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أكد وجود خاليا جتسس داخل اجليش

املطير: حدود الكويت أصبحت مع إيران
ــدت جــلــســة مجلس  ــه فــيــمــا ش
األمــة أمــس »هــوشــات« نيابية - 
نيابية، وافــق املجلس أمــس على 
طلب احلكومة تأجيل ادراج تقرير 
اللجنة التشريعية عــن تعديل 
قانون احملكمة اإلداريــة إلخضاع 
قـــرارات سحب اجلنسية لرقابة 

القضاء، ملدة أسبوعني.
وفيما استمرت حالة التوتر 
بني عــدد من الــنــواب خــال جلسة 
شهدت تبادل الشتائم، قــال عمر 
الــطــبــطــبــائــي: االخــــوة االعــضــاء 
امسخت اذا عندكم خافات صفوها 
خـــارج القاعة الــلــي قــاعــد يحدث 
مسرحية واذا لم تنجزوا راح نقول 
االسماء اللي ما تنجز من النواب 

داخل املجلس باالسم.
ـــك، قـــال الــنــائــب محمد  إلـــى ذل
ــا مــع الــعــراق  ــدودن املــطــيــر: إن ح
ــت  ــع فــتــحــتــهــا احلـــكـــومـــة ووض
مــعــســكــرات ألنــــاس »يـــســـوون« 

طقوسا ويتعبدون.
ــاف املطير حــدود الكويت  وأض
اصبحت مــع ايـــران وليست مع 
ــاك خــايــا جتسس  ــن الــعــراق وه
داخل اجليش..قبل ثاثة اسابيع 
ــخــاص دخــلــوا  مــجــمــوعــة مــن اش
ــن احلــــدود الــعــراقــيــة  الــكــويــت م
ــروج  وخــرجــوا مجرد دخــول وخ

فماذا فعلوا بدخولهم هذا؟.

أرسلت طلبًا بعزم لندن االنفصال 

خروج بريطانيا رسميًا من االحتاد األوروبي

حلظة مغادرة سفير بريطانيا بعد تسليم رئيس املجلس األوروبي دونالد توسك رسالة اخلروج من االحتاد

»مكافحة الفساد« حتيل 
مسؤولني ونائبًا إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد أمس أنها أحالت ستة 
من امللزمني بأحكام الكشف عن الذمة املالية املتأخرين عن 
تقدمي اقراراتهم إلى الهيئة في املواعيد القانونية الى النيابة 

العامة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الوسط نسخة منه ان تلك 
االحــاالت جاءت بناء على نتائج عمليات املتابعة من الهيئة 
ملختلف احلاالت امللزمة لنظام إقرارات الذمة املالية ومطابقتها 

مع املواعيد القانونية املقررة لها.

الطبطبائي: استجواب املبارك.. 
إذا لم يعالج قضايا اجلنسية 
والعفو العام وزيادة البنزين

بعــد رفع اجللسـة أمس قــال 
النائـــب وليـــد الطبطبائـي وهــو 
يصـــارخ: انـا قدمــت مبـكــرا 
طلبـا لقفل بــاب النقاش اثناء 
ــود نصاب لكن النصاب مت  وج
تهريبه بــايــعــاز حــكــومــي هــذا 
تكتــيك حكومي وغير حكومي 

لتضيــيع اجللسات.
ورأيت الغامن يرسل ورقة مع 
العامل الى الوزير محمد العبدالله 
وبعدها خرج العبدالله والوزراء 

وبعض النواب ليضيع النصاب.

ــى رئـــيـــس املــجــلــس  ــق ــل  ت
األوروبي دونالد توسك أمس 
األربعاء رسالة من تيم بارو 
سفير بريطانيا إلــى التكتل 

تؤكد عزم لندن اخلروج منه.
وتطلق رســالــة اإلخــطــار 
الرسمي التي تسلمها توسك 
في مكتبه بحضور الصحفيني 
عملية تستمر عــامــني لفض 
ــل  ــت ــك ــت ــــني ال االرتـــــبـــــاط ب
وبريطانيا مبوجب الفقرة 
50 من معاهدة لشبونة التي 

أنشأت االحتاد.
وكـــانـــت رئــيــســة وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي وقعت 
رسالة اإلخطار يوم الثاثاء 
لتدخل الباد مرحلة مجهولة 
ـــن املـــفـــاوضـــات  ـــني م ـــام وع
ــة الــتــي ستشكل  ــض ــام ــغ ال
ــارا لــتــمــاســك االحتـــاد  ــب ــت اخ

األوروبي.
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ال���ص���ب���ي���ح: ال���ك���وي���ت ح����رص����ت ع��ل��ى 
حقوق  وحتمي  تنظم  قوانني  إق��رار 

ذوي اإلعاقة
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أرب��اح  ت��وزي��ع  تقر  »ب��رق��ان«  عمومية 
نقدية وأسهم منحة

سموه دعا إيران إلى حترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

األمير: »الربيع العربي« وهم أطاح بأمن األشقاء

سمو األمير مصافحا امللك سلمان في حضور امللك عبدالله الثاني

أكــد صاحب السمو أمير الــبــاد الشيخ صباح 
األحــمــد أن مــا يسمى بالربيع العربي وهــم أطــاح 
»بأمن واستقرار أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء 
لديهم وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء عدة من 

وطننا العربي«.
ودعـــا ســمــوه فــي كلمته أمـــام الــــدورة الثامنة 
والعشرين ملؤمتر القمة العربية املنعقد في اململكة 
األردنية الهاشمية أمس االربعاء إلى استخاص 
العبر مما حصل وإلى تصحيح العديد من مسارات 
“عملنا حتصينا ملجتمعاتنا ومتاسكا جلبهتنا 

الداخلية وحتقيقا لتطلعات شعوبنا املشروعة«.
وأضاف سموه أن ما يواجهه العالم العربي من 
حتديات جسيمة يفرض االلتزام بنهج مختلف “عما 
درجنا عليه في السابق” داعيا الى أن تكون هذه 
القمة بداية لتحديد مسار جديد “نعمل من خاله 
على التركيز على موضوعات محددة متثل تشخيصا 
للمعوقات التي نواجهها ولندع بقية موضوعاتنا 
االعتيادية للنظر فيها والتعامل معها عبر املستويات 

الوزارية«.
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البابطني: نحن في بلد صغير وال يحمينا اجليش والشرطة.. ولن يحمينا سوى وحدة الشعب الكويتي 

روسيا: وقف إطالق النار في سورية ال يزال قائمًا
بحث نــائــب وزيـــر اخلــارجــيــة الــروســي 
غينادي غاتليوف أمس في جنيف مع وفد 
الهيئة العليا للمفاوضات املمثلة الطياف 
واسعة من املعارضة السورية، تفاصيل 
جولة املــفــاوضــات الراهنة وتعزيز وقف 
اطاق النار في سوريا على وقع اخلروقات 

املتصاعدة.
واوضح غاتيلوف للصحافيني بعد لقائه 

ــد ابــرز ممثلي املــعــارضــة الــســوريــة في  وف
مقر االمم املتحدة في جنيف، »خلصنا إلى 
استنتاج مشترك حول تأييدنا املطلق في أن 
تكون لهذه اجلولة نتائج إيجابية واستمرار 
املــنــاقــشــات حــتــى حتقيق هــدفــهــا بــوحــدة 
ـــي الــســوريــة واستقالها والــدولــة  االراض

التعددية«.
وقال غاتيلوف الذي تعد باده ابرز حلفاء 

دمشق واحــدى الــدول الراعية لوقف اطاق 
النار في ســوريــا، إن »نظام وقــف االعمال 
القتالية ال يزال قائماً«، رافضاً وصفه بأنه 
ـ«مخيب لامال«. لكنه قال »اننا نحتاج هنا 
ـــراف« مــن اجل  الــى دعــم وانــخــراط كــل االط

تثبيت وقف اطاق النار.
والتقى غاتيلوف االثنني الوفد احلكومي 

السوري في مقر البعثة الروسية في جنيف.
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