األقصى املبارك. 
من جهة أخرى، توجه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
على رأس وفد برملاني أمس إلى العاصمة املغربية الرباط 
للمشاركة باملؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني العربي حول 

تداعيات األوضاع في القدس.

هل هناك  تعاون بني اجلمعية وامللحقية 
الثقافية اإليرانية ؟

املطير يسأل الصبيح عن 
جمعية الثقافة وعالقتها 

بخلية العبدلي
وج���ه ال��ن��ائ��ب محمد 
ب�����راك امل��ط��ي��ر س���ؤاال 
ال���ى وزي�����رة ال��ش��ؤون 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل 
ووزيرة الدولة للشؤون 
االق����ت����ص����ادي����ة ه��ن��د 
ال��ص��ب��ي��ح ع���ن جمعية 
الثقافة وعالقتها بخلية 

العبدلي.
ون�������ص ال�����س�����ؤال 
كالتالي: في ظل األحداث 
األخ����ي����رة ال���ت���ي مت��ت، 

وبجهود اخواننا في وزارة الدفاع و وزارة الداخلية مت الكشف 
عن اخللية االرهابية املعروفة ب� )خلية العبدلي( والذي ثبت 
لدى محكمة التمييز في احلكم خيانة املتهمني للوطن وتخابرهم 
م��ع جمهورية اي���ران االسالمية وجتميعهم الكم الهائل من 
االسلحة و املتفجرات و الذخائر وتخزينها في عدة أماكن منها 
مزرعة و شاليه و أيضا يوجد انتماء لبعض املتهمني و املدانني 
لهذه اخللية بجمعية الثقافة االجتماعية املرخصة من وزارة 

الشؤون االجتماعية و العمل.

قطر: الئحة »اإلرهاب« األخيرة مخيبة لآلمال سيشمل مركزًا تعليميًا يهدف إلى حتفيظ القرآن وتعليم العربية

البدر: مسجد ومركز »صباح األحمد« 
صرح إسالمي يضيء سماء كانبيرا 

 أعربت قطر عن »الصدمة« و»خيبة االمل« من 
القائمة التي نشرتها الدول األربع املقاطعة ألفراد 
ومجموعات تتهمهم »باالرهاب« ووصفتها بأنها 
»ملفقة« وقالت إن هذه الدول تفضل االساءة الى 

سمعة قطر بدال من التصدي »لالرهاب«.

 وعلق مدير مكتب االت��ص��االت في احلكومة 
القطرية الشيخ حمد بن سالم آل ثاني في رسالة 
الكترونية لوكالة فرانس ب��رس »إنها مفاجأة 

ومخيبة لالمل.

الللفلللللسللطلليللنلليللون يللواصلللللون الللصللالة 
اسرائيل  إزالة  مع  »األقصى«  خارج 

بوابات كشف املعادن
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الطبية  املستودعات  يوجه  احلربي 
إللللللللى تلللسلللهللليلللل صلللللللرف ملللسلللتلللللللزملللات 

املرضى 
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بقيمة  سلللنلللدات  يلللصلللدر  »امللللللركلللللزي«  
100 مليون دينار ألجل عام

التجاوزات موجودة وتتفاوت من مكتب إلى آخر

»التحقيق في جتاوزات الصحة« 
تزور مكتبي لندن وواشنطن 

الصحيني األسبوع املقبل
ربيع �صكر

فيما أعلن رئيس جلنة التحقيق البرملانية  في جت��اوزات وزارة 
الصحة واملكاتب الصحية اخلارجية النائب  صالح خورشيد عن 
جولة أخرى للجنة في مكتبي لندن وواشنطن االسبوع املقبل، كشفت 
مصادر نيابية عن توجه نيابي لتغيير هيكلة التعيني في  املكاتب 

الصحية اخلارجية وخصوصا في آلية التوظيف .
وقالت املصادر النيابية ل�»الوسط«: عدنا الثالثاء املاضي من جولة 
شملت مكتبي فرنسا واملانيا الصحيني وقمنا بالتحقيق باألمور التي 
شملها تكليف مجلس األمة وحققنا ببعض األمور وسيعقد اجتماع 

اليوم باملكتب الفني للجنة التحقيق.

أشاد بقرار » املناقصات املركزية« بالترسية بعد إعادة طرحها 

 النصف: ترسية »األنابيب 
النفطية« جنبت املال العام 

خسائر كبيرة
أك��د النائب راك��ان النصف ان ق��رار جلنة املناقصات املركزية 
باملوافقة على توصية شركة نفط الكويت بترسية مناقصة األنابيب 
النفطية بعد اعادة طرحها جنب املال العام خسائر كبيرة، الفتا الى 
أن احملاوالت السابقة بترسية املناقصة بصورة غير قانونية وعلى 
شركة متعثرة فشلت رغم الضغوط الكبيرة التي مورست من قبل 

وزراء ونواب.

اجلبري:  »البلدية« كسبت قضايا 
جتاوزت مبالغها مليون دينار

 الغامن خالل مغادرته أمس

اليوجد وزير مستثنى من االستجوابات

الرويعي: مطلوب تشكيل وزاري جديد 
ربيع �صكر 

توقع النائب د.ع��ودة الرويعي أن يشهد دور 
االنعقاد املقبل حسما ملجموعة من القضايا التي 
متس احتياجات مهمة للمواطنني ومتت إثارتها 

ولم تستكمل أو تأجلت من االنعقاد املاضي.
وأوضح الرويعي في تصريحات ل�)تلفزيون 
املجلس(أن من بني هذه القضايا إنشاء جامعات 
جديدة واملعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية 

اخلدمة سواء للعسكريني أو املدنيني خاصة وان 
احلكومة قد أعادت إلى املجلس قانون املعاشات 

التقاعدية للعسكريني.
وأض��اف أن��ه يأمل استحداث جلنة للموارد 
البشرية للعمل على إجناز البديل االستراتيجي 
ال��ذي أنفقت عليه الدولة أم��واال طائلة ول��م يتم 

االنتهاء منه.

اع��رب سفير الكويت لدى 
أس��ت��رال��ي��ا جنيب ال��ب��در عن 
ف��خ��ره مب���ش���روع )م��س��ج��د 
وم����رك����ز ص���ب���اح االح���م���د 
للدراسات االسالمية( الذي 
ينفذ ح��ال��ي��ا ف��ي العاصمة 
ك��ان��ب��ي��را م��ؤك��دا ان���ه ص��رح 
اس��الم��ي س��ي��خ��دم اجلالية 

املسلمة.

»اخلارجية«: جوازات السفر غير 
2018 30 يونيو  اإللكترونية تنتهي 

أك���دت وزارة اخل��ارج��ي��ة أن ج���وازات السفر 
الكويتية غير اإللكترونية بأنواعها كافة سوف 
ينتهي العمل بها في تاريخ 2018/6/30 مالم 

تكن هناك أي مستجدات تستدعي متديد العمل 
باجلواز غير اإللكتروني.

البدر متفقداً املشروع
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