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أكد أن الكويت دولة مؤسسات ال حتمي وال تظلم أحدًا

ــه نـــار .. ما  ــت ــــان إال وحت مـــا مـــن دخ
يــتــداول مــن وثــائــق واتــهــامــات بالسرقة 
والــعــمــوالت أدخــلــت الــنــاس فــي »حيص 
بيص« .. من نصدق ؟ ناس تنفي وناس 
تؤكد التجاوزات ، فأين الناطق الرسمي 
للحكومة واال املوضوع أكبر بكثير مما هو 

متاح له من معلومات ؟.. 
»بني حانا و مانا ضاعت حلانا«

بني السطور

الغامن: سترون كيف يعاجلها احلكيم!
�صمري خ�رض وريا�س عواد

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أنــه اتخذ االجــراء املطلوب 
منه فــور تلقيه رسمياً كتابا من 
النائب االول لرئيس الوزراء وزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 
حول نتائج التحقيق في “صندوق 
اجليش” ، مشددا على أن املجلس 
كان وسيظل مع إحالة اي بالغ عن 
شبهات فساد إلى اجلهات الرقابية 
املعنية ولن يتم حتصني أحد مهما 
كــان مــركــزه أو اســمــه أو مكانته 

االجتماعية .
وخالل تصريح صحافي له أمس 
في مجلس االمة قال الغامن: يجب 
أن نفخر اننا في دولــة مؤسسات 
ونتعامل مــع االمـــور كما تتعامل 
دول املؤسسات ال حتمي أحدا بغض 
النظر عن اسمه وال نظلم أحدا بغض 

النظر عن اسمه أيضا .
وردا على سؤال إن كانت االمور 
تتجه إلــى االنــفــراج قــال الــغــامن “ 
ــاء الــلــه مــاكــو إال اخلــيــر وما  إن ش
ــــور بــيــد احلكيم  ـــذه االم دامــــت ه
الكبير فاألمور طيبة وإلــى انفراج 
، وســتــرون كما عهدنا دائما كيف 
سيعالج كبيرنا وحكيمنا األمــور 
ويحسمها ملــا فيه خير وصالح 

الشعب الكويتي”
وعــن االنتقاد املوجه للمجلس 
بالتقصير في دوره الرقابي قال 
ــامن “ لــكــل شــخــص احلـــق في  ــغ ال
ــي النهاية  ـــداء وجــهــة نــظــره وف اب
نحن نؤدي دورنا ومن حق املواطن 
االنــتــقــاد بــأســلــوب راق وتــقــومي 

وتصحيح أي قصور قد يحدث«.

أول  رص��ف  ينفذ  األب��ح��اث«  »معهد 
األسفلت  بتقنية  جت��ري��ب��ي  ط��ري��ق  

املطاطي
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سلطنة ُعمان حتتفل اليوم بعيدها 
الوطني ال� 49..  إجنازات حضارية 

رائدة في جميع املجاالت
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م��واج��ه��ة  ق��ب��ل  ال���ع���دد  ك���ام���ل  األزرق 
نيبال في التصفيات اآلسيوية

سمو األمير استقبل رئيس مجلس األمة أمس

إيران: املظاهرات تتصاعد ..
60 نائبًا الستجواب روحاني و 

تصاعد االحتجاجات في اغلب املدن اإليرانية أمس

جلــأت السلطات القضائية واألمــنــيــة في 
إيــران إلى إرســال رسائل نصية عبر الهواتف 
احملمولة للمواطنني، لتحذيرهم من االنخراط 
في االحتجاجات املتصاعدة التي أطلقها ارتفاع 

أسعار البنزين.
واســتــمــرت االحــتــجــاجــات، أمـــس، وامــتــدت 
إلى عشرات املــدن والبلدات، مع إغــالق سائقي 
دراجات بخارية طرقا سريعة في مدن رئيسية 
ما أثــار زحمة سير خانقة، كما هاجم آخــرون 

ممتلكات عامة. 
وحمل نــواب في مجلس الــشــورى اإليراني 
الرئيس حسن روحاني مسؤولية أعمال الشغب 
ـــادة أسعار  الــتــي ارتكبها محتجون على زي

احملــروقــات. ونقلت وكالة مهر لألنباء عنهم 
دعوتهم احلكومة التخاذ اإلجراءات الالزمة من 
أجل السيطرة واإلشــراف على األسعار حتى ال 

يتضرر الشعب.   
وتــقــدم  60 نائبا إيرانياً بطلب استجواب 
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني على خلفية 

االحتجاجات.
من جانب آخر، قال مستشار الرئيس اإليراني 
حسن روحاني حسام الدين آشنا، إن “إيران 
ليست العراق أو لبنان”، تعليقا على املظاهرات 
التي شهدتها معظم املــدن اإليرانية على مدار 

اليومني األخيرين.

8 دوالرات للسهم طرح »أرامكو«.. 
أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس حتديد 
النطاق السعري للطرح األولي ألسهمها بني 30 
رياال و32 رياال سعوديا للسهم الواحد نحو 8 

دوالرات.
ــرت أرامكو في بيان صحفي أنــه سيتم  وذك
حتديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء 
سجل األوامر وسيكون اكتتاب شريحة املكتتبني 
األفــراد بسعر 32 رياال سعوديا للسهم الواحد 

وهو احلد األعلى للنطاق السعري.
وأوضحت أن حجم الطرح سيكون 1.5 باملئة 
كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة مشيرة 
إلى أنه في حال كان سعر الطرح النهائي أقل 

من 32 ريــاال سعوديا يكون للمكتتبني األفــراد 
فيما يخص الفرق بني قيمة احلد األعلى للنطاق 
السعري وسعر الــطــرح النهائي اخلــيــار بني 
احلصول على الفائض النقدي عن طريق رد 
قيمته للمكتتب الفرد أو إمكانية تخصيص أسهم 

إضافية للمكتتب الفرد.
ولفتت أرامكو إلى أنه سيبدأ تداول أسهمها في 
السوق بعد استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء 
من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة فيما 
سيتم اعالن بدء تداول األسهم على موقع تداول 

اإللكتروني

العراق: إضراب عام في املرافق 
احلكومية واخلاصة

بدأ إضــراب عام في العراق، أمــس  األحــد، على 
أن يشمل الدوائر احلكومية واخلاصة واملــدارس 
واجلــامــعــات، وذلـــك تلبية لــدعــوة زعــيــم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، وناشطني، للضغط على 
احلكومة لتنفيذ مطالب احملتجني فــي ساحات 

االعتصام.
وشارك الطالب والدوائر احلكومية وأصحاب 
احملال التجارية في محافظة كربالء في اإلضراب 

العام.
وأفـــاد مــراســل »العربية« واحلـــدث« باندالع 

حريق هائل في شارع الرشيد وسط بغداد، فيما 
ــادت وكالة األنباء العراقية بأنه قد مت الدفع  أف

بتسع فرق إطفاء للعمل على مكافحة احلريق.
كما أفــاد بعودة العمل في ميناء أم قصر في 
البصرة وفتح الطرق املغلقة وأعلنت محافظتان 
عراقيتان تعطيل الدوام الرسمي، األحد، بالتوازي 
مع دعــوات ناشطني في االحتجاجات الشعبية 
املناهضة للحكومة لإلضراب العام عن العمل في 

مرافق الدولة.

النائب العام أحال بالغ وزير الدفاع إلى محكمة الوزراء

10 نواب: تكليف »احملاسبة« بالتحقيق
في »يوروفايتر« و »صندوق اجليش«

قدم  النواب محمد الــدالل وصفاء الهاشم واحمد 
نبيل الفضل واسامه الشاهني خالد الشطي وعمر 
الطبطبائي ورياض العدساني وخليل ابل وعبدالله 
الكندريوعادل الدمخي  طلبا الى رئيس مجلس االمة 

مرزوق الغامن تكليف ديوان احملاسبة اعداد تقرير 
بشان تعامالت صندوق اجليش وصفقة “ يورو 
فايتر  وقالو في كتابهم: نتقدم بطلب تكليف ديوان 
احملاسبة بــإعــداد تقرير متضمناً نتائج الفحص 

واملراجعة واملراقبة والتحقيق على كل ما يثار من 
شبهة التجاوز، إلظهار محاور اخللل واملالحظات 

واملخالفات إن وجدت .

ربط إلكتروني بني املراكز 
الصحية واملستشفيات   

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ان العمل جاري 
على تطبيق الربط االلكتروني بني مراكز الرعاية الصحية االولية 

واملستشفيات العامة خالل املرحلة املقبلة.   
وأشار وزير الصحة في تصريح للصحفيني على هامش تدشني 
مركز سلوى الصحي أمس الى ان هناك بالفعل ربط الكتروني فيما 

بني املراكز الصحية ومنظومة الرعاية الصحية االولية حاليا.   
وقال ان املركز اجلديد الذي مت تدشينه اليوم يتضمن خدمات 
طبية متفرقة بينها عيادات الطب العام والسكر واألمومة واالشعة 
والسونار للحوامل اضافة الى صيدلية متكاملة وشاملة فضال 
عن قسم املختبرات املجهز بأحدث التجهيزات الطبية وعيادات 

لالسنان.   
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