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في بيان للقوى الليبرالية نشرته عبر »تويتر«

»القوى السياسية« تدعو إلى املصاحلة الوطنية والعفو العام

إل��ق��اء ال��ل��وم على أميركا وتهديد دول 
اخلليج من قبل النظام اإليراني بتحميلهم 
مسؤولية ح���ادث االع��ت��داء على العرض 
العسكري تخبط جديد.. إيران تعادي العديد 
من الدول وتدعم اإلرهاب وتقمع األقليات في 
الداخل وال تتوقع أن تالقي ردودا لألفعال.. 

ال تلومون اآلخر ولوموا أنفسكم..
»علة الفرس باطنية«!!!

بني السطور

تنظيم  تعليمات  يصدر  »امل��رك��زي« 
أعمال الدفع اإللكتروني لألموال

9

في  ح��ذف  أو  إض��اف��ة  ال  »ال��ت��رب��ي��ة«: 
قطاع  ب��اع��ت��م��اد  إال  ال��رس��م��ي  امل��ن��ه��ج 

البحوث التربوية

5

احلرس الثوري اإليراني يتوعد باالنتقام 

أميركا ترفض إتهامات إيران لها بالتورط 
في الهجوم على العرض العسكري

السفيرة األميركية لدى األمم املتحدة نيكي هيلي
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دون أن يعلم عن انتمائه السياسي حلزب الله أو غيره

احلجرف: الروضان استخرج تأشيرة عاجلة 
ل�»لبناني« ليدخل الصني أثناء زيارة سمو األمير

ربيع �صكر 

اصدرت 6 قوى سياسية بيانا بعنوان  )دعوة للمصاحلة 
الوطنية والعفو العام ( نشرت احلركة الليبرالية الكويتية 

عبر تويتر .
والقوى املوقعة على البيان هي : التيار العروبي – حزب 
احملافظني املدني – جتمع ميثاق الوطني - املنبر الدميقراطي 
الكويتي – احلركة الليبرالية الكويتية – احلركة الدستورية 
اإلسالمية ) حدس ( واعلنت الحقا حركة حدس انها لم توقع 
على البيان النهائي. وقالت عبر حسابها على تويتر : مع 
التقدير، تنوه حدس إلى أنها لم تعطي موافقة نهائية على 
البيان املشار إليه بل طلبت تأجيل البت فيه حلني الوصول 
إلى صيغة توافقية بعد أن طلب عدد من اإلخوة في التيارات 
تأجيل إص��دار البيان.. كما أن احلركة قد اعترضت لدى 
اجلهة املعنية على إضافة االسم والتي وعدت بتدارك اخلطأ 

مشكورة.(
وفيما يلي نص بيان القوى السياسية  : تاريخ األمم 
والشعوب حافل باألحداث اجلسام وقد أثبتت التجارب 

واحلوادث التاريخية في مختلف 

ملشاهدة الصفحات
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رفضت نيكي هيلي السفيرة 
األميركية ل��دى األمم املتحدة، 
أمس اتهام إي��ران لواشنطن في 
هجوم العرض العسكري قائلة 
إن على الزعماء اإليرانيني النظر 

بشكل أكبر إلى الداخل.
وأض���اف���ت ل��ش��ب��ك��ة )س���ي.
أن.أن( التلفزيونية رداً على 
س��ؤال عن تصريحات الرئيس 
اإلي��ران��ي، حسن روح��ان��ي، في 
وق��ت سابقامس : »إن��ه بحاجة 
إل��ى النظر إل��ى قاعدته ملعرفة 
من أين يأتي هذا. ميكنه أن يلقي 
باللوم علينا كما يريد. الشيء 
الذي يتحتم عليه أن يفعله هو أن 

ينظر إلى املرآة«

دعا إلى دراسة الصفقة جيدا ملراعاة اجلوانب الشرعية

الشاهني يخشى فرض عقوبات أميركية
أو أممية بعد دمج »بيتك« و»األهلي املتحد«  

ربيع �صكر

طالب النائب أسامة الشاهني مب��راع��اة مبادئ 
الشفافية وال��ن��زاه��ة وع��دم ت��ض��ارب املصالح في 
صفقة الدمج املزمع عقدها بني بيت التمويل الكويتي 
والبنك األهلي املتحد، مشدًدا على ضرورة توافقها 

وأحكام الشريعة اإلسالمية.
واستفسر الشاهني، في مؤمتر صحافي باملركز 

اإلعالمي مبجلس األمة، عن تأثير هذه الصفقة على 
االقتصاد الوطني، مضيًفا أن هناك %16 أصول 
ستضاف إلى القطاع املصرفي الكويتي » وال ندري 
هل ستحدث ضرًرا على االقتصاد الوطني أم ال، وهل 

هي جيدة أم ال؟

هايف يطالب هيئة 
االتصاالت باالنتباه 

للتطبيقات التي حتث 
على الرذيلة

 ربيع �صكر
قال النائب محمد هايف : تواجهنا 
قضايا ساخنة بداية دور االنعقاد املقبل 
كاجلناسي املسحوبة التي وعدونا انها 

ستحسم خالل أسبوعني .

وج��ه النائب م��ب��ارك احل��ج��رف س��ؤاال ال��ى وزي��ر 
التجارة والصناعة خالد الروضان قال فيه : هل قمتم 
باالستعانة بسفير الكويت في الصني الستخراج 
فيزا سريعة الحد االشخاص« لبناني« بشكل عاجل 

حلضور اجتماع رسمي بني الكويت والصني؟
وت��اب��ع احل��ج��رف ل��ل��روض��ان: ه��ل ج��رت ال��ع��ادة 

والبروتوكوالت السياسية حضور شخصيات غير 
كويتية وألعلى مستوى بحجم زي��ارة سمو االمير 
وان وجدت ماهي االسباب وحتت أي مسمى؟، وقال 
احلجرف : مستمرون في إع��داد امل��ادة التي تكشف 

احلس املهني والسياسي .

30 أكتوبر الغامن: افتتاح دور االنعقاد املقبل 
أع����ل����ن رئ����ي����س م���ج���ل���س األم�����ة 
م��رزوق  الغامن  ان بداية دور االنعقاد 
العادي الثالث املقبل من الفصل التشريعي 
ال�15 ملجلس االمة ستكون في 30 أكتوبر 

املقبل.
وأوضح الغامن في تصريح للصحفيني 
في مجلس االم��ة ان��ه »مت االت��ف��اق بقرار 
صدر بالتبرير على ان يكون بداية دور 

االنعقاد في 30 من أكتوبر املقبل« مبينا انه 
كان من املفترض ان يتم مناقشة ذلك في 
مكتب املجلس ولكن لظروف سفر معظم 
أعضاء املجلس وعدم اكتمال النصاب مت 
االتصال بهم هاتفيا ومت االتفاق على ذلك 
التاريخ.وأضاف ان التاريخ املقرر »كان 
بني 23 من أكتوبر او 30 ولكن مت اختيار 
30 من أكتوبر لقرب العديد من املهمات 

الرسمية من يوم 23« مشيرا الى انه مت 
التنسيق مع الديوان االميري واحلكومة 

في شأن ذلك.
من جهة اخرى ذكر الغامن انه استقبل 
في وق��ت سابق في مكتبه اليوم رئيس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد املستشار 
عبدالرحمن النمش الذي قدم له التقرير 
نصف السنوي الثاني عن أعمال الهيئة 

العامة ملكافحة الفساد )ن��زاه��ة( لعام 
2017. وأف��اد ان التقرير تضمن حصر 
جهود ونشاطات الهيئة املتعلقة بالوقاية 
من الفساد ومكافحته مبينا ان��ه سيتم 

توزيعه على النواب في اقرب وقت ممكن.
وأش��ار الى احلديث عن وثيقة ستعد 
للسلوك البرملاني املهني أسوة في معظم 

البرملانات الدولية.

في كلمة مبناسبة اليوم الوطني للمملكة

بن سلمان: لن نسمح ألحد أيا كان أن يعتدي على سيادة وطننا
ق��ال ول��ي العهد ال��س��ع��ودي، األمير 
محمد بن سلمان، امس إنه »لن يسمح 
ألح��د أي��ا ك��ان أن يعتدي على سيادة 

وطننا«.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة م��ك��ت��وب��ة الب��ن 
سلمان، نقلتها وكالة األنباء الرسمية، 
مبناسبة االحتفاء باليوم الوطني ال� 88 
للمملكة، الذي يحل يوم 23 سبتمبر من 

كل عام.
وأوض�����ح أن ب����الده »حت��ت��ف��ل ه��ذا 
اليوم بيومها مستذكرة امللك املؤسس 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

ال��ذي وح��د ه��ذا الوطن وأرس��ى دعائم 
ال��دول��ة«. وأض���اف »نفتخر مب��ا حققه 
وطننا الغالي من مكانة دولية وإسالمية 
وعربية ، ودور مؤثر في حتقيق األمن 
والسلم اإلقليمي والدولي ، وإجن��ازات 
اقتصادية وتنموية وبتضافر جميع 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وإرس����اء م��ب��ادئ 
الشفافية وال��ع��دال��ة لتعزيز النزاهة 

ومكافحة الفساد«
وتابع »وطننا الغالي ال��ذي انطلق 
منه اإلسالم واضيئت منه أنوار النبوة 
، سيظل متمسكا بثوابت الدين احلنيف 

دين الوسطية واالعتدال ، ومحاربا بال 
هواده التطرف واإلرهاب«.

وق��ال إن��ه »ل��ن يسمح ألح��د أي��ا كان 
أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث 
بأمنه«. وتابع »ال يفوتنا بهذه املناسبة 
الغالية اإلش���ادة بجهود أبناء وطننا 
املعطاء في كل امليادين وف��ي مقدمتهم 
جنود الوطن وحماة أمنه الذين سطروا 
أروع املالحم البطولية للذود عن الدين 

وحياض الوطن«.

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

املجلس وافق على مشروع » تنظيم حق اإلطالع
على املعلومات« ملكافحة الفساد

مجلس الوزراء يرحب بزيارة
ولي العهد السعودي للكويت

تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات خلادم احلرمني 
الشريفني / سلمان بن عبد العزيز آل سعود -  ملك اململكة العربية 
السعودية، وللشعب السعودي الشقيق مبناسبة اليوم الوطني 
السعودي ، سائالً املولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيداً من التقدم 
واالزدهار والرخاء في ظل قيادته احلكيمة ، مشيدا بالنهضة املباركة 

وما حتقق من إجنازات عظيمة في مختلف امليادين 

»اجلنايات« تقضي بحبس متهم »غير كويتي«
5 سنوات لتزوير إجازات طبية  

القبض على رجل أعمال في 
قضية » ضيافة الداخلية«

قضت محكمة »اجلنايات« برئاسة املستشار محمد غازي 
بحبس متهم »غير كويتي« 5 سنوات مع الشغل والنفاذ 
واالمتناع عن عقاب عدد من املواطنني واملواطنات عن تهمة 

تزوير إجازات طبية وببراءة متهم واحد
وقضت محكمة التمييز بتغرمي النائب محمد هايف بدفع 

ألفي دينار إلساءته إلى النائب 
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