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سموه أكد أن القضاء الكويتي مشهود له باالستقاللية والنزاهة

األمير : ال حماية لفاسد

سمو األمير يتسلم من جابر املبارك كتاب االعتذار

إيران.. »احلرس الثوري« يتوعد املتظاهرين

استمرار التظاهرات في إيران

قــال التلفزيون اإليــرانــي الرسمي 
امس إن احلرس الثوري حذر احملتجني 
املناهضني للحكومة من إجراء حاسم 
إذا لم تتوقف االضطرابات التي بدأت 

بسبب رفع أسعار البنزين.
وبــدا أن التحذير يلمح إلــى حملة 
تلوح في األفق ضد االحتجاجات التي 
اندلعت على مستوى البالد ردا على 
إعــالن رسمي يــوم اجلمعة بتحديد 
حصص لصرف البنزين ورفع سعره 

بنسبة 50 في املئة على األقل.
وقال احلرس في بيان نقلته وسائل 
ــر  اإلعــــالم الــرســمــيــة إذا تطلب األم
ــراء حاسما وثوريا ضد  فسنتخذ إج
أي حتركات مستمرة لزعزعة السالم 

واألمن.

جتديد »الليسن« إلكترونيًا 
في »األفنيوز« و »الكوت«

دشنت وزارة الداخلية، امس، جهاز استالم رخص السوق 
إلكترونيا بنظام )Online(  في مجمع األفنيوز، بحضور الوكيل 
املساعد لشؤون املــرور والعمليات اللواء جمال حامت الصايغ 
ومدير عــام اإلدارة العامة لنظم املعلومات العميد إسماعيل 
الياسني، ومساعد مدير عام املرور لتنظيم السير والتراخيص 

العقيد يوسف حمدان اخلده، وعدد من القيادات األمنية.
ــوزارة إن قطاع املــرور والعمليات بالتعاون مع  وقالت ال
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أطلق خدمة جتديد 
رخص السوق إلكترونيا بنظام )Online service(، من 

خالل موقع وزارة الداخلية 
وأوضحت أن خطوات جتديد الرخصة تتمثل في الدخول 
على موقع وزارة الداخلية، واتباع التعليمات وبعد انتهاء 
اإلجـــراءات املطلوبة مبا فيها إمكانية تغيير الــصــورة، يتم 
استالم الرخصة اجلديدة عن طريق أجهزة اخلدمة الذاتية 
والتي ستكون مبدئيا في مجمع االفنيوز ومجمع الكوت 
ومــراكــز خدمة وزارة الداخلية وإدارتـــي تراخيص مــرور 

العاصمة ومرور حولي.

ميليشيات احلوثي 
تختطف قاطرة بحرية

في البحر األحمر
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات 
احلوثي اإلرهابية نفذت عملية خطف وسطو مسلح لقاطرة 

بحرية بجنوب البحر األحمر.
وأشار التحالف العربي في بيان أن القاطرة البحرية )رابغ-
3( تعرضت للخطف والسطو املسلح من قبل زورقني على متنهما 

عناصر حوثية، حسبما أوردت وكالة األنباء السعودية  
وجاء في البيان أن القاطرة البحرية كانت تقوم بسحب حّفار 

بحري متلكه إحدى الشركات الكورية اجلنوبية.
واستنكر التحالف العربي سطو ميليشيات احلوثي على 
القاطرة البحرية، الذي اعتبره تهديدا حلرية املالحة الدولية 
والتجارة العاملية، وسابقة إجرامية تهدد أمن مضيق باب املندب 

وجنوب البحر األحمر.
واعتبر التحالف ميليشيات احلــوثــي مسؤولة وبحسب 
القانون الدولي عن سالمة أفراد طاقم القاطرة املتعدد اجلنسيات.

880 ألف دينار لتطوير 
»الواجهة البحرية«

وقعت بلدية الكويت امــس عقد مشروع تطوير الواجهة 
البحرية باجلهراء “كورنيش اجلهراء” مع مكتب أجنبي ومحلي 

بقيمة 880 ألف دينار . 
وقــال املدير العام للبلدية أحمد املنفوحي في بيان صحفي 
بهذه املناسبة إن البلدية ماضية قدما في دعم رؤية كويت 2035 
من خالل تنفيذ العديد من املشروعات الداعمة خلطة الدولة 

التنموية.
وأوضح املنفوحي أن البلدية تأخذ بعني االعتبار تنفيذ التوجه 
السامي الرامي إلى ضرورة دعم الشباب سواء مبشروعات كاملة 

أو من خالل جزء من بقية املشروعات لهم. 
ولفت إلى حرص البلدية على ضمان سرعة طرح وإجناز 
املشاريع من خالل ايجاد الية مرنة من شأنها احملافظة علي املال 

العام وعدم هدره بتجميد الدراسات.

»محاكمة الوزراء« حتظر 
النشر في بالغ وزير الدفاع

ــرت جلنة التحقيق الدائمة اخلاصة مبحاكمة الــوزراء  أم
في محكمة االستئناف بجعل التحقيق سريا في البالغ رقم 
)2019/22( حصر بالغات وزراء املقدم من النائب االول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي أمس انها حظرت ايضا نشر 
اي اخبار او بيانات عنه بكافة وسائل االعالم املقروءة واملسموعة 
وبكافة برامج التواصل االخباري واالجتماعي بشبكة االنترنت 
وذلك لكون تداول مضمون البالغ من شأنه املساس باملصلحة 

القومية والوطنية ومصلحة التحقيق.
واشــارت الى ان ذلك يأتي إعماال لنص املــادة )275/2( من 
قانون محاكمة الــوزراء املعدلة بالقانون رقم )3 لسنة 2012( 
والفقرة الثانية من املــادة الثالثة من القانون رقم )88 لسنة 

1995( في شأن محاكمة الوزراء. 

األمير للمبارك:
أنت أكبر من الكرسي

أجرى صاحب السمو األمير لقاء مع 
سمو الشيخ جابر املبارك ، وقال سموه: 
يؤسفنا ان تعتذر بهذا املوضوع وفي 
نفس الوقت يجب ان تعرف ان انت اكبر 
ــوى من كل شــي، انت  من الكرسي واق
جابر املبارك اللي كلنا جنله ونحترمه، 

وخل االمور تطلع على حقيقتها .

ن������������ؤك������������د ح���������رص���������ن���������ا ال����������������دائ����������������م ع�����ل�����ى 
احل����������ف����������اظ ع�������ل�������ى األم�����������������������وال ال������ع������ام������ة 
وال�����ت�����زام�����ن�����ا ب������واج������ب ح����م����اي����ة ح���رم���ت���ه���ا 

ش���خ���ص  أي  ال������ع������ق������اب  م��������ن  ي�����ف�����ل�����ت  ل��������ن 
ص����ف����ت����ه أو  م������ك������ان������ت������ه  ك���������ان���������ت  م������ه������م������ا 

ن����ح����م����د ال������ل������ه أن������ن������ا ف�������ي دول�����������ة دس�����ت�����ور 
ل��ل��ج��م��ي��ع حق  وق���ان���ون وم���ؤس���س���ات ت��ك��ف��ل 
ال����ل����ج����وء ل���ل���ق���ض���اء ف����ي م����واج����ه����ة ش��ب��ه��ات 
ال���ع���ام  امل��������ال  ع���ل���ى  ال����ت����ج����اوز  أو  ال����ف����س����اد 

في  ال��ت��راش��ق  ه���ذا  ن���رى  أن  وآمل��ن��ي  س��اءن��ي 
وس��ائ��ل اإلع����الم وال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
وت�����������ب�����������ادل اإلس�������������������������اءات واالت���������ه���������ام���������ات  

املنظور  امل��وض��وع  ت��ن��اول  ع��ن  الكف  يجب 
ل��������دى ال�����ق�����ض�����اء ع����ب����ر وس������ائ������ل اإلع��������الم 

أدع��������و إل�������ى ال������وق������وف ص����ف����ًا واح������������دًا ف��ي 
وج�����ه م����ن ي����ح����اول ال���ع���ب���ث ب���أم���ن ال���وط���ن

املبارك اعتذر عن 
رئاسة الوزراء: علي

أن أثبت براءتي أواًل
بعد صــدور األمــر االمــيــري بتعيني 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيسا ملجلس 
ــــوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء  ال
الوزارة اجلديدة رفع املبارك كتابا الى 

صاحب السمو.

إعفاء وزيري
الدفاع والداخلية 

صدر أمس أمر أميري بإعفاء وتكليف 
بتصريف العاجل من شؤون املنصب ، 
وجاء به : بقبول استقالة رئيس مجلس 

الوزراء أمرنا باآلتي:

الغامن: اعتذار املبارك 
سابقة محمودة

أعــرب رئيس مجلس األمــة مــرزوق 
الغامن عن تقديره واحترامه لقرار سمو 
الشيخ جابر املــبــارك رئيس مجلس 
ــوزراء باالعتذار عن تعيينه رئيسا  ال
ــوزراء وتكليفه تشكيل احلكومة  ــل ل

)طالع صفحة 4(اجلديدة.

)طالع صفحة 3(

)طالع صفحة 9(

)طالع صفحة 3(


