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سموه أكد أن روح األسرة الواحدة سمة أهل الكويت

األمير: شكرًا لصدق مشاعركم

بعودة الوالد الغالي ساملاً إلى بيته وأرضه 
ــأألت العيون وقــرت،  أشرقت النفوس وت
وتعالت صيحات الفرح واألمــل بغد جديد 
على بلدنا احلبيب.. تعبير احملبني من شعب 
الكويت فاض وزاد البالد إشراقاً.. آمال كبيرة 
بانتظار أهل الكويت وأبناء اخلليج.. الله 
يدمي على صاحب السمو الصحة والعافية 

وسالمات يا الغالي سالمات.

بني السطور

أعرب صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد عن 
بالغ شكره إلخوانه وأبنائه املواطنني الكرام وللمقيمني على 
أرض الكويت الطيبة على ما عبروا عنه جميعا من صادق 
املشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل 
أريحية وإخــالص احتفاء بعودة سموه إلى أرض الوطن 
العزيز بعد استكمال سموه الفحوصات الطبية املعتادة التي 
تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالنجاح مستذكرا سموه 
بالتقدير املتابعة احلثيثه لالطمئنان على صحة سموه من 
قبل اجلميع مما كان له أطيب األثر لدى سموه ، مجسدين 
بذلك روح األسرة الكويتية الواحدة بتالحمها وسجاياها 

احلميدة التي يتسم بها الشعب الكويتي ويتمسك بها.
مجددا سموه جزيل شكره وامتنانه إلخوانه قادة الدول 
العربية الشقيقة والصديقة على تواصلهم املستمر واملقدر 
لالطمئنان على صحته وعلى مــا عــبــروا عنه خــالل هذا 
التواصل من طيب املشاعر وصادق التمنيات سائال سموه 
املولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يدمي عليه نعمة 
األمن والرخاء واإلزدهار وأن يوفق اجلميع لكل ما فيه خيره 

ورفعته وإعالء شأنه. 

الكردية  وال��ق��وات  ال��س��وري  اجليش 
يقاتالن الفصائل املوالية لتركيا
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خدميًا  م���رك���زًا   18 حت���دد  ال��ب��ل��دي��ة 
لرواد البر 
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م�������ا وج������ه������ة ال����س����ف����ي����ن����ة اإلي������ران������ي������ة 
حزب  أم  احلوثيني  إل��ى   .. »سابيتي« 

الله ؟!

سمو األمير لدى عودته إلى البالد وفي مقدمة مستقبليه سمو ولي العهد 

أردوغان:  »نبع السالم« تنتهي عندما 
يغادر املسلحون املنطقة اآلمنة 

زيادة عدد النازحني إلى إقليم كردستان

تونس.. حركة النهضة تبدأ 
تشكيل احلكومة 

اعلنت حــركــة النهضة التي 
ــازت مــؤخــرا باملركز االول في  ف
االنتخابات التشريعية انها اطلقت 
مفاوضات تشكيل احلكومة املقبلة 
نافية في الوقت ذاته نيتها عقد أي 
حتالف مع حزب قلب تونس الذي 

حل ثانيا في االنتخابات.
ــد  ــة راش ــرك ـــال رئــيــس احل وق
الغنوشي فــي تصريح صحفي 
مساء امــس الثالثاء ان النهضة 
في بداية املشاورات مع االطراف 

التي حققت جناحا في االنتخابات 
ـــل تشكيل  الــتــشــريــعــيــة مــن اج
احلــكــومــة املقبلة” مــؤكــدا ان 
شخصية رئيس احلكومة مازالت 

موضوع تشاور.
واضــاف الغنوشي انه لم يتم 
بعد اتخاذ القرار في مسألة حتديد 
شخصية رئيس احلكومة مرجحا 
ان ينعقد مجلس شورى احلركة 
ــاري لتداول  نهاية االسبوع اجل

هذا املوضوع.

اجليش واحلرس 
والداخلية أفرجوا عن 

املوقوفني انضباطيًا
مبناسبة العودة امليمونة لصاحب السمو أمير البالد 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد ساملاً 
معافاً إلى أرض الوطن، وبتوجيهات من سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح رئيس احلــرس الوطني والشيخ مشعل 
األحمد نائب رئيس احلرس الوطني، أصدر وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي قراراً باإلفراج 

عن جميع منتسبي احلرس الوطني.

قال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان أمس ان عملية نبع السالم 
ستنتهي بشكل تلقائي عندما يغادر 
املسلحون املنطقة اآلمــنــة التي 

حددتها بالده في الشمال السوري
واضـــاف اردوغـــان فــي خطاب 
امام الكتلة البرملانية حلزب العدالة 
والتنمية احلاكم بالعاصمة أنقرة 
“اقتراحنا هو ان يلقي املسلحون 
كلهم السالح واملــعــدات ويدمروا 
كمائنهم ويخرجون من املنطقة 

اآلمنة التي حددناها«.
ـــال تطبيق  واوضــــح : فــي ح
مقترح خروج املسلحني من املنطقة 
اآلمنة ستكون عملية نبع السالم 

انتهت من تلقاء نفسها«.

72 جريحًا إسبانيا: 
في مواجهات كتالونيا

ــانــي  ــفــزيــون االســب ــل ــت قـــال ال
ــرات  ــاه ــظ ـــس ان امل ــي أم ــم ــرس ال
العنيفة التي شهدها اقليم كتالونيا 
احتجاجا على احلكم بحق الزعماء 
االنفصاليني اسفرت عن اصابة 
72 عنصر امــن بجروح وكسور 
خطيرة واعــتــقــال 51 متظاهرا 

وسط اجواء مشحونة.
ـــــــاف الـــتـــلـــفـــزيـــون ان  واض
املتظاهرين في االحتجاجات التي 
شهدتها )كتالونيا( امــس االول 

وضعوا املتاريس وافتعلوا 157 
حريقا معظمها في )برشلونة( 
وأحلقوا اضرارا جسيمة باالمالك 
العامة كما جرت مواجهات عنيفة 
مــع قــــوات الــشــرطــة االقليمية 
ـــرس  ــــــوات احل والـــوطـــنـــيـــة وق
املــدنــي فــي برشلونة وجيرونا 
ــا.  واوضـــح ان  ــون ــاراغ ويــيــدا وت
ــرات  ــش ــوا ع ــع ــط ــن ق ــري ــاه ــظ ــت امل
الطرقات وعطلوا حركة القطار بني 

برشلونة ومدينة تاراغونا .

العراق: محكمة ملكافحة 
قضايا الفساد  

 اعلن مجلس القضاء االعلى العراقي أمس تشكيل 
محكمة جنايات مركزية ملكافحة قضايا الفساد الكبرى 
وذلك في مسعى المتصاص غضب الشارع العراقي على 
خلفية االحتجاجات ضد الفساد التي شهدتها مدن عراقية 
اخيرا. وقــال املجلس في بيان ان احملكمة ستنظر في 
دعاوى الفساد الكبرى والتي يتهم فيها اصحاب املناصب 

املهمة في جميع السلطات ومؤسسات الدولة العراقية.
واضـــاف ان السبب وراء تشكيل هــذه احملكمة هو 
انشغال بقية احملاكم بالكثير من القضايا البسيطة ما 
يعرقل حسم القضايا الكبيرة ذات التأثير الواضح على 

االقتصاد العراقي.

الهاشم للروضان : 
شركتان قطعتا رزق 
الشباب الكويتي .. 

وأنت ساكت! 
ريا�س عواد

قدمت النائبة صفاء الهاشم حزمة أسئلة الى وزير 
التجارة خالد الروضان على خلفية احتكار شركتني 
فــي الــســوق الكويتي ميلكهما اجنبي عــن حتالف 
أملاني لسوق توصيل الطعام واملــواد االستهالكية 
في الكويت، واللتني تعود األغلبية املسيطرة فيهما 
إلى مالك أجنبي، حيث وصلت املخالفات بحقهما إلى 
5.5 ماليني دينار،   وبسبب ممارسات غير تنافسية 
في السوق الكويتية، مبخالفة للقانون رقم 10 لسنة 
2007، ما يعني استمرار حتديهما وكسرهما لقانون 

حماية املنافسة ومكافحة االحتكار في الكويت.
 وهذا بالنسبة لنا يعتبر “ قطع أرزاق”  للكثير 
من شبابنا وبناتنا الكويتيني أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، ويتنافى متاما مع سياسة 
ــة مبجملها لتعزيز دور الــقــطــاع اخلــاص  ــدول ال
وبالذات تقوية املشاريع الصغيرة للشباب الكويتي 

وإجناحها..
وطالبت الهاشم الــوزيــر الــروضــان باإلجابة  
على هذه االسئلة لتبرير مايجرى من إعدام صارخ 

لنجاحات شبابنا وبناتنا 

)طالع صفحات 2 و 3 و5(

)طالع صفحة 4(

)طالع صفحة 8(

)طالع صفحة 3(


