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الطبطبائي سيتقدم باستجواب احلمود خالل  24ساعة إذا لم يتقدم باستقالته

تصاعد التهديدات النيابية ينذر بعدم التعاون
ع� � � ��اش� � � ��ور :س � ��أس � �ت � �ج � ��وب وزي � � � � ��ر ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة إن أع � � � � ��اد ل� �ل� �ب� �ع� ��ض دون اآلخ� � � ��ري� � � ��ن اجل� � �ن � ��اس � ��ي امل� �س� �ح� ��وب� ��ة
ربيع �سكر

تصاعدت وتيرة التهديدات النيابية
خ�لال جلسة مجلس األم��ة التكميلية
أمس األربعاء ،مع إعالن النائب وليد
الطبطبائي استجواب وزي��ر اإلع�لام
والشباب الشيخ سلمان احلمود إذا
لم يتقدم الوزير باستقالته خالل 24
ساعة ،وذلك على خلفية الفشل في رفع
االيقاف الرياضي عن الكويت.
وف��ي��م��ا ت���واص���ل ال��ت��ص��ع��ي��د ضد
احلكومة ال��ذي ينذر مبرحلة من عدم
التعاون ،ق��ال النائب صالح عاشور
لوزير الداخلية :لو مت إرجاع اجلنسية
للبعض بسبب ضغط سياسي فسوف
أحاسبك يا وزي��ر الداخلية سياسيا.
ال��دي��رة ليست فوضى وم��ن مت سحب
جنسيته بالظلم يجب رده��ا بطريقة
قانونية وإال فسيكون هناك موقف

الغامن مترئسا جلسة مجلس األمة

س��ي��اس��ي ض���دك ي��ا وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة.
وف��ي موضوع آخ��ر ،أك��د وزي��ر العدل
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس األم��ة د.
فالح العزب أنه تولى ال��وزارة ووجد
قانونا امامه لهيئة مكافحة الفساد ولم
ميلك س��وى العمل ب��ه وه��ذا القانون
يجب تعديله الننا ام��ام قانون معطل
وفق املادة  9ولن استمر بهذا القانون
بهذه الطريقة  ،واوضح العزب خالل
اجللسة أم��س أن��ه ال يعقل ان وزي��ر
ال��ع��دل ال ميلك تعيني اي شخص في
جهاز مكافحة الفساد ..ل�لاس��ف انا
مسؤول عن جهاز مكافحة الفساد وال
استطيع ادارت��ه وتابع :اعلن ان جهاز
مكافحة الفساد ال ميت لي بصلة ال من
قريب وال من بعيد وساذهب إلى تعديل
قانونه  ،وزاد :طلبنا تشكيل جلنة
محايدة من مجلس القضاء للتحقيق في

احلمود يجدد دعوته لرفع اإليقاف عن الرياضة
ج��دد وزي���ر االع�ل�ام ووزي���ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح
احل��م��ود ام��س االرب��ع��اء دع��وت��ه لرفع
االيقاف املفروض على الرياضة الكويتية
بشكل مؤقت لتمكني منتخب الكويت
لكرة القدم من املشاركة في كأس االمم
االسيوية.
وج��اء ذل��ك ف��ي بيان للشيخ سلمان

في اعقاب التطورات االخيرة وردا على
الشروط املفروضة على دول��ة الكويت
من قبل بعض الهيئات الرياضية الدولية
(اللجنة االومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة واالحت���اد
الدولي لكرة القدم).
واكد الشيخ سلمان من خالل رده على
كل من كتابي اللجنة االوملبية الدولية
امل���ؤرخ ف��ي  2016/12/31واالحت��اد

الدولي لكرة القدم بتاريخ 2017/1/8
على دعوته لرفع االيقاف املفروض على
الرياضة الكويتية بشكل مؤقت لتمكني
منتخب الكويت لكرة القدم من املشاركة
في قرعة تصفيات كأس االمم االسيوية
لكرة القدم .2019
وق��ال ان “مضمون رد دول��ة الكويت
على الشروط املفروضة على رياضتها

بكتاب اللجنة االوملبية الدولية وكتاب
االحت���اد ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم ك��ان مرنا
بقبول ما ميكن تنفيذه من هذه الشروط
ومب��ا ال ي��ت��ع��ارض م��ع صحيح تطبيق
القانون الوطني ودون االخالل مبصلحة
الدولة”.

النظام يواصل تصعيد غاراته على مناطق املعارضة شمال سورية

محادثات أستانا 23 ..اجلاري

صعدت قوات النظام غاراتها أمس على
مناطق عدة حتت سيطرة الفصائل املعارضة
في شمال سورية وقرب دمشق ،تزامنا مع
تأكيد موسكو ان مفاوضات السالم املرتقبة
في استانا ستعقد في  23من الشهر احلالي.
وبعدما تراجعت وتيرة الغارات واملعارك
على اجلبهات الرئيسية منذ بدء الهدنة في
 30ديسمبر مبوجب اتفاق بني موسكو ابرز
داعمي دمشق ،وانقرة الداعمة للمعارضة،
اف���اد امل��رص��د ال��س��وري حل��ق��وق االن��س��ان
االربعاء بان “الطائرات احلربية التابعة
لقوات النظام صعدت قصفها بعد منتصف
الليل على مناطق ع��دة في محافظة حلب
(شمال)».

(طالع صفحة )8

متطوعو الدفاع املدني يحاولون إنقاذ اجلرحى جراء الغارات على إدلب

استشهاد  5دبلوماسيني
إماراتيني في اعتداء قندهار
اع��ل��ن��ت اإلم�����ارات أم���س األرب���ع���اء اس��ت��ش��ه��اد خمسة من
دبلوماسييها جراء االعتداء االرهابي الذي وقع في والية قندهار
األفغانية.
ونقلت وكالة أنباء اإلمارات (وام) عن رئيس دولة االمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نعيه للشهداء معربا عن “احلزن
واألسى لفقدان نخبة من أبناء الوطن األبرار».
وبحسب الوكالة فان الدبلوماسيني الشهداء جراء االعتداء هم
محمد علي زينل البستكي وعبدالله محمد عيسى الكعبي وأحمد
راشد املزروعي وأحمد عبدالرحمن الطنيجي وعبداحلميد سلطان
احلمادي وهم املكلفون بتنفيذ املشاريع اإلنسانية والتعليمية
والتنموية في جمهورية أفغانستان.

(طالع صفحة )8

أكد العمل على تشديد الرقابة ومعاجلة العقود

:
املطوع لـ
ال يوجد شيء اسمه اخللطة
السحرية ملعاجلة تطاير احلصى
ربيع �سكر

اع��ل��ن وزي���ر األش��غ��ال العامة
الدكتور عبدالرحمن املطوع عدم
وجود ما يسمى باخللطة السحرية
ملعاجلة احلصى املتطاير في شوارع
الكويت .وقال املطوع لـ« الوسط»
عقب رفع جلسة مجلس االمة امس

ان “مشكلة تطاير احلصى ليست
مشكلة خلطة فقط وامن��ا حتتاج
الى تشديد الرقابة ومعاجلة كتابة
العقود وزيادة الكفاالت البنكية على
املقاولني وزيادة مدتها وتأهيلهم».

التتمة 6

الكرملني ينفي حيازة معلومات محرجة عن ترامب بعد تأكيد االستخبارات األميركية

الكلمة األخيرة ألوباما ..وداع مؤثر

أوباما متأثرا خالل اخلطاب األخير

توجه الرئيس االميركي باراك اوباما للمرة االخيرة أمس
األول الى الواليات املتحدة والعالم في خطاب مؤثر دعا فيه
الى التيقظ.
وهتف اوباما وسط التصفيق احلاد “نعم استطعنا” ،في
اشارة الى شعار حملته االنتخابية الشهير “نعم نستطيع”.
وبدا التاثر الشديد في بعض االحيان على الرئيس الـ44
للواليات املتحدة الذي سيسلم منصبه االسبوع املقبل الى
قطب االعمال دونالد ترامب.
وحذر اوباما ( 55عاما) في شيكاغو التي شهدت انطالقته
السياسية الالمعة والتي احتفل فيها قبل ثماني سنوات
بانتخابه رئيسا للبالد من ان “الدميوقراطية ميكن ان تتراجع
اذا استسلمنا للخوف”.

(طالع صفحة )9

(طالع صفحة )13

اخلالف بني مجلس امناء هيئة مكافحة
الفساد  .من جانبه ق��ال وزي��ر الدولة
لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون
اخلدمات ياسر أبل ان املؤسسة العامة
للرعاية السكنية اتخذت كل االجراءات
القانونية حيال حادثة سقوط سقف
أحد بيوت مدينة صباح االحمد ومتت
احالة امللف الى النيابة العامة .واضاف
ال��وزي��ر أب��ل ف��ي اجللسة ان االدارة
القانونية للرعاية السكنية ستتابع
بكل حرص احالة املتسبب للنيابة في
هذا اخللل الذي طال منازل للمواطنني.
واش���ار ال��ى ان��ه مت استكمال توزيع
 2201بيت في عام  2014مشيرا الى
ان (الرعاية السكنية) اوقفت توزيع
املنازل اجلاهزة منذ ذلك احلني.

ال�ب�ح��ر« :ال�ب��روت�ي�ج�ي��ز» ي�ه��دف إل��ى
تعزيز إمكانات الشباب

3
وك �ي��ل «األش �غ ��ال» ي�ت�ف�ق��د م�ش��روع
مبنى الهيئة العامة لشؤون القُ َْصر

6
ال � �ب� ��ورص� ��ة ت� �غ� �ل ��ق ع� �ل ��ى ارت � �ف� ��اع
املؤشرات الثالثة الرئيسية

(طالع صفحتي 4و)5

بني السطور
واض��ح ان النائب السيد وليد الطبطبائي
بتهديده لوزير اإلع�لام والشباب يتعسف في
استخدام حقه في االستجواب وميثل طرفا في
الصراع الرياضي ..ما هكذا حتل املشاكل ..إذا
ك��ان معظم النواب يتبنون النهج االصالحي
فالواجب التنسيق وتشكيل كتلة إصالحية
منضبطة حتدد أولوياتها وتنسق مع احلكومة
إلصالحها ..العنتريات تدمر اإلصالح..
نبي العنب ما نبي الناطور!

10
انطالق النسخة الـ  55من كأس سمو
األمير اليوم
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