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»احتاد الكرة« يرفض احتجاج األندية 
على التبديل الرابع
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ت��ع��زز  ال���ك���وي���ت«  »أط����ف����ال  اجل����ب����ري:    
في  الوطنية  الكويت  تلفزيون  رسالة 

بناء األجيال فكريًا وتربويًا وثقافيًا

3

وزير اخلارجية : نأمل في حل ل�»املنطقة املقسومة« قريبًا

الشيخ صباح اخلالد

تعليقا على زيارة وزير النفط 
بخيت الرشيدي للسعودية بشأن 
املنطقة املقسومة  قال نائب رئيس 
ال��وزراء وزي��ر اخلارجية الشيخ 
ص��ب��اح اخل���ال���د  إن »ال��ع��اق��ات 
الكويتية السعودية تستوعب 
أي أم��ر ط���ارىء مي��ر بها ونحن 
قادرين بقيادة سمو األمير وخادم 
احلرمني على مواصلة لقاءاتنا 
وب��ح��ث ك��ل مايتعلق باملنطقة 
املقسومة ونتمنى أن نصل إلى حل 

لهذا املوضوع في أقرب وقت.
م��ن جانب اخ��ر أع���رب  اخلالد 
ع��ن ش��ك��ره وت��ق��دي��ره للسويد 
الس��ت��ض��اف��ت��ه��ا امل�����ش�����اورات 
اليمنية، وح��ث اخل��ال��د األشقاء 

ف��ي ال��ي��م��ن ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار ه��ذه 
ال��ف��رص��ة ل��ل��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق 
 ينهي املأساة الدامية في اليمن.
وأض���اف أن الكويت استضافت 
املشاورات اليمنية ملدة 100 يوما 
وكنا نامل أن نستفيد من طول هذه 
امل��دة للتوقيع على مامت التوصل 
إليه م��ن ح��ل شامل ونعتقد أنه 
ل��ي��س ه���ن���اك ب���دي���ل ع���ن احل��ل 
 السياسي إلنهاء األزم��ة اليمنية.
ول��ف��ت إل��ى أن ال��ك��وي��ت على امت 
اس��ت��ع��داد ل��ل��وق��وف م��ع األش��ق��اء 
في اليمن في أي وق��ت ي��رون أنه 
مناسباً إلنهاء احلرب والوصول 
والتوقيع على االتفاق الذي نأمل 

أن يكون في الكويت.
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فرنسا: منفذ هجوم 
ستراسبورغ هتف »الله أكبر«

نقل النائب العام الفرنسي املختص في القضايا املرتبطة مبكافحة 
اإلرهاب رميي هايتز امس األربعاء، عن شهود قولهم، إن »منفذ اعتداء 
ستراسبورغ هتف »الله أكبر«، لدى إطاقه النار على املارة في سوق 
لعيد املياد«. وأض��اف أنه »مت اعتقال أربعة أشخاص على صلة 
باملشتبه به الرئيسي خال الليل في املدينة الواقعة في شرق فرنسا«.

السعودية تؤسس »كيان 
دول البحر األحمر«

وافقت الدول املشاطئة للبحر األحمر في اجتماعها امس ، على إنشاء 
كيان يضم ال��دول السبع املشاركة في االجتماع، وهي السعودية، 
 وم��ص��ر، وال��س��ودان، وجيبوتي، واليمن، وال��ص��وم��ال، واألردن.
 ويهدف هذا الكيان إلى حماية التجارة العاملية وحركة املاحة الدولية.
وكان خادم احلرمني الشريفني، امللك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل 
في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، في وقت سابق امس ، كا من 
وزي��ر اخلارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود 
يوسف، ووزي��ر اخلارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال 
أحمد ع��وض، ووزي��ر اخلارجية بجمهورية ال��س��ودان الديرديري 
الدخيري، ونائب وزير اخلارجية باجلمهورية اليمنية السفير محمد 
بن عبدالله احلضرمي، واألم��ني العام ل��وزارة اخلارجية وشؤون 
املغتربني باململكة األردنية الهاشمية السفير زيد اللوزي، املوجودين 
في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية واإلفريقية املشاطئة 

للبحر األحمر وخليج عدن.

إشادة أممية مبكافحة
الكويت لإلرهاب

أوضح نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الداخلية 
الفريق م. الشيخ خالد اجل��راح أن املؤسسة األمنية قامت 
بعدد من اخلطوات واإلج���راءات والتدابير التي ساهمت 
بشكل كبير في مكافحة اإلره��اب، جاء ذلك خال استقباله 
امس وكيل األمني العام لألمم املتحدة لشؤون مكتب مكافحة 
اإلره��اب فادميير إيفانوفيتش والوفد املرافق له بحضور 
وكيل ال��وزارة املساعد لشؤون األمن اجلنائي اللواء خالد 
الديني ووكيل ال��وزارة املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء 

منصور العوضي.
من جانبه، أشاد إيفانوفيتش بتجربة دولة الكويت في 
مكافحة اإلرهاب، مثمنا التعاون والتنسيق الدائم بني مكتب 
مكافحة اإلرهاب التابع لألمم املتحدة والكويت، كما أكد على 
أهمية املوضوعات التي مت بحثها خال االجتماع وتوافق 
الرؤى حول ضرورة بذل املزيد من اجلهود وتعزيز العاقات 

اإلقليمية والدولية للقضاء على ظاهرة اإلرهاب.

ملشاهدة الصفحات
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3 أشهر مجلس األمة وافق على طلب تكليف الديوان بالدراسة والرد خالل 

»ندب العسكريني« في عهدة »احملاسبة«

التباين النيابي بشأن ندب العسكريني 
للعمل كسكرتارية وموظفني لدى نواب 
مجلس األم��ة له ما يبرره ، إذا بعضهم 
موافق ومرحب فله أسبابه ، وإذا غيرهم 
معارض فله احلق .. العسكري عسكري 

... ما أكثر السكرتارية في البلد..
وال بس تبون تنفعون ربعكم!

بني السطور

ربيع �صكر

انتقل ن��دب العسكريني للعمل مع 
أعضاء مجلس األم��ة الى عهدة ديوان 
احمل��اس��ب��ة ، ت��ق��رر ذل��ك بعد ان واف��ق 
مجلس األم��ة امس األربعاء على طلب 
نيابي بتكليف ال��دي��وان ب��دراس��ة ما 
جاء في طلب املناقشة وتقدمي تقريره 

للمجلس خال ثاثة أشهر.
 جاء ذلك في جلسة املجلس التكميلية 
أثناء انتقاله إلى النظر في طلب املناقشة 
املقدم من بعض األعضاء بشأن دواعي 
وأسباب ندب مجموعة من العسكريني 
للعمل لدى أعضاء مجلس األمة ومدى 
توافقها مع أحكام القوانني الستيضاح 
سياسة احلكومة بشأنه وتبادل الرأي 

بصدده.
 وش��ه��دت املناقشة تباينا ف��ي آراء 
ن��واب مجلس األم��ة ح��ول ن��دب وف��رز 
العسكريني للعمل مع أعضاء مجلس 
األم���ة ب��ني م��ؤي��د وم��ع��ارض ودع���وات 
نيابية لاستفادة من العنصر البشري 

بشكل صحيح.
 وأب���دى ع��دد م��ن ال��ن��واب تأييدهم 
النتداب العسكريني للعمل كسكرتارية 
للنواب ورأوا انه ال حرج في ذلك من 
أجل االستفادة من معلوماتهم في أمور 
تخص مجالهم متسائلني “ما الفرق 
بني انتداب العسكريني أو بقية موظفي 

وزارت الدولة«.
 في حني رفض عدد آخر من النواب 
استمرار ندب العسكريني للعمل لدى 
أع��ض��اء مجلس األم���ة رف��ض��ا قاطعا 
مشيرين إل��ى ان اجل��ه��ات العسكرية 
واألمنية أولى لاستفادة من خدماتهم..

نقاش مطول بني عدد من النواب أمس

»الدستورية« ترفض طعنًا 
على عضوية النائبني 
احلربش والطبطبائي

رفضت احملكمة الدستورية امس ، طعناً انتخابياً 
على عضوية النائبني وليد الطبطبائي، وجمعان 

احلربش، بسبب انتهاء مدة الطعون االنتخابية.
وكان أحد ناخبي الدائرة الثالثة تقدم بطعن ب�»عدم 
دستورية امل��ادة )16( من القانون رق��م )12( لسنة 
1963 في شأن الائحة الداخلية ملجلس األمة، وذلك 
فيما تضمنته هذه املادة من إجراءات مخالفة للدستور 
مت اتخاذها عند فقدان عضو مجلس األمة ألحد شروط 
انتخابه ال��واردة باملادة )82( من الدستور، واعتبار 

هذه املادة كأن لم تكن 

10 دنانير لتسجيل العمالة 
60 دينارًا الوطنية بداًل من 

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدئها بتطبيق القرار بشأن 
تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة للراغبني في 
العمل بالقطاع األهلي من 60 إلى 10 دنانير عند التسجيل وفي حال 

التجديد بعد مرور سنة يتم دفع رسوم 10 دنانيرأخرى.

أردوغان: هجوم تركي 
وشيك ضد أكراد سورية

ق��ال ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب طيب أردوغ����ان ام��س ، إن تركيا 
ستبدأ عملية شرقي نهر ال��ف��رات في شمال سوريا »خ��ال أي��ام« 
 ف��ي خ��ط��وة ق��د ت��زي��د م��ن تعقيد ال��ع��اق��ات م��ع ال��والي��ات املتحدة.
وق��ال أردوغ��ان في كلمة »سنبدأ العملية لتطهير شرق الفرات من 
اإلرهابيني االنفصاليني خال بضعة أيام ، مضيفا: هدفنا لن يكون 
أبدا اجلنود األمريكيني . يذكر ان أنقرة وواشنطن على خاف منذ فترة 
طويلة بشأن السياسة اخلاصة بسوريا حيث تدعم الواليات املتحدة 
وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم »داعش«، وتقول 

تركيا إن وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي.
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