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املطير يحذر من »الفراغ السياسي« في ظل توتر األوضاع

نواب يطالبون باإلسراع في تشكيل احلكومة

املثل العربي القدمي عن حليمة زوج��ة حامت 
الطائي البخلية التي عادت إلى البخل بعد وفاته 
وأصبحت مثال.. اليوم سنبدل اسمها »بحكيمة« 
وه��و أق��رب للحكومة التي تعود إل��ى عاداتها 
القدمية وال تستفيد من أخطائها ونصائح الكتاب 
واإلعالميني بأن »قانون املرئي واملسموع« ولد 
ميتاً.. تقييد حرية الرأي وزج القضاء في تفسير 
أق��وال اإلعالميني واملغردين لن يحقق شيئاً.. 
اشتغلوا ص��ح ووف���ق خطة واض��ح��ة ومعلنة 
وات��رك��وا »اخلنبقة« وبالتالي محد ينتقدكم.. 

ودمتم.

بني السطور

ربيع �صكر

عبر عدد من النواب عبر حساباتهم الشخصية على تويتر 
عن االوض��اع السياسية احمللية واخلارجية وقال النائب 
محمد املطير: من احلكمة والواجب أن يسرع رئيس الوزراء 
بتشكيل احلكومة وعدم ترك هذا الفراغ السياسي والشبهة 

الدستورية في ظل هذه  األوضاع بالغة التوتر والتعقيد.
وقال النائب خالد العتيبي: عودة الشيخ محمد العبدالله 
الى احلكومة في وزارة اخرى جائزة دستوريا ولكنها غير 

مقبولة سياسيا خاصة في الوقت احلالي .
وقال النائب صالح خورشيد : صعب جدا تنفيذ ما طرحه 
بعض النواب بشأن حتصني ال��وزراء ألن االستجواب اداة 
دستورية ال ميكن الغاؤها او تعطيلها ولكن من املمكن 

التأجيل اما التحصني فهذا ال ميكن تطبيقه.

نقلها الشيخ جاسم بن حمد

رسالة شفوية من أمير قطر إلى صاحب السمو
اس��ت��ق��ب��ل ح���ض���رة ص��اح��ب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان أم��س سمو 
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني 
املمثل الشخصي لألمير والشيخ 
جوعان بن حمد آل ثاني حيث 
نقل لسموه رع��اه الله رسالة 
شفوية من أخيه حضرة صاحب 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ مت��ي��م ب��ن حمد 
ب��ن خليفة آل ثاني أمير دول��ة 
قطر الشقيقة تتعلق بالعالقات 
األخ��وي��ة الوطيدة بني البلدين 
وال��ش��ع��ب��ني الشقيقني وآف���اق 
ت��ط��وي��ره��ا وآخ����ر م��س��ت��ج��دات 

األوضاع في املنطقة.
حضر اللقاء معالي النائب 
األول لرئيس مجلس ال���وزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخل��ال��د احلمد الصباح ونائب 
وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
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بوتني يستقبل رئيس النظام السوري 
قبل »القمة الثالثية«

الرئيس الروسي فالدميير بوتني مستقبال نظيره السوري بشار األسد في روسيا

روحاني ملاكرون: تواجدنا 
في العراق وسورية 

بطلب من احلكومتني
أعلن الرئيس االي��ران��ي حسن روحاني في اتصال 
هاتفي مع نظيره الفرنسي اميانويل ماكرون ان بالده 
“ال تسعى الى الهيمنة” على الشرق االوسط، بحسب 

بيان صدر عن الرئاسة االيرانية.
وقال روحاني في اتصاله مع ماكرون ان “تواجدنا 
فى العراق و سورية جاء تلبية لدعوة احلكومتني من 
أجل مكافحة االرهاب وايران ال تسعى الى الهيمنة  على 

املنطقة”، وذلك بعد ايام على ابداء 

الدالل ل� »حماس«: عدم اعتبار 
»حزب الله« منظمة إرهابية.. 

انحراف سياسي
قال النائب محمد الدالل عبر  حسابه 
ال��ش��خ��ص��ي ع��ل��ى ت��وي��ت��ر : م��ا سطره 
أحد ق��ادة حماس في تغريدة له ميثل 
انحرافا وخطأ فكريا وسياسيا بعدم 
اعتبار ح��زب الله منظمة ارهابية ، 
واجلميع يشهد ويعاين جرائم ايران 
وحزب الله في سوريا والعراق واليمن 
والكويت وغيرها ، ومن اخلطأ املقارنة 
ب��ني امل��ق��اوم لالحتالل كحماس وبني 

االداة لتنفيذ اجندة الهيمنة اإليرانية .
وك����ان ال��ق��ي��ادي ب��ح��رك��ة حماس 
د.موسى أبو مرزوق  قد قال عبر حسابه 
على تويتر: النقطة االولى على جدول 
اعمال مؤمتر احلوار الفلسطيني: بان 
حزب الله ليس مبنظمة ارهابية، وان 
مضى ذلك التصنيف فنحن جميعا الى 

نفس املصير.

قال الكرملني أمس الثالثاء إن 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
استضاف نظيره السوري بشار 
األسد في روسيا إلجراء محادثات 
ب���ش���أن احل���اج���ة ل��الن��ت��ق��ال من 
العمليات العسكرية إلى البحث عن 

حل سياسي للصراع السوري.
وحت�������اول روس����ي����ا حت��ق��ي��ق 
توافق دولي حول اتفاق سالم في 
سورية بعد عامني من بدء التدخل 
العسكري الروسي الذي حول دفة 

الصراع لصالح األسد.
ومن املقرر أن يلتقي بوتني اليوم 
م��ع زعيمي إي���ران وتركيا وهما 
القوتان األخريان الضالعتان بقوة 

في الصراع السوري.

في  جتتمع  الفلسطينية  الفصائل 
القاهرة لدفع املصاحلة قدما
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»الصحة« تتفق مع »األشغال« على 
مستشفى  الس���ت���الم  زم��ن��ي  ب��رن��ام��ج 

جابر
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ال����ب����ورص����ة ت���ن���ه���ي ت���ع���ام���الت���ه���ا ع��ل��ى 
 0.41 ال���س���ع���ري  امل����ؤش����ر  ان���خ���ف���اض 

باملئة 
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على هامش افتتاح ملتقى التبادل التجاري بني املشروعات الصغيرة واملتوسطة

الصبيح: العمل احلر يساهم في االبتعاد 
عن الوظائف احلكومية

قالت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
وزي���رة ال��دول��ة ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة هند 
الصبيح ان اجلهود ستركز في الفترة املقبلة 
ع��ل��ى ت��وس��ي��ع ن��ش��اط امل��ش��اري��ع الصغيرة 

واملتوسطة احمللية ليطال االسواق اخلليجية 
والعربية. واض��اف��ت الصبيح ف��ي تصريح 
على هامش افتتاح ملتقى التبادل التجاري 
بني املشروعات الصغيرة واملتوسطة الذي 

اقيم في حديقة الشهيد أمس بحضور عدد من 
املبادرين والشركات ان العمل احلر يعد أحد 

أهم سياسات التنمية 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني
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