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الروضان يؤكد أن هناك إجراءات حكومية بالتنسيق مع أعضاء جلنة الشباب والرياضة

انفراجة قريبة في ملف إيقاف الرياضة

قــرار ترامب مبنع حمل أجهزة احلاسوب 
على الطائرات ليس قــراراً أمنياً كما يعتقد 
البعض لكنه قرار اقتصادي بالدرجة األولى 
ــوط الــعــربــيــة واإلســامــيــة  ــط ــة اخل ــارب حمل
التي استفادت من اتفاقية األجــواء املفتوحة 
ونافست الــشــركــات األمــيــركــيــة.. قبل شهر 
اجتمعت تلك الشركات مع ترامب ملنع دخول 
ــى الــســوق األميركية  الــشــركــات العربية إل

وفشلت.. حسدهم لن يوقف جناحنا!!

بني السطور

ربيع �صكر

ــر الــدولــة لشؤون  ــر التجارة والصناعة وزي أكــد وزي
الشباب خالد الــروضــان أن احلكومة تسير في الطريق 
الصحيح بشأن ملف ايقاف الرياضة الكويتية، الفتا إلى 
الوصول إلى مراحل متقدمة في هذا امللف بالتنسيق مع 

أعضاء جلنة الشباب والرياضة البرملانية . 
وقال الروضان أما بخصوص امللف فان هناك اجراءات 

سنقوم بها وباذن الله االنفراجة قريبة.
كما أعلن ان الــوزارة ستتخذ اجــراءات مشددة ضد كل 
من يقوم برفع االسعار بشكل مصطنع  السيما في شهر 
رمضان انطاقا من القانون الذي مينع التاعب والزيادات 

غير املبررة.
وقال الروضان في تصريح للصحافيني أمس ان الوزارة 
ــراءات الازمة ضد شركات اللحوم بناء على  اتخذت االج

الوثيقة التي خرجت الى االعام وحتمل اتفاقاً غير قانوني 

ب����������������������اغ ل����������������� »ح�������������م�������������اي�������������ة امل������������ن������������اف������������س������������ة« ض����������������د ش����������������رك����������������ات وث�����������ي�����������ق�����������ة إي����������������ق����������������اف اس���������������ت���������������ي���������������راد امل���������اش���������ي���������ة

33 نازحًا في غارة جوية »التحالف الدولي« يفتح حتقيقا في مقتل 

إنزال أميركي في ريف الطبقة لقطع طريق حلب - الرقة

وزير اخلارجية األميركي مصافحاً رئيس الوزراء العراقي خال اجتماع التحالف الدولي حملاربة »داعش«

وفد نيابي زار السجن املركزي واطلع 
على تفاصيل السجني املتوفى

زار أعــضــاء مــن جلــنــة حقوق 
اإلنــســان البرملانية أمــس السـجن 
املــركــزي الستكمال التحقيق فيما 
ورد بتكليف املجلس عن مدى التزام 
إدارة السجن بالقوانني واللوائح 
املنظمة وحادثة االعتداء على النائب 
السابق مسلم البراك ووفاة السجني 

املعتدي على البراك .
وذكــرت مصادر نيابية ان الوفد 
النيابي جمع الكثير من املعلومات 
بشأن وفــاة السجني املعتدي على 

النائب السابق مسلم البراك داخل 
ــى ان  ــزي، مشيرة ال ــرك السجن امل
الوفد النيابي التقى  بأطراف عدة 
وزار زنزانة السجني املتوفى، الفتة 
إلى أن تلك املعلومات ستتم دراستها 

من خال جلنة التحقيق.
وذكرت املصادر أن الوفد النيابي 
استمع إلــى اقــوال النائب السابق 
ـــوال سجني آخر  مسلم الــبــراك وأق
مــجــاور لزنزانة السجني املتوفى 

وحصل الوفد على معلومات مهمة.

إدراج »تعديات اجلنسية« 
في اجللسة املقبلة

اعلن رئيس جلنة االولويات البرملانية في مجلس االمة 
النائب ثامر الظفيري أمس االربعاء ادراج تقرير جلنة شؤون 
الداخلية والدفاع البرملانية اخلاص بالتعديات على قانون 
اجلنسية بشأن »بسط رقابة القضاء على اعمال سحب 

اجلنسية واسقاطها« في جدول اعمال جلسة املجلس املقبلة.
ــال الظفيري في تصريح للصحافيني عقب اجتماع  وق
اللجنة ان جــدول اعمال اجللسة يتضمن عــددا من طلبات 
املناقشة االول يتعلق بوثيقة االصــاح املالي واالقتصادي 
واخر ملناقشة االجراءات احلكومية حول )خور عبدالله( وهو 

الطلب الذي ادرج في جدول اعمال اجللسات 

كشفت مصادر أمنية عن تنفيذ 100 
من عناصر جنود املشاة األميركيني 
ــزاالً جوياً في ريف الطبقة الغربي  إن

وقطعهم طريق حلب الرقة.
وأوضــحــت املــصــادر أن اإلنـــزال مت 
في قرى أبوهريرة واملشيرفة والكرين 
واحملمية، مشيرة إلــى أن ميليشيات 
ــدات احلماية تنقل عناصرها من  وح
جعبر بالزوارق احلربية إلى املناطق 

التي سيطرت عليها باإلنزال.
مــن جهتها، قالت “قوات سورية 
الدميقراطية” في محافظة الرقة، أمس، 
إن “التحالف الــذي تقوده الواليات 
املتحدة أنزل جواً قوات أميركية وقوات 
سورية متحالفة معها في احملافظة 

موسعاً احلملة على تنظيم داعش”.

مؤشر  ارت���ف���اع  وراء  خ��ام��ل��ة  ش��رك��ات 
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يرعى  اجل��دي��د  امل���واس���اة  مستشفى 
حفل تكرمي األسرة املثالية 
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السبت  احلمود  يكرم  الكرة«  »احت��اد 
املقبل

طعن شرطي أمام البرملان البريطاني.. ومقتل املهاجم
أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني ديفيد 
ليدنغتون أمس امام النواب ان »شرطيا تعرض 
ــر اطــلــق الــنــار على  للطعن« وان شرطيا آخ

املهاجم املفترض امام البرملان.
وطلب من موظفي البرملان البقاء داخل حرم 
ــدت احلكومة البريطانية ان  املبنى، فيما أك
رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أمان اثر احلادث 

أمام البرملان.
وكــان قد سمع اطــاق نار أمس امــام برملان 
ويستمنستر في لندن وفق الشرطة البريطانية 
واغلق احلي بالكامل بحسب ما اعلن متحدث 

ووسائل اعام بريطانية.

 7000 من أصل 

3020 كشفا بإقرار الذمة املالية مكافحة الفساد تلقت 
أعلن االمني العام للهيئة العامة ملكافحة 
الفساد الكويتية )باالنابة( الدكتور محمد 
بوزبر عن تلقي الهيئة 3020 كشفا بإقرار 
الذمة املالية من أصل 7000 تشمل الوزراء 
ــة والقضاة وسائر  وأعــضــاء مجلس االم
املشمولني بالقانون مشيرا الــى ان الرقم 

قابل للزيادة مع قرب انتهاء املهلة في 13 
مايو املقبل.

وقال بوزبر أمس للصحافيني على هامش 
ــدوة )املــال العام بني الرقابة والذاتية  ن
والتوعية املجتمعية( التي نظمتها الهيئة 
بالتعاون مع اجلمعية الكويتية حلماية 

املال العام أمس االربعاء ان الهيئة تلقت 28 
باغا التزال حتت البحث والتحري.

وذكر أنه مت للتو االنتهاء من املعاجلة 
القانونية للتعامل مع الباغات التي قدمت 
للهيئة قبل قرار احملكمة الدستورية ببطان 
مرسوم إنشاء الهيئة السابق والتي وصل 

عددها الى 116 باغا.
ــــؤال حـــول الضبطية  وردا عــلــى س
القضائية ملوظفي الهيئة اوضح بوزبر انه 
مت منح الضبطية القضائية ملجموعة من 

املوظفني ومارسوها 

الشاهني يطالب املواطنني بوضع
قوائم سوداء وبيضاء للنواب

أكد النائب أسامة الشاهني ان احلديث 
عــن الــقــوانــني الــتــي اقــرهــا مجلس 2013 
املنحل كان سائدا اثناء احلمات االنتخابية 
حتى جاءت هذه الندوة لنضع فيها الناخب 
امام اخر مستجدات العمل النيابي جتاه ما 

ينفع الناس. واضاف الشاهني  في الندوة 
الشهرية الثالثة التي أقيمت  حتت عنوان “ 
القوانني االصاحية “ مساء امس االول في 
غرب مشرف  ان االستجواب حق دستوري 
ان اقدم على ممارسته النائب وسنقف مع 

كل استجواب مكتمل احملاور لكن علينا ان 
ننتبه الى ضرورة اقرار القوانني التي تعد 

اهم وانفع بالنسبة للمواطن.
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