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ناصر الصباح: احلكومة استقالت جتنبًا للرد على أسئلتي بشأنه

240 مليون دينار جتاوزات »صندوق اجليش«   

حل الـــوزارة أتــى استجابة ملطالبات اإلرادة وجــاء في محله 
وبــالــوقــت املناسب ، ومــن املتوقع الــعــودة للنظام االنتخابي 
الدستوري وحل املجلس .. فشل جتربة الصوت الواحد أثبت أن 
الضعف في هيكلية تشكيل احلكومة القائم على احملاصصة ..يجب 
أن يرأس احلكومة رجل قادر من األسرة ويختار األكفاء من الرجال 
والنساء لتقلد املناصب والعمل بجدية على إنقاذ البلد وعدم اخلوف 

من تهديدات املناديب ..
 أليس أمل سهل التحقيق؟ !

بني السطور

أوضــح النائب األول لرئيس مجلس 
ــاع الشيخ ناصر  ــدف ــــوزراء وزيـــر ال ال
الصباح أنه ال صحة ملا يثار عن وجود 
أية خالفات شخصية بينه وبني إخوانه 

أعضاء مجلس الوزراء.
وقــال الشيخ ناصر في بيان نشره 
حساب “اجليش” الرسمي على موقع 
“تويتر” أن ماذكر من أسباب لتقدمي 
احلكومة الستقالتها وهــي الرغبة في 
إعادة ترتيب الفريق احلكومي لم يصب 
عني احلقيقة، بل أن السبب الرئيسي 
ــو جتنب  ــع تــقــدمي اإلســتــقــالــة ه ــدواف ل
احلكومة وعدم التزامها بقسمها من خالل 
تقدميها لإلجابات حول ما مت توجيهه من 
إستفسارات وإستضاحات لسمو رئيس 
ــوزراء حول التجاوزات التى  مجلس ال
متت في صندوق اجليش و احلسابات 

املرتبطة به.
وقال : استناداً ملا سبق ذكره، فإن ما مت 
اكتشافه من جتاوزات ماليه قد وقعت في 
صندوق اجليش خالل الفترة التي سبقت 
تولينا حلقيبة وزارة الدفاع والتي تشير 
إلــى مخالفات وشبهة جــرائــم متعلقة 
ــاوزت مبالغها  باملال العام، والتي جت
240 مليون دينار حتى وقتنا احلالي، 
ومع تعدد اخلطابات الرسمية املوجهة 
للوزارة من قبل ديوان احملاسبة، وكذلك 
االستفسارات املقدمة من بعض األخوة 
الــنــواب والــذيــن حـــاول البعض منهم 
ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة 
بالتلميح مبساءلتي فيما يتعلق بالعديد 
من تلك التجاوزات وكأنها متت مبوافقتي 
وقبولي وأثــنــاء فترة تسلمي حلقيبة 

الوزارة.
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على  ي��ح��ت��ج��ون  امل��ت��ظ��اه��رون  ل��ب��ن��ان: 
ترشيح وزير سابق لرئاسة احلكومة 

اجلراح: مستعد للمثول أمام 
القضاء إلثبات براءتي

ــوزراء وزير  أصــدر نائب رئيس مجلس ال
الداخلية الشيخ خالد اجلــراح بياناً أكد فيه 
االستعداد للمثول أمام القضاء “ألثبت براءتي 
امــام القيادة السياسية والشعب الكويتي 

العظيم«.
وأضــاف: لقد آملني ما مت تسريبة وتداوله 
في  وسائل التواصل اإلجتماعي من اتهامات 
فيها املساس لي وألسرتي وطعن في ذمتي 
املالية دون دليل او برهان وهــذه ليست من 
عــادات  وأطــبــاع أهــل الكويت األوفــيــاء حيث 

لــم جنبل فــي الكويت على توجيه األحكام 
ــف دون بــرهــان . وأكـــد ان صندوق  ــواق وامل
اجليش وحسابات اجليش قد مت انشائها منذ 
تاسيس اجليش الكويتي ولها اغراض تختص 
باالمن الوطني للبالد وقد اشرف عليها وزراء 
الــدفــاع املــتــوالــني منذ تاسيسها، وهنا اود 
التأكيد بانني حينما كنت اتولي حقيبة وزارة 
الدفاع لم اغير االهداف واالغراض التي انشئ 
لها الصندوق واحلسابات ولم اخرجها عن 

النشاط املنشأ من أجله.

الشيخ خالد اجلراح

إيران .. انتفاضة شعبية ضد غالء البنزين

جانب من االحتجاجات في إيران

ُقتل مدني وأصيب آخرون بجروح 
في مدينة سيرجان اإليرانية، وفق ما 
أفادت وكالة األنباء الطالبية )إسنا( 
ــوم من  شبه الرسمية أمـــس، بعد ي
اندالع تظاهرات فيها ضد رفع أسعار 

البنزين.
ونقلت الوكالة عــن حاكم مدينة 
سيرجان باإلنابة محمد محمود آبادي 
قوله لألسف قتل شخص، مؤكداً أنه 
مدني، مشيرا إلى أنه ال يزال من غير 
الواضح إن كان مت إطالق النار عليه 
ــاف أن عــدداً من األشخاص  أم ال.وأض

أصيبوا بجروح خالل التظاهرات.
وبدأت إيران تقنني توزيع البنزين 
ورفعت أسعاره بنسبة 50 باملئة على 

األقل اعتباراً من اجلمعة.

25 من تركيا تعتقل 
 أقارب البغدادي

أعلنت السلطات التركية اعتقال 25 شخصا من أقارب الزعيم 
السابق لتنظيم داعش أبوبكر البغدادي الذي قتل بعملية أمريكية 

خاصة في سوريا خالل أكتوبر املاضي.
ونقلت وكالة أناضول التركية لألنباء عن بيان ملكتب املدعي 
العام مبدينة كيرشهير مساء أمس األول ان أقــارب البغدادي 

اعتقلوا في عمليات شنتها القوات األمنية التركية في أربع مدن.
وأضاف البيان ان 11 شخصا من أقارب البغدادي اعتقلوا في 
كيرشهير وخمسة مبدينة سامسون وثالثة في اوردو وستة في 
شانلي أورفا.  وبني ان محكمة كيرشهير اجلزائية قضت بحبس 
أربعة من أقارب البغدادي إلدانتهم باالنتماء جلماعة ارهابية 
مسلحة في حني أمرت بارسال اآلخرين إلى مراكز الترحيل متهيدا 

إلعادتهم إلى بالدهم.

.. والعراق يغلق حدوده
 مع إيران

قالت مصادر أمنية عراقية ودبلوماسية إيرانية، إن بغداد 
أغلقت معبر شالمجة احلدودي اجلنوبي مع إيران، أمام حركة 
املسافرين بطلب من طهران. وأوضح املصدر العراقي أن إيران 
طلبت أمس إغالق املعبر بسبب االحتجاجات املستمرة في كال 
البلدين، مشيرا إلى أن احلدود ستظل مغلقة إلى حني إشعار آخر، 

وأكد أن القرار لن يؤثر على حركة السلع أو التجارة.
وأمس عاد املتظاهرون لالعتصام على جسر السنك وساحة 
اخلالني في وســط بغداد، وذلــك بعد انسحاب قــوات مكافحة 

الشغب من املنطقة.
وناشدت قيادة عمليات بغداد املتظاهرين في ساحة التحرير 
ومحيطها، باحملافظة على سلمية التظاهر في منطقتي اخلالني 
والسنك. واتهم احملتجون قوات األمن بالتخاذل جتاه حماية 
املتظاهرين في ساحة التحرير وغيرها من ساحات االحتجاج في 

بغداد، مؤكدين عزمهم القيام بأنفسهم بحماية التظاهرات.
وكانت ساحة التحرير قد شهدت اجلمعة ليلة دامية إثر مقتل 
شخص وإصابة 16 آخرين من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت 

حتت سيارة في ساحة التحرير.

14 املقبل حكم نهائي 
ضد البشير

أعلن الصادق عبد الرحمن الفكي، قاضي محاكمة الرئيس 
السوداني املعزول عمر البشير، أن القرار النهائي في التهم 

املوجهة إليه سيصدر في 14 ديسمبر املقبل   .
وخالل جلسة احملاكمة، أشار القاضي إلى أن مرافعة هيئة 
االتهام ضد الرئيس السابق ستكون في 24 نوفمبر اجلاري، أما 

مرافعة هيئة الدفاع النهائية فستكون في 8 ديسمبر املقبل.
ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر املاضي، محاكمة 
للبشير في قضايا تتعلق بالفساد املالي والثراء احلــرام، وهي 

جرائم تصل عقوباتها إلى السجن أكثر من 10 أعوام.
وأُودع البشير سجن “كوبر”، بشمالي اخلرطوم، عقب عزل 
اجليش له من الرئاسة في 11 أبريل املاضي، وذك بعد 3 عقود 
من بقائه في احلكم، حتت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ 

نهاية العام 2018.

فرنسا.. عنف وتخريب
 في الذكرى األولى 

ل�»السترات الصفراء« 
اندلعت مواجهات عنيفة في العاصمة الفرنسية، السبت، 
بني أصحاب السترات الصفر ورجــال األمن مبناطق مختلفة من 

باريس، مبناسبة الذكرى السنوية األولى للحركة االحتجاجية.
وحاول مجموعة من املتظاهرين، دخول مركز جتاري بالقوة 
فــي ســاحــة إيطاليا، ممــا جعل رجـــال األمـــن يتدخلون ملنعهم 

باستعمال القنابل املسيلة للدموع.
وتطور األمر إلى مشادات أدت إلى أعمال تخريب طالت فرعا 
بنكيا، باإلضافة إلى إحراق سيارات في الشوارع، وإشعال النيران 
في العديد من الطرقات. وأفادت مراسلة “سكاي نيوز عربية”، 
بأن قوات األمن الفرنسية أوقفت 46 شخصا، شاركوا في أعمال 
الشغب وسط باريس. وبدأت بوادر حركة “السترات الصفر”، في 
مايو 2018، حني شرع ناشطون في جمع التوقيعات، احتجاجا 
على غالء املعيشة وزيادة الضريبة على الوقود، وهو ما اعتبره 

الغاضبون “استهدافا” للطبقة املتوسطة ذات املوارد احملدودة.
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