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أكد أن مواقف صاحب السمو جتعل الكويت من الدول الشقيقة

عون: ندعم سمو األمير في تقريب وجهات النظر العربية

وض���ع ك��ام��ي��رات ف��ي ال��دوري��ات 
وعلى مالبس رجال املرور مع ربطها 
بغرفة العمليات لتسجيل املخالفات 
بالصوت والصورة واحملادثات بني 
رج��ال الداخلية واملخالفني يضبط 
اجلميع وُي��رج��ع إليها بالشكوى.. 

شكراً وزير الداخلية!

بني السطور

اكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس االثنني ان 
مواقف سمو امير الكويت الشيخ صباح االحمد منذ ان كان 
وزيرا للخارجية ورئيسا للجنة السداسية العربية في قمة 
تونس عام 1989 وحتى اليوم جتعل الكويت قريبة جدا من 

الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء.
جاء ذلك في لقاء خاص للرئيس اللبناني مع »كونا« 
عشية زيارته الرسمية لدولة الكويت التي يصلها اليوم 
الثالثاء ويجري خاللها مباحثات رسمية مع سمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.
وق��ال الرئيس ع��ون خ��الل اللقاء “ صحيح ان زيارتي 
لدولة الكويت هي االولى لي كرئيس للجمهورية اللبنانية 
لكن الكويت ليست بغريبة عني فهي حتظى مبكانة مرموقة 
في قلوب اللبنانيني والعرب«. واضاف ان “ الرسالة التي 
احملها معي الى الكويت ال تختلف عن تلك التي حملتها 
للدول التي زرتها منذ انتخابي رئيسا للجمهورية والتي 
سأزورها ايضا والتي تتضمن رغبة لبنانية صادقة في 
االنفتاح والتعاون مع اجلميع امنا ضمن املعايير واملفاهيم 
املعتمدة التي حتفظ لكل بلد حقوقه واستقالليته وسيادته 

واحترام خصوصيته«.

10 أعضاء لـ »طرح الثقة« مصادر نيابية تؤكد أن املستجوبني لن يحصلوا على توقيع 

استجواب الصبيح.. »سهود مهود«
ربيع �صكر

فيما يعقد مجلس األم��ة جلسته العادية 
اليوم ويستكملها في جلسة يوم غد االربعاء 
ومن املرجح تأجيل مناقشة استجواب وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل هند الصبيح من 
اليوم ال��ى الغد بسبب زي��ارة رئيس لبنان 
للكويت ، وأجرى النواب املستجوبون أمس 
ب��روف��ة لالستجواب داخ���ل ق��اع��ة عبدالله 
السالم ولم يتمكن النائب الثالث املستجوب 
مبارك احلجرف من احلضور بسبب إصابته 

بنزلة برد .
وأك���دت م��ص��ادر نيابية ل���»ال��وس��ط« أن 
استجواب الوزيرة الصبيح »سهود مهود« 
وموقفها جيد وتتمتع باغلبية نيابية داعمة 
لها بسبب نظافة يدها وقيامها باصالحات 
كبيرة حفظت املال العام وحاربت من يدعون 
االعاقة ومن يستغلون املساعدات االجتماعية 
ويحصلون عليها بالتحايل على القانون لذلك 
يتم محاربة الوزيرة من بعض النواب الن 

الوزيرة وقفت ضد مصاحلهم االنتخابية .
واضافت املصادر ان النواب املستجوبون 
لن يتمكنوا من احلصول على توقيع  10 
نواب على طلب طرح الثقة بالصبيح وان من 
سيوقع معهم على الطلب لن يتجاوز عددهم 

7 او 8 نواب.

»ســــــــــــوريــــــــــــة الــــــــدميــــــــوقــــــــراطــــــــيــــــــة« 
تــــــدعــــــو واشـــــنـــــطـــــن »لـــــاضـــــطـــــاع 

مبسؤولياتها« إزاء عفرين
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رئــيــس الــبــرملــان الـــعـــراقـــي: الــكــويــت 
رأب  مــــبــــادرات  احــــتــــواء  لــهــا  مــشــهــود 

الصدع في املنطقة 

3

»الــــوطــــنــــي« يــحــقــق أربـــــاحـــــًا صــافــيــة 
للسنة  دينار  مليون   322.4 بقيمة 

2017 املالية 

الــــثــــاثــــاء 6 من جمادى األولى 1439 ه�/ 23 من يناير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3110

أردوغان: عملية »عفرين« 
هدفها عودة الاجئني 

لشمال سورية 
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس االثنني ان العملية 
العسكرية التي تشنها بالده في مدينة )عفرين( بشمال غربي سورية 

تهدف الى احالل األمن وعودة الالجئني السوريني.
وأض��اف اردوغ��ان في لقاء مع رج��ال األعمال األت��راك ان “بالده 
ليست لديها أطماع في أي بلد آخر” مؤكدا دعم تركيا لوحدة األراضي 
السورية واح��الل السالم فيها. وأوض��ح ان تركيا تسعى لعودة 
الالجئني السوريني الى بالدهم مثلما حدث بعملية )درع الفرات( التي 
شنها اجليش التركي في أغسطس 2016 وأسفرت عن تطهير نحو 
ألفي كيلو متر مربع من سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية 
)داعش( في مناطق )جرابلس( و)الراعي( و)الباب( وعودة مئة ألف 

الجئ سوري الى بيوتهم.

»اخلارجية البرملانية« 
توافق على تبادل السجناء 

بني الكويت ومصر
وافقت جلنة الشؤون اخلارجية خالل اجتماعها على مشروعي 
قانون وع��دد من االقتراحات برغبة امل��درج��ة على ج��دول أعمالها 
وأحالتهم إلى مجلس األمة التخاذ القرارات املناسبة بشأنهم، فيما 

وجهت الدعوة لوزير اخلارجية ملناقشة التطورات اإلقليمية.
وقال رئيس اللجنة النائب حمد الهرشاني في تصريح باملركز 
اإلع��الم��ي في مجلس األم��ة إن اللجنة وافقت على مشروع قانون 
باملوافقة على النظام األساسي للهيئة القضائية االقتصادية ملجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.

بوشهري: أفرع »السكنية« 
في احلكومة مول تسهم 

بإجناز معامات املواطنني 
قالت وزي��رة ال��دول��ة لشؤون االس��ك��ان وزي��رة ال��دول��ة لشؤون 
اخلدمات الدكتورة جنان بوشهري إن أفرع املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية املوجودة في مباني )احلكومة مول( مبحافظات العاصمة 
واجلهراء واألحمدي تسهم في اجناز أعمال املواطنني بسهولة ويسر 

دون احلاجة ملراجعة مبنى املؤسسة الرئيسي.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة بوشهري عقب افتتاحها 
فرع إدارة خدمة املواطن التابع للرعاية السكنية في مقر )احلكومة 

مول( ببرج التحرير.
وأوضحت أن الفرع اجلديد يعد أكبر فروع اإلدارة املعنية بخدمة 
املواطنني ويسهم في اجناز معامالتهم خارج مقرها الرئيسي مشيدة 

بجهود العاملني في املؤسسة.

2019 بنس يتعهد أمام الكنيست بافتتاح السفارة األميركية قبل نهاية 

عباس يدعو أوروبا إلى سرعة 
االعتراف بدولة فلسطني

دع��ا الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أم��س ال��دول االع��ض��اء في االحت��اد االوروب��ي 
ال��ى االع��ت��راف »س��ري��ع��ا« بفلسطني كدولة 
مستقلة معتبرا ان ذلك ال يتناقض مع استئناف 

مفاوضات السالم مع اسرائيل.
وق��ال عباس ال��ذي ي��زور بروكسل سعيا 

للحصول على دعم االوروب��ي��ني بعد اعتراف 
الرئيس االميركي دون��ال��د ت��رام��ب بالقدس 
عاصمة السرائيل “إن أوروب��ا شريك حقيقي 
للسالم في املنطقة، ونطالبها باالعتراف بدولة 

فلسطني سريعا”.
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التتمة 6

»التحالف العربي« 
1.5 مليار  يساهم بـ 
دوالر لتمويل خطة 

إنسانية في اليمن 
أعلن وزراء خارجية دول حتالف دعم 
الشرعية في اليمن أمس االثنني اطالق 
عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن 

مبادرات عدة من بينها
التتمة 6 محمود عباس متحدثاً خالل مؤمتر صحافي مبقر االحتاد األوروبي في بروكسل


